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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua. 

Seminar Nasional Pendidikan Sains tahun 2015 ini mengambil tema “Pembelajaran dan 

Penilaian Sains Sesuai Tuntutan Kurikulum 2013” dan diselenggarakan pada tanggal 24 Januari 2015 

di Surabaya, merupakan suatu kegiatan ilmiah tahunan yang diselenggarakan oleh Program Studi 

Pendidikan Sains, Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya. Seminar ini merupakan tempat 

bertukar pikiran para pelaku, pemerhati, dan stakeholder pada bidang sains, terapan, dan 

pembelajaran sains yang meliputi guru, mahasiswa, dosen, widyaiswara, dan peneliti.  

Seminar ini diikuti oleh sejumlah peserta yang terdiri atas dua orang pembicara kunci yakni 

Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Periode 2009-

2014) dan Dr. Wasis, M.Si. (Dosen PPs Universitas Negeri Surabaya, UNESA), dengan keynote 

speaker yaitu Prof Dr. Muchlas Samani (Guru Besar Universitas Negeri Surabaya, UNESA), serta 

dari berbagai kalangan yang mengikuti presentasi paralel yang mencakup penerapan pendidikan sains 

dalam mendukung keberhasilan kurikulum 2013, peran strategis pendidik dan peserta didik dalam 

mendukung keberhasilan kurikulum 2013, dan peran strategi pembelajaran dan strategi penilaian 

dalam mendukung keberhasiln kurikulum 2013 dalam bidang Umum, bidang MIPA, Terapan, 

Pendidikan IPA, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia, serta Pendidikan Biologi, dengan berbagai 

topik yang beragam dan berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.  

Segenap upaya penyuntingan Prosiding ini telah diupayakan sebaik-baiknya, namun kami 

menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam proses penyuntingan, 

sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan pada penerbitan yang akan datang. 

Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan 

membantu terselenggaranya Seminar ini serta terselesaikannya proses penyuntingan dan penerbitan 

Prosiding ini. Tidak lupa juga kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik selama 

kegiatan Seminar berlangsung maupun masih adanya kesalahan dalam isi Prosiding ini. Semoga acara 

Seminar Pendidikan Sains tahun 2015 dan penerbitan Prosiding ini bermanfaat bagi kita semua. 

Sampai jumpa pada Seminar Nasional Pendidikan Sains tahun 2016 yang akan datang.  

Surabaya, Januari 2015  

Ketua Pelaksana 

 

 

Budiman, S.Pd. 
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MAKALAH UTAMA 

HASIL PEMBELAJARAN SAINS DI INDONESIA: 

PROBLEM & UPAYA MENGATASINYA 
 

 

Wasis 

 

Dosen Program Studi Pendidikan Sains PPs Unesa 

e-mail: wasisfaa@yahoo.com 

 

PENDAHULUAN  

Abad ke-21 menuntut berbagai perubahan, dipicu oleh perkembangan teknologi yang sangat 

pesat, serta perkembangan yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan, psikologi, dan transformasi nilai-

nilai budaya. Perubahan tersebut juga berdampak pada transformasi paradigma pendidikan 

sebagaimana ditunjukkan Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Pergeseran paradigma pendidikan abad XXI  

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa pendidikan abad ke-21 tidak hanya memperhatikan materi 

bidang kajian (core subjects) sebagaimana terjadi pada abad sebelumnya, tetapi juga memberikan 

penekanan pada kecakapan hidup (life skills), keterampilan belajar dan berpikir (learning & thinking 

skills), literasi dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT literacy), dan tuntutan abad XXI (21
st
 

century content). 

Pergeseran paradigma di atas berimplikasi pada pergeseran pembelajaran dari pembelajaran 

yang hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan ke pembelajaran holistik yang berbasis pada 

keterampilan, keseimbangan nilai, dan literasi untuk memecahkan permasalahan kehidupan. Pada 

konteks pembelajaran sains (IPA), harus disadari bahwa mata pelajaran sains tidak dimaksudkan 

untuk mengubah setiap siswa menjadi saintis (ilmuwan), karena belum tentu semua siswa memiliki 

bekal yang memadai dan memiliki orientasi yang kuat untuk menjadi ilmuwan. Pembelajaran sains 

seharusnya lebih diarahkan untuk menumbuhkan literasi sains (science literacy).  

Literasi sains berbeda dengan pengetahuan sains. Secara harfiah, literasi (literacy) berarti 

“melek (tidak buta)”. OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2012) 

menyatakan scientific literacy refers to an individual’s: a) scientific knowledge and use of that 

knowledge to identify questions, acquire new knowledge, explain scientific phenomena and draw 

evidence-based conclusions about science-related issues; b) understanding of the characteristic 

features of science as a form of human knowledge and enquiry; c) awareness of how science and 

technology shape our material, intellectual and cultural environments; dan d) willingness to engage 

in science-related issues, and with the ideas of science, as a reflective citizen. Berdasarkan pengertian 

di atas, penekanan literasi sains bukan hanya pada penguasaan pengetahuan dan pemahaman 

mengenai konsep dan proses sains, tetapi lebih diarahkan bagaimana memungkinkan seseorang 
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menggunakan pengetahuan dan pemahamannya tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan, 

menjelaskan fenomena, merumuskan kesimpulan berbasis fakta, membangun pengetahuan baru, 

menyadari bagaimana pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kualitas kehidupan, serta 

menumbuhkan kemauan dan gagasan sehingga menjadi masyarakat yang reflektif. Siswa yang pintar 

fisika, biologi, atau kimia belum tentu peka terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi siswa yang literasi 

sainsnya bagus akan mengurangi kecepatan ketika berkendaraan di jalan menikung, apalagi musim 

hujan; tidak akan membiarkan tanaman di sekitarnya mati kekeringan; tidak akan membuang sampah 

plastik sembarangan, dan selalu menggunakan bekal pengetahuan dan keterampilannya untuk 

memecahkan permasalahan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Literasi sains memberikan 

kontribusi yang konkrit pada pembentukan life skills.  

 

Potret hasil belajar sains siswa Indonesia  

Untuk melihat hasil belajar sains siswa Indonesia, hasil studi internasional TIMSS dan PISA 

layak digunakan sebagai barometer. TIMSS memiliki assessment framework pada tiga proses berpikir, 

yaitu knowing, applying, dan reasoning. Rata-rata kemampuan sains siswa Indonesia pada studi 

TIMSS tahun 1999, 2003, 2007, dan 2011 secara berurutan adalah 435, 420, 433, dan 406. Capaian 

siswa Indonesia dibandingkan siswa Negara lain pada studi TIMSS tahun 2011 ditunjukkan Gambar 

2. 

 

 
 

Gambar 2. Capaian sains siswa Indonesia pada studi TIMSS tahun 2011 (Mullis dkk, 2012) 

 

Berdasarkan Gambar 2, hanya 3% siswa Indonesia yang menjadi responden studi TIMSS 

mencapai high level, 0% mencapai advanced level (bandingkan: siswa Singapura 69% mencapai high 

level, 40% mencapai advanced level); 54% siswa Indonesia mencapai kemampuan sains rendah (low 
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level). Dengan capaian tersebut, rata-rata siswa Indonesia hanya mampu mengenali sejumlah fakta 

dasar tetapi belum mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai topik sains, apalagi 

menerapkan konsep-konsep yang kompleks dan abstrak. Pada studi TIMSS tahun 2011 Indonesia 

mencapai ranking ke-3 dari bawah, hanya lebih tinggi dari Maroko dan Ghana. 

Di bawah ini disajikan beberapa contoh capaian siswa Indonesia pada level low, intermediate, 

high, dan advanced berdasarkan data TIMSS 2011.  

 

Low level Intermediate level 

  
High level Advanced level 

  
 

Gambar 3. Beberapa contoh soal dan capaian siswa Indonesia pada studi TIMSS 2011 (Mullis dkk, 

2012) 
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Berdasarkan Gambar 3 terlihat persentase siswa Indonesia yang menjawab benar semakin turun ketika 

menghadapi soal dengan level semakin tinggi. Hal menarik kedua yang patut dicermati, kemampuan 

siswa Indonesia merespons soal uraian lebih rendah dibandingkan kemampuannya merespons soal 

pilihan ganda. Hal yang sama juga diperoleh dari studi TIMSS tahun 2007, yang menunjukkan 

kemampuan rata-rata siswa Indonesia dalam merespons soal format uraian lebih rendah (kurang dari 

35%) dibandingkan kemampuan rata-ratanya dalam merespons soal format pilihan (sekitar 45%) 

(Wasis, 2009).  

Hasil studi PISA menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda dengan hasil studi TIMSS. Studi 

PISA lebih menekankan pada literasi sains. Rerata skor siswa Indonesia pada studi PISA tahun 2000, 

2003, 2006, 2009, dan 2012 secara berurutan adalah 393, 395, 395, 383, dan 382. Hasil ini di bawah 

rerata skor internasional dan mencerminkan bahwa literasi sains siswa Indonesia masih sangat rendah. 

Capaian siswa Indonesia pada PISA 2012 ditunjukkan Gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Capaian siswa Indonesia pada studi PISA 2012 (Mullis dkk, 2012) 

 

Berdasarkan data di atas, lebih dari 60% siswa Indonesia literasi sainsnya berada di bawah level 2. 

Berarti secara umum siswa Indonesia baru dapat menjawab pertanyaan atau permasalahan-

permasalahan yang sudah familier, dengan informasi pendukung sudah tersedia; mampu 

mengidentifikasi informasi tetapi untuk menggunakannya secara prosedural memerlukan arahan yang 

eksplisit; serta baru mampu melakukan suatu tindakan jika diberikan stimulus yang jelas.  
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Di bawah ini disajikan contoh soal yang digunakan dalam studi PISA. 
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Mencermati soal di atas terlihat jelas karakteristik soal PISA yang menggunakan konteks 

kehidupan nyata. Soal PISA tidak hanya mengukur bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep 

sains, tetapi lebih banyak menekankan pada kemampuan siswa menggunakan pengetahuannya untuk 

menjelaskan suatu fenomena, menggunakan data untuk merumuskan kesimpulan, membuat prediksi-

prediksi yang rasional, mengembangkan argumentasi terhadap sesuatu berkaitan dengan sains, 

termasuk bersikap menyetujui atau menolak terhadap gagasan-gagasan yang berkaitan dengan sains. 

Hasil penelitian yang dilakukan Wasis, dkk. (2011) menggunakan data PISA tahun 2000-2009 

menunjukkan: a) proporsi jawaban benar siswa Indonesia ketika menjawab soal-soal yang mengukur 

kompetensi mengidentifikasi isu-isu sains bersifat fluktuatif berada pada rentangan 27% hingga 35%; 

b) rata-rata proporsi benar jawaban siswa Indonesia pada soal-soal yang mengukur kompetensi 

menjelaskan fenomena ilmiah menunjukkan trend semakin rendah dari 40% menjadi 37%, dan c) 

rerata proporsi benar jawaban siswa Indonesia pada soal-soal yang mengukur kompetensi 

menggunakan bukti ilmiah, relatif tetap sekitar 34%. Secara keseluruhan literasi sains siswa Indonesia 

berdasarkan data studi PISA tahun 2000-2009 adalah relatif rendah berada pada kisaran 30% hingga 

40%.  

Berdasarkan hasil studi TIMSS dan PISA di atas terlihat bahwa kemampuan sains siswa 

Indonesia rendah, apalagi implementasinya dalam bentuk literasi sains, lebih rendah lagi dan belum 

menunjukkan trend adanya peningkatan. Hal penting yang perlu segera dilakukan adalah bagaimana 

merancang pembelajaran dan melakukan penilaian yang mampu menstimuli meningkatnya literasi 

sains. 

 

Pendekatan saintifik dan penilaian otentik, tepatkah bagi pembelajaran sains? 

Sebagaimana tergambar pada paradigma pendidikan abad XXI di awal tulisan ini, bahwa proses 

pendidikan bukan sekedar kegiatan yang diorganisir untuk menguasai atau memahami sejumlah 

pengetahuan (subject matter), tetapi harus menumbuhkan keterampilan berpikir, mengembangkan 

literasi, dan memberikan penekanan pada pembentukan kecakapan hidup. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, guru sebagai pengelola pembelajaran, juga harus mengubah mindset mereka dari paradigma 

guru dan apa yang akan diajarkan menjadi siswa dan apa yang akan dilakukan. Guru tidak akan 

mampu lagi sebagai sumber informasi utama bagi siswanya. Guru lebih berperanan sebagai fasilitator 

dan inspirator yang bertugas mengarahkan dan menstimuli siswa. Siswa akan menemukan dan 

membangun pengetahuannya sendiri dari berbagai sumber belajar yang tidak lagi dibatasi oleh 

dinding kelas kemudian menggunakan bangunan pengetahuannya untuk memecahkan permasalahan 

dalam kehidupan nyata. 

Dalam pembelajaran sains, goal-nya adalah tumbuhkembangnya literasi sains pada diri siswa. 

Untuk menumbuhkembangkan literasi sains, guru sains harus memfasilitasi siswa bersikap ilmiah; 

memberi ruang yang luas untuk mengembangkan rasa ingin tahu; melakukan aktivitas untuk 

menjawab rasa ingin tahunya; boleh berbeda pendapat dan berargumentasi; serta dilatih jujur dan 

bertanggungjawab, sehingga siswa secara konstruktif mampu membangun pengetahuannya sendiri. 
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Selanjutnya siswa difasilitasi untuk menggunakan pengetahuan yang telah dibangun untuk mengenali 

berbagai isu sains, menjelaskan fenomena, membuat keputusan, serta dirangsang untuk berani 

menyampaikan ide atau gagasan-gagasan yang kreatif dan konstruktif, sehingga mampu 

meningkatkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat.  

Tentu saja tujuan mulia di atas tidak dapat dicapai melalui metode pengajaran transfer 

knowledge atau teacher centered melalui ceramah. Meskipun ceramah sudah dilakukan melalui 

penjelasan yang sangat runtut dan sistematis, tetap tak akan mampu membangun pemahaman sains 

yang utuh, apalagi untuk melatihkan keterampilan dan menumbuhkan sikap. Bahkan untuk mengatasi 

miskonsepsi saja, Berg (1991) menyatakan tidak bisa dilakukan melalui penjelasan. Pembelajaran 

sains yang efektif harus mencakup dimensi sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah, serta 

aplikasinya dalam kehidupan nyata. Karena itu pembelajaran sains harus berbasis aktivitas. Aktivitas 

akan melatih dan mengasah berbagai keterampilan, baik keterampilan berpikir, bertindak, maupun 

bersikap.  

Pembelajaran berbasis aktivitas akan lebih efektif jika didasari rasa ingin tahu, karena rasa 

ingin tahu merupakan roh-nya pengetahuan, termasuk sains. Tugas guru adalah menstimulasi agar 

rasa ingin tahu siswa selalu muncul dan memfasilitasinya sehingga mampu menemukan jawaban dari 

keingintahuan tersebut. Pendekatan pembelajaran yang mampu menstimulasi rasa ingin tahu siswa 

dan memfasilitasinya sehingga mampu menemukan jawaban sendiri disebut pendekatan inkuiri. 

Inkuiri disebut ilmiah (scientific inquiry) jika keberagaman cara dalam menemukan jawaban 

dilakukan melalui proses ilmiah dan berdasarkan bukti-bukti ilmiah, sebagaimana yang dilakukan 

oleh para ilmuwan (Olson & Loucks-Horsley, 2000). Karena tahapan ilmuwan dalam membangun 

konsep ilmiah sudah sangat mapan, yang disebut metode ilmiah (scientific method), maka tahapan 

pendekatan inkuiri juga serupa dengan metode  ilmiah, meliputi: a) orientasi dan identifikasi masalah, 

b) merumuskan hipotesis, c) merancang eksperimen, d) melakukan eksperimen, e) menganalisis data, 

dan f) merumuskan kesimpilan.  

Kurikulum 2013 memberikan ruang yang luas bagi guru untuk melakukan pembelajaran 

dengan pendekatan ilmiah, yang dikenal dengan pendekatan saintifik, meliputi 5M, yakni: mengamati, 

menanya, mencoba/melakukan percobaan, menalar, dan mengkomunikasikan. Bagi pembelajaran 

sains, pendekatan saintifik bukanlah hal baru. Pembelajaran sains justru seharusnya melatihkan tidak 

cukup kalau hanya 5M, melainkan mencakup berbagai keterampilan yang disebut keterampilan proses 

sains, mulai keterampilan proses sains dasar (misalnya mengamati, mengukur, menginferensi, 

mengklasifikasi, memprediksi, dan mengkomunikasikan) hingga keterampilan proses sains 

lanjut/terpadu (misalnya merumuskan hipotesis, menentukan variabel, merancang dan melakukan 

eksperimen, menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan).  

Apabila pembelajaran sains sudah dirancang dengan pendekatan saintifik yang melatihkan 

berbagai keterampilan proses sains, maka penilaiannya juga harus mengukur kinerja tersebut. 

Penilaian kinerja jika dilakukan pada konteks dunia nyata disebut penilaian otentik (Gronlund, 2003). 

Penilaian otentik mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mampu memberikan 

gambaran bagaimana kemampuan siswa yang sesungguhnya.  

Penilaian pengetahuan akan menjadi otentik jika konteks soalnya berupa kondisi kehidupan 

nyata, sehingga siswa tidak mungkin menjawab soal dengan hafalan, dengan prosedur yang rutin. 

Siswa harus menggunakan sejumlah keterampilan berpikir dalam menghadapi soal-soal yang 

menggunakan konteks kehidupan nyata. Soal-soal sains PISA lebih kontekstual dibandingkan soal 

TIMSS dan soal Ujian Nasional (UN) (Wasis, dkk., 2014). Penilaian keterampilan menjadi otentik 

jika tugas kinerjanya berkaitan dengan kehidupan nyata, apalagi bermuara pada pemecahan masalah. 

Proyek dan portofolio menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan penilaian otentik, karena siswa 

akan mendemonstrasikan kemampuan yang sesungguhnya dengan melibatkan berbagai keterampilan 

yang dimiliki secara riil. Penilaian sikap juga akan menjadi otentik jika sikap yang dinilai bukan 

dibuat-buat, bukan rekayasa, melainkan sudah alamiah dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Penilaian kejujuran akan menjadi otentik jika penilaiannya sebagaimana siswa berperilaku jujur 

secara nyata, bukan jujur karena mengetahui sedang dinilai sehingga berperilaku seolah-olah jujur. 

Penilaian otentik terhadap sikap akan melatihkan, menumbuhkan, dan membudayakan sikap tersebut 

hingga membentuk karakter. Siswa yang memiliki karakter jujur tidak akan menyontek ketika ujian, 

walaupun ada kesempatan. 
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Berdasarkan uraian di atas, penguatan proses pembelajaran sains melalui pendekatan saintifik 

dan proses penilaiannya melalui penilaian otentik pada Kurikulum 2013, sudah on the track sesuai 

dengan hakikat sains dan sudah mengarah pada terbentuknya literasi sains yang tidak hanya 

membangun pengetahuan tentang sains, tetapi juga melatihkan apa yang dapat dilakukan dengan 

pengetahuan sains yang telah dimilki, sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Hal 

lain yang patut mendapatkan dukungan dan perhatian adalah bagaimana guru professional dalam 

mengaransemen potensi diri dan ingkungannya agar mampu memfasilitasi, menstimuli, dan 

menginspirasi siswanya sehingga mencapai kompetensi sains (literasi sains) yang diharapkan. Data 

monitoring dan evaluasi yang dilakukan Direktorat Pembinaan SMP tahun 2014 terhadap 

implementasi Kurikulum 2013 di 29 provinsi dan melibatkan 76 kabupaten/kota menunjukkan bahwa 

guru SMP/MTs 9 mata pelajaran yang memiliki kemampuan memahami dan menggunakan buku 

panduan guru dan buku siswa antara 33%-45%, menyususn RPP antara 50%-59%, melaksanakan 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik anatar 42%-66%, dan mengembangkan serta melaksanakan 

penilaian otentik merentang 25%-37%. Terlihat dari data tersebut secara keseluruhan guru yang 

kompetensi mengimplementasikan Kurikulum 2013 masih di bawah 60%. Kompetensi terendah 

adalah mengembangkan instrumen dan melaksanakan penilaian otentik, sehingga membutuhkan 

banyak perhatian dan dukungan.      

  

Hasil belajar sains dalam kerangka Kurikulum 2013 

Secara konseptual Kurikulum 2013 adalah juga kurikulum berbasis kompetensi (KBK), karena 

dasar dan orientasi pembelajaran dalam Kurikulum 2013 adalah mewujudkan suatu kompetensi, mulai 

kompetensi dasar, kompetensi inti, hingga kompetensi lulusan. Kurikulum 2013 juga merupakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), karena secara operasional implementasinya juga 

bergantung pada kondisi dan kepiawaian sekolah. Hal yang berbeda pada Kurikulum 2013 

dibandingkan kurikulum sebelumnya bila dikaitkan dengan hasil belajar adalah bagaimana Kurikulum 

2013 mengorganisir mata pelajaran dan proses pembelajarannya sehingga efektif mampu membentuk 

kompetensi yang utuh.  

Domain kompetensi dalam Kurikulum 2013 meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Ketiga domain kompetensi tersebut diorganisir ke dalam 4 Kompetensi Inti (KI), yaitu KI-1: 

kompetensi sikap spiritual, KI-2: kompetensisikap sosial, KI-3: kompetensipengetahuan, dan KI-4: 

kompetensiketerampilan. KI diibaratkan anak tangga yang harus dipanjat oleh peserta didik untuk 

mencapai kompetensi lulusan. KI bukan untuk diajarkan melainkan dibentuk melalui pembelajaran 

berbagai kompetensi dasar (KD) dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. KI akan menagih pada 

setiap pelajaran, apakah yang dikontribusikannya terhadap pembentukan kompetensi peserta didik 

yang diharapkan. Sehingga KI untuk semua mata pelajaran sama (Kemendikbud, 2013). 

Dalam konteks pembelajaran sains, guru harus memastikan bahwa setiap materi sains yang 

dibelajarkan pada setiap jenjang dan kelas, harus dipastikan memberikan kontribusi pada 

pembentukan KI-1 sampai KI-4, bukan hanya pada KI-3 (kompetensi pengetahuan). Sebagai 

pendukung tercapainya KI, KD juga dikelompokkan menjadi empat kelompok. KD dalam kelompok 

KI-1 dan KI-2 pada prinsipnya bukan untuk diajarkan, tetapi akan terbentuk dengan sendirinya jika 

pembelajaran pengetahuan (KI-3) dilakukan melalui keterampilan (KI-4). 

Bila dikaitkan dengan pencapaian literasi sains, organisasi kompetensi pada Kurikulum 2013 

sudah memberikan konstruksi yang benar. Pencapaian kompetensi dalam Kurikulum 2013 bermuara 

pada pembentukan sikap, meskipun prosesnya dimulai dari belajar tentang pengetahuan melalui 

keterampilan. Demikian pula literasi sains yang pada hakikatnya berdimensi sikap, walaupun untuk 

memilikinya harus didasari penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Satu hal yang perlu kita sadari 

bersama dalam konteks pembelajaran sains, bahwa rekonstruksi organisasi kompetensi ini hanya akan 

mampu membentuk literasi sains, jika proses pembelajaran sains dilakukan melalui keterampilan 

proses sains. 
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MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERFIKIR KRITIS
SISWA SMK MELALUI PEMBELAJARAN FISIKA
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Abstrak
Untuk menumbuhkan kemampuan berfikir kritis fisika siswa SMK diperlukan suatu model
pembelajaran fisika yang dapat meningkatkan kemamampuan berfikir kritis siswa dalam
pembelajaran, maka diperlukan suatu model pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut,
salah satu alternative model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu inquiry terbimbing. Inquiry
adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau
eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan
masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Tahapan pembelajaran inquiry
terbimbing yaitu : (i) mengorientasi, (ii) merumuskan masalah, (iii) merumuskan hipotesis, (iv)
mengumpulkan data, (v) menguji hipotesis dan (vi) merumuskan kesimpulan. Yang sesuai dengan
proses pembelajaran Kurikulum 2013 dengan lima pengalaman belajar pokok yaitu : (i) mengamati,
(ii) menanya, (iii) mengumpulkan informasi, (iv) mengasosiasi dan (v) mengkomunikasikan. Sehingga
dalam pembelajaran fisika disekolah, diperlukan guru-guru professional yang mampu mengantarkan
para siswanya memiliki keterampilan berfikir kritis.

Kata kunci : Keterampilan berfikir kritis dan inquiry terbimbing

PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar mampu
berpikir reflektif untuk menyelesaikan masalah sosial di
masyarakat (Kunandar, 2013:33). Salah satu komponen
kemampuan berpikir reflektif adalah kemampuan
berpikir kritis, seperti yang terdapat pada Kurikulum
2013 yaitu perilaku ilmiah dalam Kompetensi Dasar
(KD) 2.1. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah
satu kemampuan berpikir tingkat tinggi dimana
kemampuan berpikir kritis mengajak siswa menjadi
pelajar yang aktif karena siswa dituntut melakukan
kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan
masalah secara kreatif, dan berpikir logis (Conklin,
2012:21). Menurut Angelo (1995:6) berpikir kritis
adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang
tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis,
mensintesis, mengenal permasalahan dan
pemecahannya, menginferensi dan mengevaluasi.

Dalam Standar Proses Kurikulum 2013
dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan,  menantang dan memotifasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik.Pembelajaran diarahkan
untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari
berbagai sumber (observasi), mampu merumuskan
masalah (menanya) bukan hanya menyelesaikan
masalah. Di samping itu pembelajaran diarahkan untuk
melatih peserta didik  berpikir analitis (pengambilan
keputusan) bukan hanya berpikir mekanitis (rutin) serta
mampu bekerjasama dan kolaborasi dalam
menyelesaikan masalah. Sehingga pada proses
pembelajaran tidak hanya mengutamakan hasil (produk)
saja, tetapi proses juga sangat penting dalam
membangun pengetahuan siswa. Karena menurut BSNP
(2006) mengajarkan sains tidak hanya ditinjau dari
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mengajarkan produk/fakta, konsep dan teori saja.
Mengajarkan sains juga harus mengajarkan proses
ilmiah.

Komponen sikap ilmiah yang perlu
ditumbuhkan antara lain adalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, jujur, terbuka, objektif, kreatif, toleransi,
kecermatan bekerja, percaya diri, konsep diri positif,
mengenal hubungan antara masyarakat dan IPA,
perhatian terhadap sesama makhluk hidup, menyadari
bahwa kemajuan ilmiah diperoleh melalui usaha
bersama dan menginterpretasikan gejala alam dari sudut
prinsip-prinsip ilmiah. Dengan kata lain, pendidikan
IPA juga bertujuan mengembangkan kepribadian siswa.

Implikasi-implikasi teori Piaget terhadap
pembelajaran sains termasuk fisika, menurut Sund &
Trowbridge (1973: 55) adalah bahwa guru harus
memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada
siswa untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Mereka
dapat melakukan hal ini dengan jalan terlibat secara
langsung dalam berbagai kegiatan seperti diskusi kelas,
pemecahan soal-soal, maupun bereksperimen. Dengan
kata lain, siswa jangan hanya dijadikan objek yang pasif
dengan beban hafalan berbagai macam konsep dan
rumus-rumus fisika. Selanjutnya, fisika harus dijadikan
mata pelajaran yang menarik sekaligus bermanfaat bagi
siswa.

Hakikat pembelajaran IPA terdiri atas tiga
komponen yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah.
Tujuan pembelajaran IPA adalah siswa memiliki tiga
kemampuan dasar, yaitu (1) kemampuan untuk
mengetahui apa yang diamati, (2) kemampuan untuk
memprediksi apa yang belum terjadi, dan kemampuan
untuk menguji tindak lanjut dari eksperimen, (3)
dikembangkannya sikap ilmiah. Oleh karena itu, dalam
pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar
peserta didik mampu memahamai alam sekitar melalui
ketrampilan penyelidikan (inquiry skill) khususnya
untuk meningkatkan keterampilan proses, psikomotorik
dan ketrampilan berpikir kritis.

Dengan melibatkan peserta didik  secara langsung
dalam proses pembelajaran diharapkan siswa akan
terlatih dalam melakukan kegiatan mengobservasi,
merumuskan masalah, memprediksi, mengasosiasi dan
menyajikan data pengamatan. Untuk melihat bahwa
peserta didik telah memiliki ketrampilan berpikir kritis,
dapat digunakan kata kerja operasional pada ranah
kognitif  Benjamin S.Bloom yang telah direvisi. Kata
kerja operasional yang mengindikasikan peserta didik
telah memiliki ketrampilan berpikir kritis adalah pada
ranah kognitif  C4 (memisahkan, menerima,
menghubungkan, memilih, mempertentangkan, membuat
diagram/skema dan menunjukkan hubungan antara), C5
(menyimpulkan, membuat keputusan) dan C6
(merancang, mengkreasi).

Berdasarkan studi literature yang dilakukan oleh
peneliti masih banyak siswa yang ketrampilan berpikir
kritisnya masih rendah. Menurut Sudibyo,dkk (2013:2)
indikator  rendahnya ketrampilan berpikir kritis dapat
dilihat dari kecenderungan siswa memilih soal pilihan
ganda daripada soal essay , tidak dapat mendeskripsikan
data dari tabel dan grafik, tidak dapat menyajikan data
dalam bentuk grafik yang saling berhubungan, tidak
dapat mengidentifikasi variabel-variabel percobaan,
tidak dapat merumuskan rumusan masalah dan hipotesis
pada percobaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Ria Ulumi (2013) bahwa dari angket yang
dibagikan pada 26 siswa di salah satu SMP di Waru
diperoleh informasi bahwa 79% siswa tidak dapat
membuat hipotesis, 54% tidak dapat mendeskripsikan
data dan 96% tidak dapat mengidentifikasi variabel.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan
Kompetensi Inti 2 (KD 2.1) pada Kurikulum 2013 yang
menuntut kompetensi siswa untuk memiliki ketrampilan
berpikir kritis. Ketercapaian kompetensi atau tujuan
belajar sangat dipengaruhi oleh guru. Untuk
membangun kompetensi pada aspek ketrampilan
berpikir kritis tersebut (sehingga siswa memiliki critical
thinking skills) dipandang perlu adanya bimbingan dan
pancingan dari guru. Penggunaan guided inquiry dirasa
tepat untuk maksud ini. Latihan berpikir kritis dan
kreatif, latihan mengembangkan keingintahuan
(curiosity), berpikir analitis dan juga latihan
menggunakan indera serta alat-alat lain, sangat
diperlukan untuk mendukung tercapainya kompetensi
yang diharapakan tersebut. Menurut Kuhlthau & Todd
(2007), penggunaan guided inquiry dalam pembelajaran
sains sangat tepat. Dengan strategi ini, siswa dibimbing
oleh guru dalam membangun pengetahuan dan
pemahaman mengenai objek dan persoalan sains.
Termasuk proses-proses sains terkait, dan secara
perlahan guru membekali mereka untuk mampu
melakukan belajar mandiri (termasuk melakukan
investigasi secara mandiri).

Dasar empiris, mengenai efektivitas guided
inquiry bagi peningkatan ketrampilan berpikir kritis,
pemahaman konsep siswa, kemampuan afektif, dan
psikomotorik siswa, telah diberikan oleh banyak
peneliti, antara lain Rahmanto Dwi S (2012)
menunjukkan peningkatan ketrampilan berpikir kritis
yang signifikan dari tiga kali siklus penelitian. Dengan
demikian semakin memperkuat keyakinan bahwa
implementasi guided inquiry dalam pembelajaran fisika
akan mampu meningkatkan ketrampilan berpikir kritis
siswa SMK.

Kurikulum 2013 telah mulai dilaksanakan secara
luas di sekolah-sekolah sejak tahu ajaran 2013/2014,
temasuk di SMA. Untuk SMP-MTs dan SMA-MA
sederajat, implementasi ini di mulai dari kelas 1 (kelas
VII SMP-MTs dan kelas X SMA-MA sederajat), dan
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kelas-kelas laiannya dilakukan secara bertahap pada
tahun-tahun berikutnya.

Sebagai sekolah sasaran Kurikulum 2013, SMK,
telah mulai mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini
sejak 2013/2014. Sebagian besar guru juga telah
mendapatkan pelatihan implementasi Kurikulum 2013
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan
demikian, saat ini semua guru di SMK telah mempunyai
pengalaman untuk mengimplementasikan Kurikulum
2013 untuk mata pelajaran yang mereka ampu. Di pihak
lain, semua siswa seharusnya telah memiliki
kemampuan yang relevan dengan kompetensi yang
diharapkan. Para siswa juga telah mencoba dan
melakukan berbagai pengalaman belajar menuju
pencapaian kompetensi-kompetensi ini.

Hasil observasi dan monitoring terakhir di
beberapa kelas di sekolah ini menunjukkan hasil yang
menarik untuk dicermati. Sampai dengan kelas XI,
ketrampilanberpikir kritis siswa SMK masih jauh dari
harapan. Hampir seluruh siswa belum mampu
menerapkan aspek ketrampilan berpikir kritis dalam
pembelajaran fisika. Sebagian besar siswa belum
mampu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan
masalah, merumuskan hipotesis, dan juga membuat
hubungan antara tabel pengamatan dengan grafik hasil
pengamatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
berasumsi bahwa masalah-masalah yang menyebabkan
rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa pada
pembelajaran fisika adalah kurang tepatnya guru dalam
memilih strategi pembelajaran, yaitu cara-cara yang
digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN
Pembelajaran Fisika

Fisika merupakan bidang ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara
sistematis sehingga Fisika bukan hanya penguasaan
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan Fisika
di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar.
Pendidikan Fisika  menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan
memahami alam sekitar secara ilmiah (Depdiknas,
2006).

Pendidikan Fisika  diarahkan untuk “mencari
tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu siswa
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang alam sekitar. Oleh karena itu, pendekatan yang
diterapkan dalam menyajikan pembelajaran Fisika
adalah memadukan antara pengalaman proses Fisika

dan pemahaman produk serta teknologi Fisika dalam
bentuk pengalaman langsung yang berdampak pada
sikap siswa yang mempelajari Fisika

Dengan demikian, hakikat pembelajaran Fisika
terdiri atas tiga komponen yaitu produk, proses, dan
sikap ilmiah. Tujuan pembelajaran Fisika adalah siswa
memiliki tiga kemampuan dasar, yaitu (1) kemampuan
untuk mengetahui apa yang diamati, (2) kemampuan
untuk memprediksi apa yang belum terjadi, dan
kemampuan untuk menguji tindak lanjut dari
eksperimen, (3) dikembangkannya sikap ilmiah. Oleh
karena itu, dalam pembelajaran Fisika menekankan
pada pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar peserta didik mampu memahamai alam
sekitar melalui ketrampilan penyelidikan (inquiry skill)
khususnya untuk meningkatkan keterampilan proses
psikomotorik dan ketrampilan berpikir kritis.

Berpikir Kritis
Menurut Amri (2010:62) berpikir kritis

merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi.
Sedangkan menurut Johnson (2010:183) berpikir kritis
merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang
digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan
masalah, mengambil keputusan, membujuk,
menganalisis, asumsi dan melakukan penelitian ilmiah.
Menurut Ennis(1996) berfikir kritis adalah sebuah proses
yang dalam dengan mengungkapkan tujuan yang
dilengkapi alas an yang tegas tentang suatu kepercayaan
dan kegiatan yang telah dilakukan. Pada dasarnya
keterampilan berfikir kritis menurut Ennis (1996)
dikembangkan menjadi indikator-indikator keterampilan
berfikir kritis yang terdiri dari lima kelompok besar,
yaitu : (i) memberikan penjelasan sederhana (elementary
clarification), (ii) membangun keterampilan dasar (basic
support), (iii) menyimpulkan (interference), (iv)
memberikan penjelasaan lebih lanjut (advanced
clarification), (v) mengatur strategi dan taktik (strategy
and tactic). McPeck (1990) mengatakan bahwa kerja
utama berfikir kritis adalah pemecahan masalah dalam
menemukan konteks. Kurfiss percaya bahwa berfikir
kritis merupakan bentuk pemecahan masalah, tetapi
perbedaan utamanya adalah berfikir kritis melibatkan
penalaran open-ended atau ill structured masalah,
sementara pemecahan masalah biasanya lebih dangkal
kajiannya. Lebih lanjut Kurfiss berpandangan bahwa
berfikir kritis lebih dari analisis argument. Dia
menekankan bahwa “menemukan konteks” sebagai
representasi penemuan dan kreatif, sedangkan fase
berfikir kritis representasi dari “menjustifikasi
konteks”(Garrison, D.R., 1991, p.291) Kelly, et al.
(2001) mengidentifikasi tujuh kata kunci berfikir kritis,
yaitu (i) identifikasi masalah, (ii) menetapkan dengan
jelas mengenai isu, (iii) mencari alternative pemecahan
masalah, (iv) mengidentifikasi konteks, (v) menunjukkan
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fakta identifikasi dan evaluasi, (vi) membuat asumsi
dasar sebagai implisit, (vii) assessment implikasi dan
potensi kesimpulan. Borich (2006) menggemukakan
bahwa berfikir kritis menekankan pada proses mental
atau strategi siswa menggunakan analisis dan evaluasi,
pilihan, dan konsep. Burden dan Byrd (2007)
mengkategorikan berfikir kritis sebagai aktifitas berfikir
tingkat tinggi yang memerlukan keterampilan kognitif
Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, dapat
disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan proses
berpikir reflektif yang membutuhkan kecermatan dalam
mengambil keputusan melalui serangkaian prosedural
untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi bukti
serta dilakukan secara sadar.

Rochmad (2013) berpendapat bahwa pada
Kategori berfikir kritis siswa dapat menguji, merelasikan
dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah,
berfikir dengan memfokuskan pada bagian-bagian dari
suatu situasi masalah, mengumpulkan dan
mengorganisasi informasi, memvalidasi dan
menganalisis informasi, mengingat dan mengaitkan
informasi yang dipelajari sebelumnya, menentukan alas
an dari jawaban, menggambarkan simpulan yang valid,
dan menganalisis dan merefleksikan sifat.

Winn (Rochmad, 2013) menyakini bahwa :
“Guru-guru seharusnya mengantarkan siswa kea rah
berfikir kritis, jika tidak masyarakat akan menderita
dalam kurun waktu yang lama disebabkan pembelajaran
yang memuat berfikir kritis. “Noddings (Rochmad,
2013) menyatakan bahwa banyak siswa kurang kritis.
Sebagai guru dia melihat bahwa ketika para siswa
dihadapkan pada soal yang memuat berfikir kritis, atau
memecahkan masalah (misalnya soal cerita); mereka
sering melewati atau tidak mengerjakannya. Demikian
pula Rapps, Riegel, dan Glaicer (Rochmad, 2013)
berpendapat : banyak siswa jarang menggunakan
keterampilan berfikir kritis jika soal memerlukan
pemikiran yang lebih hati-hati. Jadi, dengan
menggunakan kurikulum fisika apapun, tak terkecuali
penerapan dalam Kurikulum 2013, diperlukan guru-guru
fisika professional yang mampu membelajarkan siswa
berfikir kritis

Indikator ketrampilan berpikir kritis yang harus
dimiliki siswa adalah: (1) Ketrampilan menganalisis
yaitu suatu ketrampilan menguraikan sebuah struktur ke
dalam komponen-komponen agar mengetahui
pengorganisasian struktur tersebut. Dalam ketrampilan
tersebut tujuan pokoknya adalah memahami sebuah
konsep global dengan cara menguraikan ata  merinci
globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih
kecil dan terperinci; (2) Ketrampilan mensintesis
merupakan ketrampilan yang berlawanan dengan
ketrampilan menganalisis. Ketrampilan menganalisis
adalah ketrampilan menghubungkan bagian-bagian
menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru; (3)

Ketrampilan mengenal dan memecahkan masalah,
ketrampilan ini merupakan ketrampilan aplikatif konsep
kepada beberapa pengertian baru. Ketrampilan ini
menuntut siswa untuk memahami bacaan dengan kritis,
sehingga setelah kegiatan membaca selesai siswa mampu
menangkap beberapa pikiran poko bacaan, sehingga
mampu mempola sebuah konsep. Ketrampialn ini
bertujuan agar siswa mampu memahami dan
menerapkan konsep-konsep ke dalam permasalahan atau
ruang lingkup baru; (4) Ketrampilan menyimpulkan
ialah kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan
pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya
hingga dapat beranjak mencapai pengertian/pengetahuan
(kebenaran) yang baru lainnya; (5) Ketrampilan
mengevaluasi adalah ketrampilan yang menuntut
pemikiran matang dalam menntukan nilai sesuatu
dengan berbagai kriteria yang ada. Ketrampilan menilai
menghendaki siswa agar memberikan penilaian tentang
nilai yang diukur dengan menggunakan standar tertentu.

Inquiry
Inquiry berasal dari kata to inquire yang berarti

ikut serta, atau terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan
penyelidikan. Model pembelajaran ini dipelopori oleh
Donal Oliver dan James P. Shaver ini didasarkan atas
pemahaman masyarakat dimana setiap orang berbeda
pandangan dengan prioritas satu sama lain, dan nilai-
nilai sosialnya saling berkonfrontasi satu sama lain.
Memecahkan masalah kompleks dan controversial di
dalam konteks aturan social yang produktif
membutuhkan warga negara yang mampu berbicara satu
sama lain dan bernegosiasi tentang keberbedaan tersebut.
Menurut Amri (2010:85) inqury berasal dari bahas
inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai proses
bertanya dan mencari jawaban terhadap pertanyaan
ilmiah yang diajukan. Sedangkan menurut Julianto
(2011:87) pembelajaran inquiry merupakan kegiatan
pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh
kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki
sesuatu (benda, manusia atau peristiwa) secara
sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka dapat
merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh
percaya diri. Jadi model pembelajaran inquiry adalah
suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan
informasi dengan melakukan observasi aau eksperimen
untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah
terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan
menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis.

Langkah-langkah pembelajaran inquiry adalah
(1) Langkah orientasi yaitu langkah untuk membina
suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada
langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap
melaksanakan proses pembelajaran. Langkah orientasi
merupakan langkah yang sangat penting; (2)
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Merumuskan masalah merupakan langkah membawa
siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki.
Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang
menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki
itu; (3) Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu
permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban
sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya; (4)
Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring
informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis
yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry,
mengumpulkan data merupakan proses mental yang
sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses
pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi
yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan
ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi
berpikirnya; (5) Menguji hipotesis adalah proses
menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai
data atau informasi yang diperoleh berdasarkan
pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji
hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan
berpikir rasional; (6) Merumuskan kesimpulan adalah
proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh
berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan
kesimpulan merupakan gong-nya dalam proses
pembelajaran.

Menurut Soeparman (2013:22) Melibatkan siswa
di dalam kegiatan inkuaieri merupakan salah satu cara
yang efektif untuk membantu mereka mengembangkan
keterampilan berfikir tingkat tinggi dan berfikir kritis.
Tujuan dari inkuiri sendiri adalah untuk
mengembangkan keterampilan berfikir tinggi dan kritis.
Sedangkan proses pembelajaran kurikulum 2013
menggunakan lima pengalaman belajar pokok yaitu : (i)
mengamati, (ii) menanya, (iii) mengumpulkan informasi,
(iv) mengasosiasi, dan (v) mengkomunikasikan.
Sehingga akan sesuai jika menggukanan model inquiry
terbimbing

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan proses
pembelajaran fisika di SMK sesuai dengan kurikulum
2013 dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri
terbimbing maka guru hendaknya bertindak sebagai
fasilitator, motivator dan mediator, sehingga siswa dapat
menumbuhkan keterampilan berfikir tingkat tinggi dan
kritis. Selain itu, siswa juga dapat berfikir kritis dalam
menanggapi berbagai permasalahan fisika yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Siswa di dalam kegiatan inquiry terbimbing
merupakan salah satu cara yang efektif untuk membantu
mereka mengembangkan keterampilan berfikir tingkat
tinggi dan berfikir kritis yang sesuai dengan lima

pengalaman belajar pokok yang sesuai dengan
kurikulum 2013.

Dalam pembelajaran fisika guru disekolah
seyogyanya berupaya membiasakan berinteraksi dengan
siswa untuk meningkatkan keterampilan  berfikir kritis
dan tumbuh pada diri siswa karakter kritis.

Sebagai saran, kepada para mahasiswa calon
guru dan guru fisika dalam belajar seyogyanya
memperhatikan dan membangun keterampilan berfikir
kritis agar menjadi guru-guru professional. Gunakanlah
pertanyaan tingkat tinggi untuk membangun
keterampilan berfikir kritis siswa dalam memecahkan
masalah secara terbimbing. Karena berfikir kritis
melatihkan keterampilan pada ranah kognitif yaitu C4,
C5 dan C6 pada Taksonomi Bloom. Disamping itu,
penelitian berkaitan dengan berfikir kritis dalam
pembelajaran fisika terbuka lebar bagi guru dan
mahasiswa.
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Abstrak
Dikembangkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Pokok Bahasan Hukum Newton dengan pendekatan
scientific sebagai Penunjang kurikulum 2013. LKS ini disusun dengan pendekatan scientific yang
memuat kegiatan mengamati, menanyakan, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Penelitian
ini dilakukan di laboratorium Penelitian dan Pengembangan Fisika UNJ dengan memanfaatkan alat
peraga Phywe dan diujicobakan kepasa siswa SMA Negeri 101 Jakarta. Metode ysng digunakan
dalam penelitian ini adalah  metode penelitian pengembangan, adapun tahapan penelitian meliputi :
(1) Penelitian dan pengumpulan informasi awal, (2) perencanaan draft awal,(3) penyusunan dan
pengembangan produk, (4) validasi dan revisi, (5) uji coba lapangan. Validasi dilakukan oleh ahli
media dan ahli materi, uji kelayakan dilakukan oleh guru bidang studi Fisika dan uji empirik oleh
siswa. Instrument validasi dan implementasi yang digunakan berupa kuesioner yang dianalisis
berdasarkan penghitungan skala likert.

Kata Kunci : Lembar Kegiatan Siswa, LKS, Pendekatan Scientific,Scientific, Pengembangan,
Penilitian Pengembangan, Kurikulum 2013

PENDAHULUAN
Salah satu karakteristik Kurikulum 2013 yaitu

memberi waktu yang cukup leluasa untuk
mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Berdasarkan karakter tersebut, siswa
diajarkan agar dapat belajar mandiri dan pembelajaran
juga berpusat pada siswa. Agar siswa dapat aktif belajar
mandiri perlu disediakan bahan ajar penunjang
pembelajaran yang dapat dengan mudah digunakan oleh
siswa sendiri berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada.
Salah satu sumber belajar dan bahan ajar yang dirasa
dapat membantu siswa maupun guru dalam proses
pembelajaran adalah Lembar Kegiatan Siswa (LKS).
LKS termasuk media cetak hasil pengembangan
teknologi cetak yang berupa buku dan berisi materi
visual, seperti yang diungkapkan oleh Azhar Arsyad
(2004 : 29). Menurut Surachman yang dikutip oleh

Sumarni (2004 : 15-16), LKS merupakan jenis hand out
yang dimaksudkan untuk membantu siswa belajar
secara terarah. Keberadaan LKS memberi pengaruh
yang cukup besar dalam proses belajar mengajar,
sehingga penyusunan LKS harus memenuhi berbagai
persyaratan misalnya syarat didaktik, syarat konstruksi,
dan syarat teknik. Untuk saat ini banyak LKS yang telah
beredar, namun masih belum dapat menunjang
kurikulum 2013. Seperti halnya di SMA Negeri 101
Jakarta, LKS yang digunakan dirasa belum cukup untuk
memenuhi kebutuhan akan bahan ajar penungjang
kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan
scientific yang memuat kegiatan mengamati,
menanyakan, menalar, mencoba, dan
mengkomunikasikan. LKS yang digunakan dalam
pembelajaran pun harus memenuhi kegiatan tersebut.
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LKS yang ada saat ini masih belum memuat pendekatan
scientific, maka dari itu perlu dikembangkan LKS yang
sesuai dengan pendekatan scientific. Dalam pokok
bahanan Hukum Newton juga masih diperlukan set
praktikum yang dapat digunakan dalam pembelajaran,
di Labaratorium Penelitian dan Pengembangan Jurusan
Fisika Universitas Negeri Jakarta terdapat praktikum
Phywe yang dapat digunakan dalam pembelajaran
pokok bahasan Hukum newton. Namun LKS yang ada
juga belum mendukung pendekatan scientific.
Ketersediaan set praktikum dan kurangnya LKS yang
mendukung pendekatan scientific maka akan
dikembangkan dikembangkan LKS Pokok Bahasan
Hukum Newton dengan memanfaatkan set praktikum
Phywe dengan pendekekatan scientific.

PEMBAHASAN
Penelitian Pengembangan

Penelitian Pengembangan atau yang lebih dikenal
dengan istilah Research & Development (R & D) yaitu
strategi untuk mengembangakan suatu produk
pendidikan oleh Borg & Gall (1983). Pengertian
penelitian pengembangan menurut Borg & Gall adalah
suatu proses yang dipakai untuk mengambangkan dan
memvalidasi suatu produk pendidikan (Punaji, 2010).
Menurut Seels & Richey dalam Punaji, 2010 penelitian
pengambangan didefinisikan sebagai berikut : “the
systematic study of designing, the developing and
evaluating instructional program, processes and
product that must meet the criteria of internal
consistency and effectiveness”. Penelitian
pengembangan model Borg & Gall memiliki beberapa
langkah, antara lain: (1). Penilitian dan pengumpulan
informasi awal, (2) Perencanaan, (3) Pengembangan
format produk awal, (4) Ujicoba awal, (5) Revisi
produk, (6) Ujicoba lapangan, (7) Revisi produk, (8) Uji
lapangan, (9) Revisi produk akhir, (10) Desiminasi dan
implementasi.

Lembar Kegiatan Siswa (LKS)
Lembar Kegiatan Siswa (LKS) banyak digunakan

dalam proses pembelajaran di sekolah. Dalam Pedoman
Umum Pengambangan Bahan Ajar (diknas, 2004 dalam
Andi), lembar kerja siswa (student work sheet) adalah
lembar-lembar berisi tugas yang harus dikerjakan oleh
peserta didik.
LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-
lembar kerja yang berisi materi, ringkasan dan petunjuk-
petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus
dikerjakan oleh peserta didik, yang mengacu pada
kompetensi dasar yang harus dicapai. (Andi, 2012)
Sedangkan menurut pandangan lain LKS bukan
merupakan singkatan dari Lembar Kegiatan Siswa, akan
tetapi Lembar Kerja Siswa, yaitu materi ajar yang sudah

dikemas sedemikian rupa, sehingga peserta didik
diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut
secara mandiri. (Belawati, 2003 dalam Andi)
LKS merupakan bahan ajar yang berisikan materi yang
disusun sedemikian rupa, berisikan ringkasan materi,
lembar kegiatan dan petunjuk palaksanaan tugas, yang
digunakan peserta didik agar dapat mempelajari materi
ajar secara mandiri.

Pendekatan Scientific
Pendekatan scientific adalah konsep dasar yang

mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari
pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran
diterapkan berdasarkan teori tertentu. Pembelajaran
dengan pendekatan Scientific adalah proses
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar
peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep,
hukum dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati
(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah),
merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai tehnik,
menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengominikasikan konsep, hukum atau prinsip yang
“ditemukan” (Daryanto : 2014 : 51).

Menurut Kemendikbud pendekatan scientific
memiliki kriteria-kriteria tertentu, antara lain:
1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau

fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika
atau penalaran tertentu; bukan sebatas kira-kira,
khayalan, legenda, atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi
edukatif gurusiswa terbebas dari prasangka yang
serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran
yang menyimpang dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir
secara kritis, analistis, dan tepat dalam
mengidentifikasi, memahami, memecahkan
masalah, dan mengaplikasikan materi
pembelajaran.

4. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu
berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan,
kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi
pembelajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi siswa mampu
memahami, menerapkan, dan mengembangkan
pola berpikir yang rasional dan objektif dalam
merespon materi pembelajaran.

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris
yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana
dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.

Selain tujuh kriteria di atas metode scientific ini juga
memiliki karakteristik “doing science”. Metode ini
memudahkan guru atau pengembang kurikulum untuk
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memperbaiki proses pembelajaran, yaitu dengan
memecah proses ke dalam langkah-langkah atau
tahapan-tahapan secara terperinci yang memuat
instruksi untuk siswa melaksanakan kegiatan
pembelajaran (Maria Varelas and Michael Ford, 2008:
31).
Menurut McCollum (dalam Purwanti,2013) dijelaskan
bahwa komponen-komponen penting dalam mengajar
menggunakan pendekatan scientific diantaranya adalah
guru harus menyajikan pembelajaran yang dapat
meningkatkan rasa keingintahuan (Foster a sense of
wonder), meningkatkan keterampilan mengamati
(Encourage observation), melakukan analisis ( Push for
analysis) dan berkomunikasi (Require communication).

Proses pembelajaran harus menyentuh tiga ranah,
yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam
proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah
sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar
agar peserta didik tahu tentang ‘’mengapa’’. Ranah
keterampilan menggamit transformasi substansi atau
materi ajar agar peserta didik tahu tentang
‘’bagaimana’’. Ranah pengetahuan menggamit
transformasi substansi atau materi ajar agar peserta
didik tahu tentang ‘apa’. Hasil akhirnya adalah
peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan
untuk menjadi manusia yang baik (soft skills) dan
manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan
untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik
yang meliputi aspek kompetensii sikap, keterampilan
dan pengetahuan. (Kemendikbud, 2013),

Pendekatan Scientific dimaksudkan untuk
memberikan pemahaman dalam mengenal, memahami
berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah,
bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja,
tidak tergantung pada informasi searah dari guru.
(Daryanto : 2014). Kurikulum 2013 menekankan pada
dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah
(scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana
dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar,

mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata
pelajaran.

Gambar 2 Langkah-langkah Pembelajaran dengan
Pendekatan Scientific, Kemendikbud

Gambar 1 Proses Pembelajaran dengan
Pendekatan Scientific, Kemendikbud
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MODEL BELAJAR PEMECAHAN MASALAH BERBASIS
KOMPETENSI GENERIK SEBAGAI IMPLEMENTASI

KURIKULUM FISIKA 2013

Putu Yasa
Jurusan Pendidikan Fisika FMIPA Undiksha

Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dan luas dari dari negara-negara
maju bedampak pada seluruh aspek kehidupan sosial masyarakat, termasuk aspek pendidikan. Tujuan
pendidikan nasional adalah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan
berkontribusi dalam perkembangan global kehidupan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu,
sistem pendidikan haruslah visioner yaitu pendidikan yang dilaksanakan saat ini mampu membekali
peserta didik dengan berbagai kompetensi yang memadai dapat diadaptasikan dalam kehidupan masa
depan mereka. Kondisi ini mengarahkan pada paradigma berpikir dalam mengembangkan
instruksional pendidikan sebagai implementasi kurikulum yang tidak lagi hanya fokus pada konten
spesifikasi bidang keilmuannya tetapi juga menekankan pada berbagai aspek kompetensi. Oleh
karenanya Penyempurnaan instruksional kurikulum seharusnya diarahkan pada pengembangan tiga
unsur utama kompetensi yaitu; 1) ketrampilan kognitif , 2) keterampilan personal, dan 3)
keterampilan intrapersonal. Instruksional kurikulum sains selain menekankan pada aspek kompetensi
bidang sains itu sendiri juga harus menekankan pada aspek kompetensi generik sebagai outcomes
dari seluruh proses yang dilakukan peserta didik. Kompetensi dimaksud meliputi; keterampilan
berpikir kritis dan pemecahan  masalah, keterampilan dalam teknologi dan komunikasi, kolaborasi,
dan keterampilan mengarahkan pembelajaran secara mandiri. Penyempurnaan kurikulum sains
diarahkan pada upaya mereformasi strategi pembelajaran yang difokuskan pada perlunya melibatkan
siswa dalam membuat keputusan tentang bagaimana sains berdampak pada kehidupan mereka dan
bagaimana menggunakan pengetahuan sains untuk menyelesaikan masalah, yaitu melalui strategi
pembelajaran aktif berpusat pada siswa, yang melibatkan siswa pada proses-proses; predicting,
inferring, connecting, summarizing, visualizing, and questioning dalam memahami dan memecahkan
masalah dunia nyata mereka.

Kata kunci: Model Belajar, Kompetensi generik, dan Pendidikan sains.

Abstrack
The very rapidly and broadly development of the science and technology of developed countries
impacts to the all aspects of human social life, including in the education aspect. The purpose of the
national education is to prepare human resources to compete and contribute in the gobal development
of the community life in the future. Therefore, the education system must be visionary, it is able to
provide students with the appropriate competencies to be adapted in their future live. This condition
leads to the change of the thinking paradigm to develope curriculum instructional that does not just
emphasize to specification of the konwledge content but also emphasizes to various aspects of the
competency are needed to the futere. The improvement of instructional is directed the three main
elements of competence, namely: 1) cognitive skills, 2) personal skills, and 3) intrapersonal skills.
The science education besides emphasis to the competences of their spesification knowledge it self, it
must also emphasizes to the aspects of the generic competences as an outcomes of the whole learning
process. These competences include: critical thinking vhand problem solving skills, technology and
communication skills, collaboration, and self-directed learning. The improvement of the science
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Bradon dan Dorothy, Wayne (2010) mengemukakan
bahwa dalam hubungan pendidikan dengan dunia kerja
abad ke 21 terdapat lima elemen kompetensi penting
sebagai outcomes yaitu; berpikir kritis (critical
thinking), pemecahan masalah masalah (problem
solving), teknologi dan komunikasi (technology and
communication), kolaborasi (collaboration), dan
keterampilan belajar meng-arahkan pembelajaran secara
mandiri (self directed learning).

Lebih lanjut ditegaskan oleh. Fensham (2010)
bahwa, untuk mencapai tujuan pembelajaran sains, yang
menekankan pada keterlibatan siswa dalam melakukan
proses pembelajaran  melalui interaksi dengan
lingkungan dan memecahkan masalah dalam dunia
nyata, maka siswa harus dibekali dengan kompetensi
generik yang memadai, agar dapat mengembangkan
pengetahuannya sendiri secara berkelanjutan.
Kompetensi generik dimaksud meliputi;  pengetahuan,
keterampilan dan sikap  dalam komunikasi ilmiah
(scientific communication), melek ICT (ICT literacy),
belajar untuk belajar (learning to learn), mengarahkan
pembelajarannya sendiri (self directed learning),
bekerja sama dalam tim kerja (team work
collaboration), dapat beradaptasi dengan perubahan
(adaptable to change), memecahkan masalah (problem
solving) dan berpikir kritis (critical thinking).

Senada dengan pandangan Fensham di atas,
Kouwenhopen. (2003) mengemukakan bahwa sebagai
upaya sekolah menyiapkan lulusan yang memiliki
komptensi kecakapan hidup yang memadai dalam
menghadapi tantangan dan permasalahan dewasa ini,
baik untuk menyiapkan diri menuju pendidikan yang
lebih tinggi atau pendidikan lanjut dan memasuki dunia
kerja, maka pengembangan instruksional pendidikan
sains seharusnya mempertimbang-kan pengembangan
dua aspek kompetensi secara berimbang. Kedua aspek
kompetensi tersebut yaitu; aspek kompetensi bidang
keilmuan atau keterampilan tertentu sesuai dengan
bidang keilmuannya, dan aspek kompetensi generik
sebagai kompetensi transferable yang dapat diterapkan
pada berbagai lintas bidang disiplin keilmuan atau
bidang profesi.

Kompetensi yang diuraikan di atas dalam hal ini
didefinisikan sebagai kemampuan yang dapat
ditunjukkan dalam menggunakan pengetahuan,
keterampilan dan kemampuan pribadi, sosial dan
metodologis, dalam situasi belajar atau situasi kerja
(Kennedy, et.al. 2004). Sedangkan kompetensi generik,
yang juga dikenal dengan life skills / soft skills /
transferable skills / key skills ini mengacu pada sebuah
kompetensi yang dapat diterapkan pada berbagai lintas
pekerjaan, lintas bidang kehidupan dan lintas bidang
keilmuan yang berbeda (NCVR. 2003). Kompetensi
generik merupakan sebuah kompetensi yang

transferable dan multi fungsi yang diperoleh melalui
sekolah atau pelatihan. Kompetensi generik berfungsi
sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut sebagai
bagian dari belajar seumur hidup (European
Commission.2007).

Pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan sebenarnya sudah sejak lama menekankan
pada pentingnya kompetensi bidang ilmu/profesi dan
kompetensi generik untuk dikembangkan di sekolah,
mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004
yang telah mengembangkan lulusan menuju pada
dimilikikinya dua aspek kompetensi secara berimbang.
Hal ini dapat dipahami dari dokumen kurikulum sains
SMA (2004), selain terdapat standar kompetensi mata
pelajaran sains sebagai kompetensi bahan kajian sains,
yang diantaranya mencakup; komunikasi ilmiah dan
pengembangan kreativitas dan penyelesaian masalah,
juga terdapat standar kompetensi lintas kurikulum yang
merupakan standar kompetensi kecakapan hidup dan
belajar sepanjang hayat yang harus dicapai oleh peserta
didik melalui pengalaman belajar.  Standar kompetensi
lintas kurikulum dimaksud diantaranya mencakup;
berpikir logis, kritis, dan lateral dengan
memperhitungkan potensi dan peluang untuk
menghadapi berbagai kemungkinan, motivasi dalam
belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama
dengan orang lain dalam memecahkan masalah.
Demikian juga dalam Permendiknas No 41 tahun 2007
tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar
dan menengah, disebutkan bahwa peran guru dalam
pembelajaran antara lain; memberi kesempatan kepada
siswa untuk berpikir, menganalisis, memecahkan
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, dan
memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran
kooperatif dan kolaboratif.

Uraian di atas menggambarkan betapa pentingnya
sekolah dalam mengembangkan pembelajarannya untuk
mempertimbangkan pengembangan kedua aspek
kompetensi (kompetensi bidang keilmuan dan
kompetensi generik sebagai kompetensi kecakapan
hidup atau kompetensi belajar sepanjang hayat) secara
berimbang, sehingga lulusan sekolah tidak hanya
mampu dalam bidang keilmuannya saja, tetapi juga
mampu secara fleksibel menerapkan dan
mengadaptasikan kompetensi bidang keilmuannya
dalam berbagai situasi kehidupan atau profesi bidang
kerja di masyarakat.  Pandangan ini menyiratkan bahwa
pengembangan instruksional pembelajaran sains yang
dikembangkan guru harus mampu memfasilitasi
pengembangan kedua aspek kompetensi tersebut
sebagai karakter dari lulusan.

Kompetensi konten pengetahuan sains sebagai
kompetensi bidang pelajaran yang memungkinkan siswa
menjadi mahir dalam pengetahuan sains. Sedangkan
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kompetensi generik memungkinkan siswa dapat
menerap-kan dan mengadaptasikan pengetahuanya
untuk memecahkan masalah-masalah dalam situasi baru
yang dihadapi baik di dalam kelas maupun di luar kelas
atau di tempat kerja. Melalui pembelajaran yang
menekankan pada pengembangan kompetensi generik,
siswa tidak hanya memperoleh konten pengetahuan
yang dipelajari saja, tetapi juga memfasilitasi siswa
untuk memahami, bagaimana menggunakan, dan
menerapkan pengetahuan dalam konteks belajar lebih
lanjut dan dalam konteks kehidupan yang lebih luas,
memungkinkan mereka membuat hubungan-hubungan
dan menerapkan pengetahuan pada lintas bidang materi
yang berbeda (Irenka Suto.2013).

Pentingnya mengembangkan kompetensi generik
pada siswa SMA juga menjadi perhatian UNESCO.
Dalam Laporan UNESCO (2005) dikemukakan bahwa
sebagian besar dari lulusan SMA karena berbagai
faktor, tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke
jenjang Pendidikan Tinggi, sehingga sebagian besar dari
mereka akan memasuki dunia kerja atau terjun di
masyarakat.  Upaya untuk mempersiapkan para lulusan
sekolah menengah agar mampu berkontribusi dan
beradaptasi di masyarakat dan dunia kerja, maka
UNESCO sebagai badan pendidikan internasional telah
menetapkan sebuah konsesus yaitu; Pendidikan sekolah
menengah merupakan sebuah tempat untuk memberikan
fondasi pengetahuan, menyediakan kompetensi-
kompetensi  generik esensial, sebagai cara yang efektif
untuk membentuk kepribadian individu yang diperlukan
untuk mengembangkan pengetahuan dan kebutuhan
kompetensi lapangan kerja.

Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD. 2012) mengemukakan bahwa
sekolah berperan sangat penting dalam mengembangkan
siswa menuju belajar sepanjang hidup dengan
mengajarkan siswa how to learn dan membantu siswa
memperoleh keterampilan generik tertentu, yaitu dengan
memandang belajar sebagai bentuk pemecahan masalah,
siswa didorong untuk menentukan tujuan belajarnya,
merefleksikan pada apa yang mereka pelajari, bekerja
secara kolaborasi, dan menjadikan lingkungan sebagai
sumber belajar. Hal ini sejalan dengan panduan belajar
dari UNESCO (2012) yang mengemukakan bahwa
sekolah perlu merubah budaya belajar menuju pada
belajar how to learn critically, how to do creatively,
how to work constructively and how to be wisely. Peran
guru dalam pembelajaran masih sangat diperlukan
terutama dalam mengembangkan pembelajaran yang
didasar-kan pada kebutuhuan siswa terhadap
keterampilan-keterampilan mendasar, kemampuan
beradaptasi terhadap perubahan, dan  kemampuan untuk
belajar menuju pengembangan diri dan profesi.

Permen Diknas No 41 tahun 2007 sebenarnya telah
memberikan ruang yang cukup bagi siswa dalam
mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk
kehidupan mereka  sehari-hari maupun di masa depan.
Namun melalui studi komprehensif yang dilakukan
Pusat Kurikulum sampai tahun 2010 menunjukkan
bahwa terdapat kelemahan standar isi kurikulum baik di
tingkat SMP maupun SMA dalam mengembangkan
kompetensi berpikir kritis dan bagaimana menggunakan
sains untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-
hari.

Keadaan yang sama juga dikemukakan oleh
Committee on Science (2007), bahwa pembelajaran di
sekolah menengah tidak menyediakan pengalaman yang
cukup dalam penyelesaian masalah otentik dan projek
yang berbasis pada aktivitas siswa, untuk menyiapkan
siswa secara mental, sehingga mereka gagal dalam
memecahkan masalah dunia nyata. Ketika siswa belajar
keterampilan seperti memecahkan masalah sains,
mereka sering gagal untuk mentransfer pengetahuan dan
keterampilannya  dalam memecahkan masalah baru
yang ada di luar sekolah.

Dari hasil-hasil studi di atas menunjukkan bahwa
dalam pembelajaran sains di sekolah, walaupun
pengembangan kompetensi generik sebagai kompetensi
esensial lintas bidang ilmu pada peserta didik, telah
dinyatakan secara eksplisit pada kurikulum pendidikan
sains dan tuntutan standar nasional pendidikan, tetapi
dalam implementasi di kelas unsur-unsur dari
kompetensi generik belum secara optimal diperhatikan
dan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Guru-
guru lebih fokus pada pencapaian kompetensi bidang
ilmunya saja. Keadaan ini menggambarkan bahwa
sekolah belum mempertimbangkan pentingnya
kompetensi generik dalam menghasilkan lulusan dengan
kompetensi yang fleksibel, transferable, dan adaptable
baik untuk kebutuhan belajar lebih lanjut maupun untuk
kebutuhan bertahan hidup serta menyesuaikan diri dan
berhasil dalam kehidupan di masyarakat.

Kondisi yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa
instruksional pembelajaran sains yang dikembangkan
dan diimplentasikan guru selama ini, belum mendukung
tercapainya tujuan pendidikan secara utuh, bahwa
pendidikan ditujukan untuk menyiapkan dan
menyediakan lulusan yang tidak hanya memadai dalam
jumlah, tetapi juga terlatih di bidang disiplin ilmu yang
sesuai, dan memiliki kompetensi generik yang
dibutuhkan untuk hidup dan keberlanjutan belajarnya
(Economist Intelegence Unit. 2012).

Hasil penelitian yang mengeksplorasi tentang
strategi pengembangan keterampilan generik  (Biggs,
1999; Candy et al., 1994; Gibbs, 1992; Ramsden, 1992;
Joe Luca. 2002, dan Reena,G. 2011) menunjukkan
bahwa untuk mengembangkan kompetensi generik
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memerlukan seting pembelajaran yang fokus pada
proses dan aktivitas penyelesaian masalah dengan
menggunakan pendekatan belajar dialogis, feedback,
refleksi, aktivitas berorientasi tugas, self directed and
peer-assisted learning, dan lingkungan belajar
kooperatif dan otentik.

Pandangan di atas mengarahkan bahwa dalam
mengembangkan instruksional pembelajaran sains di
sekolah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan
aspek-aspek kompetensi bidang keilmuan saja, tetapi
juga mempertimbangkan aspek-aspek dari kompetensi
generik. Dalam mengembangkan kompetensi bidang
kelmuan dan kompetensi generik maka tujuan dan
seting instruksional pembelajaran seharusnya
mempertimbangkan aspek perkembangan kognitif siswa
secara menyeluruh sesuai dengan taksonomi Bloom
yang meliputi mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Demikian
juga terhadap inti dari subjek pelajaran seharusnya
mencakup secara keseluruhan dari tipe dari pengetahuan
yang menyangkut fakta, konsep/prinsip, prosedur dan
metakognisi. Kombinasi keduanya akan menghasilkan
kompetensi yang meliputi komponen pengetahuan
(mengingat dan memahami), komponen keterampilan
(menerapkan) dan komponen kemampuan (analisis,
evaluasi, dan kreasi) (Elisabeth 2003).

Seting instruksional pembelajaran pembelajaran
juga sangat esensial untuk mempertimbangkan
keterlibatan siswa dalam aktivitas-aktivitas proses
penyelesaian masalah sains yang kontekstual dan
menciptakan lingkungan belajar kooperatif-kolaboratif.
Dalam hal ini peran guru tidak hanya sebatas sebagai
moderator dan fasilitator, tetapi berperan sebagai teman
sebaya yang dapat memberikan bantuan-bantuan
scaffolding saat siswa melakukan aktivitas fisik dan
kognitif dalam proses pembelajaran.

Sejalan dengan pandangan di atas Suleyman (2005)
mengemukakan bahwa pendidikan sains merupakan alat
belajar tentang pengetahuan, lingkungan mereka, dan
menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah
sehari-hari. Melalui pendidikan sains melatih seseorang
untuk dapat melakukan penemuan dan eksplorasi
pengetahuan, membuat keputusan yang benar,
menyelesaikan masalah dan bagaimana belajar secara
berkelanjutan. Raymond. (2012) menambahkan bahwa
proses belajar sains harus difokuskan pada upaya untuk
memberikan pengalaman nyata melalui proses
penemuan ilmiah.  Prinsip belajar ini menekankan  pada
proses kemampuan siswa untuk mentransfer konsep-
konsep dan prosedur-prosedur pengetahuan yang
dipelajari kepada prinsip kerja lingkungan dunia nyata
sehari-hari, belajar lebih ditekankan pada kemampuan
mentransfer pengetahuan untuk memahami prinsip kerja
lingkungan dunia nyata sehari-hari melalui proses

penyelesaian masalah. Dogru (2008), menegaskan
bahwa tujuan utama dari pembelajaran sains adalah
membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan-
keterampilan penyelesaian masalah, oleh karena itu
metode belajar haruslah lebih diarahkan untuk
mengembang-kan keterampilan-keterampilan berpikir,
membuat hubungan-hubungan dengan kejadian-
kejadian dunia nyata, konsep-konsep dan keterampilan-
keterampilan prosedur operasi ilmiah dari pada
memberikan informasi dan definisi pengetahuan sains.

Pandangan-pandangan yang dikemukanan di atas
konsisten dengan tujuan pembelajaran fisika. Menurut
kurikulum sains SMA (2006), tujuan pembelajaran sains
i SMA adalah mengembangkan kemampuan siswa
untuk berpikir secara kritis dan kreatif, untuk
menemukan dan menjelaskan gejala fisika, dan
menggunakan konsep-konsep sainsuntuk memecahkan
masalah konteks-konteks sainsdalam kehidupan sehari-
hari. Menurut Leung, et.al. (2013), untuk membantu
siswa memperoleh dan menguasai pengetahuan dan
konsep-konsep sainsmaka keterampilan generik yang
meliputi keterampilan-keterampilan; kolaborasi,
komunikasi, berpikir kritis dan kreatif, penyelesaian
masalah, dan keterampilan belajar berfungsi sebagai
sarana yang diintegrasikan di dalam pengetahuan dan
konsep-konsep sainstersebut dan dipandang sebagai
proses keterampilan dan luaran dari pembelajaran fisika.
Tujuan pembelajaran sainstersebut dipertegas dalam
kurikulum mata pelajaran sains tahun 2013, yang
menyebutkan terdapat dua kompetensi utama yang
menjadi luaran dari mata pelajaran sainsyaitu
kompetensi inti dan kompetensi dasar (Dokumen
Kurikulum 2013). Kompetensi inti pada hakikatnya
merupakan kompetensi soft skill atau yang lebih dikenal
dengan kompetensi generik yang mencakup sikap dan
keterampilan siswa dalam menghadapi permasalahan
sehari-hari menggunakan metode inkuiri (penemuan
pengetahuan dan keterampilan) yang menekankan pada
tumbuhnya keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan
penyelesaian masalah. Sedangkan kompetensi dasar
mencakup bidang pengetahuan itu sendiri dengan
menekankan pada penguasaan pengetahuan, sikap dan
keterampilan dari pengetahuan itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran sainssesuai
kurikulum yang berlaku dan harapan dari tujuan belajar
sainsyang sejalan dengan tujuan pendidikan abad ke 21
sebagaimana telah diuraikan di atas, maka guru perlu
mengembangkan instruksional pembelajaran sains di
kelas yang dapat memfasilitasi siswa memperoleh
pengalaman melakukan proses penyelesaian masalah
konteks-konteks sainsdunia nyata. Pengembangan
model belajar penyelesaian masalah berbasis konteks
sesuai dengan tujuan pembelajaran sainsdi kelas, seperti
yang dikemukakan oleh Shih-Yin Lin (2012), bahwa
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tujuan pembelajaran sains di kelas adalah membantu
siswa untuk membangun konsep-konsep sains yang baik
untuk mengembangkan keterampilan pemecahan
masalah. Pandangan ini dipertegas oleh Martin Niss
(2012) yang mengemukakan bahwa tujuan utama dari
pendidikan sainsadalah mengembangkan kompetensi
siswa dalam menyelesaikan masalah konteks dunia
nyata dengan menggunakan konsep-konsep dan teori-
teori fisika. Kemudian diperkuat oleh Brickman.et al.
(2009) yang mengemukakan bahwa saat ini telah
dilakukan upaya mereformasi kurikulum di seluruh
dunia yang difokuskan kembali pada perlunya mengajar
siswa secara seimbang untuk membuat keputusan
tentang bagaimana sainsberdampak pada kehidupan
mereka dan bagaimana menggunakan pengetahuan sains
untuk menyelesaikan masalah, yaitu melalui strategi
pembelajaran aktif berpusat pada siswa, berupa strategi
pembelajaran yang melibatkan siswa pada proses-
proses; predicting, inferring, connecting, summarizing,
visualizing, and questioning. Untuk memberikan
fasilitas dan ruang yang cukup bagi peserta didik
melakukan proses-proses pembelajaran tersebut maka
salah satu seting model belajar yang dapat diterapkan
adalah belajar pemecahan masalah berbasis kontek yang
meliputi empat fase belajar siswa yaitu; (1) aktivasi
pengelaman awal, (2) demontrasi ketrampilan
pemecahan masalah, (3) penerapan ketrampilan
pemecahan masalah, dan (4) integrasi semua
ketrampilan ke dalam aktivitas dunia nyata (Merril D.
2002).

KESIMPULAN
Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk

menyiapkan peserta didik menjadi sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di era perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi abad ke 21. Untuk itu sistem pendidikan
secara keseluruhan yang mencakup kurikulum,
instruksional pembelajaran harus disempurna kan
dengan paradigm berpikir tidak lagi hanya menekankan
pada aspek kompetensi bidang ilmunya saja tetapi juga
mampu mengembang-kan kompetensi-kompetensi
generik esensial baik untuk keperluan studi lebih lanjut
maupun memasuki dinia kerja. Model belajar
pemecahan masalah berbasis kompetensi merupakan
salah satu strategi belajar yang dapat diterapkan sebagai
implementasi kurikulum 2013.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan, yaitu: pertama, menyusun dan mengembangkan modul fisika bilingual
kontekstual interaktif berbasis blended learning untuk kelas X SMAN 1 Singaraja, kedua,
menganalisis efektifitas modul fisika untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMAN 1
Singaraja, ketiga, mendeskripsikan respon siswa dan guru, dan keempat, mendeskripsikan kendala-
kendala dalam proses pengembangan dan implementasi modul fisika bilingual kontekstual interaktif
berbasis blended learning pembelajaran fisika. Penelitian ini dilakukan dua tahap, pertama,
pengembangan produk, dan kedua, penelitian pra eksperimen untuk menganalisis efektifitas produk.
Pengembangan produk menggunakan desain model Dick dan Carey. Dalam implementasi modul
dilakukan dengan penelitian praeksperimen. Populasi penelitian adalah siswa kelas X SMAN 1
Singaraja pada semester I tahun 2012/2013. Sampel eksperimen adalah kelas X1 dan X3. Analisis
data dilakukan dengan statistik deskriptif dan normalized gain score. Berdasarkan hasil analisis data,
ditemukan hasil-hasil seperti berikut. Pertama, hasil penelitian pengembangan produk yaitu telah
berhasil dikembangkan 5 modul. Kedua, produk modul secara efektif dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. Ketiga, respon siswa dan guru terhadap pelaksanaan pembelajaran fisika bilingual
kontekstual berbasis learning termasuk kategori baik. Keempat, beberapa kendala yang dihadapi
siswa seperti, awalnya siswa kesulitan dalam mengirim tugas-tugas upload, akses internet yang relatif
lambat.
Kata kunci : modul fisika bilingual kontekstual, blended learning.

Abstract

This study was aimed at the followings: first, designing and developing  blended learning-based
interactive contextual bilingual physics modules for  the tenth grade students of SMAN 1 Singaraja,
second, analyzing the effectiveness of the physics modules to improve learning achievement, third,
describing student and teacher response, and fourth,  describing the constraints in the process of
development and implementation of blended learning-based interactive contextual bilingual physics
modules. This study was conducted in two stages, first,   developing the product, and second, a pre-
experimental study to analyze the effectiveness of the product. The development of the products were
done by using Dick and Carey design model. The population consisted of the students of the tenth
grade of SMAN I Singaraja in the year 2012/2013. The Sample of experiments is a class X1 and X3.
The analysis of data was done by using the descriptive statistics and normalized gain score.  On the
basis of the results of   data analysis, the following results were obtained. First, five modules have
successfully developed. Second, the products of the modules could effectively improve  the student
learning achievement. Third,   the student and teacher response toward the implementation of the
blended learning-based contextual bilingual physics learning fell into the good category. Fourth,
some constraints were faced by the students, such as, first they had difficulties in sending their
assignments through uploading, the internet access was slow.

Keywords: bilingual physics modules, blended learning
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PENDAHULUAN
Era globalisasi ditandai dengan persaingan sangat

kuat dalam bidang teknologi, manajemen, dan
sumberdaya manusia (SDM). Keunggulan SDM akan
menentukan kelangsungan hidup, perkembangan, dan
pemenangan persaingan pada era global ini. Terkait
dengan itu, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk
menyiapkan SDM unggul lewat pembenahan sistem
pendidikan nasional. Salah satu upaya pemerintah
adalah membangun sekolah bertaraf internasional,
dengan kualitas lulusan memiliki kepribadian bangsa
Indonesia dan mampu bersaing di tingkat internasional.

Menyadari akan pentingnya kualitas pendidikan dan
keinginan untuk mengejar ketertinggalan dalam bidang
pendidikan dibandingkan dengan negara lain, pemerintah
terdorong untuk melakukan terobosan besar dalam bidang
pendidikan dengan merancang Sekolah Bertaraf
Internasional (SBI). Landasan hukum SBI ialah: (a) UU
No. 20 tahun 2003, pasal 50, ayat 3, yang menyataan
bahwa pemerintah dan/atau pemda menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua
jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan
pendidikan yang bertaraf internasional, (b) PP No 19 tahun
2005, pasal 61, ayat 1 yang menyatakan bahwa
pemerintah bersama-sama pemda menyelenggarakan
sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang
pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan
pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf
internasional, (c) Renstra Depdiknas 2005-2009). Untuk
mencapai pembelajaran seperti ini, maka pembelajaran
yang dilaksanakan adalah pembelajaran inovatif dengan
menggunakan dwi bahasa atau bilingual (Bahasa
Indonesia dan Bahasa Inggris) berbasis ICT (Dep-diknas
2007a; 2007c).

Untuk dapat melaksanakan kelas bilingual ada
beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain: (a)
Substansi pelajaran harus cocok dengan tingkat
perkembangan kognitif dan kemampuan bahasa Inggris
siswa, (b) sekolah harus dapat menciptakan lingkungan
belajar yang kondusif untuk mendorong pemakaian
bahasa yang bermakna baik tulis maupun lisan, (c)
pembelajaran harus menekankan latihan pemecahan
masalah dan siswa didorong untuk bekerjasama melalui
tema-tema yang menarik dan menantang.

Sekolah-sekolah yang sudah atau sedang
menyiapkan program kelas bilingual menghadapi
masalah yang cukup serius, antara lain belum
tersedianya buku ajar dalam bahasa Inggris yang cocok
dengan kebutuhan sekolah, belum tersedianya silabus
dalam bahasa Inggris, belum siapnya guru mengajar
dengan pengantar bahasa Inggris, dan belum adanya
model pembelajaran bilingual yang efektif. Seorang

guru bilingual harus memiliki tingkat ketrampilan dua
bahasa yang cukup untuk bisa mengajar kelas bilingual.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh
RSBI dalam menyelenggarakan pembelajaran bilingual
antara lain: antara lain belum tersedianya buku ajar
dalam bahasa Inggris atau dalam dua bahasa  yang
sesuai dengan kebutuhan sekolah dan karakteristik
siswa Indonesia, kemampuan bahasa Inggris siswa
untuk dapat memahami teks/materi dalam bahasa
Inggris dan kemampuan berkomunikasi pada umumnya
masih terbatas. Demikian pula kemampuan guru bidang
studi untuk mengajar dalam bahasa Inggris juga
umumnya sangat kurang. Masalah ini diperkuat lagi
oleh belum adanya model pembelajaran bilingual yang
telah teruji efektif untuk konteks siswa Indonesia.
Demikian pula, masalah yang melanda dunia
pendidikan fisika sebagian besar berkutat di sekitar
upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa.
Pemahaman konsep dan hasil belajar fisika siswa,
khusus siswa SMA dalam belajar fisika bilingual masih
relatif rendah, karena pengemasan pendidikan sering
tidak sejalan dengan hakekat belajar dan mengajar
fisika (Degeng dalam Santyasa, 2004; Brook & Brook,
1993). Untuk itu perlu dirancang pengemasan
pendidikan yang sejalan dengan hakekat belajar dan
mengajar yakni : bagaimana siswa belajar, bagaimana
guru mengajar, bagaimana pesan pembelajaran di
dalam bahan ajar itu, bukan semata-mata pada hasil
belajar (Brook & Brook, 1993, Lawson, 1998, Novak,
1985). Pengemasan bahan ajar fisika dan
implementasinya hendaknya diorientasikan pada
penyediaan peluang kepada siswa dalam pencapaian
hasil belajar siswa SMA.

Pengemasan bahan ajar fisika bilingual selama
ini masih bersifat linier, yaitu : bahan ajar yang hanya
menyajikan konsep dan prinsip, contoh-contoh soal dan
pemecahannya, dan soal-soal latihan. Kemasan buku
ajar fisika bilingual yang digunakan sebagai pegangan
siswa maupun guru belum dikemas secara
komprehensip yang berisikan sajian masalah real yang
kontekstual, konsep-konsep esensial, contoh konseptual
dan kontekstual, yang mengintegrasikan teknologi ICT
serta dalam lingkungan belajar tatap muka (face-to-
face). Kombinasi pembelajaran yang menggunakan
kombinasi antara ICT dan face-to-face dikenal dengan
blended learning.

Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi atau information and technology
communication (ICT) khususnya internet memberi
peluang dunia pendidikan untuk mengakses berbagai
informasi baik berbentuk teks, gambar, simulasi,
maupun suara (Hardjito, 2005, Siahaan, 2002,
Candiasa, 2005). Pengintegrasian ICT dalam dunia
pendidikan, khususnya berkaitan dengan kemasan
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pembelajaran berbasis web dalam lingkungan PBL
membawa revolusi baru dan memberi peluang
pencapaian pemahaman dan hasil belajar yang lebih
tinggi (IHEP, dalam Oliver, 2003, Duffy &
Cunningham, 1996, Jonassen, dalam Liu, 2005,
Willian, et al, 1998).  Namun, pengintegrasian
teknologi khususnya media berbasis ICT dalam
pembelajaran belum dimanfaatnkan secara optimal,
padahal fasilitas penunjang pembelajaran berbasis ICT
yang tersedia di SMAN 1 Singaraja cukup memadai
(Sujanem, et al, 2008). Demikian pula dengan
kompetensi Guru dan siswa dalam bidang ICT juga
cukup memadai, namun pembelajaran berbasis web
belum dapat dilaksanakan secara optimal. Belum
optimalnya pembelajaran berbasis ICT
diimplementasikan di SMAN 1 Singaraja, karena
sumber-sumber belajar seperti software pembelajaran
berbasis ICT yang tersedia sangat terbatas. Di samping
itu software pembelajaran yang tersedia belum memberi
peluang belajar secara mandiri, belum dilengkapi
dengan pembelajaran yang bersifat interaktif yang
memberi peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi
pengetahuannya secara mandiri sesuai dengan
pandangan konstruktivisme.

Untuk menjembatani kesenjangan itu, melalui
penelitian pengembangan ini, dikembangkan modul
pembelajaran fisika bilingual yang kontekstual interakti
dalam seting blended learning. Dengan blended
learning ini, maka pembelajaran bukan hanya berbasis
pada tatap muka (face to face), tetapi dikombinasikan
dengan sumber yang bersifat Offline maupun Online.
Pada tahap face to face digunakan Model Pembelajaran
Bilingual Preview-Review dipandu Problem based
learning (PBL). Sumber pembelajaran yang bersifat
Offline maupun Online dapat berupa modul fisika
bilingual kontekstual interaktif. Modul ini berisikan
fenomena-fenomena fisika sehari-hari, model
miskonsepsi, paparan konsep esensial dan setrategis,
contoh soal akademik, contoh soal kontekstual, dan soal
latihan. Modul blended ini dikemas dalam bentuk
multimedia yang menampilkan teks, bunyi, gambar,
animasi-simulasi, dan video.

Kecenderungan pembelajaran masa depan
telah mengubah pendekatan pembelajaran tradisional ke
arah pembelajaran masa depan yang disebut sebagai
pembelajaran abad pengetahuan, bahwa orang dapat
belajar: di mana saja, artinya orang dapat belajar di
ruang kelas/kuliah, di perpustakaan, di rumah, atau di
jalan; kapan saja, tidak sesuai yang dijadwalkan bisa
pagi, siang sore atau malam; dengan siapa saja, melalui
guru, pakar, teman, anak, keluarga atau masyarakat;
melalui sumber belajar apa saja, melalui buku teks,
majalah, koran, internet, CD ROM, radio, televisi, dan
sebagainya.(Dwiyogo, 2010).

Pengemasan materi dalam bentuk modul fisika
bilingual kontekstual interaktif dalam seting blended
learning, berisikan komponen fenomena/masalah di
lingkungan kehidupan siswa, teks yang dapat
merangsang siswa berpikir untuk memahami konsep.
Simulasi mampu meningkatkan pemikiran abstrak
siswa. Hal ini akan menjadi alternatif bagi siswa dalam
mengembangkan cara belajar mandiri bagi siswa.
Modul fisika bilingual kontekstual interaktif ini dalam
seting blended learning nantinya bersifat online dan
dapat di simpan di dalam hardisk PC, sehingga di
rumah siswa dapat membuka setiap saat dibutuhkan.
Bagi siswa yang memiliki laptop, modul juga dapat di
simpan di laptopnya, sehingga siswa dapat mengakses
dan mempelajari kembali bila dibutuhkan. Di samping
itu, dengan perkembangan ICT yang telah memasuki
berbagai bidang kehidupan termasuk dunia pendidikan,
program modul multimedia fisika bilingual kontektual
interaktif tersebut dapat dikemas dalam arsip e-book
dalam bentuk winzip atau winrar, selanjutnya di simpan
di sebuah website atau blog yang disediakan oleh
provider, sehingga modul tersebut dapat diakses oleh
siapa saja, darimana dan kapan saja sesuai kehendak
dan kebutuhan mereka.

Pemanfaatan modul fisika bilingual kontekstual
interaktif dalam pembelajaran berbasis masalah ini
mempunyai fungsi sebagai fasilitas dalam memfasilitasi
penyajian permasalahan-permasalahan real,
memfasilitasi siswa dalam memecahkan masalah,
memfasilitasi siswa mencari sumber belajar, dan
sekaligus memfasilitasi dalam interaksi belajar. Selain
itu, manfaat lainnya, yaitu, fleksibilitas kegiatan
pembelajaran, baik dalam arti interaksi peserta didik
dengan materi/materi pembelajaran, maupun interaksi
peserta didik dengan guru/instruktur, serta interaksi
antara sesama peserta didik untuk mendiskusikan
materi pembelajaran (Siahaan, 2002).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah
menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis
masalah yang merupakan bagian face to face dari
blended learning mampu meningkatkan pemahaman
konsep, dan hasil belajar pada bidang studi fisika
(Sujanem, et. al.,2004; Sujanem, 2005). Demikian pula,
pemanfaatan modul berbasis web yang merupakan
bagian ICT dari blended learning dapat meningkatkan
hasil belajar fisika (Suwindra, at al., 2010, Sujanem,
2006, Sujanem, et al, 2007, Tika, et al, 2008).

Menurut teori belajar kognitif, siswa belajar berarti
membuat peta antara informasi yang sudah ada
diketahui dengan informasi yang sedang dipelajari.
Dengan fasilitas hyperlink pada modul fisika bilingual
ini, memungkinkan siswa dapat mengakses informasi
yang relatif lebih lengkap, informasi yang saling terkait,
serta dapat diulang-ulang sesuai kepentingannya.
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Ditinjau dari bagaimana siswa belajar, siswa sendiri
yang memutuskan dalam penavigasian, apakah ia akan
melompat dari satu simpul atau simpul lainnya.
Bagaimana siswa menentukan urutan atau sekuensial
dari modul ini akan memberi makna tersendiri
kepadanya tentang modulnya. Jadi, melalui modul
fisika bilingual kontekstual interaktif ini siswa
sendirilah yang “membangun” pengetahuannya. Hal
ini sesuai dengan pandangan paradigma
konstruktivisme tentang belajar. Proses belajar seperti
ini hampir tidak ditemukan pada modul konvensional
seperti pada buku-buku teks. Buku teks konvensional
hanya menyediakan pemrosesan informasi dalam dua
dimensi, yakni linier dan hirarkis (Boger & Mehall,
1997). Sedangkan fisika kontekstual interaktif dalam
blended learning menyediakan struktur dalam
pemrosesan pemikiran manusia, melalui jaringan
simpul-simpul dan tautan yang ada dimungkinkan
navigasi tiga dimensi sepanjang informasi.

Pembelajaran dengan fasilitas modul multimedia
multimedia kontekstual interaktif akan memberi
peluang siswa untuk mengemukakan pendapat yang
tidak diketahui oleh siswa lain. Artinya, siswa relatif
lebih terbebas dari rasa malu atau rasa takut untuk
mengemukakan pendapat. Hal ini terjadi karena
komunikasi terjadi tidak secara langsung, melainkan
melalui jaringan komputer. Oleh karena itu
pembelajaran dengan modul fisika bilingual
kontekstual interaktif, bisa mendorong pertukaran ide,
meningkatkan partisipasi, meningkatkan keinginan
untuk mencoba, dan meningkatkan fleksibelitas dalam
kegiatan saling bertukar informasi. Dengan demikian
akan memberi peluang pemerolehan pemahaman
yang lebih baik (Arsyad, 2005; Kusnandar, 2006;
Candiasa, 2004, Bradshaw,2006, Kristanto, 2010,
Hiedayat & Sulistyowati, 2010).

Modul Fisika bilingual kontekstual berbasis
blended learning dan panduan siswa dan guru tentang
penerapan modul yang dikembangkan yang teruji
kelayakannya untuk fasilitas belajar bagi siswa kelas X
SMA bertaraf Internasioanal (BI). Target yang ingin
dicapai yaitu menguji efektivitas modul yang
dikembangkan dan strategi pembelajaran terhadap
pemerolehan pemahaman dan hasil belajar siswa.

Berdasarkan kondisi ini perlu dikembangkan
modul fisika kontekstual interaktif berbasis web dalam
lingkungan PBL untuk dioperasikan pada jaringan
internet. Modul tersebut berisikan sajian permasalahan
kontekstual, miskonsepsi beserta sangkalan, konsep
ilmiah, animasi/simulasi, contoh dan latihan soal
kontekstual.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini,
yaitu: pertama, menyusun dan mengembangkan modul
fisika bilingual kontekstual interaktif berbasis blended

untuk kelas X SMAN 1 Singaraja, kedua, menganalisis
efektifitas modul fisika bilingual kontekstual interaktif
berbasis blended learning untuk meningkatkan hasil
belajar siswa kela X SMAN 1 Singaraja, ketiga,
mendeskripsikan respon siswa dan guru terhadap modul
fisika bilingual kontekstual interaktif berbasis blended
learning dalam pembelajaran fisika, dan keempat,,
mendeskripsikan kendala-kendala dalam proses
pengembangan dan imolementasi modul fisika
bilingual kontekstual interaktif berbasis blended
learning pembelajaran fisika.

Manfaat yang dapat dipetik dari penelitian
pengembangan dan implementasinya ini adalah
sebbagai berikut. 1) Modul fisika bilingual kontekstual
interaktif berbasis blended learning ini berisikan sajian
kompetensi dasar dan indikator hasil  belajar,
permasalahan kontekstual, konsep ilmiah,
animasi/simulasi, contoh dan latihan soal kontekstual.
Modul fisika bilingual kontekstual interaktif berbasis
blended learning dapat membangun jaringan materi
yang baik. Melalui modul fisika bilingual kontekstual
interaktif dalam blended learning ini siswa sendirilah
yang “membangun” pengetahuannya. 2) Modul fisika
bilingual kontekstual interaktif dalam blended learning
menyajikan materi-subjek dalam berbagai tautan dan
pilihan memberikan fleksibelitas kepada pembaca
untuk menyusun ulang materi sesuai yang diinginkan.
Jadi, pada modul fisika bilingual kontekstual interaktif
dalam blended learning ini, siswa bukan sekadar
pembaca akan tetapi sekaligus sebagai “co-author”
bahan bacaannya. Pembaca memiliki control yang kuat
terhadap bacaannya. 3) Pembelajaran fisika dengan
fisika bilingual kontekstual interaktif dalam blended
learning akan memberi peluang siswa untuk
mengemukakan pendapat yang tidak diketahui oleh
siswa lain. 4) Pengkemasan modul fisika bilingual
kontekstual interaktif dalam seting blended learning
dalam lingkungan PBL memberi peluang pembelaran
yang mampu mengembangkan cognitive flexibility.
Modul fisika bilingual kontekstual interaktif
menyediakan ruang fleksibel kepada pembaca
ketimbang buku-buku teks linier. Siswa melakukan
aktivitas kognisi yang kompleks dengan melibatkan
berbagai strategi yang mungkin.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dalam dalam dua tahap,

yaitu: pertama, pengembangan produk modul fisika
kontekstual, dan kedua, praeksperimen untuk menguji
efektifitas produk dalam meningkatkan hasil belajar.

Pengembangan produk menggunakan desain model
Dick dan Carey. Proses pengembangan mendasarkan
diri pada analisis kebutuhan. Salah satu pendukungnya
adalah studi pendahuluan di SMAN 1 Singaraja Bali.



24

Proses pengembangan menggunakan instrumen-
instrumen: angket fasilitas pendukung pembelajaran
berbasis ICT, angket kompetensi guru dan siswa dalam
ICT, angket ahli isi, angket ahli media, angket ahli
media, angket siswa perorangan, angket siswa
kelompok kecil, dan anget respon implementasi pada
pembelajaran. Instrumen-instrumen tersebut memenuhi
persyaratan validitas isi. Studi pendahuluan melibatkan
64 siswa kelas X SMAN 1, 2 orang guru TIK, dan 6
guru fisika. Proses uji formatif melibatkan 3 ahli isi dan
media pembelajaran, 3 ahli desain, 4 siswa perorangan,
16 siswa kelompok kecil, dan 3 orang guru fisika.
Dalam implementasi modul fisika bilingual kontekstual
dilakukan dengan penelitian praeksperimen. Populasi
penelitian adalah siswa-siswa kelas X SMAN 1
Singaraja pada semester I tahun 2012/2013.
Pengambilan sampel eksperimen dilakukan dengan
teknik random sampling. Berdasarkan tehnik tersebut,
terpilih kelompok-kelompok siswa yang belajar dengan
fasilitas modul fisika bilingual kontekstual berbasis
blended adalah siswa kelas X1 dan X3 SMAN 1
Singaraja. Jumlah anggota sample adalah 64 siswa.
Instrumen yang digunakan dalam praeksperimen adalah
tes hasil belajar. Instrumen tes hasil belajar terdiri 15
butir dengan materi Besaran, Satuan,pengukuran,
vektor, GLB, GLBB, dan GBJ. Analisis data dilakukan
dengan statistik deskriptif, gains factor score.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian
1) Hasil Pengembangan Modul Fisika Bilingual
Kontekstual berbasis Blended Learning.

Berdasarkan analisis data penelitian pendahuluan
terungkap bahwa fasilitas penunjang pembelajaran
berbasis blended yang tersedia di SMAN 1 Singaraja
cukup memadai. Demikian pula dengan kompetensi
Guru dan siswa dalam bidang ICT juga cukup memadai,
namun pembelajaran berbasis blended belum dapat
dilaksanakan secara optimal. Belum optimalnya
pembelajaran berbasis ICT yang dikombinasi dengan
pembelajaran face-to-face diimplementasikan di SMAN
1 Singaraja, karena sumber-sumber belajar seperti
software pembelajaran berbasis ICT yang tersedia
sangat terbatas. Di samping itu software pembelajaran
yang tersedia belum memberi peluang belajar secara
mandiri, belum dilengkapi dengan pembelajaran yang
bersifat interaktif yang memberi peluang kepada siswa
untuk mengkonstruksi pengetahuannya secara mandiri
sesuai dengan pandangan konstruktivisme. Di lain fihak
buku-buku penunjang pembelajaran fisika SMA yang
konvensional untuk face-to-face khususnya yang
bermuatan kontekstual yang mengarah bermakna juga
sangat terbatas, belum diterapkannya secara optimal
model pembelajaran kontekstual sebagai salah satu

wujud komunitas belajar di SMA, dan kebiasaan para
guru melakukan pembelajaran yang cenderung linier
dan rutinitas, merupakan faktor utama yang mendorong
pengembangan modul fisika bilingual kontekstual
interaktif berbasis blended implementasinya untuk
meningkatkan hasil belajar siswa kelas X SMAN 1
Singaraja.

Pengembangan modul fisika kontekstual
mengikuti model Dick & Carey (1991). Berawal dari
analisis kebutuhan lapangan, perencanaan, evaluasi, uji
coba, dan revisi merupakan prosedur dalam
mengembangkan dan memproduksi materi ajar tersebut.
Prosedur pengembangan dilaksanakan dengan
melibatkan para guru fisika, ahli isi pembelajaran, ahli
media pembelajaran, ahli desain pembelajaran, dan
siswa pemakai. Draft modul fisika bilingual kontekstual
yang dihasilkan terdiri dari 5 modul. Masing-masing
modul memuat antara 1-3 sub-modul. Masing-masing
sub-modul memiliki sistimatika, yaitu (1) sajian
kompetensi dasar dan indikator hasil belajar, (2)
masalah-masalah kontekstual atau pertanyaan-
pertanyaan konseptual di awal sub bab, (3) sajian
konsep atau prinsip ilmiah, (4) sajian contoh-contoh
konseptual atau kontekstual, dan (5) sajian pertanyaan-
pertanyaan di akhir teks yang dikemas dalam bentuk
Lembaran Kerja Siswa (LKS). Modul fisika bilingual
kontekstual interaktif berbasis blended yang
dikembangkan dalam penelitian ini dilengkapi dengan
animasi, video, gambar, bunyi, dan variasi huruf/teks.

2) Hasil Uji coba terbatas
Hasil uji coba menunjukkan bahwa para

evaluator memberikan penilaian dengan kategori baik
dan amat baik. Hal ini menyatakan bahwa draf modul
fisika bilingual kontekstual yang dihasilkan sangat
layak digunakan sebagai penunjang pembelajaran
fisika bilingual di SMAN 1 Singaraja. Modul fisika
bilingual kontekstual berikut perangkat
pembelajarannya berupa LKS yang dikemas dalam
bentuk animasi, video, gambar, bunyi, dan variasi
huruf/teks, layak digunakan sebagai perangkat
penunjang pembelajaran fisika bilingual di SMAN 1
Singaraja.

Dari penelitian praeksperimen diperoleh hasil
seperti berikut. Hasil analisis data secara deskriptif
diperoleh bahwa nilai rata-rata (M) hasil belajar siswa
berada pada rentangan nilai 56,25 – 75,0 dengan
kualifikasi sangat baik. Hasil ini mengindikasikan
bahwa secara deskriptif pembelajaran fisika dengan
menggunakan modul fisika bilingual berbasis blended
learning relatif efektif sebagai fasilitas belajar bagi
siswa dalam rangka mencapai hasil belajar yang
memadai.
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Dengan  menggunakan analisis gain score
diperoleh bahwa model pembelajaran dengan fasilitas
modul fisika bilingual kontekstual berbasis blended
learning seacara efektif dapat meningkatkan hasil
belajar siswa dengan gain rata-rata 0,7 termasuk
kategori efektifitas tinggi. Dengan demikian, model
pembelajaran dengan fasilitas modul fisika bilingual
kontekstual berbasis blended learning seacara efektif
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

3.2  Pembahasan
Berdasarkan analisis data penelitian pendahuluan

terungkap bahwa fasilitas penunjang pembelajaran
fisika bilingual berbasis blended yang memadukan
pembelajaran face-to-face dan pembelajaran berbasis
ICT yang tersedia di SMA Negeri 1 Singaraja cukup
memadai. Demikian pula dengan kompetensi Guru dan
siswa dalam bidang ICT juga cukup memadai, namun
pembelajaran berbasis ICT secara total belum dapat
dilaksanakan secara optimal. Belum optimalnya
pembelajaran berbasis ICT dapat diimplementasikan di
SMA Negeri 1 Singaraja, karena sumber-sumber
belajar seperti software pembelajaran berbasis ICT
yang tersedia sangat terbatas.

Modul fisika bilingual kontekstual dalam
pembelajaran berbasis blended learning memiliki
sistematika sebagai berikut: (1) penyampaian
kompetensi dan indikator hasil belajar, (2) sajian
fenomena fisika yang kontekstual, (3) sajian konsep
atau prinsip ilmiah, (4) sajian contoh-contoh konseptual
atau kontekstual, (5) sajian pertanyaan-pertanyaan di
akhir teks yang dikemas dalm bentuk Lembaran Kerja
Siswa (LKS). Tampilan bahan ajar ini blended ini
dimanfaatkan baik pada bagian face-to-face maupun
pada bagian ICT. Pada bagian ICT ada tambahan
tampilan seperti dalam bentuk animasi, video, peta
konsep, gambar, bunyi, dan variasi huruf/teks. Modul
Fisika bilingual kontekstual ini tersedia pada website
dengan alamat http://www.fisikon.com/kls-x-bil/.

Pengembangan modul fisika bilingual kontekstual
mengikuti model Dick & Carey (1991). Berawal dari
analisis kebutuhan lapangan, perencanaan, evaluasi, uji
coba, dan revisi merupakan prosedur dalam
mengembangkan dan memproduksi materi ajar tersebut.
Prosedur pengembangan dilaksanakan dengan
melibatkan para guru fisika, ahli isi pembelajaran, ahli
media pembelajaran, ahli desain pembelajaran, dan
siswa pemakai.

Draf modul fisika bilingual kontekstual berbasis
blended learning yang dihasilkan terdiri dari 4 bab,
yaitu Besaran dan Pengukuran, Kinematika gerak,
Dinamika gerak, dan suhu kalor. Masing-masing bab
memuat lima sub-bab. Masing-masing sub-bab
memiliki sistimatika, yaitu (1) kompetensi dasar dan

indikator hasil belajar, (2) sajian fenomena kontekstual
atau pertanyaan-pertanyaan konseptual di awal sub bab,
(3) sajian konsep atau prinsip ilmiah, (4) sajian contoh-
contoh konseptual atau kontekstual, (5) sajian
pertanyaan-pertanyaan di akhir teks yang dikemas dalm
bentuk Lembaran Kerja Siswa (LKS).modul fisika
bilingual kontekstual interaktif berbasis blended
learning yang dikembangkan dalam penelitian ini
dilengkapi dengan animasi, video, gambar, bunyi, dan
variasi huruf/teks.

Hasil uji soba menunjukkan bahwa para evaluator
memberikan penilaian dengan kategori baik dan amat
baik. Hal ini menyatakan bahwa draf modul fisika
kontekstual yang dihasilkan sangat layak digunakan
sebagai penunjang pembelajaran fisika bilingual di
SMA Negeri 1 Singaraja.

Untuk mengetahui efektivitas modul fisika
bilingual kontekstual interaktif berbasis blended
learning dilakukan melalui penelitian praeksperimen
dalam pembelajaran berbasis blended. Berdasarkan
hasil analisis data terungkap bahwa secara deskriptif
hasil belajar siswa sebelum eksperimen berada dalam
kategori cukup. Setelah diberikan pembelajaran blended
learning yang difasilitasi modul fisika bilingual
kontekstual berbasis blended learning. Hasil belajar
rata-rata yang diperoleh siswa adalah termasuk kategori
sangat baik. Ini menunjukkan secara deskripstif
penggunaan modul fisika bilingual ini dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

Dengan  menggunakan analisis gain score
diperoleh bahwa model pembelajaran dengan fasilitas
modul fisika bilingual kontekstual berbasis blended
learning seacara efektif dapat meningkatkan hasil
belajar siswa dengan gain rata-rata 0,7 termasuk
kategori efektifitas tinggi. Dengan demikian, model
pembelajaran dengan fasilitas modul fisika bilingual
kontekstual berbasis blended learning seacara efektif
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil
penelitian sebelumnya (Williams, et al., 1998, Candiasa,
2005, Sujanem, et al., 2007a, Sujanem, et al., 2007b)
mengemukakan bahwa pemanfaatan modul kontekstual
interaktif berbasis web dapat membantu siswa lebih
memahami materi pembelajaran dan meningkatkan
pemahaman konsep. Pembelajaran yang difasilitasi
modul kontekstual interaktif berbasis web (mencakup,
teks, simulasi, video, sound, dan animasi) dapat
meningkatkan pemahaman konsep fisika (Dancy, &
Beichner, 2006, Sujanem, et al., 2007b, Sujanem, et al.,
2008, Sujanem, et al., 2009 ).

Melalui blended learning, siswa dapat belajar
secara tatap muka (face-to-face) sebagaimana
pembelajaran selama ini, disamping it pembelajaran
yang dikombinasi dengan Ict, khususnya melalui web
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interaktif, siswa belajar dalam suatu jalinan materi yang
saling kait-mengkait (Candiasa, 2005, Sujanem, et al.,
2007b). Lebih lanjut Mayes (2002) mengemukakan
bahwa pembelajaran berbasis web memberikan peluang
kepada siswa untuk mengakses informasi yang paling
relevan untuk belajar yang diperlukan. Web interaktif
juga menyediakan derajat interaktivitas yang tinggi,
yang bermuara pada hasil belajar yang efektif (Mayes,
2002). Pemahaman konsep secara mendalam
merupakan langkah awal dalam pemerolehan hasil
belajar.

Dengan pembelajaran berbasis blended, siswa
dapat mengirim (upload) tugas dari rumah, dari mana
dan kapan saja, sehingga tidak terikat waktu. Melalui
web, siswa dapat mengakses sumber belajar di dalam
pesan atau tautan yang telah ditetapkan, dan siswa
dapat melakukan navigasi pada lingkungan yang tak
linear (Burton, et al, dalam Williams, et al, 1998).

Pengkemasan modul físika bilingual
kontekstual berbasis blended learning memberi peluang
kepada siswa untuk peka pada masalah-masalah real
dan memecahkan masalah, merumuskan masalah,
mencari solusi, dan membangun pamahaman. Dalam
pembelajaran berbasis masalah, siswa diberikan
tanggung jawab utama untuk membentuk dan
mengarahkan pembelajarannya sendiri, menggunakan
kelompok-kelompok kooperatif dalam pembelajaran,
dan menuntut siswa untuk menampilkan apa yang telah
mereka pelajari melalui hasil atau penampilan (Savoi,
1994). Demikian pula, Eadie (2001) menunjukkan
bahwa pembelajaran yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap
peningkatan hasil belajar siswa.

Mengingat pelaksanaan proses belajar
campuran antara tatap muka dengan ICT baru pertama
kali dilakukan sehingga perlu ada adaptasi dalam proses
pelaksanaannya. Beberapa kendala yang dihadapi siswa
seperti, awalnya siswa kesulitan dalam mengirim tugas-
tugas lewat web yang tersedia, namun melalui
bimbingan teknis yang banyak dibantu mahasisa PPL,
maka kendala tersebut dapat diatasi. Kendala lain yang
dihadapi yaitu akses internet yang relatif lambat pada
saat pelaksanaan pembelajaran melalui internet.
Beberapa materi yang ukurannya terlalu besar relatif
sulit di-download. Untuk mengatasi ini beberapa file
dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Beberapa
materi praktikum relatif sulit didownload saat
pelaksaana kegiatan lab. Untuk mengatasi ini, maka
materi praktikum disarankan didownload dulu sebelum
praktikum mulai, dan dilakukan secara face- to-face.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian pengembangan
dan implementasinya dalam pembelajaran fisika
bilingual, dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut.

Pertama, hasil penelitian pengembangan produk,
yaitu telah berhasil dikembangkan modul fisika
bilingual yang berisikan komponen-komponen : (a)
kompetensi dasar dan indikator, (b) fenomena fisika
atau masalah-masalah autentik yang ada di sekitar
kehidupan siswa, (c) konsep dan prinsip esensial dan
strategis, (d) contoh-contoh konseptual dan kontekstual,
dan (e) pertanyaan konseptual dan kontekstual yang
memandu pemerolehan hasil belajar fisika siswa.
Komponen-komponen modul fisika bilingual
kontekstual interaktif berbasis blended learning
dikemas dalam bentuk modul biasa yang dicetak untuk
pembelajaran face-to-face. Sedangkan untuk
pembelajaran dengan ICT ditampilkan pada web
dengan alamat http://www.fisikon.com/kls-x-bil/ . Hasil
uji ahli isi, ahli media, ahli media, ahli desain, siswa
perorangan, siswa kelompok kecil, dan guru terhadap
draft pengembangan draftmodul fisika bilingual
kontekstual interaktif berbasis blended learning
menyatakan bahwa sosok materi ajar tersebut memiliki
kelayakan untuk diimplementasikan dalam
pembelajaran. Kelayakan pakai tersebut ditinjau dari
segi substansi modul fisika bilingual kontekstual. Hasil
penilaian para responden terhadap komponen-
komponen materi ajar tersebut adalah sesuai, baik dan
sangat baik.

Kedua, dengan menggunakan gain score analysis
diperoleh bahwa produk modul fisika bilingual
kontekstual interaktif berbasis blended learning secara
efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X
SMA Negeri 1 Singaraja.

Ketiga, respon siswa kelas X dan guru pengajar
terhadap pelaksanaan pembelajaran fisika bilingual
kontekstual berbasis learning termasuk kategori baik.
Hal ini ditunjukkan respon siswa terhadap pemafaatan
website dengan alamat fisikon.com. Siswa menujukkan
persepsi positif dalam proses pembelajaran. Guru
merasa difasilitasi bahan ajar dalam proses
pembelajaran yang dilengkapi indikator, permasalahan
kontekstual, sajian materi yang konseptual dan
kontekstual.  Hal yang mendapat perhatian guru adalah
adanya sistem blended ini yaitu, siswa disamping
belajar tatap muka di kealas juga dapat mengakses
materi, simulasi, video, dan soal-soal, serta mengirim
tugas melalui web yang tersedia.

Keempat, beberapa kendala yang dihadapi siswa
seperti, awalnya siswa kesulitan dalam mengirim tugas-
tugas lewat web yang tersedia, namun melalui
bimbingan teknis yang banyak dibantu mahasisa PPL,



27

maka kendala tersebut dapat diatasi, Kendala lain yang
dihadapi yaitu akses internet yang relatif lambat pada
saat pelaksanaan pembelajaran melalui internet.
Beberapa materi yang ukurannya terlalu besar relatif
sulit di-download. Untuk mengatasi ini beberapa file
dipecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil. Beberapa
materi praktikum relatif sulit didownload saat
pelaksaana kegiatan lab. Untuk mengatasi ini maka
materi praktikum disarankan didownload dulu sebelum
praktikum mulai, dan dilakukan secara face- to-face.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar fisika siswa SMP antara yang
diajar dengan metode eksperimen nyata dan metode eksperimen virtual. Penelitian dilakukan di MTs
Negeri 20 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2013/2014 selama bulan Mei–Juni tahun 2014.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII, kemudian dipilih dua kelas sebagai
sampel menggunakan teknik penyampelan kemudahan. Dengan menggunakan rancangan kelompok
komparatif prates-pascates kelompok nonekuivalen dan uji t untuk sampel independen, hasilnya
menunjukkan bahwa siswa (n = 40) yang diajar dengan metode eksperimen nyata memperoleh nilai
rata-rata pascates lebih tinggi daripada siswa (n = 40) yang diajar dengan metode eksperimen
virtual, t(78) = 3,81, p < 0,05. Kesimpulannya ialah siswa yang diajar dengan metode eksperimen
nyata menunjukkan hasil belajar yang lebih baik daripada siswa yang diajar dengan metode
eksperimen virtual.
Kata Kunci: eksperimen nyata, eksperimen virtual, fisika, hasil belajar

Abstract
The purpose of this study was to investigate the comparison of physics learning outcome between
junior high school students who were instructed using real laboratory method and virtual laboratory
method. This study was conducted in the State Islamic School 20 of Jakarta in the second semester of
the academic year 2013/2014 during May – June 2014. The population for this study was the entire of
8th-grade students and then it was selected two classes as the samples using convenience sampling
technique. Using a nonequivalent group pretest-posttest comparative group design and a t test for
independent samples, it was found that the students (n = 40) who were instructed using real
laboratory method achieved higher average score on posttest than did the students (n = 40) who were
instructed using virtual laboratory method, t(78) = 3,81, p < 0,05. It was concluded that students who
were instructed using real laboratory method outperformed students who were instructed using
virtual laboratory method.
Key words: learning outcome, physics, real laboratory, virtual laboratory

PENDAHULUAN
Prestasi belajar siswa Indonesia di bidang sains dan
matematika menurun. Kemampuan siswa Indonesia pun
dominan pada level rendah atau lebih kepada hafalan.
Hal ini berdasarkan hasil Trends in International
Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2011
yang diikuti siswa kelas VIII Indonesia. International
Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA) melakukan penilaian tersebut yang
diikuti lebih dari 600.000 siswa dari 63 negara
(Napitupulu, 2012).

Di bidang sains, Indonesia menempati urutan ke-40
dari 42 negara yang siswanya dites di kelas VIII.
Dengan patokan skor internasional 500, skor rata-rata

Indonesia sebesar 406. Padahal di tahun 2007, skor
rata-rata Indonesia mencapai 427. Khususnya pada
mata pelajaran fisika, Indonesia menduduki posisi tiga
terbawah dengan perolehan skor rata-rata sebesar 397,
sedangkan di tahun 2007 mencapai 426. Kemampuan
siswa Indonesia pun baru bisa menembus kompetensi
berpikir pada level rendah (54%), menengah (19%),
dan tinggi (3%), sedangkan yang lanjutan tidak ada.
Bahkan ketiga level tersebut mengalami penurunan
masing-masing sebesar 1%–11% dibandingkan tahun
2007. (Lihat TIMSS 2011 International Results in
Science, 2012, untuk data lengkap).

Selaras dengan hal tersebut, nilai rata-rata Ujian
Nasional (UN) 2013 di jenjang Sekolah Menengah
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Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) pun
menurun. Pada tahun 2012, nilai rata-rata UN di
jenjang ini mencapai 7,47, sementara tahun 2013 hanya
6,1 (Afifah, 2013). Nilai rata-rata UN 2013 pada mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pun hanya
mencapai 5,99 (Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan [Kemdikbud], 2013).

Ketertinggalan siswa Indonesia di bidang science,
technology, engineering, and mathematics (STEM)
dinilai disebabkan metode pembelajaran yang belum
tepat (Afifah, 2013). Tidak hanya metode, terkadang
minat siswa pun kurang karena sudah menganggap
sains dan matematika sulit.

Keterbatasan alat peraga pun membuat
pembelajaran sains di sekolah sulit dicerna dan masih
bertumpu pada teori. Sehingga siswa dituntut
menghafal dan membayangkan materi pelajaran yang
diberikan (Anna, 2012). Sistem hafalan tidak
membangun rasionalitas siswa. Padahal, rasionalitas
penting untuk menjelaskan banyak hal, termasuk
memahami sains.

Kemampuan siswa di bidang sains dapat
ditingkatkan dengan melakukan perubahan metode
pembelajaran di kelas, antara lain dengan
memperbanyak praktik (Kemdikbud, 2013). Dale
(1946:39) menampilkan direct, purposeful experience
sebagai fondasi dari kerucut pengalaman dan contrived
experience sebagai tahap selanjutnya.

Belajar eksperiensial (experiential learning) adalah
induktif, berpusat pada siswa dan berorientasi pada
aktivitas. Pembelajaran ini pun menekankan pada
proses bukan hasil semata. Pembelajaran ini sangat
meningkatkan pemahaman dan retensi dibandingkan
metode yang hanya melibatkan mendengar, membaca,
atau pun melihat. Siswa pun biasanya lebih termotivasi
saat mereka terlibat aktif dan saling mengajari dengan
menjelaskan apa yang mereka lakukan (Saskatchewan
Education, 1991:18). Beberapa metode yang dapat
diterapkan dalam belajar eksperiensial antara lain
melakukan eksperimen atau praktikum (conducting
experiments) dan simulasi (simulations) (Saskatchewan
Education, 1991:20).

Berdasarkan pemaparan di atas, peniliti merancang
penelitian untuk membandingkan hasil belajar fisika
siswa SMP antara yang diajar dengan metode
eksperimen nyata dan metode eksperimen virtual.
Penelitian ini untuk mengetahui perbandingan hasil
belajar fisika siswa SMP antara yang diajar dengan
metode eksperimen nyata dan metode eksperimen
virtual.
METODE
Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun
ajaran 2013/2014 selama bulan Mei–Juni tahun 2014 di
MTs Negeri 20 Jakarta, yang berlokasi di Jalan Rawa

Kuning No. 63, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan
Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa MTs Negeri 20 Jakarta, sedangkan populasi
terjangkaunya adalah seluruh siswa kelas VIII di MTs
Negeri 20 Jakarta. Dengan menggunakan teknik
penyampelan kemudahan, dipilih dua kelas yaitu VIII-2
dan VIII-4 sebagai sampel penelitian. Sebanyak 40
siswa dari masing-masing kelas berpartisipasi dalam
penelitian ini.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif
melalui metode eksperimen dengan jenis penelitian
kuasi-eksperimen dan rancangan kelompok komparatif
prates-pascates kelompok nonekuivalen. Rancangan ini
dipilih karena tidak memungkinkan untuk secara acak
memilih dan menugaskan (Creswell, 2012:296-297;
Fraenkel & Wallen, 2007:269) ataupun mencocokan
subjek (Creswell, 2012:298; Fraenkel & Wallen,
2007:276-277). Secara sederhana, rancangan penelitian
ini ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rancangan Kelompok Komparatif Prates-
Pascates Kelompok Nonekuivalen

Kelompok Prates Perlakuan Pascates

Eksperimental Hasil
UTS
IPA

Eksperimen
Nyata Tes Hasil

Belajar IPA
FisikaKomparatif

Eksperimen
Virtual

Kedua kelas tersebut kemudian ditugaskan secara
acak ke dalam dua kelompok yaitu VIII-4 sebagai
kelompok eksperimental dan VIII-2 sebagai kelompok
komparatif. Sebelum masing-masing kelompok
diberikan perlakuan, dilakukan uji normalitas dan uji
homogenitas untuk mengetahui keadaan awal kedua
kelompok. Data yang diuji berdasarkan hasil UTS
genap pada mata pelajaran IPA.

Selama proses pembelajaran masing-masing
kelompok diberikan materi yang sama yaitu pokok
bahasan cahaya. Perlakuan yang berbeda diterapkan
saat masing-masing kelompok melakukan praktikum.
Kelompok eksperimental melakukan praktikum
menggunakan KIT optik, sedangkan kelompok
komparatif melakukan praktikum menggunakan
perangkat lunak aplikasi PhET.

Di akhir proses pembelajaran dilakukan tes tertulis
untuk mengetahui pencapaian hasil belajar siswa
setelah diberikan perlakuan. Tes tertulis terdiri atas 20
butir soal pilihan ganda dengan empat pilihan jawaban.
Instrumen tes tertulis dikembangkan berdasarkan
standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terkait
pokok bahasan cahaya.

Data yang diperoleh dari tes hasil belajar IPA
fisika sebelumnya dilakukan uji normalitas dan
homogenitas untuk memenuhi uji asumsi, yang
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kemudian dianalisis melalui uji t untuk sampel
independen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah dan
dianalisis menggunakan perangkat lunak aplikasi PSPP
yaitu program analisis statistik yang dapat diunduh
secara gratis. Data prates yang digunakan pada
penelitian ini diperoleh dari nilai UTS genap mata
pelajaran IPA. Statistik deskriptif data prates kedua
kelompok ditunjukkan oleh Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Statistik deskriptif data prates kelompok
eksperimental dan kelompok komparatif

Berdasarkan Gambar 1 diketahui nilai rata-rata
prates kelompok eksperimental dan kelompok
komparatif masing-masing sebesar 67,80 dan 58,95
dengan standar deviasi masing-masing sebesar 9,46 dan
10,59.

Gambar 2 dan 3 menampilkan histogram dan kurva
normal data prates masing-masing kelompok yang
menunjukkan bahwa kedua kelompok berdistribusi
normal. Sedangkan Gambar 4 menampilkan tabel uji
homogenitas yang menunjukkan bahwa kedua
kelompok berasal dari populasi yang homogen.

Gambar 2. Histogram dan kurva normal data prates
kelompok eksperimental

Gambar 3. Histogram dan kurva normal data prates
kelompok komparatif

Gambar 4. Tabel hasil uji homogenitas data prates
kelompok eksperimental dan kelompok komparatif

Data pascates yang digunakan pada penelitian ini
diperoleh dari nilai tes tertulis hasil belajar IPA fisika.
Statistik deskriptif data pascates kedua kelompok
ditunjukkan oleh Gambar 5 berikut:

Gambar 5. Statistik deskriptif data pascates kelompok
eksperimental dan kelompok komparatif

Berdasarkan Gambar 5 diketahui nilai rata-rata
prates kelompok eksperimental dan kelompok
komparatif masing-masing sebesar 70,25 dan 64,00
dengan standar deviasi masing-masing sebesar 7,33 dan
7,36.

Gambar 6 dan 7 menampilkan histogram dan kurva
normal data pascates masing-masing kelompok yang
menunjukkan bahwa kedua kelompok berdistribusi
normal. Sedangkan Gambar 8 menampilkan tabel uji
homogenitas yang menunjukkan bahwa kedua
kelompok berasal dari populasi yang
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homogen.

Gambar 6. Histogram data pascates kelompok
eksperimental

Gambar 7. Histogram data pascates kelompok
komparatif

Gambar 8. Tabel hasil uji homogenitas data pascates
kelompok eksperimental dan kelompok komparatif

Setelah data kedua kelompok memenuhi uji
asumsi, kemudian dilakukan uji t terhadap data pascates
kedua kelompok. Gambar 9 menunjukkan tabel hasil uji
t.

Gambar 9. Tabel hasil uji t data pascates kelompok
eksperimental dan kelompok komparatif

Berdasarkan analisis data menggunakan PSPP
didapatkan t(78) = 3,81. Nilai t yang didapatkan
dibandingkan dengan nilai t tabel uji satu-jalur yaitu
t(78) = 1,82, α = 0,05. Karena nilai t yang didapatkan

lebih besar dari t tabel maka dapat ditafsirkan bahwa
rata-rata nilai pascates kelas eksperimental lebih besar
daripada kelas komparatif.

Namun, jika dilihat dari nilai rata-rata prates dan
pascates, terdapat peningkatan nilai rata-rata sebelum
dan setelah diberikan perlakuan, baik berupa metode
eksperimen nyata maupun eksperimen virtual.
PENUTUP
Simpulan
Penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan
hasil belajar siswa. Ditunjukkan dengan adanya
peningkatan nilai rata-rata hasil belajar siswa sebelum
dan setelah diberikan perlakuan berupa metode
eksperimen. Siswa yang diajar dengan metode
eksperimen nyata menunjukkan hasil belajar yang lebih
baik daripada siswa yang diajar dengan metode
eksperimen virtual.

Saran
Sebelum melakukan penelitian agar melakukan
orientasi dan pengarahan, baik dengan guru yang akan
melaksanakan proses pembelajaran dan siswa yang
menjadi objek penelitian.
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Abstrak

Pembelajaran yang hanya menggunakan komunikasi satu arah dapat mengurangi kreatifitas siswa
dalam mengkonstruk pengetahuan dalam dirinya. Siswa cenderung malas untuk mencari informasi
dari luar atau dari berbagai sumber referensi. Hal ini bisa mempengaruhi pada kurangnya
pemahaman konsep siswa terhadap materi yang diajarkan. Modul pembelajaran Fisika berbasis
Project Based Learning berdasarkan kurikulum 2013 membantu siswa menjadi lebih aktif di dalam
kelas dengan mengeksplor diri terhadap proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (research
and development). Modul diuji oleh dosen ahli materi dan media untuk mengetahui tingkat kelayakan
dan keefektivitasannya untuk digunakan sebagai bahan ajar mandiri di sekolah berdasarkan silabus
kurikulum 2013. Hasilnya diolah dengan menggunakan teknik analisa data skala likert. Hasil
persentase komponen materi sebesar 86% dalam kategori “sangat baik”, komponen media 83%
dalam kategori “sangat baik” dan uji lapangan 83% dalam kategori “sangat baik” dapat diambil
kesimpulan bahwa modul fisika alat optik project based learning  telah memenuhi syarat dan layak
sebagai sumber alternatif bahan ajar mandiri siswa SMA kelas X pada materi alat optik.

Kata Kunci : Alat Optik, Fisika, Modul, Pengembangan, Project Based Learning

Abstract

Learning that only uses one-way communication can reduce students' creativity in constructing
knowledge for them. Students tend to be reluctant to seek information from the outside or from a
variety of sources of reference. It could affect the students' lack of understanding of the concept of the
material being taught. Physics-based learning modules Project Based Learning based curriculum
2013 can help the students become more active in the classroom by exploring themselves in projects
that related to learning materials. The method which is used in this study is a research and
development (research and development). The module was tested by expert lecturers of materials and
media to determine the feasibility and keefektivitasannya to be used as a self-teaching materials in
school based on the curriculum 2013 syllabus. The results were processed using a Likert scale data
analysis. The percentage result of material component is 86% “very good” category, media
component is 83% has “very good” categoryand field test is 83% in the “very good”. So it can be
concluded that the physic modul of optical devices based on project based learning are qualified and
feasible as an alternative source of self-teaching materials at the tenth grade students in material of
optical devices.

Kata kunci: Device optical, Development,  Module, Physic, Project Based Learning
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PENDAHULUAN
Siswa yang berhasil dalam proses

pembelajaran akan mengalami perubahan baik dalam
pengetahuan,keterampilan dan sikap. Proses
pembelajaran sedapat mungkin melibatkan para pelajar
dalam  memecahkan permasalahan, mengijinkan para
pelajar untuk aktif membangun dan mengatur
pembelajarannya, dan dapat menjadikan pelajar yang
realistis. Pada saat penulis melakukan analisis
kebutuhan pada 30 siswa SMA Negeri 10 Jakarta, 56%
siswa merasa tidak menyukai proses pengajaran yang
cenderung ceramah atau berpusat pada guru  (teacher
centered), konsep yang diajarkan guru hanya
digambarkan di papan tulis dan disampaikan secara
lisan Pembelajaran yang hanya menggunakan
komunikasi satu arah dapat mengurangi kreatifitas siswa
dalam mengkonstruk pengetahuan dalam dirinya. Hal
ini bisa mempengaruhi pada kurangnya pemahaman
konsep siswa terhadap materi yang diajarkan. Modul
merupakan bahan ajar berbentuk media cetak yang
dirancang untuk dipelajari sendiri oleh siswa. Modul
pembelajaran Fisika berbasis Project Based Learning
berdasarkan kurikulum 2013 membantu siswa menjadi
lebih aktif di dalam kelas dengan mengeksplor diri
terhadap proyek yang berkaitan dengan materi
pembelajaran.

Berdasarkan masalah-masalah yang telah
diuraikan diatas dan diperoleh fakta bahwa masih
rendahnya aktifitas dan hasil belajar siswa. Guru perlu
memberikan respon positif secara konkrit dan objektif
yang berupaya membangkitkan partisipasi siswa, baik
dalam bentuk kontributif maupun inisiatif. Mengatasi
permasalahan di atas peneliti mengembangkan modul
Fisika berbasis Project Based Learning

METODE
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
metode penelitian dan pengembangan (research and
development). Menurut Borg and Gall (1989:624),
educational research and development is a processed
used to develop and validate educational product. Atau
dapat diartikan bahwa penelitian pengembangan
pendidikan adalah sebuah proses yang digunkan untuk
mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.
Terdapat enam langkah utama tanpa mengurangi
esensinya, yaitu: (1) melakukan analisis produk yang
akan dikembangkan, (2) mengembangkan produk awal,
(3) validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapangan, (5)
revisi produk dan produk akhir, dan (6) implementasi
produk terhadap siswa. Data dikumpulkan melalui
kuisioner yang diberikan kepada responden mengenai
modul pembelajaran Fisika berbasis project based
learning. Untuk mendapatkan balikan atau pendapat
yang tepat dan sesuai, maka dipilih responden ahli
materi dan media dua dosen Fisika FMIPA UNJ, ahli

pendidik guru Fisika SMA dan uji lapangan terhadap
siswa. Analisis data dilakukan dari perolehan skor rata-
rata hasil validasi oleh ahli materi fisika, ahli media dan
sumber belajar dan praktisi (guru fisika SMA),
perolehan tersebut merupakan dasar penilaian kualitas
modul berdasarkan kriteria skala Likert.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengacu dari hasil dari analisis kebutuhan

yang dilakukan  peneliti terhadap siswa kelas X SMAN
10 Jakarta kemudian dikembangkan menjadi sebuah
modul alat optik berbasis project based learning
berdasarkan silabus kurikulum 2013 materi fisika kelas
X.

Pengembangan modul kurikulum 2013
menggunakan salah satu pendekatan scientifik yaitu
project based learning. Modul ini digunakan sebagai
sumber belajar alternatif mandiri untuk para siswa. Ada
6 tahapan project based learning, yaitu 1)
mempersiapkan pertanyaan, 2)mendesain proyek,
3)menyusun jadwal, 4)perkembngan proyek, 5)menguji
hasil proyek dan 6)mengevaluasi pemahaman.

Pembuatan modul Fisika alat optik berbasis
Project Based Learning telah melalui tahapan
perencanaan yang menghasilkan sebuah modul dengan
beberapa kegiatan belajar dan tugas proyek yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran dari materi yang terkait.

Gambar 1.1 Tampilan Awal Kegiatan Belajar
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Pengembangan modul fisika alat optik berbasis
project based learning telah memenuhi sebagai syarat
bahan ajar siswa kelas X SMA dengan memperoleh skor
persentase rata-rata 86% (sangat baik) dari hasil
instrumen uji validasi ahli materi dosen Fisika FMIPA
UNJ.

Nomor Aspek
Penilaian

Persentase
rata-rata Interpretasi

1 Komponen
Modul 88% Sangat Baik

2 Komponen
Materi 81% Sangat Baik

3
Desain

Bahasa dan
Penulisan

90% Sangat Baik

Rata-rata 86% Sangat baik

Pengembangan modul fisika alat optik berbasis
project based learning telah memenuhi sebagai syarat
bahan ajar siswa kelas X SMA dengan memperoleh skor
persentase rata-rata 83% (sangat baik) dari hasil
instrumen uji validasi ahli media dosen Fisika FMIPA
UNJ.

Nomor Aspek
Penilaian

Persentase
rata-rata Interpretasi

1 Komponen
Modul 87% Sangat Baik

2
Desain

Bahasa dan
Penulisan

83% Sangat Baik

3 Layout (tata 81% Sangat Baik

Gambar 1.2 Tampilan Awal Materi

Gambar 1.3 Tampilan Contoh Soal beserta
Pembahasaannya dan Latihan Kemampuan

Gambar 1.4  Tampilan Tugas Proyek

Gambar 1.5  Tampilan Tes Evaluasi
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letak) dan
Percetakan

4.

Manfaat
modul
sebagai
sumber
belajar

alternatif

83% Sangar Baik

Rata-rata 83% Sangat baik

Pengembangan modul fisika alat optik berbasis
project based learning telah memenuhi sebagai syarat
bahan ajar siswa kelas X SMA dengan memperoleh skor
persentase rata-rata 90% (sangat baik) dari hasil
instrumen uji validasi ahli pendidik guru Fisika SMA.

Nomor Aspek
Penilaian

Persentase
rata-rata Interpretasi

1 Komponen
Modul 88% Sangat Baik

2 Komponen
Materi 89% Sangat Baik

3
Desain

Bahasa dan
Penulisan

88% Sangat Baik

4
Layout (tata
letak) dan
Percetakan

89% Sangat Baik

5

Manfaat
modul
sebagai
sumber
belajar

alternatif

100% Sangar Baik

Rata-rata 90% Sangat baik

Hasil validasi kepada para siswa mendapatkan
persentase rata-rata sebesar 83%, dalam skala likert
menunjukkan hasil sangat baik. Dari hasil tersebut
menunjukkan bahwa siswa menerima dengan baik
modul fisika alat optik project based learning sebagai
salah satu sumber belajar alternatif mereka.

Nomor Aspek
Penilaian

Persentase
rata-rata Interpretasi

1 Komponen
Modul 77% Sangat Baik

2 Komponen
Materi 75% Sangat Baik

3
Desain

Bahasa dan
Penulisan

89% Sangat Baik

4
Layout (tata
letak) dan
Percetakan

82% Sangat Baik

5

Manfaat
modul
sebagai
sumber
belajar

alternatif

91 Aksara

%
Sangar Baik

Rata-rata 83% Sangat baik

Berdasarkan hasil pengujian media yang
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa modul Fisika alat
optik berbasis project based learning dapat digunakan
sebagai sumber belajar alternatif baga para siswa.
Modul ini dapat digunakan sebagai bahan ajar mandiri
yang dapat mengembangakan kreativitas siswa melalui
tugas proyek. Siswa juga dapat menemukan konsep
fisika disetiap proyek yang dikerjakan dengan
bekerjasama terhadap siswa lainnya dalam
kelompoknya.

Hasil persentase komponen materi sebesar 86%
dalam kategori “sangat baik”, komponen media 83%
dalam kategori “sangat baik” dan uji lapangan 83%
dalam kategori “sangat baik” dapat diambil kesimpulan
bahwa modul Fisika alat optik project based learning
telah memenuhi syarat dan layak sebagai sumber
alternatif bahan ajar mandiri siswa SMA kelas X pada
materi alat optik.
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Abstrak

Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan.
Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap
(attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). Kurikulum 2013 merupakan kurikulum
yang berbasis kompetensi, sehingga diperlukan cara-cara baru untuk melakukan penilaian tidak
melulu menggunakan tes tulis. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah
dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penilaian autentik berfokus pada
kemampuan peserta didik yang menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang
sudah atau belum dimiliki oleh peserta didik. Salah satu jenis penilaian untuk mengukur kemampuan
keterampilan peserta didik adalah penilaian kinerja. Pembelajaran kimia merupakan salah satu
pembelajaran yang dapat menggunakan penilaian kinerja. Dengan memformulasikan penilaian
kinerja yang benar maka, guru akan dapat memperoleh informasi secara utuh terkait kemampuan
keterampilan peserta didik khususnya dalam pembelajaran kimia.

Kata Kunci: Penilaian Autentik, Penilaian Kinerja, Implementasi Kurikulum 2013

Abstract
Development of 2013 Curriculum is as part of a strategy to increase educational attainment.
Orientation of 2013 Curriculum is the increase in the balance between competence and attitude, skills
and knowledge. The 2013 Curriculum is a competency-based curriculum, requiring new ways to make
an assessment not only using written tests. Authentic assessment has strong relevance to the scientific
approach to learning according to the demands of 2013 Curriculum. Authentic assessment focuses on
the ability of learners who describe attitudes, skills, and knowledge of what is or is not owned by
learners. One type of assessment to measure the skills of learners is the ability of the performance
appraisal. Learning chemistry is one of the lessons that can use performance assessment. By
formulating the correct performance assessment, the teacher will be able to obtain the full information
related to the ability of the skills of learners, especially in learning chemistry.

Keywords: Authentic Assessment, Performance Assessment, Implementation of 2013 Curriculum

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan (demikian juga pada Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013
tentang Standar Penilaian Pendidikan), penilaian
pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar
peserta didik. Hal ini dinyatakan secara lebih tegas di
dalam Rancangan Penilaian Hasil Belajar (Depdiknas
Tahun 2008) yang menyatakan bahwa penilaian
(asesmen) adalah rangkaian kegiatan untuk
memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data

tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan
sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam
mengambil keputusan (Basuki & Hariyanto, 2014, hlm.
6). Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP), penilaian adalah prosedur yang digunakan
untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau
kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk
melakukan evaluasi, yaitu pengambilan keputusan
terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas
proses pembelajaran (Arifin, 2013, hlm. 52).

Dari beberapa defenisi tersebut dapat disimpulkan
bahwa penilaian merupakan bagian yang sangat penting
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dalam proses pembelajaran. Seperti yang dinyatakan
oleh Majid & Firdaus (2014, hlm:24 dan 39) bahwa
salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas proses
dan hasil belajar sebagai bagian dari peningkatan
kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui sistem
penilaian. Sistem penilaian merupakan bagian integral
dari proses pembelajaran, sehingga tujuan penilaian
harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena
itu, seorang guru atau pendidik harus memiliki
kompetensi dalam melakukan penilaian, seperti yang
dinyatakan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007
bahwa dalam kegiatan pembelajaran, penilaian
merupakan salah satu unsur penting yang wajib dikuasai
oleh seorang pendidik dalam melaksanakan tugasnya di
sekolah. Pentingnya kemampuan penilaian bagi guru
adalah untuk menghindari kesalah persepsi dan agar
guru dapat mempersiapkan dan melakukan penilaian
dengan benar (Majid & Firdaus, 2014, hlm. 36). Tujuan
penilaian diantaranya adalah untuk mengetahui tingkat
ketercapaian tujuan pembelajaran dan melihat
keefektifan proses belajar mengajar. Teknik penilaian
dalam pembelajaran terus berkembang seiring dengan
perubahan dan perkembangan kurikulum dengan
harapan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Salah satu aspek yang dijadikan ajang perubahan
dan penataan pada kurikulum yang baru yaitu
Kurikulum 2013 adalah penataan standar penilaian.
Perubahan pada penilaian mencakup: a) berbasis tes dan
nontes (portofolio), menilai proses dan output
menggunakan authentic assessment (Kemendikbud,
2014). Penilaian autentik memiliki relevansi kuat
terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai
dengan tuntutan Kurikulum 2013. Karena, penilaian
semacam ini mampu menggambarkan peningkatan hasil
belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi,
menalar, mencoba dan lain-lain. Penilaian autentik
sebenarnya telah digariskan dalam standar penilaian
sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 20
tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Dalam
Permendiknas tersebut ditetapkan bahwa penilaian
terdiri atas: tes tertulis, tes lisan, praktik dan kinerja
(unjuk kerja/performance), observasi selama kegiatan
pembelajaran dan di luar pembelajaran, serta penugasan
(Majid & Firdaus, 2014, hlm. 82).

Dalam proses belajar-mengajar, penilaian
dilakukan dengan mengukur seberapa jauh tujuan-
tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Tujuan
pembelajaran adalah rumusan kemampuan yang
diharapkan dimiliki siswa sebagai hasil belajar setelah
siswa mengikuti suatu program pengajaran (Firman,
2000, hlm.12). Penilaian autentik perlu dilakukan
terhadap keseluruhan kompetensi yang telah dipelajari
peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Ditinjau
dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai, domain

yang perlu dinilai meliputi domain kognitif, domain
afektif, dan domain psikomotor (Arifin, 2013, hlm.
184). Jenis dan model penilaian yang digunakan sangat
beragam tergantung pada jenis kompetensi, indikator
hasil belajar yang ingin dicapai, materi pelajaran dan
tujuan penilaian itu sendiri. Alat penilaian yang dapat
digunakan pada domain kognitif adalah tes lisan; tes
tertulis; dan portofolio. Pada domain psikomotor, alat
penilaian yang dapat digunakan adalah tes penampilan
atau kinerja. Dan pada domain afektif, alat penilaian
yang dapat digunakan adalah skala sikap diantaranya
skala Likert, skala Thurstone, dan skala perbedaan
semantik (Arifin, 2013 hlm 184-186).

Pada makalah ini, penulis hanya memfokuskan
untuk membahas tentang penilaian autentik terkait
dengan penilaian kompetensi keterampilan pada
pembelajaran kimia. Salah satu jenis penilaian autentik
yang dapat digunakan dalam kompetensi keterampilan
pada pembelajaran kimia adalah penilaian kinerja.
Penilaian kinerja dalam kurikulum 2013 KI yang
bermuatan kemampuan keterampilan terdapat pada KI-4
berserta turunannya. Selama ini, penilaian kinerja belum
terlalu dilirik oleh para pendidik atau guru. Tes kinerja
masih terisolir oleh tes-tes objektif atau tes tertulis.
Menurut (Majid & Firdaus, 2014, hlm. 65) sebagian
besar guru tidak tertarik dan tidak mau menggunakan
penilaian berbasis kinerja. Padahal, kinerja perlu dinilai
pada saat kegiatan sedang berlangsung. Kalau penilaian
kinerja dilakukan terhadap sejumlah siswa dan tidak
dirancang dulu atau dilakukan asal-asalan, tentu
hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena
tidak konsisten. Dengan demikian, bisa jadi pendidik
atau guru berlaku tidak adil terhadap sejumlah siswa
dalam menilai kinerja mereka.

Menurut Wiggins merancang dan melaksanakan
penilaian kinerja sangatlah efisien, karena ajeg atau
konsisten (reliable), tidak mahal dan tidak membuang
waktu. (Majid & Firdaus, 2014, hlm. 65). Mulyasa
(2013, hlm 144) menyatakan bahwa dalam
implementasi Kurikulum 2013, amat dianjurkan agar
guru lebih mengutamakan penilaian unjuk kerja.
Pengamatan unjuk kerja perlu dilakukan dalam berbagai
konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian
kemampuan tertentu. Dengan demikian, gambaran
kemampuan peserta didik akan lebih utuh (Majid &
Firdaus, 2014, hlm. 212). Berdasarkan uraian diatas,
penulis tertarik untuk membahas tentang “Penilaian
Autentik: Penilaian Kinerja dalam Pembelajaran
Kimia sebagai Implementasi Kurikulum 2013”

PEMBAHASAN
Penilaian Autentik Implementasi Kurikulum 2013
dalam Perspektif Konsep dan Karekteristik
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Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan
bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan.
Orientasi Kurikulum 2013 adalah terjadinya
peningkatan dan keseimbangan antara kompetensi sikap
(attitude), keterampilan (skill) dan pengetahuan
(knowledge) (Majid & Firdaus, 2014, hlm. 92).
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis
kompetensi. Sehingga diperlukan cara-cara baru untuk
melakukan penilaian tidak melulu menggunakan tes
tulis.

Penilaian autentik memiliki relevansi kuat
terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai
dengan tuntutan Kurikulum 2013. Pada penilaian
autentik guru menerapkan kriteria yang berkaitan
dengan konstruksi pengetahuan kajian keilmuan, dan
pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Penilaian
autentik berfokus pada kemampuan peserta didik
berkembang untuk belajar bagaimana belajar tentang
subjek, yang menggambarkan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh
peserta didik (Majid & Firdaus, 2014, hlm. 81-83).

Stiggins (dalam Basuki & Hariyanto, 2014, hlm.
168) menyatakan bahwa asesmen autentik sebagai
penilaian yang mempersyaratkan peserta ujian
(examine) untuk menunjukkan kecakapan khusus dan
kompetensi khusus. Menurut Kemendikbud (2014, hlm.
46) penilaian autentik merupakan pendekatan dan
instrument penilaian yang memberikan kesempatan luas
kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang sudah dimilikinya dalam
bentuk tugas-tugas: membaca dan meringkasnya,
eksperimen, mengamati, survey, projek, makalah,
membuat multimedia, membuat karangan, dan diskusi
kelas. Dan Pusat Kurikulum (dalam Majid & Firdaus,
2014, hlm. 61) menyatakan bahwa penilaian autentik
(authentic assessment) adalah suatu proses
pengumpulan, pelaporan dan penggunaan informasi
tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-
prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-
bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai
akuntabilitas publik. Pada penilaian autentik para siswa
tidak hanya menyelesaikan dan dapat menunjukkan
perilaku tertentu yang diinginkan sesuai rumusan tujuan
pembelajaran, tetapi juga mampu mengerjakan sesuatu
yang terkait dengan konteks kehidupan nyata (Basuki &
Hariyanto, 2014, hlm. 175). Dari uraian mengenai
beberapa pengertian penilaian autentik tersebut, berarti
penilaian autentik merupakan penilaian yang relevan
dengan tuntutan kurikulum 2013 yang mengharuskan
siswa untuk melakukan kegiatan atau kerja atau tugas
yang terkait dengan konteks kehidupan nyata sebagai
aplikasi dari pengetahuan yang dia peroleh atau dengan
kata lain penilaian autentik digunakan untuk menilai
mulai dari input, proses, dan output.

Suatu organisasi di Amerika Serikat yang bergerak
di bidang pendidikan pada publikasinya dengan entri
Authentic Assessment menyatakan ada 10 ciri-ciri
penilaian autentik yang terkait dengan aktivitas autentik
meliputi:
 Aktivitas autentik memiliki relevansi dengan dunia

nyata.
 Kegiatan autentik sengaja didefinisikan secara

kabur, tidak jelas menuntut peserta didik
mendefinisikan atau menuntaskan kegiatannya.

 Kegiatan autentik mencakup tugas-tugas kompleks
yang harus diselidiki dan dikerjakan oleh siswa
dalam suatu periode waktu yang
berkesinambungan.

 Kegiatan autentik memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengamati tugas-tugas dari perspektif
yang berbeda, serta menggunakan berbagai
sumber.

 Kegiatan autentik memberikan kesempatan untuk
melakukan refleksi diri.

 Aktivitas autentik memberikan kesempatan untuk
bekerja sama dalam suatu tim.

 Aktivitas autentik dapat dipadukan dan diterapkan
dalam berbagai bidang studi yang berlainan.

 Aktivitas autentik terjalin erat berkesinambungan
dan terpadu dengan asesmen.

 Aktivitas autentik menciptakan hasil karya yang
bernilai dan bermutu.

 Aktivitas autentik memungkinkan cara pemecahan
masalah yang kompetitif dan menghasilkan
berbagai jenis luaran (output).
Sejumlah karakteristik penilaian autentik adalah

sebagai berikut :
a. melibatkan pengalaman nyata;
b. dilaksanakan selama dan sesudah proses

pembelajaran berlangsung;
c. mencakup penilaian pribadi (self-assessment) dan

refleksi;
d. yang diukur keterampilan dan performansi, bukan

mengingat fakta;
e. berkesinambungan;
f. terintegrasi;
g. dapat digunakan sebagai umpan balik;
h. kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui

siswa dengan jelas;
i. menggunakan bermacam-macam instrument,

pengukuran, dan metode yang sesuai dengan
karakteristik dan esensi pengalaman belajar;

j. bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup
semua aspek dari tujuan pembelajaran.

(Nurhadi dalam Basuki & Hariyanto, 2014)
Menurut Hargreaves dkk (dalam Majid & Firdaus,

2014, hlm. 69) menyatakan bahwa penilaian autentik
dapat menggunakan berbagai cara atau bentuk
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penilaian, antara lain melalui penilaian proyek atau
kegiatan siswa, penggunaan portofolio, jurnal,
demonstrasi, laporan tertulis, ceklis dan petunjuk
observasi. Penggunaan jenis asesmen yang tepat akan
sangat menentukan keberhasilan dalam mengakses
informasi yang berkenaan dengan proses pembelajaran.
Pemilihan metode asesmen harus didasarkan pada target
informasi yang ingin dicapai. Informasi yang dimaksud
adalah hasil belajar yang dicapai siswa. Stiggins (1994,
hlm. 67) mengemukakan lima kategori target hasil
belajar yang layak dijadikan dasar dalam menentukan
jenis asesmen yang akan digunakan oleh pengajar.
Kelima hasil belajar tersebut antara lain:
a. Knowledge Outcomes, merupakan penguasaan

siswa terhadap substansi pengetahuan suatu mata
pelajaran.

b. Reasoning Outcomes, yang menunjukkan
kemampuan siswa dalam menggunakan
pengetahuannya dalam melakukan nalar (reason)
dan memecahkan suatu masalah.

c. Skill Outcomes, kemampuan untuk menunjukkan
prestasi tertentu yang berhubungan dengan
keterampilan yang didasarkan pada penguasaan
pengetahuan.

d. Product Outcomes, kemampuan untuk membuat
suatu produk tertentu yang didasarkan pada
penguasaan pengetahuan.

e. Affective Outcomes, pencapaian sikap tertentu
sebagai akibat mempelajari dan mengaplikasikan
pengetahuan.
Untuk lima kategori hasil belajar di atas, Stiggins

(1994, hlm. 83) menawarkan empat jenis metode
asesmen dasar. Keempat metode tersebut adalah:
a. Selected Response Assessment, termasuk ke

dalamnya pilihan ganda (multiple choice items),
benar-salah (true-false items), menjodohkan atau
mencocokkan (matching exercises), dan isian
singkat (short answer fill-in items)

b. Essay Assessment, dalam asesmen ini siswa
diberikan beberapa persoalan kompleks yang
menuntut jawaban tertulis berupa paparan dari
solusi terhadap persoalan tersebut.

c. Performance Assessment, merupakan pengukuran
langsung terhadap prestasi yang ditunjukkan siswa
dalam proses pembelajaran. Asesmen ini terutama
didasarkan pada kegiatan observasi dan evaluasi
terhadap proses dimana suatu keterampilan, sikap,
dan produk ditunjukkan oleh siswa.

d. Personal Communication Assessment, termasuk ke
dalamnya adalah per-tanyaan-pertanyaan yang
diajukan guru selama pembelajaran, wawancara,
perbincangan, percakapan, dan diskusi yang
menuntut munculnya keterampilan siswa dalam
mengemukakan jawaban maupun gagasan.

Menurut Zainul (dalam Majid & Firdaus, 2014
hlm. 64) menekankan bahwa perlunya penilaian kinerja
untuk mengukur aspek lain di luar kognitif, yaitu tujuh
kemampuan dasar menurut Howard Gardner yang tidak
mungkin dinilai hanya dengan cara-cara yang biasa.
Ketujuh kemampuan dasar tersebut adalah: (1) visual-
spatial, (2) bodily-kinesthetic, (3) musical-rhythmical,
(4) interpersonal, (5) intrapersonal, (6) logical
mathematical, (7) verbal linguistic. Baru dua
kemampuan yang terakhir yang banyak diukur atau
dinilai orang, sementara lima kemampuan yang lainnya
belum banyak diungkap. Dari keterangan di atas jelaslah
bahwa proses penilaian terutama penilaian kinerja
menjadi fokus utama penilaian.

Penilaian Kinerja Pada Pembelajaran Kimia
Menurut Kurikulum 2013

Menurut Kemendikbud (2014) kimia merupakan
ilmu yang termasuk rumpun IPA, oleh karenanya kimia
mempunyai karakter sama dengan IPA. Kimia
merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan
dikembangkan berdasarkan percobaan (induktif) namun
pada perkembangan selanjutnya kimia juga diperoleh
dan dikembangkan berdasarkan teori (deduktif). Kimia
adalah ilmu yang mencari jawaban atau pertanyaan apa,
mengapa, dan bagaimana gejala-gejala alam yang
berkaitan dengan komposisi struktur dan sifat,
perubahan, dinamika, dan energetika zat. Oleh sebab
itu, mata pelajaran kimia di SMA/MA/SMK
mempelajari segala sesuatu tentang zat yang meliputi
komposisi, struktur dan sifat perubahan, dinamika, dan
energetika zat yang melibatkan keterampilan dan
benalaran.

Keterampilan merupakan salah satu kemampuan
yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam
pembelajaran kimia. Salah satu penilaian keterampilan
yang dapat digunakan pada pembelajaran kimia adalah
penilaian unjuk kerja atau penilaian kinerja. Pada
penilaian kinerja titik berat terdapat pada kinerja peserta
didik saat melakukan tugas, jadi saat melaksanakan
tugas tersebut guru mengamati kinerja yang dilakukan
peserta didik. Karena itu tugas atau percobaan harus
dilakukan di sekolah, agar kinerja peserta didik benar-
benar dapat diamati.

Sehubungan dengan pengajaran kimia, prosedur
lisan umumnya jarang digunakan, mengingat jumlah
siswa yang umumnya tidak sedikit, sedangkan waktu
sangat terbatas. Yang banyak digunakan dalam
pengajaran kimia ialah prosedur tertulis dan prosedur
observasi. Prosedur tertulis dipakai untuk mengukur
hasil belajar yang sifatnya kognitif dan afektif,
sedangkan prosedur observasi digunakan untuk
mengukur hasil belajar yang sifatnya psikomotor. Cara
melakukan pengukuran melalui prosedur observasi
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terhadap siswa yang sedang menampilkan keterampilan-
keterampilannya disebut performance assessment
(Firman, 2000, hlm. 17). McMillan (2008, hlm. 84)
menyatakan bahwa in a performance assessment, the
teacher evaluates students’ activities and/or products.
There is a demonstration of a skill or competency
through a presentation, report, speech, project, paper,
or other process or product. The emphasis is on tasks
performed by students that are created on the basis or
their knowledge and understanding (Pada penilaian
kinerja, guru mengevaluasi kegiatan dan/atau produk
siswa. Terdapat keterampilan atau kompetensi unjuk
kerja melalui presentasi, laporan, pidato, proyek, kertas,
atau proses atau produk lainnya. Penekanannya adalah
pada tugas-tugas yang dilakukan oleh mahasiswa yang
dibuat atas dasar atau pengetahuan dan pemahaman).

Penilaian kinerja (performance assessment) dalam
kimia adalah penilaian tentang apa yang mampu
dilakukan peserta didik dengan semua pengetahuan dan
keterampilan yang diajarkan. Sebagai contoh penilaian
kinerja berusaha mengungkap kemampuan peserta didik
merangkai alat percobaan sederhana dan melakukan
percobaan dengan tema tertentu. Kemudian guru
mengobservasi bagaimana peserta didik mempersiapkan
alat, melakukan tahap-tahap percobaan, mengamati
hasil percobaan, menarik kesimpulan dari hasil
pengamatannya. Oleh karenanya penilaian kinerja tepat
untuk digunakan dalam menilai komponen-komponen
dasar yang indikatornya lebih berupa tindakan-tindakan
peserta didik yang dapat diobservasi (Firman, 2013,
hlm. 9). Seperti yang dinyatakan oleh Uno & Koni
(2013, hlm. 19) bahwa penilaian unjuk kerja merupakan
penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan
peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian
kinerja cocok digunakan untuk menilai ketercapaian
kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan
unjuk kerja.

Menurut Firman (2013, hlm. 10) menyatakan
bahwa penilaian kinerja dirancang dan dilaksanakan
melalui tahap-tahap berikut :
1) penetapan tujuan penilaian,
2) identifikasi kriteria kinerja,
3) penetapan situasi pengamatan, dan
4) penetapan nilai unjuk kinerja yang ditampilkan.

Menurut Kemendikbud (2014, hlm. 97) instrument
yang digunakan pada penilaian unjuk kerja berupa
daftar cek (check list) atau skala penilaian (rating scale)
yang dilengkapi rubrik. Rubrik adalah daftar kriteria
yang menunjukkan kinerja, aspek-aspek atau konsep-
konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari
tingkat yang paling sempurna sampai yang paling
buruk. Rubrik kunci adalah rubrik sederhana berisi
seperangkat kriteria yang menunjukkan indikator
esensial paling penting yang dapat menggambarkan

capaian kompetensi peserta didik. Sedangkan daftar cek
menurut Majid & Firdaus (2014, hlm. 213) adalah
pengambilan data penilaian unjuk kerja yang dilakukan
menggunakan daftar cek. Aspek yang akan dinilai
dicantumkan di dalam format penilaian unjuk kerja.
Selama melakukan pengamatan unjuk kerja peserta
didik, guru memberikan tanda (V) pada setiap aspek
yang dinilai. Berikut adalah contoh daftar cek dan skala
penilaian untuk mengamati unjuk kerja peserta didik.
 Contoh Instrumen Daftar Cek Pada Penilaian

Kinerja
Penilaian Kinerja Titrasi Asam Basa

Nama Siswa :
Mata Pelajaran :
Kelas :
Semester :
Tahun pelajaran :

NO Aktivitas yang Diamati Ya Tidak

1 . Memasang buret

2 . Mengisi buret

3 . Menghilangkan gelembung
udara dalam buret (jika
ada)

4. Memeriksa ketepatan isi
buret

5. Mengambil titran

6. Menuangkan titran ke
dalam Erlenmeyer

7. Memberikan indikator
fenolftalein pada tiran

8. Mengaduk titran dengan
menggoyang-goyangkan
Erlenmeyer pada saat titrasi

9. Mengakhiri titrasi dengan
tepat

Skor yang dicapai 8

Skor (skala 1-4) 3,56

Kode Nilai SB

Keterangan
1) Pemberian skor untuk pernyataan : YA = 1,

TIDAK = 0.
2) Skor (skala 1-4) = (skor yang dicapai/skor

maksimum) x 4
3) Kode nilai/Predikat:

3.25 - 4.00 = SB (Sangat baik)
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2.50 – 3.24 = B (Baik)

1.75 – 2.49 = C (Cukup)

1.00 – 1.74 = K (Kurang)
Selanjutnya guru membuat rekapitulasi hasil penilaian
yang dilakukan oleh peserta didik menggunakan format
berikut:

Rekapitulasi Penilaian Kinerja

(Sumber : Anonim, 2014,
http://penilaianpembelajaran.blogspot.com/2014/03/peni
laian-unjuk-kerja.html)

 Contoh Instrumen Skala Penilaian pada Penilaian
Kinerja dengan Rubrik

Topik : Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit
KI : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam

ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri,
dan mampu menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan

KD : 4.8 Merancang,  melakukan, dan
menyimpulkan serta menyajikan hasil
percobaan untuk mengetahui sifat
larutan elektrolit dan larutan non-
elektrolit.

Indikator : Melakukan percobaan daya hantar
listrik pada beberapa larutan

Lembar Pengamatan
Topik :
Kelas :

No. Nama

Pe
rs

ia
pa

n
Pe

rc
ob

aa
n

Pe
la

ks
an

aa
n

Pe
rc

ob
aa

n

K
eg

ia
ta

n
Pe

rc
ob

aa
n

Jumlah
Skor

1
2

…

Rubrik

No. Keterampilan
yang dinilai Skor Rubrik

1 Persiapan
percobaan
(menyiapkan
alat dan
bahan)

30  Alat-alat tertata
rapih sesuai dengan
urutan pengujian
 Bahan-bahan

tersedia di gelas
kimia dengan ukuran
yang sama
 Alat uji elektrolit

dalam keadaan siap
pakai
 Tersedia air untuk

membilas electrode
dam tisu

20 Ada 3 aspek yang
tersedia

10 Ada 2 aspek yang
tersedia

2 Pelaksanaan
percobaan

30  Mencuci
elektroda sebelum
menguji larutan
 Mencelupkan

elektroda dengan
kedalaman yang
sama
 Mengamati nyala

lampu pada alat uji
elektrolit dalam
waktu yang sama
 Mengamati

gelembung gas yang
timbul di sekitar
electrode dalam
waktu yang sama

20 Ada 3 aspek yang
tersedia

10 Ada 2 aspek yang
tersedia

3 Kegiatan
akhir
praktikum

30  Membuang
larutan atau sampah
ketempatnya
 Membersihkan

alat dengan baik
 Membersihkan

meja praktikum
 Mengembalikan

alat ke tempat
semula

20 Ada 3 aspek yang
tersedia

10 Ada 2 aspek yang
tersedia

(Sumber : Kemendikbud, 2014, hlm. 98).
Asesmen kinerja memberikan kesempatan kepada

siswa dalam berbagai tugas dan situasi, untuk
memperlihatkan kemampuan keterampilan yang
berkaitan dengan tugas atau kegiatan yang harus
dikerjakan. Sehingga, melalui asesmen kinerja guru
dapat menilai siswa tidak hanya dari segi kognitif saja
dan penilaian menjadi fair dan adil.

N
o

N
am

a Skor untuk pernyataan
nomor

Ju
m

la
h 

sk
or

Sk
or

 si
ka

p

K
od

e 
N

ila
i

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adi 1 1 1 1 1 1 1 0 7 3,52 SB
2
3
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SIMPULAN
Penilaian autentik merupakan penilaian yang

relevan dengan Kurikulum 2013, karena penilaian
autentik sesuai orientasi Kurikulum 2013 yang ingin
meningkatkan kemampuan kognitif, afektif dan
psikomotor. Penilaian yang baik adalah penilaian yang
sesuai dengan apa yang ingin dinilai sesuai dengan
kompetensi dan tujuan pembelajarannya.

Salah satu penilaian autentik yang dapat digunakan
dalam pembelajaran kimia adalah penilaian kinerja.
Penilaian kinerja dapat mendukung penilaian
keterampilan pada pembelajaran kimia. Sehingga, setiap
kemampuan keterampilan peserta didik pada
pembelajaran kimia dapat direkam dengan baik. Dengan
begitu, guru dapat memperoleh informasi terkait sejauh
mana kemampuan keterampilan yang dimiliki peserta
didik dan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi guru.
Instrumen yang digunakan pada penilaian kinerja dapat
berupa daftar cek (check list) dan skala penilaian (rating
scale).
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengases kemampuan kognitif pada pembelajaran optika terintegrasi dengan
pendekatan demonstrasi interaktif. Penelitian menggunakan desain eksperimen dan melibatkan
sejumlah calon guru Fisika semester kelima di suatu LPTK (n = 33) sebagai subyek penelitian. Data
kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan instrumen soal bentuk essai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat kemajuan belajar sesuai karakteristik materi optika pada aspek kognitif
yang terintegrasi dengan pembelajaran inkuiri yang terdiri dari tahap observasi, manipulasi,
generalisasi, verifikasi, dan aplikasi. Kemampuan dasar yang diperoleh calon guru adalah dapat
memperolah dan mengolah data serta memberi penjelasan ilmiah secara logika dan bukti. Hasil
analisis data kuantitatif menunjukkan peningkatan hasil belajar dengan rata-rata skor 39 pada
pembelajaran lup, mikroskop, dan teleskop dan rata-rata skor  52 pada pembelajaran difraksi celah
tunggal.

Kata kunci: asesmen formatif, pembelajaran optika, demonstrasi interaktif

Abstract

A study was carried out to investigate prospective teachers’ cognitive ability on embedded optics
learning with interactive demonstration approach. The research using experimental design and
involve a number of preservice teacher for the fifth semester of Physics teacher in a LPTK (n = 33) as
the subjects. Quantitative data was collected by using an instrument in the form of essays. The results
showed that there is a learning progress in accordance to the optics material characteristics of the
cognitive aspects embedded with inquiry learning which comprising the steps of observation,
manipulation, generalization, verification, and application. Basic capabilities obtained by prospective
teachers are able to get and to process the data, and provide a scientific explanation of logic and
evidence. The results of the analysis of quantitative data showed the progress of learning outcomes
with an average score of 39 on the learning subject of loop, microscopes, and telescopes and with an
average score of 52 on a single slit diffraction study.

Keywords: formative assessment, optics learning, interactive demonstrations

PENDAHULUAN
Keberhasilan pembelajaran terhadap materi yang

diajarkan sangat diharapkan oleh seorang guru, siswa,
maupun orang tua siswa. Untuk mengetahui
keberhasilan ini diperlukan suatu asesmen. Asesmen
merupakan bagian integral dari pembelajaran, karena
menentukan apakah tujuan atau tidak pendidikan
terpenuhi. Asesmen mempengaruhi keputusan tentang
nilai, penempatan, kemajuan, kebutuhan pembelajaran,
kurikulum, motivasi, dan dana dalam beberapa kasus.

Asesmen dalam penelitian ini berpusat pada mahasiswa
(calon guru) salah satu LPTK di Kalimantan Timur.
Begitu pentingnya asesmen dalam pembelajaran
sehingga mengalami perubahan menuju era kompetensi
(Rustaman, 2013). Memasuki abad 21 ini asesmen
menunjukkan arah yang lebih luas. Hal ini terlihat pada
perubahan fokus asesmen itu senidiri, yakni dengan
mengases pada: a) proses belajar, (b) apa yang harus
dicapai, (c) pengetahuan otentik dan kinerja yang
banyak, (d) pemahaman dan penalaran dalam area
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konten dan lintas konten, (e) apa yang siswa dapat
pahami dan yang dapat dilakukan, dan (f) siswa terlibat
dengan asesmen kerja mereka sendiri dan yang lain
(Shute & Becker, 2010). Untuk merealisasikan fokus
asesmen ini banyak aktivitas dan bentuk kegiatan yang
perlu dilakukan sebagai tujuan mengases pembelajaran.

Banyak jenis asesmen yang dapat dilakukan
dalam kelas untuk melihat kemajuan siswa, di
antaranya: (a) asesmen formatif, (b) asesmen sumatif,
(c) asesmen portofolio, (d) asesmen otentik, dan (e)
asesmen kinerja. Jenis-jenis asesmen ini memiliki
fungsi masing-masing sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. Hal ini sejalan dengan tuntutan asesmen pada
kurikulum 2013 yang meliputi asesmen pada
kompetensi sikap (ranah afektif), keterampilan (ranah
psikomotorik), dan pengetahuan (ranah kognitif). Pada
penelitian ini asesmen yang digunakan adalah asesmen
formatif. Asesmen formatif bertujuan untuk
mengumpulkan informasi tentang pengetahuan peserta
selama pembelajaran berlangsung. Dalam penelitian ini
pembelajaran optika yang dilakukan membahas materi:
lup, mikroskop, teleskop, dan difraksi celah tunggal.
Asesmen formatif yang dilakukan menggunakan
metode terintegrasi dengan pendekatan demonstrasi
interaktif (interactive demonstration). Pendekatan
pembelajaran ini merupakan salah satu level dari
pembelajaran inkuiri dari Wenning (2010). Untuk
mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang
dilakukan, digunakan instrumen tes dalam bentuk soal
essai.

Untuk mengases kompetensi yang berfokus pada
kognitif dalam bentuk asesmen formatif dilakukan
secara terintegrasi dengan pembelajaran yang
digunakan. Untuk memantau perkembangan
peningkatan aspek kognitifnya diberikan sejumlah
pertanyaan dan atau soal penguasaan konsep konten
materi optika yang sedang dipelajari. Target asesmen
formatif adalah pemahaman pengetahuan dan proses
kognitif pada pembelajaran dengan pendekatan inkuiri
pada level demonstrasi interaktif, disingkat deminter
(Wenning, 2010). Untuk mengetahui adanya
peningkatan kemampuan kognitif peserta setelah
pembelajaran dihubungkan dengan tujuan pencapaian
pembelajaran. Pentingnya pelaksanaan asesmen
terintegrasi dengan pembelajaran untuk mengukur
aspek kognitif (dimensi pengetahuan) yang
berhubungan dengan operasi intelektual peserta.

Proses penyampaian materi kepada peserta didik
sangat berhubungan dengan model pembelajaran yang
dilakukan oleh seorang pengajar. Model pembelajaran
yang dipilih berhubungan dengan berbagai aktivitas
karena menyediakan jaringan interaksi antara peserta
didik dan pengajar. Model pembelajaran yang berfokus
pada pengajar menempatkan pengajar sebagai penyalur

informasi, sedangkan model pembelajaran yang
berfokus pada peserta didik menempatkan peserta didik
membangun pengetahuan dari pengalamannya sendiri
(Wenning, 2011).

Fisika yang biasa disebut sebagai sains adalah
mencari hubungan gejala –gejala alam yang diamati.
Untuk menyampaikan materi sains dengan baik di kelas
biasanya guru mengajar menggunakan pembelajaran
dengan model inkuiri. Menurut  Collette & Chiapepetta
(1994), “inquiry is the process of finding out by
searching for knowledge and understanding”, yang
berarti inkuiri adalah proses penemuan dengan
pencarian untuk pengetahuan dan pemahaman.  Ini
dapat diartikan inkuiri merupakan proses aktif dalam
pemikiran ilmiah, perencanaan, dan membangun
pengetahuan yang diperoleh. Oleh karena itu, fisika
sangat tepat menggunakan pendekatan inkuiri dalam
pembelajaran sains.

Wenning (2011) menuliskan enam tingkatan
inkuiri pembelajaran sains dengan urutan terstruktur.
Kelima tingkatan inkuiri pembelajaran tersebut adalah
sebagai berikut: a) discovery learning, b) interactive
demonstration, c) inquiry lesson, d) inquiry laboratory,
e) real- world applications, dan f) hypothetical inquiry.
Masing-masing tingkatan inkuiri ini memiliki tingkat
keterlibatan intelektual siswa yang bervariasi. Tingkat
keterlibatan intelektual siswa yang paling rendah pada
tingkat discovery learning dan paling tinggi pada
tingkat hypothetical inquiry. Setiap tingkatan inkuiri
model pembelajaran sains ini juga memiliki jenis-jenis
keterampilan proses sains tersendiri. Dalam penelitian
ini digunakan pembelejaran inkuiri level demonstrasi
interaktif. Adapun tujuan pedagogik inkuiri level
demonstrasi interaktif adalah siswa terlibat dalam
menjelaskan dan memprediksi konsep alternatif
berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Pada
pembelajaran demonstrasi interaktif terdiri dari
kegiatan demonstrasi dengan seperangkat alat dan
kemudian mengajukan pertanyaan investigasi tentang
apa yang akan terjadi (prediksi) atau bagaimana sesuatu
mungkin terjadi (penjelasan). Selanjutnya
memunculkan tanggapan, meminta penjelasan lebih
lanjut, dan membantu calon guru mencapai kesimpulan
berdasarkan bukti.

Agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik
maka diperlukan lima tahap siklus tingkatan
pembelajaran inkuiri. Kelima tahap ini telah
diperkenalkan oleh Wenning sejak 2005 (Wenning,
2011). Adapun kelima tahap tersebut adalah:
1) Observasi: Melakukan pengamatan untuk

mendorong rasa ingin tahu dan dapat memunculkan
respon.

2) Manipulasi: Melaksanakan pengamatan dengan
mengubah variabel sistem.
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3) Generalisasi: Membuat kesimpulan berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan manipulasi.

4) Verifikasi: Memverifikasi kesimpulan yang
diperoleh dengan teori/ hukum/ prinsip-prinsip
berdasarkan literatur.

5) Aplikasi: Memecahkan masalah yang berhubungan
dengan  teori/hukum/prinsip- prinsip yang telah
diperoleh.

Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran
inkuiri level demonstrasi interaktif menurut Sokoloff
dan Thornton (2004), menjelaskan ada delapan langkah
metode untuk melakukan demonstrasi interaktif.
Masing-masing langkah akan dibahas berturut-turut:
Pertama, guru memperkenalkan sebuah demonstrasi
yang menggambarkan proses gerakan mekanis biasa
yang diikuti dengan fenomena yang diinginkan. Hal ini
dilakukan tanpa penjelasan atau pernyataan hasil.
Kedua, guru meminta siswa untuk memikirkan tentang
apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi ketika
demonstrasi berlangsung. Setiap siswa dapat
memprediksi dan menjelaskannya dalam tulisan.
Ketiga, para siswa terlibat dalam kelompok kecil untuk
mendiskusikan dengan satu atau dua teman terdekatnya,
tujuannya membagi hasil prediksi dan penjelasan
dengan harapan mereka dapat mengoreksi secara
bersama. Keempat, guru memunculkan dari siswa
penjelasan dan prediksi umum menggunakan sebuah
proses yang membangun kesepakatan. Kelima, masing-
masing siswa mencatat pada lembaran catatannya
sebagai akhir hasil prediksi dan penjelasan kelompok.
Keenam, guru melakukan demonstrasi dengan cara
yang jelas dengan hasil yang juga nyata. Demonstrasi
dapat dilakukan berulang sehingga hasilnya menjadi
jelas. Ketujuh, guru meminta siswa membandingkan
hasil demonstrasi dengan prediksi dan penjelasan yang
dibuat. Delapan, jika konsep alternatif otentik
diidentifikasi, guru memperkuat konsep alternatif, dan
memperkuat pembelajaran baru dengan menggunakan
Elicit-Confront-Identify-Resolve-Reinforce (ECIRR)
[mendapatkan – menghadapi – mengidentifikasi –
memutuskan - menguatkan].

Pada pembelajaran inkuiri, pertanyaan yang
diajukan pada siswa merupakan kekuatan pendorong
karena dapat merangsang berpikir kritis siswa. Wals
dan Sattes (2005) menjelaskan tujuan pertanyaan dalam
pembelajaran inkuiri adalah untuk menantang siswa
berpikir tentang konsep dan merumuskan tanggapan
sendiri. Selain konten yang diharapkan dari siswa juga
jenis pemikiran dan proses yang dapat dilakukan
dengan penuh tanggungjawab.

Pada penelitian ini dilakukan untuk memahami
pendekatan demonstrasi interaktif pada perkuliahan
optika materi: lup, mikroskop, teleskop, dan difraksi
celah tunggal. Pertanyaan penelitian adalah

“Bagaimanakah asesmen formatif calon guru fisika
pada pembelajaran optika?

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan

menggunakan desain eksperimen. Jumlah calon guru
yang mengikuti perkuliahan sebanyak 33 orang. Untuk
memudahkan mengases, peneliti menyusun sebuah
instrumen dalam bentuk essai. Materi yang diajarkan
adalah lup, mikroskop, dan teleskop pada pertemuan
pertama. Adapun materi difraksi celah tunggal
diberikan pada pertemuan kedua. Instrumen tiap
pertemuan masing-masing dibuat soal sebanyak enam
item. Pelaksanaan asesmen formatif dilakukan saat
pembelajaran berlangsung. Item soal materi lup,
mikroskp, teleskop, dan difraksi celah tunggal yang
digunakan telah diuji dan dinyataka valid dan reliabel.

Pembelajaran inkuiri yang digunakan adalah
pendekatan demonstrasi interaktif. Tujuan
pembelajaran optika dengan pendekatan demonstrasi
interaktif untuk memberikan pemahaman konsep calon
guru fisika. Topik materi lup yang dipelajari dimulai
pada tahap observasi untuk mengamati bagaimana
perbesaran bayangan benda yang dihasilkan oleh lup
sampai aplikasi untuk mencari perbesaran bayangan
benda jika seseorang mengamati benda menggunakan
dua lup yang berbeda. Pada materi mikroskop dipelajari
mulai pada tahap observasi untuk mengamati
bagaimana perbesaran benda yang dihasilkan oleh
mikroskop sampai aplikasi untuk mencari perbesaran
bayangan mikroskop jika lensa objektif dan lensa
okuler yang digunakan diganti dengan ukuran jarak
fokus dua kali semula.  Pada materi teleskop dipelajari
mulai pada tahap observasi untuk mengamati
bagaimana perbesaran bayangan benda dihasilkan oleh
teleskop sampai tahap aplikasi untuk menyusun
teleskop dan mencari perbesaran bayangan jika
disediakan dua lensa dengan jarak fokus berbeda.
Adapun materi difraksi celah tunggal dimulai pada
tahap observasi untuk mengamati bagaimana pola
difraksi terjadi yang dihasilkan oleh celah tunggal
sampai tahap aplikasi untuk mencari perubahan jarak
celah-layar jika mengubah panjang gelombang cahaya
yang digunakan.

Pada pelaksanaan pembelajaran, kegiatan dibagi
menjadi tiga bagian. Untuk materi lup bagian pertama,
berupa kegaiatan awal yang berisi penyampaian tujuan
pembelajaran dan melakukan apersepsi serta
memberikan motivasi tentang lup dalam kehidupan
sehari-hari. Bagian kedua, berupa kegiatan inti yang
berisi aktivitas dengan mengarahkan lup pada benda
berukuran kecil dan mengemukakan pertanyaan atau
pernyataan yang mengakibatkan calon guru dapat
melakukan tahap-tahap siklus pembelajaran inkuiri
mulai dari observasi, manipulasi, generalisasi,
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verifikasi, dan aplikasi. Bagian ketiga, berupa kegiatan
akhir yang berisi penjelasan tentang aktivitas inkuiri
yang belum tercapai dengan baik berdasarkan tujuan
pembelajaran. Selanjutnya memberi informasi tentang
materi yang akan datang dan memberikan tugas rumah.
Setiap materi yang dipelajari, pada kegiatan bagian
kedua dilaksanakan tes untuk mengases formatif
peserta. Pelaksanaan asesmen formatif pada bagian
kedua dimaksudkan agar informasi yang diperoleh
dapat memperbaiki pembelajaran pada kegiatan bagian
ketiga tentang materi yang dipelajari dan sebagai
refleksi untuk memperbaiki pembelajaran yang akan
datang.

Pelaksanaan Pembelajaran
Pembelajaran inkuiri dengan pendekatan

demonstrasi interaktif dibagi menjadi tiga kelompok
kegiatan berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan
kegiatan akhir. Berikut ini dikemukakan urutan tahap
kegiatan untuk materi lup. Adapun materi mikroskop,
teleskp, dan difraksi celah tunggal dilakukan sesuai
karakteristik materinnya. Ketiga kegiatan tersebut
menghasilkan aktivitas intelektual dan peran pada
peneliti (P) dan calon guru (CG) sebagai berikut:
1. Kegiatan awal
(P) Menyiapkan peralatan yang diperlukan,

Menyampaikan tujuan pembelajaran.
(CG) Memperhatikan.
(P) Melakukan apersepsi lensa cembung dalam

bentuk bertanya dan memberi motivasi manfaat
lup dalam kehidupan sehari-hari.

(CG) Memperhatikan dan aktif dengan bertanya
tentang lensa dalam pembelajaran.

2. Kegiatan inti
Pada kegiatan inti peneliti (P) mengarahkan lup
pada benda berukuran kecil. Selanjutnya
mengajukan pertanyaan atau pernyataan dan
calon guru (CG) melakukan aktivitas.

(P) Bagaimana perbesaran bayangan benda yang
dihasilkan oleh lup?

(CG) Melakukan observasi dengan mengamati
perbesaran bayangan benda dengan
menggunakan lup.

(P) Bagaimana pengaruh jarak fokus terhadap
perbesaran bayangan benda yang dihasilkan jika
diamati pada jarak yang sama?

(CG) Melakukan manipulasi dengan melakukan
pengamatan perbesaran bayangan benda
menggunakan tiga lup yang memiliki jarak
fokus yang berbeda.

(P) Buatlah kesimpulan hubungan jarak fokus lup
pada perbesaran bayangan yang dihasilkan!

(CG) Melakukan generalisasi dengan membuat
kesimpulan bahwa perbesaran bayangan benda

yang dihasilkan berbanding terbalik dengan
jarak fokus lup untuk jarak benda yang sama.

(P) Cocokkanlah kesimpulan dengan literatur
variabel yang mempengaruhi perbesaran
bayangan benda pada lup?

(CG) Melakukan verifikasi dengan mencocokkan
kesimpulan berdasarkan literatur bahwa
perbesaran bayangan benda yang diperoleh
berbanding terbalik dengan jarak fokus lup
dalam bentuk persamaan m =N/f

(P) Seseorang melihat bayangan 3,0 kali jika
menggunakan lup yang memiliki jarak fokus 10
cm. Berapa perbesaran bayangan benda jika
orang itu menggunakan lup yang memiliki jarak
titik fokus 5,0 cm?

(CG) Melakukan aplikasi dengan menghitung
perbesaran bayangan benda dari orang yang
mampu melihat perbesaran bayangan 3,0 kali
jika menggunakan lup yang memiliki jarak
fokus 10 cm. Sekarang orang itu menggunakan
lup yang memiliki jarak fokus 5,0 cm.

(P) Membagikan lembar asesmen formatif.
(CG) Mengerjakan lembar asesmen formatif.
3. Kegiatan akhir
(P) Melakukan perbaikan untuk asesmen formatif

yang belum tercapai.
(CG) Aktif mengikuti perlakuan baru.
(P) Menginformasikan materi pembelajaran yang

akan datang dan mengembalikan peralatan yang
telah digunakan.

(CG) Mencatat informasi dan mengembalikan
peralatan yang telah digunakan.

(P) Memberikan tugas rumah yang berhubungan
dengan pemahaman konsep lup dan materi yang
akan datang.

(CG) Memperhatikan dan menindaklanjuti.
Langkah-langkah kegiatan ini juga dilakukan pada
materi mikroskop, teleskop, dan difraksi clah tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran pertemuan pertama membahas

materi lup, mikroskop, dan teleskop. Pada pelaksanaan
asesmen ini, hasil pemahaman konsep berdasarkan
analisis data diperoleh rata-rata skor 39. Perolehan rata-
rata skor pada pemahaman konsep peserta didik secara
umum kemungkinan disebabkan:
1. Beberapa peserta belum mengetahui dengan baik

cara menentukan lup yang menghasilkan bayangan
benda paling besar.

2. Beberapa peserta belum mengetahui letak
bayangan objektif dari lensa okuler yang berfungsi
sebagai lup pada mikroskop.
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3. Beberapa peserta belum mengetahui syarat lensa
yang bertindak sebagai lensa objektif dan lensa
okuler pada mikroskop.

4. Beberapa peserta belum mengetahui syarat lensa
yang bertindak sebagai lensa objektif dan lensa
okuler pada teleskop.

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh pada
pembelajaran pertama beberapa aktivitas pembelajaran
yang perlu diperbaiki di antaranya adalah memberikan
kesempatan pada peserta untuk melakukan sendiri
percobaan secara maksimal berdasarkan waktu yang
tersedia. Hal ini terlihat pada waktu pembelajaran
berlangsung beberapa peserta asyik mengamati dan
bertanya berdasarkan demonstrasi yang dilakukan,
namun lupa untuk melakukan sendiri dengan berbagai
variasi aktivitas yang perlu diketahui lebih lanjut.

Pembelajaran pertemuan kedua membahas
materi difraksi celah tunggal. Pada pelaksanaan
asesmen ini beberapa yang perlu perbaikan berdasarkan
pertemuan pertama telah dilakukan. Hasil pemahaman
konsep berdasarkan analisis data yang diperoleh peserta
telah mengalami kenaikan skor rata-rata menjadi 53.
Beberapa cacatan yang perlu diperbaiki dalam
pembelajaran materi difraksi celah tunggal, yakni:
1. Perlunya calon guru lebih memahami konsep

tentang variabel-variabel yang berhubungan
dengan difraksi celah tunggal.

2. Perlunya calon guru memahami konsep jika terjadi
satu atau beberapa perubahan variabel pada
peristiwa difraksi celah tunggal.

Hasil pengumpulan data pada asesmen formatif
yang dilakukan pada pembelajaran lup, mikroskop,
teleskop, dan difraksi celah tunggal tampak pada
Gambar 1.

Gambar 1. Distribusi skor calon guru pada materi lup,
mikroskop, dan telelskop pada pembelajaran pertama
dan difraksi celah tunggal pada pembelajaran kedua.

Pada Gambar 1, dari 33 orang calon guru sebanyak
79% calon guru mengalami kenaikan skor, 3% orang
calon yang memiliki skor tetap, dan 18% orang calon
guru yang memiliki penurunan skor pada pembelajaran
kedua. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa

pelaksanaan asesmen formatif dinyatakan baik untuk
memperbaiki pembelajaran. Dalam pelaksanaan dan
materi pada pembelajaran yang diberikan, ada beberapa
cacatan yang diperoleh dalam pelaksanaan asesmen
formatif antara lain:
1. Banyak peserta belum memahami dengan baik

tujuan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran
yang dilakukan.

2. Pada pelaksanaan demonstrasi sebagian peserta
hanya memperhatikan proses demonstrasi tetapi
belum memaksimalkan target pembelajaran yang
hendak dicapai.

3. Pada pelaksanaan tes untuk menjaring pemahaman
konsep yang dimiliki peserta, hanya sebagian
peserta yang menghubungkan kegaiatan yang telah
dilakukan dalam pembelajaran.

4. Kemampuan penguasaan konsep calon guru cukup
mempengaruhi latar belakang peserta. Oleh sebab
itu, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai
sangat dipengaruhi oleh hubungan materi,
pendekatan yang digunakan, dan latar belakang
kesiapan peserta.

Pada pelaksanaan pembelajaran demonstrasi
interaktif, tampak kemampuan calon guru selama
melakukan observasi, manipulasi, generalisasi,
verifikasi, dan aplikasi seperti yang dikemukaan oleh
Wenning (2010), yakni memiliki kemampuan dasar
(basic skills) seperti dapat: memprediksi, menjelaskan,
memperkirakan, memperoleh dan mengolah data,
memberi penjelasan ilmiah secara logika dan bukti.

Asesmen formatif pada pembelajaran optika
yang terintegrasi dengan pendekatan demonstrasi
interaktif lebih mengembangkan kemampuan dasar
dalam mengumpulkan data yang sesuai secara mandiri.
Penjelasan kemampuan dasar yang dimiliki berdasarkan
kelima tahap pembelajaran inkuiri untuk materi lup
adalah sebagai berikut.
a. Tahap observasi

Tahap observasi mengharuskan calon guru
melakukan pengamatan untuk mendorong rasa ingin
tahu yang dapat memunculkan respon. Untuk
mendapatkan data tahap observasi diperlukan
pengamatan jalannya demonstrasi interaktif yang
dilakukan oleh peneliti. Calon guru dapat
memanfaatkan alat yang disediakan dalam perkuliahan.
Observasi yang dilakukan calon guru adalah mengamati
perbesaran bayangan benda dengan menggunakan lup.

Pertanyaan pertama yang diajukan pada calon
guru “Bagaimana perbesaran bayangan benda yang
dihasilkan oleh lup? Untuk menjawab pertanyaan ini
calon guru melakukan serangkaian pengamatan besar
bayangan menggunakan lup dengan jarak benda yang
bervariasi. Pada aktifitas ini calon guru memperkirakan
besar bayangan.
b. Tahap manipulasi
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Tahap manipulasi mengharuskan calon guru
melakukan pengamatan perbesaran bayangan benda
menggunakan tiga lup yang memiliki jarak fokus yang
berbeda. Manipulasi yang dilakukan calon guru adalah
memperoleh data dari lup yang digunakan. Kemampuan
dasar yang diperoleh adalah dapat membedakan besar
bayangan benda berdasarkan jarak fokus lup yang
digunakan dan jarak benda terhadap lup yang sama.
c. Tahap generalisasi

Tahap generalisasi mengharuskan calon guru
membuat kesimpulan bahwa perbesaran bayangan
benda yang dihasilkan berbanding terbalik dengan jarak
fokus lup. Kemampuan dasar yang diperoleh calon guru
adalah dapat mengolah data yang diperoleh dari
kegiatan manipulasi.
d. Tahap verifikasi

Tahap verifikasi mengharuskan calon guru
memverifikasi  kesimpulan berdasarkan literatur bahwa
perbesaran bayangan benda yang diperoleh berbanding
terbalik dengan jarak fokus lup dalam bentuk M = N/f.
Kemampuan dasar yang diperoleh adalah dapat
memberi penjelasan ilmiah secara logika dan bukti
yang diperoleh.

e. Tahap aplikasi
Tahap aplikasi mengharuskan calon guru dapat

menghitung perbesaran bayangan benda dari orang
yang mampu melihat perbesaran bayangan benda 3,0
kali jika menggunakan lup yang memiliki jarak fokus
10 cm akan diganti dengan lup yang berjarak titik fokus
5,0 cm. Pada tahap ini calon guru menggunakan
matematika untuk menyelesaikan tahap aplikasi.

Primo dan Furtak (2006) dalam penelitiannya
tentang asesmen formatif informal dan inkuiri ilmiah
menunjukkan bahwa para guru yang melakukan praktek
asesmen formatif informal yang konsisten dengan
model pembelajaran yang dilakukan akan memiliki
prestasi belajar yang lebih tinggi. Studi ini menggaris-
bawahi pentingnya penilaian formatif selama pembela-
jaran berlangsung untuk meningkatkan hasil belajar
siswa. Akinoglu (2008) telah melakukan penelitian
tentang asesmen proses implementasi proyeksi berbasis
inkuiri dalam pendidikan sains. Hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa ada manfaat yang jelas bagi siswa
dari karya-karya proyek yang dilakukan untuk
menigkatkan kelas terhadap pendidikan sains dan
teknologi. Hal ini terlihat secara signifikan berupa
peningkatan nilai dalan ujian dan setelah pekerjaan
proyek berlangsung.

Miedijensky (2009) telah melakukan penelitian
tentang asesmen terintegrasi dalam pembelajaran sains
berbasis proyek untuk siswa berbakat. Ada tiga tema
yang dianalisis dalam penelitian yakni, pandangan
umum asesmen, model asesmen, dan hubungan antara
asesmen dan pembelajaran. Marshall dan Smart (2013)
menjelaskan dalam penelitiannya bahwa dalam praktek
pengajaran berbasis inkuiri terdapat hubungan antara
struktur kemampuan dan kepercayaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa asesmen sebagai bagian yang
terintegrasi dalam pembelajaran dan sesuai dengan
kebutuhan siswa. Selain itu, asesmen ini sebagai alat
yang ampuh untuk guru serta siswa untuk melihat
kontribusi yang bermakna dalam pembelajaran.

SIMPULAN
Pelaksanaan asesmen formatif pada setiap

pembelajaran sangat penting untuk mendapatkan
informasi tentang kemajuan belajar peserta didik,
hubungan materi dan pendekatan yang digunakan
dalam pembelajaran, serta kesiapan peserta dalam
belajar. Olehnya itu, penggunaan asesmen yang
terintegrasi dengan pendekatan yang digunakan dalam
pembelajaran sangat mempengaruhi kemajuan belajar
peserta didik. Hal ini terlihat dengan adanya kenaikan
perolehan rata-rata skor 39 pada pembelajaran materi
lup, mikroskop, dan teleskop dan rata-rata skor 52 pada
pembelajaran materi difraksi celah tunggal. Pada
pelaksanaan pendekatan demonstrasi interaktif peserta
didik memiliki kemampuan seperti dapat: memprediksi,
menjelaskan, memperkirakan, memperoleh dan
mengolah data,  memberi penjelasan ilmiah secara
logika dan bukti.
Penulis mengucapkan terima kasih pada bapak
Aloysius Rusli yang telah banyak membantu dalam
penelitian berkenan dengan pendalaman materi Fisika
optika. Beliau ko-promotor dalam disertasi penulis dan
dosen fisika di SPs UPI Bandung. Beliau sebagai dosen
tetap Ilmu Fisika pada Fakultas Teknologi Informasi
dan Sains Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
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Abstrak

Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan dan pemahaman
konsep fisika pada pokok bahasan pesawat sederhana dengan menggunakan penerapan strategi
Reciprocal Teaching. Subyek dalam penelitian ini  adalah siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 Labuapi
sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah aktivitas dan hasil belajar siswa. Penelitian tindakan
kelas ini dilaksanakan dalam 2 siklus dimana setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu: tahap
perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi dan evaluasi, serta tahap refleksi. Adapun
dalam penelitian ini data aktivitas belajar siswa dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi
sedangkan data hasil belajar siswa diperoleh dari pemberian evaluasi disetiap akhir siklus. Pada
siklus I diperoleh skor rata-rata aktivitas belajar siswa sebesar 13,85 yang berada dalam kriteria
cukup aktif, nilai rata-rata kelas 61,41 dan persentase ketuntasan belajar siswa sebesar 64,10%
sedangkan pada siklus II aktivitas dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan yaitu skor aktivitas
belajar siswa menjadi sebesar 18,38 yang berada pada kriteria aktif, nilai rata-rata 73,46 dan
ketuntasan belajar siswa sebesar 89,74%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan
strategi pembelajaran Reciprocal Teaching dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa
kelas kelas VIII SMP Negeri 2 Labuapi.

Kata - Kata Kunci : Strategil Pembelajaran Reciprocal Teaching, Aktivitas Belajar, Hasil Belajar

PENDAHULUAN

Fisika sebagai salah satu cabang Ilmu Pengetahuan
Alam (sains) mengandung banyak konsep yang sifatnya
abstrak. Oleh karena itu dalam pembelajaran fisika
diperlukan sesuatu untuk menjembatani daya pikir siswa
yang masih bersifat konkret agar dapat memahami
konsep yang sifatnya abstrak. Dalam menyampaikan
materi pelajaran, seorang guru harus mampu
menggunakan berbagai model pembelajaran agar siswa
lebih termotivasi namun tidak merugikan anak didik.
Tidaklah cukup bagi guru hanya menggunakan satu
model pembelajaran atau menggunakan satu metode
saja, tetapi guru dapat memilih model pembelajaran
untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu dalam proses
belajar mengajar.

Dalam proses belajar mengajar keberhasilan lebih
banyak ditentukan oleh tenaga pengajar. Hal ini
disebabkan tenaga pengajar selain sebagai orang yang
berperan dalam proses transformasi pengetahuan dan
keterampilan, juga memandu jalannya proses

pembelajaran. Dalam pembelajaran juga harus
melibatkan suatu sistem pembelajaran yang di dalamnya
terdapat subsistem-subsistem pembelajaran. Misalnya,
strategi pembelajaran, media pembelajaran dan
sebagainya.

Proses pembelajaran menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar peserta didik mampu menjelajahi dan
memahami alam sekitar secara ilmiah. Oleh karena itu
pendidikan IPA diarahkan untuk mencari tahu dan
berbuat, sehingga dapat membantu peserta didik untuk
memperoleh pemahaman konsep yang lebih mendalam
tentang apa yang sedang dipelajari dan tentang apa yang
ada di alam. Dalam proses pembelajaran, khususnya
dalam pembelajaran fisika tidaklah akan berhasil
dengan baik apabila hanya mempelajari fakta-fakta atau
konsep-konsep saja tanpa disertai dengan kemampuan
mendasar yang telah ada pada diri siswa. Guru hanya
menyampaikan pengetahuan, memupuk pengertian,
membimbing (membina) siswa untuk belajar sendiri
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serta mengarahkan siswa untuk mendapatkan sendiri
konsep-konsep tersebut. Siswa diberikan kesempatan
untuk melihat dan mengalami peristiwa-peristiwa secara
langsung. Dengan diberinya kesempatan pada siswa
untuk mencoba sendiri atau mencari sendiri jawaban
suatu masalah yang diperoleh dalam proses belajarnya,
maka siswa akan memiliki sikap yang benar untuk
menyerap arti yang terkandung dalam suatu materi
pelajaran dan mampu mengubah bahan pelajaran dari
suatu bentuk kebentuk lain khususnya dalam konsep
dan prinsip-prinsip fisika.

Menurut Hamalik dalam Utami (2005) cara belajar
seorang siswa sangat dipengaruhi oleh guru mata
pelajaran yang bersangkutan. Pada tingkat berfikir
inilah diharapkan bahwa guru, selain memberikan
materi juga mengajarkan bagaimana belajar yang efisien
yang akan mempertinggi hasil belajar dengan
memuaskan. Hal ini dapat diartikan bahwa mengajar
yang baik adalah mengajari siswa bagaimana belajar,
bagaimana mengingat, bagaimana berfikir dan
bagaimana mendorong diri sendiri. Model pengajaran
seperti ini kemudian dikenal dengan ” learning
strategis”. Menurut joice dalam utami (2005), bahwa ”
Models of teaching are really models of learning. As we
help students  acquire information, ideals, skills, value,
ways of thinking, and means of expressing themselves,
we are also teaching them how to learn”. Maksudnya
yaitu model pembelajaran sesungguhnya adalah
merupakan model belajar, dengan model tersebut guru
dapat membantu siswa untuk mendapatkan atau
memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berpikir
serta mengekspresikan dirinya sendiri, selain itu mereka
juga mengajarkan bagaimana belajar.

Tugas pendidik tidak hanya memberikan sejumlah
informasi kepada siswa, tetapi mengusahakan agar
konsep-konsep penting tertanam kuat ke dalam benak
siswa. Siswa akan benar-benar mengerti dan dapat
menerapkan ilmunya, jika mereka bekerja memecahkan
masalah, menemukan sesuatu bagi dirinya sendiri dan
selalu bergulat dengan ide-ide. Sesuai dengan teori
kontruktivisme yang lahir dari gagasan piaget. Menurut
teori kontruktivisme guru tidak dapat hanya semata-

mata memberikan pengetahuan di dalam benaknya
sendiri. Guru dapat membantu proses ini dengan cara-
cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat
relevan bagi siswa, yaitu dengan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau
menerapkan sendiri ide-ide, dan dengan mengajak siswa
untuk menggunakan strategi-strategi mereka sendiri
untuk belajar. Atau dengan kata lain guru memberikan
tangga untuk membantu siswa mencapai tingkat
pemahaman yang lebih tinggi tetapi tetap siswa itu
sendiri yang memanjat tangga tersebut (Nur, 2000).

Untuk menghasilkan siswa yang mandiri, perlu
adanya suatu pendekatan pembelajaran yang sesuai
dalam penyampaian materi pelajaran. Salah satu
pendekatan yang dapat mewujudkan hal tersebut adalah
strategi pengajaran terbalik (Reciprocal Teaching).
Alasan dipilihnya strategi pengajaran terbalik dalam
penyampaian materi fisika karena strategi pengajaran
terbalik mengajarkan enam keterampilan kognitif yaitu
membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan,
merangkum informasi-informasi penting dari jawaban
pertanyan, mengidentifikasi kata-kata yang belum
dimengerti, menjelaskan, dan memprediksi.
Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka dapat
dirumuskan permasalahan penelitian yaitu ”adakah
pengaruh penerapan strategi Reciprocal Teaching pada
pembelajaran fisika terhadap peningkatan keterampilan
dan pemahaman konsep fisika di SMP Negeri 2
Labuapi”.
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh pembelajaran fisika menggunakan strategi
Reciprocal Teaching pada pembelajaran fisika terhadap
peningkatan keterampilan dan pemahaman konsep
fisika di SMP Negeri 2 Labuapi.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan
Kelas (Classroom Action Research) yang direncanakan
dengan dua siklus, sebagai berikut:
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(DEPDIKNAS, 2005)

Populasi dan Sampel Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII

SMP Negeri 2 Labuapi dengan sampel penelitian  kelas
VIII-B.

Faktor Yang Diteliti
Adapun faktor-faktor yang akan diselidiki yaitu:
1. Faktor siswa, yaitu bagaimana kemampuan dan

keterampilan siswa dalam proses belajar mengajar
dengan menggunakan strategi reciprocal teaching
sampai pada akhirnya siswa memahami konsep-
konsep pelajaran yang diberikan.

2. Faktor guru, yaitu aktivitas guru dalam menerapkan
model pembelajaran reciprocal teaching pada siswa
melalui metode ceramah, eksperimen dan diskusi.

Rencana Tindakan
Proses Penelitian Tindakan Kelas ini direncanakan

tiga siklus, dimana dalam tiap siklus dilakukan beberapa
langkah-langkah penelitian pada masing-masing siklus,
yaitu sebagai-berikut:
1. Perencanaan

Adapun perencanaan yang dilakukan pada suatu
siklus untuk menerapkan strategi reciprocal teaching
maka peneliti mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Mensosialisasikan strategi pembelajaran reciprocal

teaching kepada guru fisika.
b. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
c. Menyusun lembar observasi untuk menilai situasi

belajar mengajar selama pembelajaran berlangsung.
d. Mempersiapkan media pembelajaran yang

dibutuhkan dalam pembelajaran, seperti: bahan ajar
dan lembar kegiatan siswa.

2. Pelaksanaan Tindakan
Melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas

sesuai dengan  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) yang telah dibuat dan disesuaikan dengan sintaks
model pembelajaran reciprocal teaching yaitu dengan
langkah-langkah sebagai berikut:

Adapun tahapan-tahapan pembelajaran terbalik
(reciprocal teaching) dalam penelitian ini adalah:

a. Tahap Pertama
Guru mempersiapkan bahan ajar (LKS) yang akan
dipergunakan pada pertemuan pertama dan
berikutnya. LKS tersebut memuat tugas-tugas
menyimpulkan (merangkum), menyusun
pertanyaan dan menyelesaikannya, dan
memprediksi suatu permasalahan. Selanjutnya
guru membagi siswa ke dalam kelompok-
kelompok kecil sekitar 6-7 orang siswa.

b. Tahap Kedua
1) Guru membagikan LKS yang akan

dipergunakan pada pertemuan tersebut,
kemudian siswa membaca bahan ajar lain
(buku paket) yang mereka miliki sebagai
penunjang untuk mengerjakan LKS.

2) Selesai membaca, siswa ditugaskan
mengerjakan LKS dengan cara berdiskusi
dengan teman sekelompoknya.

3) Guru memperagakan peran siswa sebagai guru
dengan menjelaskan hasil kesimpulan,
menyampaikan pertanyaan untuk dibahas
bersama, dan menyampaikan hasil prediksi dari
masalah atau materi yang sedang dibahas.

Alternative
Pemecahan

Refleksi

Observasi

Analisa Data

Pelaksanaan
Tindakan

Permasalahan

Permasalahan

dst

Alternative
Pemecahan

Refleksi
Analisa Data

Pelaksanaan
Tindakan

Observasi

Siklus I

Siklus

Terselesaikan

Terselesaikan
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4) Pertemuan selanjutnya yang menjadi guru
adalah salah seorang siswa dalam kelas
tersebut yang dipilih secara acak, sehingga
seluruh siswa dalam kelas tersebut harus siap.

c. Tahap Ketiga
Sebagaimana pertemuan sebelumnya, guru

membagikan LKS dan siswa mengerjakan secara
diskusi kelompok. Dipilih seorang siswa untuk menjadi
siswa guru yang berperan aktif bersama teman-
temannya membahas LKS. Dalam hal ini guru sebagai
pengarah jika proses pembelajaran terhambat jalannya.

3. Observasi dan Evaluasi
Selama pelaksanaan tindakan diadakan observasi.

Dalam observasi ini akan diamati aktivitas siswa dan
guru yang tampak selama proses pembelajaran. Diantara
hal-hal yang akan diketahui setelah dilakukan observasi
adalah:

a. Aktivitas siswa
 Kesiapan siswa untuk menerima pelajaran
 Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
 Keterampilan siswa dalam memperagakan

peranan sebagai guru
 Aktivitas siswa dalam berdiskusi kelompok
 Bertanya pada temannya yang lebih mampu
 Interaksi siswa dengan guru

b. Aktivitas guru
 Perencanaan dan persiapan kegiatan

pembelajaran
 Memberikan motivasi dan apresiasi kepada

siswa
 Membimbing siswa dalam kegiatan

pembelajaran
 Pengaturan kegiatan diskusi kelompok
 Pemberian umpan balik terhadap hasil belajar

kelompok
 Bersama dengan siswa membuat kesimpulan
Pada akhir siklus diadakan evaluasi hasil belajar

untuk mengetahui pemahaman konsep siswa terhadap
materi yang telah diajarkan.

4. Refleksi
Diantara kegiatan yang dilakukan pada tahap ini

adalah:
a. Melihat hasil tes siswa
b. Melihat kekurangan dalam proses belajar mengajar

serta aktivitas siswa dan guru dalam belajar dengan
menggunakan lembar observasi.

c. Mengadakan perbaikan untuk melaksanakan siklus
berikutnya.

Instrumen Penelitian
Tes Hasil Belajar

Tes tersebut digunakan untuk mengetahui prestasi
belajar fisika siswa. Tes yang digunakan dalam bentuk
soal pilihan ganda (obyektif).

Dalam menyusun instrumen tersebut terlebih
dahulu peneliti memulai dengan melakukan validasi
pakar dan uji coba tes di sekolah.
a. Validasi Pakar

Validasi pakar dilakukan untuk memperoleh soal-
soal yang sesuai dengan konsep fisika, dalam hal

ini dilkaukan oleh yang berkompeten yaitu salah
satunya dosen pembimbing.

b. Uji coba Tes
1. Uji Validitas Butir Soal

Analisis validitas dilakukan dengan menggunakan
korelasi biserial sebagai berikut:=
Keterangan:

= koefisien korelasi biserial
Mp = rerata skor dari siswa yang menjawab benar
bagi item yang dicari validitasnya
Mt = rerata skor total
SDt = standar deviasi dari skor total
p = proporsi siswa yang menjawab benar
q = proporsi siswa yang menjawab salah

Jika > maka soal dikatakan valid
dan jika < maka soal dikatan tidak valid
pada taraf kepercayaan 95%.
2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa
sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk
digunakan sebagai alat pengumpul data karena
instrumen tersebut sudah baik. Untuk menentukan
koefisien reslibilitas tes digunakan rumus KR-20, yaitu:= − 1 − ∑
Keterangan:

= reliabilitas tes secara keseluruhan
n = jumlah butir soal dalam instrumen
S = standar deviasi dari tes
p = proporsi siswa yang menjawab
benar
q = proporsi siswa yang menjawab salah

Jika > maka soal
dikatakan valid dan jika < maka
soal dikatakan tidak valid pada taraf
kepercayaan 95%.

3. Uji Tingkat Kesukaran Butir Soal
Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah

atau tidak terlalu sukar. Untuk tingkat kesukaran butir
tes ditentukan dengan rumus sebagai berikut:=
Keterangan:
P = indeks kesukaran
B = jumlah jawaban benar yang diberikan oleh
siswa
JS = jumlah seluruh siswa
Tabel 1 Klasifikasi Tingkat Kesukaran Butir Soal

Nilap P Interpretasi
0,00 – 0,30
0,31 – 0,70
0,71 – 1,00

Sukar
Sedang
Mudah

4. Uji Daya Beda Soal
Daya beda soal adalah kemampuan sesuatu soal

untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan
tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Untuk
menentukan daya beda soal digunakan rumus sebagai
berikut:
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= −
Keterangan:
D = daya beda soal
BA = kelompok atas yang menjawab benar
BB = kelompok bawah yang menjawab benar
JA = jumlah kelompok atas
JB = jumlah kelompok bawah
Kriteria daya pembeda yang digunakan adalah sebagai
berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Daya Pembeda
Nilai D Interpretasi

0,00 – 0,19
0,20 – 0,39
0,40 – 0,69
0,70 – 1,00

Jelek
Cukup
Baik

Baik sekali

Metode Pengumpulan Data
Data hasil observasi

Data observasi diperoleh melalui pengamatan
langsung oleh pengamat dalam tiap pertemuan di kelas.
Hasil observasi berupa catatan lapangan yang mengacu
pada format observasi.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan
data tersebut adalah lembar prilaku siswa dengan
indikator-indikator yang di dalamnya terdapat
deskriptor-deskriptor.
Teknis Analisa Data
1. Data Ketuntasan Belajar

Untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa, data
dianalisa dengan menggunakan rumus (Sudjana, 2004)

KK = 100x
Z
X

%

Dengan :    KK = Ketuntasan Klasikal
X = Jumlah siswa yang memperoleh

nilai  60
Z = Jumlah siswa yang ikut tes

Kelas dapat dikatakan tuntas secara klasikal
terhadap materi pelajaran jika ketuntasan klasikal  85
%. Dan jika ketuntasan klasikal  <85 % maka belajar
belum dikatakan tuntas.

2. Data Nilai Rata-Rata Kelas
Untuk menentukan nilai rata-rata kelas

dipergunakan persamaan berikut (Sudjana, dalam
Roswiana, 2006)

R =
N

X

Dengan : R = Nilai rata-rata kelas

 X = Jumlah nilai yang
diperoleh siswa

N = Jumlah siswa yang ikut tes

3. Data Aktivitas Siswa
Peningkatan keterampilan siswa dapat diketahui

melalui hasil observasi aktivitas siswa selama mengikuti
proses pembelajaran dengan lembar observasi yang
terdiri dari enam indikator.
1) nilai 5, jika memenuhi semua indikator
2) nilai 4, jika memenuhi tiga indikator
3) nilai 3, jika memenuhi dua indikator
4) nilai 2, jika memenuhi satu indikator
5) dan nilai 1, jika tidak ada satupun indikator yang

memenuhi.
Analisa data aktivitas siswa terhadap

pembelajaran menggunakan Mi dan SDi Rerata (mean)
ideal. Mi dapat dihitung:

Mi = ½ (skor maksimal ideal)
Dan simpangan ideal SDi dapat dihitung:

SDi = 1/3 (Mi)     (Nurkencana, 1990)
Karena jumlah komponen ada enam indikator

sehingga diperoleh skor maksimal ideal 6 x 5 = 30.

Tabel 3 Pedoman Konversi Penilaian Skala 1-5 Aktivitas Siswa Dalam Mengikuti Pembelajaran
Interval Konversi nilai Kualivikasi
Mi + 1,5 SDi ≤ A
Mi + 0,5 SDi ≤ A < Mi + 1,5 SDi
Mi – 0,5 SDi ≤ A < Mi + 0,5 SDi
Mi – 1,5 SDi ≤ A < Mi - 0,5 SDi
A < Mi - 0,5 Sdi

22,5≤ A
17,5≤ A <22,5
12,5≤ A <17,5
7,5≤ A <12,5
A<12,5

Sangat aktif
Aktif
Cukup aktif
Kurang aktif
Sangat kurang aktif

(Nurkencana, 1989).
Indikator Keberhasilan

Penelitian tindakan kelas ini dapat dikatakan
berhasil jika memenuhi indikator keberhasilan berikut:
pencapaian aktivitas belajar siswa minimal berkriteria
cukup aktif terhadap proses pembelajaran dengan
penerapan strategi pembelajaran Reciprocal Teaching
yaitu minimal berada pada konversi nilai 12,5  X <
17,5 dan  untuk hasil belajar siswa telah mencapai
ketuntasan klasikal  85 % dari siswa di kelas yang
mencapai nilai sebesar  65 pada saat evaluasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan untuk

mengetahui tingkat keterampilan dan pemahaman
konsep fisika siswa kelas VIII-B SMP Negeri 2 Labuapi
pada pokok bahasan pesawat sederhana dengan
menggunakan penerapan strategi Reciprocal Teaching.
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan dalam dua
sisklus. Tiap siklus memiliki tahapan-tahapan, yaitu:
perencanaan, pelaksanaan, observasi, evaluasi dan
refleksi.

Adapun data hasil aktivitas siswa dan evaluasi
ketuntasan belajar siswa untuk mengetahui tingkat
keterampilan dan pemahaman konsep fisika siswa pada
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kelas VIII-B SMP Negeri 2 Labuapi siklus I dan siklus
II  dapat dilihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 di bawah

ini:

Tabel 4 Aktivitas Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II
Indikator Skor Siklus I Skor Siklus II

I 110 129
II 85 122
III 81 111
IV 83 115
V 88 122
VI 93 118

Skor Total 540 717
Skor Rata-Rata Aktivitas

Belajar
13,85 18,38

Kriteria Aktivitas Belajar Cukup Aktif Aktif

Tabel 5 Data Evaluasi Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II
Siklus ke- I II

Jumlah Siswa 39 39
Siswa yang tuntas 25 35

Nilai tertinggi 85 90
Nilai terendah 40 50
Rata-rata kelas 61,41 73,46
% ketuntasan 64,10 89,74

Adapun hasil dari tiap-tiap siklus akan dipaparklan
sebagai berikut:
A. Siklus I
1. Perencanaan

Sesuai dengan permasalahan yang muncul pada
observasi awal serta pemecahannya dengan penerapan
strategi Reciprocal Teaching, maka dalam penelitian ini
peneliti mempersiapkan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa, soal evaluasi
siklus I, kunci jawaban soal evaluasi, lembar observasi
aktivitas siswa, lembar observasi aktivitas guru.

2. Pelaksanaan Tindakan
Pada pelaksanaan tindakan guru melaksanakan

Pembelajaran yang telah dibuat pada tahap perencanaan.
Pada siklus I diajarkan pokok bahasan pesawat
sederhana. Ada beberapa tahapan yang dilalui oleh guru
dan siswa pada proses belajar mengajar pada siklus I ini,
yaitu: guru bertanggung jawab untuk memimpin tanya
jawab dan melaksanakan keempat strategi pembelajaran
terbalik yaitu merangkum, menyusun pertanyaan,
menjelaskan kembali, dan memprediksi. Guru
memperagakan bagaimana cara merangkum, menyusun
pertanyaan, menjelaskan kembali, dan memprediksi
setelah selesai membaca. Selama membimbing siswa
melakukan latihan menggunakan strategi pembelajaran
terbalik, guru membantu siswa dalam menyelesaikan
apa yang diminta dari tugas yang diberikan berdasarkan
tingkat kepandaian siswa. Selanjutnya, siswa belajar
untuk memimpin tanya jawab dengan atau tanpa adanya
guru. Guru bertindak sebagai fasilitator dengan
memberikan penilaian berkenaan dengan penampilan
siswa dan mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam
tanya jawab ke tingkat yang lebih tinggi.

3. Observasi

Kegiatan observasi dilaksanakan selama
berlangsungnya pelaksanaan tindakan dan yang
diamati adalah aktivitas guru dan aktivitas siswa yan
tampak selama proses pembelajaran. Aktivitas guru
diobservasi oleh guru kelas VIII-B Fisika SMP
Negeri 2 Labuapi dan aktivitas siswa diobservasi
oleh peneliti dan rekan observer. Semua aktivitas
guru dan siswa yang tampak dicatat dalam lembar
observasi sesuai dengan deskriptor yang tampak.
Setiap selesai mengajar observer akan berdiskusi
dengan peneliti untuk menyampaikan dan
menunjukkan hasil observasinya selama proses
pembelajaran. Para observer juga memberikan
masukan untuk perbaikan siklus berikutnya.

Hasil observasi dan diskusi untuk aktivitas
guru dalam pelaksanaan pembelajaran sudah baik,
hanya saja pada siklus I ini peneliti masih kurang
mampu memberikan bimbingan kepada kelompok
yang mengalami kesulitan dan kurang mampu
mengefektifkan waktu pada saat percobaan.

Adapun hasil observasi aktivitas siswa pada
siklus I ini adalah sebagai berikut:
 kesiapan siswa menerima materi pelajaran

cukup baik
 siswa baru mengenal nama alat dan bahan.
 siswa masih kaku dalam menggunakan alat dan

bahan.
 siswa kurang memperhatikan penjelasan guru.
 interaksi siswa dengan guru masih kurang

karena masih banyak siswa yang masih malu-
malu dan belum berani bertanya.

 komunikasi dan kerjasama antara siswa masih
kurang.

Adapun hasil analisis data aktivitas belajar
siswa untuk mengetahui tingkat keterampilan siswa
yaitu diperoleh rata-rata skor siswa pada siklus I
sebesar 13,85. Nilai ini berada pada interval
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dan
berdasarkan kriteria penggolongan aktivitas siswa
yang telah ditetapkan, diperoleh bahwa skor rata-rata
siswa tergolong cukup aktif..

4. Evaluasi
Pada tahap ini siswa diberikan evaluasi

berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal dengan skor
maksimal 20. Data evaluasi hasil belajar siswa siklus
I. Dari tabel 4.2 bahwa nilai rata-rata kelas 61,41,
ada 25 orang siswa yang tuntas dan 14 orang siswa
yang tidak tuntas dari 39 orag siswa yang mengikuti
evaluasi, sehingga ketuntasan belajar pada siklus I
sebesar 64,10%. Dengan demikian pelaksanaan
siklus I belum mencapai ketuntasan belajar klasikal
yang telah ditetapkan oleh kurikulum yaitu sebesar
85%. Oleh karena itu perlu banyak dilakukan
perbaikan pada siklus berikutnya.

5. Refleksi
Setelah kegiatan belajar mengajar selesai

peneliti mengkaji pelaksanaan pembelajaran dan
kekurangan yang terdapat pada siklus I akan
diperbaiki pada siklus berikutnya.
Adapun perbaikan-perbaikan yang dilakukan adalah:
 Guru lebih memberikan bimbingan secara merata

kepada kelompok yang mengalami kesulitan dan
guru lebih mampu mengefektifkan waku.

 Memberikan sanksi berupa hukuman kepada
siswa yang bermain-main atau tidak serius dalam
menyelesaikan tugas yang diberikan.

 Guru secara kontinu memberikan himbauan agar
siswa saling bekerjasama untuk menyelesaikan
tugas yang diberikan dan kepada siswa yang
dapat menyelesaikan tugas dalam kelompoknya
agar membantu temannya yang mengalami
kesulitan.

 Guru memberikan arahan dan himbauan kepada
semua kelompok untuk siswa yang memiliki
kesulitan dalam mengerjakan tugas yang
diberikan agar menanyakan kepada temannya
dalam satu kelompok, jika sama-sama tidak bisa
baru menanyakan kesulitannya tersebut pada
guru.

 Guru lebih tegas dalam mengatur alokasi waktu
sehingga kegiatan belajar mengajar dapat
berjalan sesuai dengan yang diharapkan

 Guru memberikan bimbingan, agar siswa dapat
mengungkapkan pendapatnya dengan cara
menunjuk salah satu siswa dalam kelompok
diskusi.

 Lebih mengaktifkan tanya jawab sehingga siswa
lebih terarah dalam menyimpulkan membimbing
masing-masing kelompok untuk membuat
kesimpulan.

B. Siklus II
1. Perencanaan

Sama seperti siklus I pada tahap ini peneliti
mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran,
Lembar Kegiatan Siswa, soal evaluasi siklus II, Lembar

observasi aktivitas siswa, Lembar observasi aktivitas
guru.

2. Pelaksanaan Tindakan
Pada siklus II, tindakan yang dilakukan pada

dasarnya sama dengan siklus I dengan pokok bahasan
yang sama yaitu Pesawat Sederhana untuk lebih
memantapakan materi dan pemahaman konsep yaitu
dengan melaksanakan tindakan belajar mengajar di
kelas sesuai dengan rencana pembelajaran dan dengan
langkah-langkah penggunaan strategi Reciprocal
Teaching.

Siklus II dilakukan dengan tiga kali pertemuan.
Pada akhir pertemuan guru memberikan tes pilihan
ganda sebanyak 20 soal yang berbeda dari siklus I
dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa
siklus II selama mengikuti pembelajaran.

3. Observasi
Kegiatan observasi dilakukan selama

berlangsungnya pelaksanaan tindakan yang mengacu
pada pengisian lembar observasi aktivitas guru dan
pengisian lembar observasi aktivitas siswa yang telah
dibuat. Hasil observasi ini kemudian didiskusikan
dengan guru fisika dan rekan observator.

Adapun hasil observasi aktivitas guru dan siswa
secara umum sudah baik dapat dilihat pada lembar
aktivitas guru dan hasil pengamatan aktivitas belajar
siswa.
Adapun hasil analisis data untuk aktivitas belajar siswa
yaitu diperoleh rata-rata skor siswa pada siklus II ini
sebesar 18,38. Nilai ini berada pada interval Mi + 0,5
SDi ≤ A < Mi + 1,5 SDi dan berdasarkan kriteria
penggolongan aktivitas siswa yang telah ditetapkan
diperoleh bahwa skor rata-rata tergolong aktif sehingga
terdapat peningkatan keterampilan pada siklus II dari
hasil observasi aktivitas siswa.

4. Evaluasi
Sama seperti pada siklus I pada tahap ini siswa

diberi evaluasi berupa tes pilihan ganda sebanyak 20
soal. Data hasil evaluasi belajar. Dari tabel 4.2 bahwa
nilai rata-rata kelas sebesar 73,46 dan ada 35 orang
siswa yang tuntas belajar dari 39 orang siswa yang
mengikuti evaluasi, sehingga ketuntasan belajar pada
siklus II ini meningkat sebesar menjadi 89,74%. Dengan
demikian pelaksanaan siklus II sudah mencapai
ketuntasan belajar klasikal yang telah ditetapkan oleh
standar kurikulum yaitu  85%.

5. Refleksi
Dari hasil evaluasi pada siklus I aktivitas dan

ketuntasan klasikal menigkat dan dari hasil observasi
kegiatan pembelajaran sudah baik sehingga strategi
Reciprocal Teaching dapat diterapkan untuk
meningkatkan keterampilan dan pemahaman konsep
fisika siswa.

Pembahasan
Dari data hasil penelitian diperoleh bahwa

penerapan strategi Reciprocal Teaching dapat
meningkatkan keterampilan dan pemahaman konsep
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fisika siswa pada kelas VIII-B SMP Negeri 2 Labuapi
pada pokok bahasan Pesawat Sederhana. Hal ini dapat
dilihat dari skor rata-rata kelas siklus I yaitu sebesar
61,41 meningkat pada siklus II menjadi sebesar 73,46
Jadi ada peningkatan skor yang signifikan yang
diperoleh siswa.

Peningkatan prestasi belajar ini disebabkan
oleh  penerapan strategi Reciprocal Teaching, yaitu
keadaan di mana siswa berperan sebagai guru
menggantikan peran guru untuk mengajarkan teman-
temannya. Sementara itu guru lebih berperan sebagai
model yang menjadi contoh, fasilitator yang memberi
kemudahan dan pembimbing yang melakukan
scaffolding dengan mengajarkan siswa keterampilan-
keterampilan kognitif sehingga menciptakan
pengalaman belajar, melalui pemodelan prilaku tertentu
dan kemudian membantu siswa mengembangkan
keterampilan tersebut atas usaha mereka sendiri dengan
pemberian semangat, dukungan. Selanjutnya guru
memberikan penguatan atas konsep yang ditemukan
oleh siswa dan memberikan kesempatan bertanya
mengenai konsep yang kurang jelas, kemudian guru
mengajak siswa menerapkan konsep tersebut melalui
soal-soal latihan dan contoh-contoh dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga siswa menjadi lebih paham pada
konsep yang telah diajarkan.

Pada siklus I ketuntasan belajar secara klasikal
belum tercapai, karena persentase ketuntasan belajar
baru mencapai 64,10% sementara aktivitas belajar siswa
13,85 berada dalam kategori cukup aktif. Dengan
demikian pada siklus II dilakukan perbaikan-perbaikan
kekurangan pada pada siklus I, sehingga ketuntasan
belajar siswa meningkat menjadi 89,74% mengalami
peningkatan sebesar 25,64% dari siklus I. Dengan
demikian ketuntasan belajar siswa pada siklus II
memenuhi target kurikulum yang diharapkan  yaitu
sebesar  85%, sementara aktivitas belajar siswa sudah
baik yaitu 18,38 berada dalam kategori aktif, sehinga
dengan demikian penerapan strategi Reciprocal
Teaching dapat meningkatkan keterampilan dan
pemahaman konsep fisika siswa pada kelas VIII-B SMP
Negeri 2 Labuapi.

Kesimpulan
1. Hipotesis tindakan terbukti yaitu penerapan strategi

pembelajaran Reciprocal Teaching dapat
meningkatkan aktivitas belajar siswa kelas VIII-B
SMP Negeri 2 Labuapi. Hal ini terlihat dari
peningkatan skor aktivitas belajar siswa dari siklus I
ke siklus II. Pada siklus I, skor aktivitas belajar
siswa sebesar 13,85 yang berada pada kriteria cukup
aktif sedangkan pada siklus II, skor aktivitas belajar
siswa sebesar 18,38 dengan kriteria  aktif.

2. Hipotesis tindakan terbukti yaitu penerapan strategi
pembelajaran Reciprocal Teaching dapat
meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-B SMP
Negeri 2 Labuapi. Hal ini terlihat dari peningkatan
nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal dari
siklus I ke siklus II. Pada siklus I, nilai rata-rata
kelas sebesar 61,41dan ketuntasan klasikal sebesar
64,10 % sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata

kelas sebesar 73,46 dan ketuntasan klasikal sebesar
89,74 %.
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Abstrak

Pada Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia, salah satu sarana implementasinya adalah
buku guru dan buku siswa dalam pembelajaran. Buku panduan guru dibuat untuk mempermudah
dan memperjelas dalam penggunaan buku siswa. Pada aplikasi penggunaan buku guru dan buku
siswa yang diterbitkan pemerintah memiliki masalah dalam penerapannya, sehingga diperlukan
analisis terhadap kedua buku ini. Metode yang digunakan adalah kajian komprehensif dan
instrumen evaluasi buku dari National Institute for Education Development (NIED). Antara buku
siswa dan buku guru seharusnya memiliki kesesuaian  namun berdasarkan analisis buku guru dan
buku siswa IPA kelas VII SMP/MTs Kurikulum 2013 masih terdapat kekurangan seperti tidak
nampaknya pendekatan saintifik yang menjadi ciri khas K13 pada buku siswa. Konten materi dan
visualisasi gambar yang kurang tepat.  Tidak adanya pertanyaan yang melatihkan keterampilan
berpikir kreatif. Tidak sesuainya antara buku guru dan buku siswa seperti tidak adanya contoh
kunci jawaban kegiatan penyelidikan di buku siswa. Sehingga diperlukan adanya perbaikan dari
kedua buku ini. Peneliti menawarkan dengan membuat buku guru dan buku siswa mengikuti
standar penerbit internasional, yaitu Glencoe/McGraw-Hill. Sehingga revisi buku siswa dari sisi
materi dan kegiatan penyelidikan mengikuti standar internasional. Serta memudahkan guru dalam
penggunaan buku guru, buku siswa dan RPP yang telah didesain menjadi satu buku.

Kata Kunci: analisis, , solusi, buku guru, buku siswa, IPA, Kurikulum 2013.

PENDAHULUAN

Selama lebih dari setengah abad, buku pelajaran
memiliki  peran penting dalam kegiatan belajar-
mengajar. Sekarang di kelas, buku pelajaran berfungsi
sebagai alat mengajar utama. Di semua tingkat
pendidikan, buku pelajaran sering digunakan sebagai
pengorganisir utama materi pelajaran sehingga siswa
diharapkan untuk menguasainya dan memberikan
penjelasan rinci topik yang diajarkan. Di seluruh dunia,
guru sering menggunakan buku teks sebagai kurikulum
utama dan sumber pelajaran. Mereka menganggap buku
sebagai instruksi manual atau buku standar dalam setiap
cabang studi (Liang, 2013).

Menurut Schmidt dalam Ghaderi (2010) buku
pelajaran sangatlah penting. Studi TIMSS menunjukkan
bahwa para guru menghabiskan lima puluh persen dari
waktu mereka di kelas menggunakan buku pelajaran.
Buku pelajaran diidentifikasi mempunyai peran penting
dalam melangkah dari tujuan dan rencana untuk kegiatan
di kelas, dengan membuat konten yang tersedia,

mengorganisasikannya dan menetapkan tugas belajar
yang didesain menarik bagi siswa.

Buku teks adalah bahan belajar pendukung yang
paling sering digunakan dan ketersediaan buku teks
berkualitas tinggi adalah salah satu faktor penting dalam
sukses pelaksanaan reformasi pendidikan. Buku
memainkan bagian penting dalam proses belajar
mengajar. Buku teks harus digunakan oleh guru dan
siswa untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran
mereka (Department of Education of South Africa,
2009).

Guru menggunakan buku teks sebagai panduan untuk
mencapai tujuan dari kurikulum dan sumber-sumber
untuk mempersiapkan pelajaran, kualitas buku teks akan
memiliki dampak yang besar pada kualitas pengajaran
mereka. Buku teks yang bagus diidentifikasi dari siswa
akan mencapai hasil belajar yang dimaksud dan  buku
berisi fitur dan karakteristik yang membuatnya cocok
untuk tujuan mendukung siswa dan guru dalam proses
pembelajaran (Swanepoel,2010).

Kualitas buku teks pelajaran dapat diamati dalam
mencapai keterampilan, pemahaman dan penerapan
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pengetahuan atau hasil yang dicapai oleh siswa
menggunakan buku teks atau sejauh mana fitur yang
hadir dalam buku akan memandu siswa dalam
memperoleh keterampilan dan memahami, dan berlatih
penerapan pengetahuan ilmiah (Swanepoel,2010).

Di sebagian besar negara, buku teks pelajaran ditulis
oleh para ahli dengan bantuan penerbit dan buku teks
tersebut dievaluasi oleh lembaga pemerintah. Pada
Kurikulum 2013 yang diterapkan di Indonesia, salah satu
sarana implementasinya adalah buku guru dan buku
siswa dalam pembelajaran. Buku guru dan buku siswa
disiapkan pemerintah sesuai dengan Permendikbud no
71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku
Panduan Guru.

Buku siswa dipergunakan sebagai panduan aktivitas
pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam
menguasai kompetensi tertentu. Buku ini juga
digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam
proses pembelajaran (activities based learning) di mana
isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh
lembar kegiatan agar siswa dapat mempelajari sesuatu
yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Buku
siswa IPA SMP menjabarkan usaha minimal yang harus
dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang
diharapkan. Buku Guru  adalah panduan bagi guru
dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku
Panduan Guru Untuk Mata Pelajaran IPA disusun untuk
mempermudah dan memperjelas penggunaan buku bagi
siswa yang diterbitkan oleh Pemerintah (Kemendikbud,
2014).

Namun menurut Retno, Sekjen Federasi Serikat Guru
Indonesia dalam Republika (2014) menyatakan bahwa
isi buku Kurikulum 2013 bermasalah. Sebagian besar
mata pelajaran dalam materi Kurikulum 2013 dimulai
dari bahasan yang sulit dan tidak sistematis. Seharusnya
pembahasan secara bertahap mulai dari yang mudah,
sedang dan sulit. Terdapat malpraktek dalam pembuatan
buku Kurikulum 2013 yang terlihat dari silabus dan isi
buku ajar yang diterapkan pada buku siswa Sekolah
Dasar. Dengan penerapan Kurikulum 2013 ini ketika
guru mengajar maka guru harus menggunakan buku
pegangan guru, buku siswa, RPP dan penilaian yang
terpisah satu sama lain. Tentunya hal ini bukanlah
memudahkan guru tapi merepotkan guru.

Sehingga untuk mengetahui lebih rinci kesesuaian
buku guru dan buku siswa Kurikulum 2013 perlu
dilakukan analisis berdasarkan standar buku teks
pelajaran. Analisis buku yang dilakukan adalah untuk
mengetahui buku tersebut apakah telah sesuai dengan
standar.  Untuk memfasilitasi proses analisis, peneliti
menggunakan rubrik instrumen penilaian buku teks
pelajaran standar dalam National Institute for
Educational Development (NIED) (2007).

NIED (2007) mengidentifikasi 4 aspek besar dalam
buku pembelajaran, yaitu: karakteristik fisik, isi,

pedagogic dan level bahasa. Buku guru dianalisis
melalui instrumen penilaian dalam materi pelatihan
Kurikulum 2013 yang mencakup perencanaan
pembelajaran, penilaian dan hasil belajar, serta
kepraktisan penggunaan buku guru.

Aspek karakteristik fisik, NIED (2007)
memfokuskan tiga aspek; a) daya tahan, b) jenis huruf
dan ukuran, c) tata letak dan penampilan, d) biaya.
Dalam rangka untuk memastikan bahwa buku tahan
lama, untuk mencegah terus menerus mencetak buku dan
untuk mempertahankan standar semua penerbit, NIED
telah menetapkan standar minimum mengenai jenis
kertas dan jilidan buku.

Aspek jenis huruf dan ukuran, NIED (2007) berfokus
pada relevansi keterangan, pelabelan ilustrasi, kejelasan
dan kebesaran huruf untuk siswa yang dimaksudkan.
Mengenai tata letak dan penampilan, NIED menekankan
pada buku sehubungan dengan estetika, tata letak umum,
lebar margin, dll.

Aspek konten, NIED (2007) melihat konsistensi
pendekatan yang digunakan dalam buku dengan silabus,
sejauh mana a) pengetahuan yang relevan, keterampilan,
dan tujuan yang dipenuhi dalam buku pelajaran, b) isi
mencerminkan pengetahuan saat ini dan budaya, c) isi
buku faktual akurat, d) buku teks bebas dari
kemungkinan tidak dapat diterima guru, siswa,
masyarakat dan kebijakan Kementerian Pendidikan, e)
bahan mencerminkan kontribusi dan perspektif berbagai
kelompok etnis dan budaya di mana sesuai, f) buku teks
bebas dari stereotip seks, g) buku teks mendorong sikap
positif terhadap isu-isu lingkungan dan populasi.

Dari aspek pedagogis NIED mengevaluasi buku teks
berdasarkan sejauh mana, a) isi buku mungkin dipahami
oleh siswa, b) tes dan perangkat penilaian lainnya
(seperti latihan praktek, akhir-pertanyaan bab dan
perangkat lain penilaian, eksperimen, dll) dalam buku
sangat membantu guru dan siswa, c) desain bahan
memungkinkan guru untuk menggunakannya secara
berbeda sesuai dengan kebutuhan siswa yang berbeda, d)
buku pelajaran memenuhi pengembangan keterampilan
terhadap analisis data dan pemecahan masalah, e)
penggunaan buku teks atau bahan mudah dikelola oleh
guru, f) kegiatan yang terdapat dalam buku teks mampu
dilakukan oleh siswa dan akan ditemukan hal yang
merangsang, menarik dan bermanfaat, g) kesesuaian
penggunaan tabel, diagram, grafik, sketsa dan foto-foto
untuk menjelaskan isi buku, h) buku mendukung siswa
aktif dalam pembelajaran.

METODE

Dalam penelitian ini, analisis dokumen sebagai
sumber utama untuk mengumpulkan data. Melalui kajian
komprehensif dari literatur untuk mengidentifikasi
berbagai aspek kualitas buku.









Gambar 10. Ilustrasi tampilan revisi buku guru

RPP RPPMateri
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masukan dalam proses evaluasi Kurikulum 2013 yang

sekarang ini sedang dilakukan oleh Kemendikbud.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil analisis buku guru dan buku siswa IPA kelas

VII SMP/MTs Kurikulum 2013 masih terdapat

kekurangan seperti tidak nampaknya pendekatan

saintifik yang menjadi ciri khas K13 pada buku siswa.

Dan tidak sesuainya antara buku guru dan buku siswa

seperti tidak adanya contoh kunci jawaban kegiatan

penyelidikan di buku siswa. Sehingga diperlukan adanya

perbaikan dari kedua buku ini. Peneliti menawarkan

dengan membuat buku guru dan buku siswa mengikuti

standar penerbit internasional, yaitu Glencoe/McGraw-

Hill. Sehingga revisi buku tersebut dari sisi materi dan

kegiatan penyelidikan mengikuti standar internasional.

Serta memudahkan guru dalam penggunaan buku guru,

buku siswa dan RPP yang telah didesain menjadi satu

buku.

Saran

Masih kurangnya instrumen penilaian buku teks

pelajaran dan buku guru secara nasional, sehingga

harapannya dapat dikembangkan instrumen evaluasi

buku siswa dan buku guru.
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Abstrak

Gaya dan gerak merupakan bagian dari mekanika, dan penting serta sulit dipelajari siswa. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman konsep siswa tentang gaya dan gerak melalui
pemecahan masalah dengan scaffolding diagram benda terisolasi. Penelitian ini menggunakan mixed
methods dengan embedded design. Subyek penelitian adalah 31 siswa SMAN 8 Malang kelas X IPA 1.
Data penelitian ini diambil melalui tes yang disertai alasan, pengamatan selama proses pembelajaran,
transkrip rekaman diskusi kelompok, dan wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan
pendekatan phenomenographic untuk mendeskripsikan pemahaman yang berbeda yang dialami siswa
selama pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 35,5% siswa memiliki pemahaman
yang benar tentang konsep gaya normal yang dipengaruhi gaya selain gaya gravitasi; 77,4% siswa
memiliki pemahaman yang benar tentang gaya tegangan tali; 58,1% siswa memiliki pemahaman yang
benar tentang konsep berat benda dalam lift yang bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan, dan
hanya 25,8% siswa memiliki pemahaman yang benar tentang konsep gaya yang bekerja pada benda
yang bergerak dengan kecepatan konstan di bidang datar yang licin.

Kata Kunci: Pemahaman Konsep, Gaya dan gerak, scaffolding diagram benda terisolasi

Abstract
Force and motion are part of mechanics, and for student, this concept is also important and difficult to
understand. This research aims to analyze student’s conceptual understanding about force and motion
through problem solving with isolated body diagram scaffolding. The research method used is mixed
methods with embedded design. The subject of the research are 31 SMAN 8 Malang student in grade X
IPA 1. Data is gathered from test with reason, observation during learning process, group discussion
transcript record, and interview. Data is analyzed with phenomeographic approach to describe
different understanding of students during learning. The result shows that only 35,5 % students have
correct understanding about normal force affected by other force besides gravitation force; 77,4 %
students have correct understanding about rope tension force; 58,1 % students have correct
understanding about weight inside elevator which is going down with constant velocity; and 25,8 %
students have correct understanding about force in moving objects with constant velocity in frictionless
surface.

Keywords: Concept understanding, force and motion, isolated body diagram scaffolding

PENDAHULUAN

Hukum Newton merupakan bagian dari mekanika,
dan penting serta sulit dipelajari di sekolah selain dua
yang lain, yaitu hukum kekekalan energi dan optik
geometri (Singh and Schunn, 2009). Dalam membahas
hukum Newton, Singh & Schunn (2009) menegaskan
bahwa Gaya dan Gerak merupakan konsep fundamental
dalam semua ilmu sains dan direlasikan terhadap gejala

fisika yang beraneka ragam dalam pengalaman sehari-
hari, serta tulang punggung pengembangan konsep-
konsep sains lain.

Hasil studi lapangan pada tanggal 8 Mei 2014
terhadap pemahaman siswa kelas X di SMAN 1
(kelompok sekolah tinggi) dan SMAN 8 (kelompok
sekolah sedang) Kota Malang yang sudah menempuh
materi gaya dan gerak menunjukkan temuan berikut.
Hanya 22,6% siswa sekolah kelompok tinggi dan 3,03%
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siswa sekolah kelompok sedang yang dapat
mengidentifikasi dan menentukan arah gaya yang
bekerja pada benda yang bergerak dengan kecepatan
konstan. Sejumlah 77,4% siswa sekolah kelompok
tinggi dan 96,7% siswa sekolah kelompok sedang
memiliki pemahaman bahwa pada benda yang bergerak
dengan kecepatan konstan bekerja gaya yang searah
gerak. Temuan ini didukung oleh hasil penelitian Etkina
(2009), Martin (2010), dan Parno (2012) bahwa banyak
siswa, bahkan mahasiswa memiliki pemahaman bahwa
benda berkecepatan konstan memerlukan resultan gaya
yang konstan. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam
membahas gaya dan gerak siswa kesulitan dalam
mengidentifikasi dan menentukan arah gaya yang
bekerja pada obyek target.

Kesulitan siswa dalam mengidentifikasi dan
menentukan arah gaya berdampak pada rendahnya
pemahaman konsep siswa tentang gaya dan gerak. Hasil
analisis ujian nasional SMA tingkat nasional tahun 2013
pada indikator soal ‘menentukan besaran-besaran dalam
hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan
sehari-hari’ hanya 50,19%. Di samping itu, hasil ujian
nasional SMP di tahun yang sama pada indikator
‘menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum
Newton dalam kehidupan sehari-hari’ hanya 59,38%
(BSNP, 2013). Hasil ujian nasional SMA maupun SMP
tersebut menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa
tentang topik gaya dan gerak juga rendah.

Berdasarkan wawancara terhadap guru pengajar
fisika SMAN 1 dan SMAN 8 Malang pada tanggal 8
Mei 2014, rendahnya pemahaman konsep siswa tentang
gaya dan gerak disebabkan karena pembelajaran untuk
topik gaya dan gerak selama ini umumnya dilakukan
melalui penyampaian konsep langsung oleh guru, dan
siswa menerapkan konsep tersebut untuk memecahkan
masalah. Pembelajaran masih berpusat pada guru
dengan cara guru menjelaskan konsep secara urut dari
hukum I, II dan III Newton kemudian dilanjutkan
dengan memberikan latihan soal kepada siswa.
Pembelajaran sangat ditekankan dan berorientasi pada
penyelesaian soal-soal ujian nasional, dan sedikit pada
pemahaman konseptual. Permasalahannya sekarang
adalah bagaimanakah mendesain strategi pemecahan
masalah yang dapat meningkatkan pemahaman konsep
siswa terhadap materi gaya dan gerak.

Pemecahan masalah merupakan salah satu cara
untuk membangun pemahaman konsep siswa karena
melibatkan siswa dalam operasi berpikir analisis,
sintesis dan evaluasi yang dianggap sebagai high-order
keterampilan kognitif. Oleh karena itu, pemecahan
masalah telah menjadi salah satu hal yang penting dari
penyelidikan dalam pendidikan sains, khususnya fisika.
Sayangnya, penelitian telah menemukan bahwa banyak
siswa hanya menggunakan intuisi dan melakukan

manipulasi algoritmik atau matematika dengan hafalan
rumus tanpa memiliki pemahaman dasar tentang
konsep-konsep tertentu saat menyelesaikan suatu
masalah (Ogilvie, 2009).

Berkait dengan pembelajaran yang dapat
membangun pemahaman konsep, Rapp (2005), Sands
(2005), dan Formica et al., (2010) mengisyaratkan
bahwa pembelajaran hendaknya mengacu pada
pandangan teori konstruktivisme personal Piaget dan
konstruktivis sosial Vygotsky. Menurut Piaget dan
Vygotsky, seperti dikutip oleh Corpuz (2006), belajar
merupakan sebuah proses dinamis yang konstruksi dan
rekonstruksi pengetahuan siswa didasarkan atas
pengetahuan awal dan scaffoldingnya.

Serway & Jewett (2010) dan Young & Freedman
(2012) dalam buku teksnya menyatakan bahwa
membuat diagram benda terisolasi merupakan
scaffolding kunci untuk menyelesaikan permasalahan
gaya dan gerak. Diagram benda terisolasi adalah gambar
benda-benda terpisah sebagai bagian dari sistem yang
sedang ditinjau yang dilengkapi dengan semua besaran
fisis yang berkait. Banyak penelitian yang mendukung
gagasan tersebut. Nieminen et al., (2012) melaporkan
bahwa penggunaan representasi diagram benda bebas
yang konsisten berpengaruh kuat terhadap peningkatan
pemahaman konsep siswa tentang gaya dan gerak.
Sementara Rosengrant et al., (2009) dan Ayesh et al.,
(2010) mengatakan bahwa membuat diagram benda
bebas dengan benar dapat membantu siswa memahami
konsep gaya dan gerak dengan lebih baik.

Penggunaan scaffolding dalam bentuk gambar
diagram benda terisolasi diharapkan dapat
merepresentasikan kondisi benda sesungguhnya
sehingga pemahaman konsep siswa dapat meningkat.
Permasalahan yang perlu dipecahkan adalah bagaimana
merancang dan menerapkan scaffolding yang cocok
untuk siswa SMA dalam memahami konsep-konsep
yang melibatkan gaya dan gerak sehingga siswa mampu
memecahkan persoalan terkait dengan baik. Oleh karena
itu, penelitian tentang Analisis Pemahaman Konsep
Gaya dan Gerak Siswa SMA melalui Pemecahan
Masalah dengan scaffolding Diagram Benda Terisolasi
perlu dilakukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan
embedded design. Subyek penelitian adalah siswa
SMAN 8 Malang kelas X IPA 1 sejumlah 31 siswa,
laki-laki 12 dan perempuan 19. Wawancara dilakukan
kepada 14 siswa yang yang terdiri atas 5 siswa
kelompok atas, 5 siswa kelompok sedang dan 4 siswa
kelompok bawah.



Gambar 2. Susunan dua benda bermassa sama yang
dihubungkan tali dan ditempatkan pada sistem katrol
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tegang tali sama dengan 2 mg. Kelompok ini berpikir
bahwa karena tali menahan dua benda yang bermassa
sama, artinya sama dengan tali ditarik dari dua sisi
dengan gaya yang sama, sehingga gaya tegangan talinya
sebesar 2 kali gaya yang menariknya. Pemahaman
kelompok siswa ini menunjukkan bahwa mereka
memiliki pemahaman bahwa penjumlahan resultan gaya
tidak memperhatikan arah gaya. Berbeda dengan
kelompok ini, sebanyak 9,7% siswa lainnya justru
memiliki pemahaman bahwa besarnya gaya tegang tali
pada permasalahan kedua tersebut sama dengan nol.
Alasan yang dikemukan kelompok ini adalah karena tali
menahan dua benda yang sama, maka arah gaya tegang
talinya berlawanan sehingga total gaya tegangan talinya
menjadi nol. Pemahaman kelompok ini menunjukkan
bahwa siswa tidak dapat membedakan antara gaya
tegangan tali dengan resultan gaya pada tali.

Deskripsi pemahaman konsep siswa pada
permasalahan ketiga tentang “besarnya berat suatu
benda yang berada dalam lift yang bergerak  ke bawah
dengan kecepatan konstan” adalah sebagai berikut.
Sebanyak 58,1% siswa sudah memiliki pemahaman
yang benar sesuai sains, yaitu pergerakan lift dengan
kecepatan konstan tidak merubah berat benda, karena
benda yang bergerak dengan kecepatan konstan
memiliki resultan gaya sebesar nol yang berarti sama
dengan benda berada di dalam lift yang diam. Namun
demikian masih ada sebanyak 16,1% siswa yang
memiliki pemahaman bahwa jika lift bergerak turun ke
bawah dengan kecepatan konstan, maka berat benda
dalam lift akan berkurang. Kelompok ini berpikir bahwa
ketika lift bergerak turun, maka gaya gravitasinya makin
bertambah, sehingga benda sedikit terangkat ke atas,
akibatnya berat benda berkurang. Pemikiran siswa ini
disebabkan karena mereka memiliki pemahaman bahwa
gaya gravitasi hanya bekerja pada lift saja (benda
bawah) dan tidak pada benda yang berada dalam lift.
Sebaliknya sebanyak 29% siswa yang lain memiliki
pemahaman bahwa berat benda justru bertambah, karena
makin ke bawah gravitasinya makin besar. Kelompok
ini memahami bahwa berat  adalah hasil kali massa
dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau gravitasinya
tambah besar, maka beratnya juga bertambah. Tampak
bahwa siswa memaknai pergerakan lift sepanjang
lintasannya mampu merubah percepatan gravitasi.

Deskripsi pemahaman konsep siswa pada
permasalahan keempat  tentang “gaya –gaya yang
bekerja pada benda yang bergerak mendatar dengan
kecepatan konstan” adalah sebagai berikut. Sebanyak
25,8% siswa yang  sudah memiliki pemahaman sesuai
sains, bahwa pada benda yang bergerak dengan
kecepatan konstan di bidang datar yang licin hanya ada
gaya berat ke arah bawah dan gaya normal arah keatas
dengan besar keduanya sama. Kelompok ini sudah
memahami konsep hukum II Newton untuk percepatan

nol dengan sangat baik. Mereka  berpikir bahwa jika
gaya gesekan diabaikan berarti tidak ada gaya yang
berlawanan dengan arah gerak, dan karena resultan
gayanya nol (karena bergerak dengan kecepatan
konstan), maka tidak ada gaya yang searah gerak, oleh
karenanya hanya ada gaya berat dan gaya normal yang
besarnya sama dan arahnya berlawanan. Walaupun
beberapa siswa sudah memiliki pemahaman yang benar,
tetapi sebanyak 53,1% siswa memiliki pemahaman
bahwa untuk benda yang bergerak  di bidang datar yang
licin dengan kecepatan konstan, selalu ada gaya yang
searah gerak walaupun gaya geseknya dianggap tidak
ada. Kelompok ini memahami bahwa gaya adalah
penyebab gerak benda, jika tidak ada gaya, maka benda
tidak dapat bergerak. Jadi  agar benda tetap dapat
bergerak, maka harus ada gaya searah geraknya untuk
menjaga gerakannya tetap konstan. Berbeda dengan
kelompok ini, sebanyak 19,4% siswa lainnya justru
berpikir bahwa benda yang bergerak dengan kecepatan
konstan di bidang datar yang licin bekerja gaya pada
empat arah yaitu atas (N), bawah (w), searah gerak (F)
dan berlawanan dengan arah gerak (fk). Kelompok ini
berpikir bahwa walaupun gesekan diabaikan, maka pada
benda yang bergerak tetap memiliki gaya gesek kinetis,
sehingga terdapat gaya pada arah berlawanan. Namun
demikian kelompok ini sudah memahami bahwa untuk
benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka
resultan gayanya sama dengan nol. Oleh karenanya
kelompok ini berpikir karena ada gaya ke belakang,
maka harus ada gaya ke depan untuk mengimbangi gaya
gesek tersebut. Temuan ini mendukung temuan
penelitian sebelumnya, yaitu  Etkina (2009), Martin
(2010), dan Parno (2012) bahwa banyak siswa, bahkan
mahasiswa memiliki pemahaman yang salah bahwa
benda berkecepatan konstan memerlukan resultan gaya
yang konstan.

Dari temuan dan pembahasan tentang klasifikasi
pemahaman siswa di atas tampak bahwa pemahaman
yang tidak sesuai sains pada konsep hukum II Newton
untuk percepatan nol disebabkan oleh masih adanya
pemahaman yang salah pada hubungan antara gaya
normal dan gaya berat, pemahaman yang salah
mengenai gaya gravitasi dan gaya berat, dan
pemahaman yang salah tentang gaya dan resultan gaya.
Pemahaman yang salah pada beberapa konsep di atas
perlu mendapat perhatian kita semua bagaimana
memperbaikinya ke depan.

Selain temuan klasifikasi pemahaman siswa tentang
konsep hukum II Newton untuk percepatan nol seperti
dideskripsikan diatas, juga ditemukan beberapa hal
sebagi berikut. Dari analisis alasan jawaban tes dan
wawancara, didapatkan  bahwa sebanyak 15 siswa
(48%) mengemukakan alasan jawaban dengan
menggunakan deskripsi berdasarkan penalaran saja
tanpa menggunakan gambar diagram benda terisolasi
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maupun persamaan matematis. Mereka beralasan belum
memahami jenis-jenis gaya apa saja yang berinteraksi
dengan benda dan kemana arahnya, jadi jika harus
menggambar mereka justru takut jawabannya salah.
Alasan ini masuk akal karena siswa memang belum
belajar tentang konsep gaya gesek dan gaya gravitasi,
sementara dalam materi gaya dan gerak dua gaya
tersebut muncul. Temuan ini mendukung temuan
beberapa peneliti sebelumnya bahwa kesulitan umum
siswa pada saat menggambar diagram benda terisolasi
adalah menggambar gaya pada arah yang salah atau
analisis vektor gaya gravitasi yang salah (Ayesh et al.
2010, Savinainen et al. 2013, Martin et al. 2010).
Sedangkan untuk alasan tidak menggunakan persamaan
matematis, karena siswa merasa kemampuan
matematika mereka rendah, sehingga jika menggunakan
persamaan matematis justru mereka merasa sulit untuk
memahami makna fisisnya.

Sedangkan sebanyak 16 siswa lainnya (52%) sudah
menggunakan diagram benda terisolasi untuk
mendeskripsikan alasan jawabannya pada beberapa soal,
itupun tidak semua gambar benar. Kesalahan yang
ditemukan pada gambar diagram terisolasi yang dibuat
siswa adalah sebagai berikut. Pertama, gaya yang
digambar kurang lengkap, terutama untuk permasalahan
pertama (banyak yang tidak menggambar gaya tekan).
Hal ini disebabkan karena siswa kurang memahami
makna kata “ditekan” pada permasalahan pertama, dan
siswa akan lebih mudah memahami kata “diberi gaya ke
bawah”. Kedua, siswa menggambar arah gaya yang
salah (khususnya menggambar gaya tegangan tali).
Ketiga, siswa menempatkan pangkal gaya yang salah,
banyak ditemukan ketika menggambar gaya berat dan
gaya normal. Tampak bahwa kesalahan dalam membuat
gambar diagram benda terisolasi yang dibuat siswa
mengindikasikan bahwa siswa belum dapat
mengidentifikasi gaya dengan baik, menentukan arah
gaya dengan benar dan menggambar gaya dengan benar.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang
jenis-jenis gaya dan arah vector/gaya dan menggambar
vektor  perlu diperbaiki.

Dari analisis data pengamatan dan transkrip rekaman
diskusi selama proses pembelajaran juga ditemukan
beberapa pemahaman yang salah pada siswa, yaitu
siswa bingung antara massa dengan berat. Mereka
berpikir bahwa berat itu bukan gaya karena dalam
kehidupan sehari-hari  mereka menggunakan kata berat
ketika mereka menimbang suatu benda dengan satuan
kilogram. Selain pemahaman yang salah antara massa
dan berat juga didapati beberapa siswa membedakan
gaya gravitasi dengan gaya berat. Menurut beberapa
siswa gaya gravitasi tidak sama dengan gaya berat.

PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut. (1)
Pemahaman siswa yang sudah sesuai sains pada konsep
menentukan besar gaya normal yang dipengaruhi gaya
selain gaya gravitasi sebesar 35,5%; menentukan
besarnya gaya tegangan tali  pada susunan dua benda
yang bermassa sama (77,4%); menentukan berat benda
dalam lift yang bergerak dengan kecepatan konstan
(58,1%), dan menentukan gaya-gaya yang bekerja pada
benda yang bergerak dengan kecepatan konstan di
bidang datar yang licin (25,8%). (2) Pemahaman belum
sesuai sains yang paling banyak (lebih dari separoh
siswa) adalah pada konsep menentukan besar gaya
normal yang dipengaruhi gaya selain gaya gravitasi
sebesar 54,8%; dan menentukan gaya-gaya yang
bekerja pada benda yang bergerak dengan kecepatan
konstan di bidang datar yang licin (53,1%). Pemahaman
yang dimaksud adalah “gaya normal selalu sama dengan
gaya berat ( N=W)”, dan “pada benda yang bergerak
dengan kecepatan konstan selalu ada gaya yang searah
gerak”.

Saran
Hasil penelitian ini, setidaknya, dapat

dimanfaatkan oleh pihak berikut. Berdasarkan sejumlah
model pemahaman siswa tersebut guru dapat merancang
pembelajaran dan scaffolding yang disiapkan untuk
membantu siswa dalam memahami konsep gaya dan
gerak dengan lebih baik. Sebelum mempelajari konsep
gaya dan gerak sebaiknya semua besaran yang
diperlukan (penjumlahan vektor, gaya berat atau gaya
gravitasi, gaya tegang tali, gaya normal, gaya gesek)
sudah diberikan terlebih dahulu sebagai materi prasarat.
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Abstrak

Argumentasi sebagai salah satu komponen dari literasi sains merupakan keterampilan yang perlu
dikembangkan dalam pembelajaran fisika. Keterampilan berargumentasi dapat dilatihkan kepada
siswa dengan cara menerapkan model pembelajaran. Model pembelajaran penyelesaian masalah
argumentatif (PMA) untuk mengajarkan fisika dan melatih keterampilan berargumentasi ilmiah yang
dikembangkan dalam penelitian ini perlu divalidasi oleh pakar. Hasil validasi menunjukkan bahwa
rasional model, dukungan teori, sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak
instruksional dan pengiring model pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk
dalam kategori valid.

Kata Kunci: validitas, model pembelajaran, keterampilan argumentasi.

Abstract

Argumentation as one of the scientific literacy important to develop in physics instruction.
Argumentation skills able to develop with apply the instructional model. Argumentatif problem solving
as instructional model that develop in this research need validation from experts. The result of
validation shown that rational, theoritical support, phases of model, social system, reaction principless,
supporting system, and instructional and nurturent effects that develop in this research included in the
category of valid.

Keywords: validity, instructional model, argumentation skills.

PENDAHULUAN
Argumentasi merupakan bagian penting dari

keterampilan berpikir ilmiah dan penalaran (Osborne, et
al., 2004). Keterlibatan siswa dalam argumentasi
merupakan komponen penting dari literasi sains
(Sampson dan Clark, 2007). Hasil tes menunjukkan
bahwa sebagian besar siswa mampu memberikan bukti
untuk argumen, kontra argumen, dan sanggahan namun
kemampuan siswa untuk memberikan justifikasi
terhadap argumen, kontra argumen, dan sanggahan
masih rendah (Supeno, 2014a). Hasil penelitian juga
menunjukkan bahwa keterampilan berargumentasi
siswa masih rendah karena proses pembelajaran fisika
yang dilakukan oleh guru fisika belum melatihkan
keterampilan tersebut (Supeno, 2014b). Berdasarkan
kondisi di atas serta mengingat pentingnya
keterampilan berargumentasi ilmiah maka perlu adanya
usaha mengembangkan keterampilan tersebut dalam

proses pembelajaran, di antaranya melalui penerapan
model pembelajaran yang tepat.

Beberapa peneliti telah mengembangkan dan
menerapkan model pembelajaran untuk melatih
keterampilan berargumentasi (Wilson, et al., 2010;
Walker, et al., 2010; Acar dan Patton, 2012;
Katchevich, et al., 2013). Wilson, dkk. (2010)
menerapkan model pembelajaran BSCS 5E untuk
melatih keterampilan bernalar dan berargumentasi
namun normalized gain yang diperoleh masih dalam
kategori sedang dan dalam implementasinya banyak
memerlukan waktu untuk kegiatan menulis, diskusi
dalam kelompok, dan membangun pengetahuan.
Walker, dkk. (2010) menerapkan pembelajaran kimia
berbasis argumentasi menggunakan model Argument-
Driven Inquiry (ADI) namun hasil penelitian
menunjukkan bahwa siswa pada kelompok ADI tidak
secara signifikan memiliki pemahaman konsep lebih
baik dibandingkan kelompok kontrol. Sementara itu
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Acar dan Patton (2012) menerapkan pembelajaran
inkuiri namun hanya mampu mengembangkan kontra
argumen dan sanggahan tetapi tidak mampu
mengembangkan argumen siswa. Beberapa peneliti
menganjurkan penggunaan komputer untuk
mengembangkan keterampilan berargumentasi (Huang,
et al., 2009; Yeh dan She, 2010), namun demikian
interaksi antara siswa dengan komputer sangat terbatas.

Model pembelajaran yang diarahkan untuk
melatih keterampilan berargumentasi ilmiah telah
dikembangkan dan diterapkan dalam proses
pembelajaran, di antaranya model BSCS 5E (Wilson, et
al., 2010), model inkuiri (Acar dan Patton, 2012;
Katchevich, et al., 2013), serta model ADI (Walker, et
al., 2010). Walaupun model-model tersebut mampu
menumbuhkan keterampilan berargumentasi ilmiah
namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa
kelemahan. Mengacu pada model-model pembelajaran
yang telah digunakan serta kelemahannya maka perlu
dikembangkan suatu model pembelajaran yang mampu
melatih keterampilan siswa dalam memperoleh,
menganalisis, dan mengevaluasi data untuk
menjelaskan fenomena alam secara ilmiah; membantu
siswa dalam mengembangkan dan menggunakan
kebiasaan berpikir secara ilmiah; memahami konten
sains; mengembangkan keterampilan berargumentasi
ilmiah, serta memberikan kesempatan bagi siswa untuk
berperan dalam proses sains. Untuk itu dalam penelitian
ini dikembangkan suatu model pembelajaran
Penyelesaian Masalah Argumentatif (PMA) yang dapat
digunakan untuk mengajarkan fisika dan melatih
keterampilan siswa dalam berargumentasi ilmiah.
Model pembelajaran PMA yang dikembangkan dalam
penelitian ini merupakan suatu produk penelitian. Suatu
produk penelitian dikatakan baik apabila memenuhi
beberapa kriteria, yaitu valid, praktis, dan efektif
(Nieveen, 1999).

METODE
Sintaks model pembelajaran yang dikembangkan

terdiri dari lima fase. Setiap fase dari model
pembelajaran sama pentingnya dalam mencapai tujuan
pembelajaran sehingga kelima fase dirancang saling
terkait satu dengan lainnya. Fase pertama adalah
indentifikasi permasalahan, fase kedua adalah
perolehan data, fase ketiga adalah perumusan jawaban
permasalahan secara argumentatif, fase keempat adalah
sesi argumentasi, dan fase kelima adalah evaluasi
proses dan hasil penyelesaian masalah. Desain model
pembelajaran yang dikembangkan diwujudkan dalam
bentuk buku model dan selanjutnya divalidasi oleh
pakar dalam suatu forum diskusi yang biasa disebut
sebagai Focus Group Discussion (FGD). Fokus diskusi
dalam kegiatan FGD adalah membahas validitas model
pembelajaran yang dikembangkan secara teoritik yang
meliputi komponen model, yaitu: i) teori pendukung, ii)
sintaks, iii) sistem sosial, iv) prinsip reaksi, v) sistem
pendukung, vi) dampak instruksional dan dampak
pengiring.

Focus Group Discussion (FGD) adalah diskusi
kelompok kecil di mana peserta menanggapi
serangkaian pertanyaan yang terfokus pada satu topik
(Marrelli, 2008). Metode FGD yang bersifat kualitatif

memiliki sifat tidak pasti, berupa eksploratori atau
pendalaman terhadap suatu masalah dan tidak dapat
digeneralisasi (Setyobudi, 2010). Tujuan utama dari
FGD adalah untuk mengidentifikasi berbagai
pandangan dan memperoleh pemahaman seputar topik
penelitian dari perspektif peserta (Hennink, 2007).

Teknik yang digunakan dalam FGD adalah teknik
panel pakar. Pada panel ahli, orang-orang yang
dianggap memahami tentang suatu topik berbagi
pengetahuan mereka dalam suatu diskusi (Marrelli,
2008). Kelompok diskusi berfungsi seperti kelompok
interview dengan fasilitator mengajukan serangkaian
pertanyaan dan masing-masing anggota panel
memberikan jawaban. Panel pakar merupakan
pendekatan yang efektif untuk mengumpulkan sejumlah
besar data dengan cepat.

Sebelum FGD dimulai, peneliti mencari informasi
tentang latar belakang kepakaran peserta. Focus Group
Discussion dilakukan dengan urutan langkah-langkah
sebagai berikut.
1. Setelah dilakukan perkenalan singkat, selanjutnya

dijelaskan tujuan dan ruang lingkup diskusi.
2. Peserta diminta untuk memperkenalkan diri secara

singkat.
3. Diskusi disusun berdasarkan tema kunci dengan

menggunakan pertanyaan pemandu yang
dipersiapkan sebelumnya.

4. Selama diskusi, semua peserta diberi kesempatan
untuk berpartisipasi.

5. Moderator menggunakan berbagai taktik untuk
memfasilitasi kelompok. Adapun taktik moderator
yang dapat digunakan adalah: (i) merangsang
peserta untuk berbicara satu sama lain, (ii)
mendorong semua peserta untuk berbicara, (iii)
mencegah peserta yang dominan berbicara melalui
isyarat verbal dan non verbal.

6. Memperhatikan apa yang dikatakan peserta dalam
rangka mendorong peserta lainnya.

7. Menggunakan pertanyaan netral dan terbuka dengan
jawaban sebanyak mungkin serta tidak
menyarankan jawaban.

8. Menginterupsi respon non-produktif melalui
perilaku verbal maupun non verbal, misalnya
mengungkapkan kembali pertanyaan asli, berpaling
pada orang lain, memegang tangan peserta,
mengatakan interupsi dan menjelaskan alasan
interupsi.

9. Menggunakan tindakan non verbal untuk
mendorong peserta berbicara, misalnya dengan
kontak mata, membungkukkan badan,
menggerakkan tangan.

10. Menyeimbangkan perhatian peserta antara proses
(bagaimana hal tersebut terjadi) dan konten (apa
yang dikatakan).

11. Melakukan penyelidikan secara mendalam tanpa
memimpin peserta.

Tujuan dari kegiatan FGD dalam penelitian ini
adalah untuk menentukan validitas model pembelajaran
yang dikembangkan oleh peneliti, meliputi teori
pendukung model, sintaks, sistem sosial, prinsip reaksi,
sistem pendukung, dan dampak instruksional dan
pengiring model. Pengumpulan data validitas model
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pembelajaran PMA melalui kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) dilakukan oleh pakar menggunakan
lembar validasi model pembelajaran. Reliabilitas
instrumen berupa lembar validasi model pembelajaran
PMA didasarkan pada interobserer agreement yang
diperoleh dari analisis statistik percentage of agreement
(R) (Borich, 1994):

%1001 
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Keterangan:
R : koefisien reliabilitas,
A : skor tertinggi oleh ketiga validator,
B : skor terendah oleh ketiga validator.

Validitas model pembelajaran PMA ditentukan
dengan mengacu pada kriteria validitas yang terdapat
pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria penilaian validitas model
pembelajaran.

Interval Skor Kategori
Penilaian Keterangan

3,60 ≤ Skor ≤
4,00

Sangat
Valid

Dapat digunakan tanpa
revisi

2,60 ≤ Skor ≤
3,50 Valid Dapat digunakan

dengan revisi sedikit
1,60 ≤ Skor ≤

2,50
Kurang
Valid

Dapat digunakan
dengan banyak revisi

1,00 ≤ Skor ≤
1,50

Tidak
Valid

Belum dapat
digunakan dan masih
memerlukan konsultasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model pembelajaran yang dikembangkan diberi

nama model pembelajaran Penyelesaian Masalah
Argumentatif (PMA) dan mengacu pada proses inkuiri
yang diusulkan oleh Palincsar, dkk. (1998). Teori
belajar yang mendukung adalah pandangan teori
konstruktivis sosial yang meninjau beberapa komponen
agar proses belajar dapat terjadi, yaitu Zone of Proximal
Development (ZPD), scaffolding, cognitive
apprenticeship, dan cooperative learning (Santrock,
2011). Ilustrasi dari alur lima fase dalam sintaks model
pembelajaran PMA ditunjukkan pada Gambar 1.

Fase 1: Identifikasi Masalah

Fase 2: Perolehan Data

Siswa dalam kelompok kemudian melakukan...

Secara kelompok kemudian...

Fase 3: Merumuskan Jawaban Masalah Secara Tentatif

Jawaban masalah selanjutnya didiskusikan pada ...

Fase 4: Sesi Argumentasi

Siswa dan guru secara bersama melakukan ...

Fase 5: Evaluasi Proses dan Hasil Penyelesaian Masalah

Gambar 1. Tahapan dalam model pembelajaran PMA.

Fase pertama adalah indentifikasi permasalahan
yang didesain agar siswa memiliki rasa ingin tahu dan
minat terhadap materi pelajaran yang akan dipelajari
serta tertantang untuk menyelesaikan masalah yang
diajukan. Agar timbul rasa ingin tahu dan minat
terhadap pembelajaran maka siswa harus menaruh
perhatian (teori ARCS) (Keller, 1987). Salah satu cara
untuk menstimulasi perhatian siswa adalah melalui
perangsangan inkuiri, yaitu menstimulasi rasa ingin
tahu dengan mengajukan permasalahan untuk
diselesaikan (Keller, 1987). Masalah yang diajukan
pada siswa dapat berupa masalah yang memiliki
struktur tak jelas agar membangkitkan rasa ingin tahu
siswa sehingga membuat mereka tertarik untuk
menemukan jawabannya (Arends, 2012). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat
secara kognitif dalam mendefinisikan suatu
permasalahan akan secara aktif terlibat dalam proses
pembelajaran berikutnya (Rotgans dan Schmidt, 2011).

Fase kedua adalah perolehan data. Pada fase ini,
siswa bekerja secara kelompok kolaboratif
melaksanakan kegiatan perolehan data yang akan
digunakan untuk menyusun argumen dan menjawab
permasalahan yang diajukan pada fase pertama. Tujuan
dari fase ini adalah memberi kesempatan siswa untuk
belajar bagaimana memperoleh data melalui kegiatan
investigasi sehingga mereka akan memahami
bagaimana proses sains bekerja. Keterampilan proses
sains siswa yang rendah dapat diatasi dengan mengubah
level bantuan secara bertahap atau scaffolding
(Santrock, 2011) dalam bentuk lembar kerja terstruktur
dan pertanyaan membimbing. Siswa yang lebih
terampil melakukan investigasi dapat memberikan
pemagangan kognitif (cognitive apprenticeship) bagi
siswa lainnya yang belum memiliki keterampilan
(Slavin, 2006). Fase perolehan data juga
memungkinkan siswa untuk memiliki pengalaman
ilmiah dengan menerapkan metode ilmiah sehingga



75

akan tertanam sikap teliti, jujur, sopan, menghargai
pendapat orang lain, kemampuan mengumpulkan
informasi melalui berbagai cara dan berkomunikasi.

Fase ketiga adalah perumusan jawaban
permasalahan secara argumentatif. Pada fase ini siswa
harus menulis klaim sebagai bentuk jawaban terhadap
permasalahan yang diajukan pada fase pertama. Klaim
harus didasarkan pada bukti berupa data yang diperoleh
pada fase kedua dan disertai dengan penalaran ilmiah.
Menjelaskan tentang fenomena alam berdasarkan data
yang diperoleh melalui proses investigasi merupakan
elemen penting dalam belajar sains (Duschl, 2008).
Fase ketiga didesain dengan tujuan untuk menegaskan
pentingnya keterampilan berargumentasi ilmiah dalam
sains. Siswa harus memahami bahwa para ilmuwan
sains terdahulu mampu memberikan penjelasan,
kesimpulan, atau klaim pengetahuan disertai dengan
dukungan bukti empirik (Zhai, et al., 2014). Langkah
ketiga ini juga untuk membantu siswa dalam
mengembangkan argumen yang baik, menentukan
apakah bukti atau data yang diperoleh dapat digunakan
untuk mendukung klaim. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa siswa jarang menghubungkan argumen dengan
bukti dan jarang menggunakan data untuk mendukung
bukti ketika menjawab suatu pertanyaan (McNeill,
2011).

Fase keempat adalah sesi argumentasi. Pada sesi
ini, masing-masing kelompok diberi kesempatan untuk
menyampaikan klaim dan argumennya kepada
kelompok lain dan kelompok lainnya akan memberikan
kritikan terhadap klaim dan argumen yang diberikan.
Siswa akan lebih tertarik untuk belajar ketika diberi
kesempatan untuk menyampaikan idenya ke siswa lain,
merespon pertanyaan siswa lain, menyampaikan bukti
atas idenya, dan mengevaluasi manfaat bertukar ide
(Duschl, et al., 2007). Strategi penting untuk
mendukung partisipasi siswa dalam berargumentasi
adalah diskusi kelompok (Sampson dan Clark, 2011)
karena dengan diskusi, siswa akan dapat
mempertahankan argumennya sehingga akan
meningkatkan pemahamannya (Schunk, 2012). Dengan
demikian siswa akan mendapat kesempatan untuk
mengevaluasi dan memperbaiki klaim dan argumennya
melalui kegiatan diskusi. Kemampuan mengevaluasi
klaim adalah komponen penting dalam belajar sains
karena hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa
sering mengandalkan logika untuk menerima atau
menolak suatu ide (Sampson dan Clark, 2011). Hasil
penelitian lain menunjukkan bahwa kurangnya
kesempatan siswa dalam kegiatan exploratory talk
memberi kontribusi kepada kurang suksesnya kegiatan
berargumentasi (Chin dan Osborne, 2010).

Fase kelima adalah evaluasi proses dan hasil
penyelesaian masalah yang dirancang agar siswa
memiliki kesempatan memberikan umpan balik
terhadap proses inkuiri dan hasil penyelesaian masalah
yang telah disepakati sehingga dapat mengembangkan
kemampuan metakognitifnya. Fase ini juga dirancang
untuk menciptakan sikap menghargai bukti dan
pemikiran kritis di dalam kelas serta menciptakan
lingkungan belajar yang menuntut siswa
bertanggungjawab atas kualitas kesimpulan dan
argumen yang telah disepakati. Siswa juga akan

mendapat kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan menganalisis, mengevaluasi dan
menyimpulkan pengetahuan sehingga akan memiliki
kemampuan dalam self regulated learning, yaitu
pengetahuan tentang strategi yang efektif serta
bagaimana dan kapan menggunakannya (Slavin, 2006).
Pada akhir sesi ini, guru dapat memberikan feedback
terhadap hasil penyelesaian masalah dan argumen yang
telah disepakati sehingga siswa akan mencapai batas
atas dari ZPD. Feedback harus diberikan secara spesifik
dan sesegera mungkin karena tanpa adanya feedback
siswa akan memperoleh sedikit pengetahuan (Arends,
2012).

Rancangan sintak model sebagaimana diuraikan di
atas serta komponen lainnya, yaitu rasional model,
dukungan teori dan empirik, sistem sosial, prinsip
reaksi, sistem pendukung, dan dampak instruksional
dan pengiring dituangkan dalam bentuk buku model
dan divalidasi oleh pakar dalam kegiatan FGD. Hasil
validasi setiap komponen tersebut ditunjukkan pada
Tabel 2. Nampak bahwa komponen model yang
meliputi rasional model, dukungan teori, sintaks, sistem
sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, serta dampak
instruksional dan dampak pengiring termasuk dalam
kategori valid. Tinjauan terhadap seluruh aspek validasi
juga menunjukkan bahwa model PMA valid secara isi
dan konstruk. Valid secara isi karena didasarkan pada
state-of-the-art dan valid secara konstruk karena antar
bagian saling terkait (Nieveen, 1999). Hasil ini
mengindikasikan bahwa model pembelajaran PMA
memberi peluang untuk diterapkannya pembelajaran
fisika dengan melibatkan proses dan produk sehingga
dapat melatih keterampilan berargumentasi. Siswa
dapat melakukan perolehan data serta berdiskusi
dengan siswa lain untuk berlatih membangun argumen,
menemukan bukti atas argumen yang diusulkan,
bernalar untuk memberikan justifikasi argumen. Sesi
argumentasi akan memberi kesempatan siswa dapat
memvalidasi argumen yang diusulkan bersama dengan
siswa lain dalam kelas.

Tabel 2. Hasil validasi setiap komponen model.

Komponen
Model
PMA

Reliabili
tas

Instrum
en

Kriteri
a

Skor
Validit

as

Kriter
ia

Rasional
Model 100,00% Reliab

el 3,20 Valid

Dukungan
Teori 90,00% Reliab

el 3,20 Valid

Sintaks 94,01% Reliab
el 3,45 Valid

Sistem
Sosial 94,12% Reliab

el 3,73 Sangat
Valid

Prinsip
Reaksi 97,62% Reliab

el 3,70 Sangat
Valid

Sistem
Pendukung 86,13% Reliab

el 3,17 Valid

Dampak
Instruksiona
l dan
Pengiring

98,00% Reliab
el 3,33 Valid
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Rata-rata 94,27% Reliab
el 3,40 Valid

Untuk penelitian selanjutnya masih perlu
dilakukan kajian terhadap kepraktisan dan efektivitas
dari model PMA. Kepraktisan dan efektivitas model
akan ditentukan melalui implementasi pembelajaran
fisika di kelas dengan menerapkan model PMA. Kajian
tentang kepraktisan model meliputi keterlaksanaan
pembelajaran, aktivitas siswa selama pelaksanaan
model, dan kendala apa saja yang dihadapi guru saat
diterapkan model pembelajaran. Kajian tentang
efektivitas model meliputi peningkatan hasil belajar
fisika dan keterampilan berargumentasi ilmiah, serta
respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran
dengan menerapkan model pembelajaran yang
dikembangkan dalam penelitian ini.

PENUTUP
Simpulan

Keterampilan berargumentasi ilmiah merupakan
salah komponen dari literasi sains. Keterampilan ini
dapat dikembangkan selama pembelajaran fisika salah
satunya dengan cara menerapkan model pembelajaran
yang valid. Model yang dikembangkan dalam penelitian
ini meliputi beberapa komponen, yaitu rasional model,
dukungan teori, sintaks model, sistem sosial, prinsip
reaksi, sistem pendukung, serta dampak instruksional
dan pengiring. Validasi oleh pakar dalam kegiatan FGD
menunjukkan bahwa model yang dikembangkan
termasuk dalam kategori valid.

Saran
Hasil penelitian ini masih perlu ditindaklanjuti

dengan menerapkan model pembelajaran dalam proses
pembelajaran fisika di kelas. Hasil dari implementasi
pembelajaran di kelas diharapkan dapat menggambarkan
kepraktisan dan efektivitas model yang dikembangkan.
Untuk keperluan tersebut, guru-guru fisika dapat
mencoba untuk mengimplementasikannya dalam
pembelajaran di kelas sebagai bahan masukkan bagi
peneliti untuk proses penyempurnaan hasil penelitian.
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ABSTRAK

Pembahasan tentang pembelajaran fisika terkait langsung dengan fisika sekolah. Pola belajar yang masih
sangat individualis membuat setiap siswa hanya memikirkan keberhasilan belajarnya sendiri, tidak
tumbuh dalam diri siswa rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan orang lain. Pembelajaran di sekolah
selain menuntut kecerdasan intelektual, siswa pun dituntut untuk memiliki kecerdasan sosial. Penguasaan
konsep fisika merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi siswa untuk mengatasi masalah dalam
kehidupan sehari-hari. Pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation dianggap
memiliki kelebihan-kelebihan yang mampu mengatasi masalah yang ditemukan serta meningkatkan
aktivitas siswa. Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum fisika yang sangat penting karena
dalam proses pembelajaran maupun penyelesaiannya memungkinkan siswa untuk memperoleh
pengalaman menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada
masalah baru yang dihadapi. Yun Yu et all (2013) menyatakan bahwa belajar menggunakan scaffolding
memiliki hasil yang lebih baik dalam kegiatan menjawab pertanyaan. Banyaknya scaffolding yang
diperlukan tergantung pada masing-masing individu dan sebagian siswa proses berpikirnya dapat
berkembang hingga struktur berpikir yang sesuai dengan struktur masalah setelah mendapatkan
scaffolding sesuai dengan keperluannya. Tulisan ini mengkaji pembelajaran fisika di kelas dengan
pemberian scaffolding konseptual berbasis group investigation yang mengacu pada kemampuan
pemecahan masalah fisika.

Kata kunci: scaffolding konseptual, group Investigation, kemampuan pemecahan masalah fisaka.

PENDAHULUAN
Pembelajaran fisika di kelas masih

menghadapi beberapa masalah. Guru fisika masih
belum efektif melatihkan kemampuan pemecahan
masalah, sehingga siswa kurang memiliki kemampuan
memecahkan masalah dengan baik (Brok dkk., 2010).
Hal ini mengakibatkan pelajaran fisika dirasakan oleh
sebagian besar siswa sebagai pelajaran yang sulit
dipahami (Ornek dkk, 2010; ; Wijayanti dkk., 2010;
Aritonang, 2008), tidak menarik, membosankan
(Amiruddin, 2010; William, 1999).  Dari studi
pendahuluan yang telah dilakukan, pelaksanaan
pembelajaran di dalam kelas masih didominasi dengan
metode terpusat pada guru pada saat penyampaian
materi, sehingga pembelajaran pun terjadi hanya
dengan komunikasi satu arah. Namun guru juga
melakukan inovasi pembelajaran dengan metode lain,
seperti setelah selesai menyampaikan materi
pembelajaran, siswa ikut dilibatkan pada pembelajaran
seperti tanya jawab, ataupun latihan soal.

Dalam belajar fisika, aspek yang
dikembangkan adalah kemampuan berpikir analitis,
induktif dan deduktif dalam menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan peristiwa alam sekitar, baik
secara kualitatif maupun kuantitatif dengan
menggunakan matematika (Serway dan Jewett, 2010).
Pelaksanaan pembelajaran disekolah sudah berjalan

dengan baik. Guru telah berusaha untuk menerapkan
strategi pembelajaran yang inovatif, namun masih
banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam
menghubungkan konsep fisika dengan masalah-
masalah fisika. Riset telah membuktikan mengenai
proses pemecahan masalah. Gerace, J.W. et al (2005),
menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah
seorang siswa tidak hanya tergantung pada tingkat
kematangannya tetapi juga ditentukan dari
permasalahan yang mereka sendiri mengalaminya.
Selanjutnya Grace, J.W. et al (2005) menyimpulkan
bahwa kemampuan untuk memecahkan suatu masalah,
tidak hanya ditentukan oleh pola pikir melainkan
dipengaruhi oleh kerja atau pelatihan. Dengan demikian
pembelajaran yang bernuansa pemecahan masalah
harus dirancang dan mendorong sedemikian rupa
sehingga mampu merangsang siswa untuk berfikir dan
mendorong menggunakan pikirannya secara sadar
untuk memecah-kan masalah.

Temuan di atas mengindikasikan bahwa
terdapat kesenjangan antara pengetahuan awal siswa
dan substansi materi yang sedang dipelajari. Siswa
yang sedang belajar fisika memerlukan pendampingan
kognitif yang berupa scafolding konseptual.
Penggunaan scafolding konseptual mampu mendorong
siswa untuk memecahkan masalah (Ding, 2011).
Pendampingan kognitif terhadap siswa akan
menjembatani pengetahuan awal fisika siswa yang
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masih rendah menuju kemampuan pemecahan masalah
fisika yang tinggi sehingga akan meningkatkan hasil
belajar siswa. Pendampingan kognitif merupakan suatu
proses dimana siswa belajar dari orang yang lebih
berpengalaman tentang proses dan ketrampilan
kognitif. Proses pendampingan dapat berupa pemberian
dukungan dan contoh, sehingga siswa mencapai
pengetahuan dan ketrampilan baru (Dennen, 2004:426).
Beberapa metode pembelajaran yang menarik pada
konsep pendampingan kognitif yaitu scafolding,
modeling, mentoring, dan coaching. Semuanya
merupakan metode pembelajaran yang berupaya
meningkatkan belajar melalui interaksi sosial dengan
melibatkan negosiasi isi, pemahaman, dan kebutuhan
belajar. Scafolding dan explanation merupakan metode
utama dalam pendampingan kognitif.

Scafolding merupakan dukungan guru
terhadap siswa untuk membantu menyelesaikan proses
belajar yang tidak dapat diselesaikan siswa secara
sendiri. Scaffolding telah diinterpretasikan dalam
pengertian yang luas sebagai suatu bentuk bantuan
untuk perkembangan dan belajar anak dan remaja
(Rasmussen, 2001). Scafolding merupakan bantuan
(Dennen, 2004:814), dukungan (Slavin, 2006) kepada
siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran untuk
membantu siswa dalam mencapai tingkat ketrampilan
di luar kemampuan siswa, yang kemudian secara
bertahap dukungan dan bantuan tersebut dikurangi yang
kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera
setelah siswa mampu melakukan tugas tersebut secara
mandiri. Siswa dapat melakukan tugas tersebut apabila
memiliki pola belajar yang tepat.

Penelitian tentang scafolding juga telah
banyak dilakukan. Yun Yu et all (2013) menyatakan
bahwa belajar menggunakan scafolding memiliki hasil
yang lebih baik dalam kegiatan menjawab pertanyaan.
Manlove (2009) menyatakan bahwa pemberian
scafolding kepada siswa berdampak positif terhadap
hasil belajar siswa. Panitz (2009) menjelaskan bahwa
scafolding memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan
melampuai tingkat kemandirian siswa. Podolefsky dan
Finkelstein (2007) mengungkapkan pembelajaran
scafolding yang menfokuskan perhatian siswa dalam
proses berfikir menunjukkan hasil yang produktif.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan,
pemberian scafolding maupun pembelajaran dengan
group investigation sama-sama dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika.
Pelaksanaan scaffolding konseptual dalam
pembelajaran dapat ditempuh berbagai cara, yakni:
individual, kelompok kecil, atau kelas (Koes, 2012:7).
Pelaksanaan scaffolding secara individu lebih efektif
dilaksanakan di luar pembelajaran karena

membutuhkan waktu yang lebih banyak. Pelaksanaan
scafollding dalam kelompok kecil dilaksanakan dengan
menggunakan strategi pembelajaran kooperatif.
Sedangkan pelaksanaan scafollding dalam kelompok
besar atau kelas disajikan dalam pembelajaran
langsung.

Pola belajar yang masih sangat individualis
membuat setiap siswa hanya memikirkan keberhasilan
belajarnya sendiri, tidak tumbuh dalam diri siswa rasa
tanggung jawab terhadap keberhasilan orang lain.
Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar
merupakan suatu implementasi dari motivasi siswa
dalam proses tersebut tentu saja disamping menerima
materi pelajaran dari guru. Siswa dapat berperan aktif
dengan cara melakukan aktivitas yang mendukung
proses belajar diantaranya dengan cara berdiskusi,
membaca dan memahami materi pelajaran,
melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan guru atau
mencari sumber-sumber materi lain yang sekiranya
dapat membantu mereka dalam memahami pelajaran
dan lain-lain. Hal tersebut dapat membuat siswa
dilibatkan dalam proses belajar mengajar secara fisik
maupun mental.

Pembelajaran di sekolah selain menuntut
kecerdasan intelektual, siswa pun dituntut untuk
memiliki kecerdasan sosial. Dari kecerdasan sosial
tersebut akan menghasilkan siswa yang mampu
berinteraksi satu dengan yang lainnya. Salah satu upaya
guru untuk meningkatkan aktivitas siswa adalah dengan
menggunakan model pembelajaran yang lebih baik
yaitu suatu model pembelajaran yang dapat
meningkatkan perhatian siswa terhadap pembelajaran
yang sedang berlangsung dan mendorong siswa untuk
belajar, dengan menempatkan guru sebagai fasilitator.
Model pembelajaran kooperatif adalah model
pembelajaran yang menuntut siswa untuk belajar aktif
dalam suatu kerjasama yang heterogen. Model
pembelajaran ini dapat menumbuhkembangkan rasa
tanggung jawab dan bekerjasama disetiap anggota
kelompok dalam suasana kekeluargaan. Salah satu tipe
dari model pembelajaran kooperatif yang dapat
meningkatakan aktivitas siswa serta membangun
pemahaman siswa adalah tipe group investigation.

Pemilihan model pembelajaran kooperatif tipe
group investigation dibandingkan dengan tipe-tipe
kooperatif lainnya yakni selain memiliki nilai lebih
sepert dijelaskan sebelumnya, juga dianggap memiliki
kelebihan-kelebihan yang mampu mengatasi masalah
yang ditemukan serta meningkatkan aktivitas siswa.
Adapun kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe
group investigation yaitu siswa dapat menemukan
fenomena fisika sendiri secara langsung, serta siswa
dapat mengemukakan apa yang mereka temukan
tersebut dihadapan kelas melalui presentasi (Sharan dan
Sharan, 1992).
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Penelitian tentang pembelajaran kooperatif
tipe group investigatiaon telah banyak dilakukan.
Widyagaraini dan Anggaryani (2013); Dedi Suhendra
dan Sahyar (2012) menyatakan bahwa pembelajaran
kooperatif tipe group investigation efektif dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa. Melda Panjaitan
(2012) melaporkan bahwa model pembelajaran
kooperatif group investigation dapat meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah fisika siswa.

Dalam penelitian ini strategi scaffolding
konseptual berbasis group investigation dilakukan
dengan tahapan: (1) presentasi kelas, (2) kerja
kelompok dengan lembar kerja berscafolding
konseptual, (3) tes formatif, dan (4) penghargaan
kelompok (Hassard, 2005). Dengan diberikannya
scafolding konseptual berbasis group investigation
kepada siswa, diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman konsep-konsep fisika sehingga
kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah fisika
juga meningkat. Dalam penelitian ini, siswa akan
diberikan scafolding konseptual yang diterapkan dalam
pembelajaran group investigation.

Secara teoritik, pemberian scaffolding
konseptual dapat meningkatkan kualitas pembelajaran
yang pada saatnya akan meningkatkan kemampuan
siswa dalam menyelesaikan masalah fisika khususnya
pada konsep usaha dan energi. Hasil penelitian Kalu
dan Ali (2004) menemukan bahwa kualitas
pembelajaran berpengaruh secara signifikan terhadap
prestasi belajar fisika siswa.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode  penelitian deskriptif, yaitu metode yang
membicarakan beberapa kemungkinan untuk
memecahkan masalah aktual dengan jalan
mengumpulkan data, menyusun atau
mengklasifikasinya, menganalisis, dan
menginterpretasikannya. Metode deskriptif analisis
dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta
yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-
mata menguraikan, melainkan juga memberikan
pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi
kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-
dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun
elektronik. Tahap-tahap penelitian yang digunakan
adalah: (1) Tahap persiapan. Pada tahap ini penulis
mengumpulkan dan mempelajari buku-buku literatur
yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti,
melakukan pencarian data melalui media internet,
mengumpulkan teori-teori yang menunjang penelitian.
(2) Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini data yang telah

dikumpulkan pada tahap persiapan dijadikan data
mentah. Kemudian dilakukan analisis terhadap data
tersebut untuk menguji keakuratan data. Setelah tahap
analisis selesai, data ini akan dijadikan data utama. (3)
Tahap pengolahan data. Pada tahap ini, penulis
menyusun dan mengolah data utama, kemudian
mengklasifikasikannya bedasarkan makna dan
penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Scafolding Konseptual Berbasis Group
Investigation

Strategi scaffolding konseptual ini akan
dilaksa-nakan menggunakan sintaks yang ada
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation.
Sintaks pembe-lajaran kooperatif tipe Group
Investigationterdiri dari enam langkah, yaitu: (1)
identifikasi topik yang akan dinvestigasi dan
mengorganisasi siswa menjadi kelompok peneliti; (2)
merencanakan investigasi dalam kelompok; (3)
melaksanakan investigasi; (4) menyiapkan laporan
akhir; (5) mempresentasikan laporan akhir; (6) evaluasi
dan penilaian (Sharan & Sharan, 1990;  Slavin, 2006;
Zingaro, 2008; Santrock, 2011). Melalui strategi ini,
siswa bekerja secara kelompok dengan menggunakan
lembar kerja dengan scaffolding. Dalam kerja
kelompok investigasi ini, siswa yang memiliki
pengetahuan awal tinggi berpeluang besar dapat
menyelesaikan masalah yang diinvestigasi dengan
mengikuti scaffolding yang dicantumkan pada lembar
kerja. Sedangkan siswa dengan pengetahuan awal
sedang atau rendah akan mampu memecahkan masalah
dengan bantuan scaffolding pada lembar kerja dan
scaffolding yang dilakukan oleh siswa lain yang
berpengetahuan tinggi yang ada disetiap kelompok
investigasi.

Dalam strategi scaffolding konseptual berbasis
Group Investigation, siswa akan berinteraksi dengan
siswa lainnya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai
dalam kelompok melalui scaffolding konseptual yang
disediakan. Pemahaman akan terbangun melalui
scaffolding konseptualdengan bantuan teman sebaya
dalam kelompok investigasinya. Kerjasama dalam
menyelesaikan masalah yang diinvestigasi semacam ini
akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mencapai pengetahuan yang baru yang tidak mereka
capai ketika bekerja sendiri.

Strategi scaffolding konseptual berbasis Group
Investigation, siswa akan lebih cepat menyelesaikan
masalah yang akan diselesaikan dalam kelompok
investigasi. Scaffolding konseptual digunakan untuk
menuntun siswa dalam mencapai konsep yang
diinginkan. Sehingga waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan persoalan yang dihadapi kelompok
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investigasi lebih cepat. Dalam pembelajaran Group
Investigation, siswa yang berpengetahuan tinggi dapat
membantu siswa yang berpengetahuan rendah dalam
memahami konsep yang akan dicapai.

Pembelajaran Group Investigation
memberikan kesempatan kepada siswa dalam suatu
kelompok investigasi untuk menyelesaikan masalah
dengan berbagai cara sesuai dengan prosedur yang
diberikan. Dengan pembelajaran Group Investigation,
kemampuan siswa untuk membuat kombinasi baru
berdasarkan data dan informasi atau unsur-unsur yang
ada akan meningkat. Group Investigation juga
memberikan kebebasan kepada siswa untuk
memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu
objek atau situasi, jika dalam penilaiannya seseorang
mampu melihat obyek, situasi, atau masalah dari sudut
pandang yang berbeda-beda. Di samping itu,
pembelajaran Group Investigation juga mampu
meningkatkan kemampuan –berdasarkan data atau
informasi yang tersedia– menemukan banyak
kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah yang
penekanannya pada kuantitas ketepatgunaan dan
keragaman jawaban.

Pengaruh pengetahuan awal terhadap kemampuan
menyelesaikan masalah

Perbedaan pengalaman akademik dan non
akademik sebelumnya berakibat terhadap perbedaan
pengetahuan awal siswa. Perbedaan pengetahuan awal
siswa merupakan sumber perbedaan individu yang
penting dalam kelas. Ketika siswa memiliki
pengetahuan konseptual lebih kuat dalam sebuah topik,
mereka mampu mempelajari informasi baru lebih baik
dalam topik tersebut.

Faktor tunggal paling penting yang
mempenga-ruhi pembelajaran adalah apa yang
diketahui oleh siswa. Dampaknya adalah pengetahuan
awal merupakan variabel yang penting dalam proses
pembelajaran. Tingkat pengetahuan awal siswa harus
menjadi tumpuan untuk mengembangkan kemampuan
memecahkan masalah siswa. Situasi pembelajaran
menjadi optimal karena serasi dengan tingkat
pengetahuan awal.

Pengetahuan awal telah lama dipertimbangkan
sebagai faktor paling yang mempengaruhi kreativitas
siswa. Kuantitas dan kualitas pengetahuan awal secara
positif mempengaruhi cara menyelesaikan masalah
yang dihadapi. Siswa yang memiliki pengetahuan awal
tinggi akan lebih banyak memiliki jawaban atas
permasalah yang dihadapi daripada siswa yang
memiliki pengetahuan awal rendah.

Interaksi antara Strategi Scaffolding Konseptual
Berbasis Group Investigation dan Pengetahuan
Awal

Strategi scaffolding konseptual berbasis Group
Investigation memberikan kesempatan kepada siswa
untuk memecahkan masalah melalui kelompok
investigasi dengan bantuan lembar kerja ber-scafolding
konseptual. Dalam kerja kelompok investigasi ini,
siswa yang memiliki pengetahuan awal tinggi
berpeluang besar dapat menyelesaikan masalah secara
mandiri dengan mengikuti scaffolding konseptual yang
tercantum pada lembar kerja. Sedangkan siswa yang
memiliki pengetahuan awal sedang atau rendah akan
memecahkan masalah dengan bantuan scaffolding
konseptual yang tercantum pada lembar kerja dan
bantuan dari siswa yang memiliki pengetahuan awal
tinggi yang ada dalam kelompok investigasi. Dalam
pembelajaran semacam ini membuat kemampuan
menyelesaikan masalah siswa dengan pengetahuan
awal tinggi akan tumbuh dengan pesat, sedangkan
kemampuan menyelesaikan masalah siswa dengan
pengetahuan awal rendah akan tumbuh lambat.

KESIMPULAN
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan

bahwa pemberian scaffolding konseptual dengan group
investigation dalam pembelajaran fisika dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam pemecahan
masalah fisika.
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Abstrak
Berdasarkan analisis butir soal UN tahun 2013/2014,penguasaan peserta didik pada materi
momentum impuls secara nasional berkisar 57,49 % sampai 59,07 %. Terlihat bahwa pemahaman
peserta didik pada materi momentum impuls masih kurang. Solusi pemecahan masalah ini, melalui
pembelajaran mandiri. Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tiga sekolah di
Jakarta dengan total responden 60 orang didapat bahwa 61,7 % peserta didik tidak melakukan
pembelajaran mandiri serta 63,3 % peserta didik merasa kesulitan memahami konsep fisika dalam
pembelajaran di kelas. Penyebabnya bahan ajar yang digunakan peserta didik untuk belajar mandiri
berupa buku paket yang tampilannya belum mencerminkan pembelajaran bersiklus seperti pada
implementasi kurikulum 2013. Salah satu model belajar bersiklus adalah Learning Cycle 5E (Engage,
Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate). Untuk menjawab kebutuhan peserta didik akan bahan
ajar mandiri bersiklus, dikembangkan elektronik modul (e-module) berbasis Learning Cycle 5E pada
materi momentum & impuls. Prosedur penelitian dilakukan melalui langkah penelitian
pengembangan Borg and Gall yang dikembangkan oleh Sugiyono. Tahapan-tahapan yang dilakukan
sebagai berikut: potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi
desain, uji coba produk dan revisi produk. Proses validasi desain akan dilakukan oleh dua dosen ahli
materi dan dua dosen ahli media. Produk e-module Learning Cycle 5E akan diuji coba ke dua
kelompok belajar dari dua sekolah yaitu SMAN 22 Jakarta dan SMAN 54 Jakarta dengan responden
5 orang pada tiap kelompok belajar. Instrumen uji coba yang digunakan berupa angket rating scale 1
sampai 5, pre test dan post test.

Kata Kunci: Modul elektronik, Kurikulum 2013, Learning Cycle 5E,  Momentum & Impuls, Research and
Development

PENDAHULUAN
Berdasarkan data analisis butir soal UN tahun

2013/2014, persentase penguasaan peserta didik pada
materi momentum impuls secara nasional berkisar 57,49
% sampai 59,07 %. Terlihat bahwa pemahaman peserta
didik akan materi momentum impuls masih kurang.
Salah satu solusi pemecahan masalah terkait materi
momentum impuls, melalui pembelajaran mandiri.
Namun berdasarkan data analisis kebutuhan dari tiga
sekolah di Jakarta dengan 20 responden pada bulan
Oktober 2014 didapat bahwa 61,7 % peserta didik tidak
melakukan pembelajaran mandiri serta 63,3 % peserta
didik merasa kesulitan dalam memahami konsep fisika
dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum
2013 di kelas. Hal-hal yang menyebabkan mereka sulit
untuk melakukan pembelajaran mandiri yaitu: 56,7%
responden menyatakan tampilan buku cetak
membosankan; 80% responden menyatakan bahasa

pada buku cetak sulit untuk dipahami; 76,7% responden
menyatakan muatan materi yang terlalu banyak; dan
73,3% responden menyatakan ilustrasi gambar dalam
buku cetak belum mencerminkan konsep. Hasil
penelitian pendahuluan menggambarkan bahwa peserta
didik membutuhkan bahan belajar yang dapat digunakan
untuk belajar mandiri. Bentuk bahan belajar yang dapat
digunakan untuk belajar mandiri adalah modul.
Implementasi Kurikulum 2013 dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tahun 2013
pada lampiran 4 tentang pedoman umum pembelajaran
menjelaskan bahwa adanya proses pembelajaran
bersiklus. Untuk membantu pembelajaran yang yang
sesuai dengan kurikulum, modul yang dibuat harus
menerapkan pembelajaran bersiklus (Learning Cycle).
Pembelajaran dengan model Learning Cycle 5E
memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk
mengkonstruksi pengetahuan, seperti dalam
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pembelajaran pada kurikulum 2013 yang menuntut
peserta didik aktif mencari informasi sendiri. Adapun
tahapan-tahapan pada model pembelajaran Learning
Cycle 5E yang dapat mencerminkan tahapan scientific
sebagai berikut: (1) tahap engagement, mencerminkan
peserta didik pada proses mengamati; (2) tahap
exploration, mencerminkan peserta didik pada proses
mengamati, menanya atau mengumpulkan data; (3)
tahap explanation, mencerminkan peserta didik pada
proses menganalisis (asosiasi); (4) tahap elaboration,
mencerminkan peserta didik pada proses menerapkan
atau mengkomunikasikan; (5) tahap evaluation, yaitu
penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik.
Langkah-langkah Learning Cycle 5E identik dengan
pembelajaran 5M. Hal ini menjadi landasan penulis
untuk melakukan penelitian pengembangan e-module
berbasis Learning Cycle 5E pada materi momentum
impuls.

Melalui penelitian ini dapat dirumuskan
masalah berupa “Apakah modul elektronik (e-module)
Fisika berbasis Learning Cycle 5E pada materi
momentum impuls dapat dijadikan bahan belajar peserta
didik?”

METODE
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

prosedur penelitian dan pengembangan (Research and
Development) mengacu pada rumusan Borg and Gall.
Peneliti tidak melakukan tiga tahap terakhir dalam
tahapan penelitian pengembangan ini dikarenakan
keterbatasan waktu dan tenaga. Penelitian dilakukan di
Jurusan Fisika FMIPA UNJ. Subjek penelitian adalah
siswa siswa SMAN 22 Jakarta Timur yang akan di uji
cobakan pada bulan Februari. Adapun alur penelitian
pengembangan sebagai berikut :

Langkah-langkah dalam penelitian pengembangan
modul elektronik berbasis Learning Cycle, yaitu : (1)

Potensi dan masalah, berupa mengidentifikasi masalah
yang terjadi melalui studi kurikulum 2013, studi
kepustakaan, pemilihan alternatif pemecahan masalah
berupa pengembagan modul dengan model
pembelajaran bersiklus; (2) Pengumpulan data,
dilakukan dengan penyebaran angket ke tiga sekolah di
Jakarta dengan responden 20 orang tiap sekolah; (3)
Desain produk, menetapkan tujuan pengembangan
modul, analisis kompetensi dasar, menetukan software
yang akan digunakan, menentukan konten modul,
membuat desain rancangan awal, pengembangan e-
module berbasis Learning Cycle 5E; (4) Validasi desain,
validasi dengan dua dosen pendidikan fisika sebagai
ahli materi, dua dosen ahli media dan guru SMAN 22
Jakarta Timur; (5) Perbaikan dsesain, berdasarkan
masukan dari dosen ahli media, materi dan guru; (6) Uji
coba produk, akan dilaksanakan ke dua sekolah yaitu
SMAN 22 Jakarta dan SMAN 54 Jakarta dengan
responden 5 orang pada tiap kelompok belajar.
Instrumen uji coba yang digunakan berupa angket
rating scale 1 sampai 5, pre test dan post test. Uji ini
dilakukan dengan penyebaran angket yang hasilnya
akan dianalisis oleh peneliti; (7) Revisi produk,
berdasarkan hasil uji coba produk diambil keputusan
apakah masih perlu revisi atau produk sudah layak
untuk di publikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembuatan Modul Elektronik

Silabus yang digunakan dalam pengembangan
ini adalah silabus SMA/MA pada Kurikulum 2013.
Adapun kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam
pembuatan modul merupakan Kompetensi Dasar 3.5,
yaitu menerapkan konsep momentum dan impuls, serta
hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-
hari.

Teks pada modul ditulis menggunakan jenis
huruf “Times New Roman” dengan ukuran 16.
Pemilihan jenis ukuran teks dikarenakan merupakan
jenis huruf standar yang sering digunakan untuk
pembuatan bahan ajar. Ukuran tulisan yang dibuat
mencapai 16 bertujuan untuk pembaca mudah mrmbscs
tulisan, walaupun sejatinya terdapat fasilitas berupa
zoom (memperbesar/memperkecil).

Halaman sampul atau cover dari modul
elektronik ini dibuat dengan sangat menarik
menggunakan perpaduan warna dan foto aplikasi
konsep yang akan dijelaskan di dalam modul, yaitu
konsep momentum & impuls. Perpaduan warna yang
digunakan adalah warna merah muda dan kuning,
sedangkan digunakan pula foto sebuah roket. Roket
digunakan sebagai contoh aplikasi yang berkaitan
dengan materi momentum & impuls. Pembuatan cover
ini menggunakan bantuan perangkat lunak Adobe
Photoshop. Pada gambar 1 berikut ini merupakan desain
cover dari modul elektronik yang telah dikembangkan.

Gambar 1. Alur penelitian pengembangan modul
elektronik
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Gambar 5. contoh animasi tahap
explore pada materi momentum

Mengembangkan materi yang dijelaskan dalam modul
elektronik ini menggunakan model pembelajaran
Learning Cycle 5E. Adapun langkah-langkah dalam
model pembelajaran Learning Cycle 5E ialah engage,
explore, explain, elaborate dan evaluation.

Berikut ini disajikan uraian pelasanaan serta hasil
penelitian dan pengembangan modul elektronik berbasis
Learning Cycle 5E :
a. Tahap Engage

Pengembangan tahap ini di dalam modul
elektronik berupa ditampilkannya sebuah video
yang terkait dengan konsep yang akan dipelajari
dalam satu sub kegiatan belajar. Hal ini bertujuan
agar peserta didik mampu membuat prediksi akan
peristiwa yang terjadi serta meningkatkan minat
maupun rasa keingintahuan peserta didik akan
konsep yang akan di pelajari. Misal sebagai
contoh, dalam kegiatan belajar 1 pada tahap ini
ditampilkan video kartun, raksasa yang sedang
menahan laju batu besar yang menggelinding dari
atas bukit. Berdasarkan cuplikan video tersebut
peserta didik akan membuat prediksi tentang
alasan batu sulit dihentikan.

b. Tahap Explore
Pengembangan tahap ini di dalam modul
elektronik berupa ditampilkannya animasi atau

video yang dapat menjelaskan konsep. Animasi
yang digunakan di dalam modul pada tahap ini
merupakan animasi yang dibuat sendiri
menggunakan perangkat lunak “Macromedia
Flash” selain animasi terdapat pula penjelasan
pendukung yang disampaikan melalui audio yang
telah tergabung di dalam animasi. Hal ini bertujuan
agar peserta didik mampu menggali informasi dari
animasi maupun video yang ditampilkan dengan
maksimal.

c. Tahap Explain
Pengembangan tahap ini di dalam modul
elektronik berupa penjelasan mengenai video atau
animasi yang terdapat pada tahap explore serta
penjelasan umum mengenai konsep yang dibahas.
Penjelasan video atau animasi ini ditampilkan
menggunakan tampilan flash lengkap dengan suara
moderator yang menjelaskan konsep tersebut.

Gambar 3. Tampilan tahap engage pada
modul

Gambar 4 Cuplikan salah satu video
pada tahap engage

Gambar 6. Contoh video tahap
explore pada materi impuls

Gambar 2. Desain cover modul elektronik
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Gambar 11. Tampilan bentuk buku pada
software 3D pageflip

d. Tahap Elaborate
Pengembangan tahap ini di dalam modul
elektronik berupa ditampilkannya sebuah contoh
kasus sedangkan peserta didik mencari solusi dari
kasus tersebut. Kasus ditampilkan menggunakan
video maupun animasi.

e. Tahap Evaluate
Pengembangan tahap ini di dalam modul
elektronik berupa disajikannya kuis, tes formatif
dan sumatif. Kuis, tes formatif dan sumatif
disajikan dalam bentuk tes online. Pembuatan alat
evaluasi untuk peserta didik ini menggunakan
bantuan perangkat lunak “iSpring Quiz Maker”.
Hal ini bertujuan agar jawaban peserta didik dapat
langsung di terkirim ke guru mata pelajaran yang
bersangkutan. Melalui jenis tes ini, peserta didik
dapat juga melihat capaian atau perolehan nilai
mereka secara langsung. Pada jenis tes yang
berupa kuis, peserta didik akan mengisi isian

singkat sedangkan pada jenis tes formatif dan
sumatif, peserta didik akan mengisi tes berupa
pilihan ganda.

Pembuatan video yang terdapat pada modul elektronik
ini menggunakan bantuan berbagai perangkat lunak
camtasia studio 8, movie maker, dan AVS. Bentuk akhir
dari modul elektronik ini seperti flipbook dengan
bantuan perangkat lunak 3D pageflip professional.
Melalui fitur input video, animasi, suara, add link pada
perangkat lunak ini membuat tampilan modul elektronik
menjadi semakin menarik. Modul elektronik ini
dikemas dalam format .exe dengan tujuan agar dapat
digunakan dan berjalan dengan baik pada sistem
perangkat komputer.

Berikut ini tampilan modul saat menggunakan software
3D pageflip professional.

Gambar 7. contoh tahap explain
yang menggunakan animasi flash.

Gambar 8. Contoh tahap explain yang
dituliskan secara langsung dalam modul.

Gambar 9. contoh kasus pada tahap
elaborate; mencari alasan mengapa pin

bowling tidak terjatuh saat bola ping pong
menumbuknya  .

Gambar 10. Contoh tampilan kuis

Gambar 10. Tampilan cover pada software 3D
pageflip
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Abstrak

Berdasarkan analisis kebutuhan yang disebar penulis di lingkungan SMAN 10 Jakarta diketahui
bahwa sebanyak 60% siswaberpendapat bahwa sumber belajar menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran, terutama pelajaran Fisika. Sumber
belajar yang mereka gunakan ketika belajar dikelas hanyalah sebatas buku paket saja. Modul adalah
salah satu solusi yang bisa digunakan oleh siswa untuk lebih mendalami materi, karena modul dapat
digunakan secara mandiri oleh siswa. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian
pengembangan (research and development). Metode penelitian pengembangan digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa hasil pengembangan modul fisika suhu dan kalor berbasis problem based
learning sudah memiliki komponen yang baik menurut ahli materi, media, guru, maupun siswa yang
menggunakan modul dengan nilai 85,12% yang digolongkan sangat baik. Artinya modul yang dibuat
untuk materi suhu dan kalor dapat dikembangkan sebagai salah satu bahan ajar dalam pembelajaran
fisika dengan pendekatan saintifik dan sesuai dengan Kurikulum 2013.

Kata Kunci: modul fisika, problem based learning

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam berkaitan dengan cara

mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga
bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip
saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan.
Pembelajaran fisika diharapkan dapat menjadi wahana
bagi peserta didik sendiri dan alam sekitar, serta lebih
lanjut dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-
hari.

Berdasarkan analisis kebutuhan yang disebar penulis
di lingkungan SMAN 10 Jakarta diketahui bahwa
sebanyak 60% siswaberpendapat bahwa sumber belajar
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan
siswa dalam memahami materi pelajaran, terutama
pelajaran Fisika. Sumber belajar yang mereka gunakan
ketika belajar dikelas hanyalah sebatas buku paket saja.

Kondisi seperti ini membuat siswa menjadi merasa
kurang termotivasi untuk menggunakan sumber belajar
buku teks karena buku tersebut menggunakan bahasa
yang terlalu baku dan sulit dimengerti. Selain itu, ranah
kognitif yang menjadi fokus guru selama pembelajaran
fisika hanya sebatas pada pengetahuan dan pemahaman
saja. Sementara kemampuan analisis siswa masih
kurang diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran di
kelas. Akibatnya siswa merasa kesulitan dalam
mengerjakan soal karena hanya mengahafal rumus.
Kecenderungan siswa takut bertanya dan menjawab
pertanyaan yang diajukan oleh guru juga merupakan
salah satu faktor yang menyebabkan siswa kurang

memiliki kemampuan untuk menganalisis
permasalahan/soal.

Kehadiran sumber belajar dan media mempunyai arti
penting dalam proses pembelajaran karena
ketidakjelasan yang disampaikan oleh guru dapat
dibantu dengan bahan ajar dan media sebagai perantara.
Selain itu kerumitan materi yang akan disampaikan
kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan
bantuan bahan ajar dan media. Bahan ajar dan media
yang lengkap serta menarik membuat siswa mampu
menunjang keberhasilan belajarnya sehingga mampu
membantu meningkatkan kualitas pemahaman siswa
dalam menganalisis materi.

Modul adalah salah satu solusi yang bisa digunakan
oleh siswa untuk lebih mendalami materi. Menurut
Made Wena (2011: 230), modul merupakan seperangkat
pengalaman belajar yang berdiri sendiri, yang
dimaksudkan untuk mempermudah siswa mencapai
seperangkat tujuan yang telah ditetapkan. Modul
merupakan unit-unit yang berhubungan satu dengan
yang lain secara hierarkis. Satu paket program modul
terdiri dari komponen-komponen yang berisi tujuan
belajar, bahan belajar, metode belajar, alat dan sumber
belajar, dan sistem evaluasi.

Duch, Allen, dan White mengungkapkan bahwa
pembelajaran berbasis masalah menyediakan kondisi
untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan
analitis serta memecahkan masalah kompleks dalam
kehidupan nyata sehingga akan memunculkan “budaya
berpikir” pada diri siswa (Hamruni, 2011: 104). Salah
satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan berpikir



89

siswa adalah dengan menggalakkan pertanyaan-
pertanyaan yang dapat memacu proses berpikir.

Jadi, pendekatan problem based learning dapat kita
pilih karena problem based learning merupakan
pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa
untuk melakukan riset, mengintegrasikan teori dan
praktik, menerapkan pengetahuan dan keterampilan
untuk mendapat solusi yang layak dalam pemecahan
masalah. Problem based learning merupakan model
belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah
awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan
pengetahuan baru.

Modul fisika dengan menggunakan pendekatan
problem based learning merupakan media cetak berisi
materi yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan
masalah kompleks dalam kehidupan nyata yang dapat
memacu proses menganalisis siswa, dirancang secara
sistematis dan memungkinkan dipelajari secara mandiri
oleh siswa. Modul problem based learning dipilih
karena media ini dianggap mampu untuk meningkatkan
kualitas pemahaman siswa dalam menganalisis materi
fisika secara mandiri. Pengembangan modul dengan
pendekatan problem based learning bisa dijadikan
sebagai salah satu bahan ajar alternatif dalam
pembelajaran fisika disekolah.

Modul ini akan dibuat berdasarkan kurikulum
terbaru, yaitu Kurikulum 2013. Proses pembelajaran
dalam Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi
pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah (scientific
appoach). Pendekatan ilmiah (scientific appoach)
dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi
5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengolah informasi, dan
mengkomunikasikan.

Selain itu, Matthew Etherington dari Trinity Western
University, Canada, melakukan penelitian yang berjudul
“Investigative Primary Science: A Problem-based
Learning Approach” pada tahun 2011. Penelitian ini
melaporkan keberhasilan menggunakan pendekatan
pembelajaran berbasis masalah (PBL) sebagai modus
pedagogis belajar ilmu penyelidikan terbuka pada calon
sarjana pendidikan guru sekolah dasar. Selama 13
minggu, 150 orang dari kelompok guru SD membuat
proyek untuk memecahkan masalah pada dunia nyata.
Hasil dari penelitian ini adalah PBL memiliki dampak
positif pada motivasi guru untuk mengajarkan ide-ide
ilmu pengetahuan dalam konteks dunia nyata.

METODE
Pada penelitian ini digunakan metode penelitian

pengembangan (research and development). Metode
penelitian pengembangan digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan
produk tersebut.

Menurut Borg dan Gall (1991: 91), penelitian
pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang
digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi
produk pendidikan. Selanjutnya, Borg dan Gall
menjelaskan empat ciri utama dalam penelitian dan
pengembangan, yaitu:

1. Melakukan studi atau penelitian awal analisis
kebutuhan untuk mencari temuan-temuan penelitian
terkait dengan produk yang akan dikembangkan.

2. Mengembangkan produk berdasarkan temuan
penelitian tersebut.

3. Dilakukannya uji lapangan dalam seting atau situasi
senyatanya di mana produk tersebut nantinya
digunakan

4. Melakukan revisi untuk memperbaiki kelemahan-
kelemahan yang ditemukan dalam tahap-tahap uji
lapangan.
Pengambilan data uji validasi modul dilakukan

melalui penyebaran kuisioner yang diberikan kepada
responden mengenai modul pembelajaran Fisika dengan
pendekatan Problem Based Learning (Pembelajaran
Berbasis Masalah). Untuk mendapatkan respon atau
pendapat yang tepat dan sesuai, maka dipilih responden
sebagai berikut:
1. Ahli materi: Dosen Fisika FMIPA UNJ
2. Ahli media: Dosen Fisika FMIPA UNJ
3. Guru Fisika kelas X MIPA SMA
4. Siswa kelas X MIPA SMA

Analisis data dilakukan dari perolehan skor rata-rata
hasil observasi oleh ahli materi Fisika, ahli media dan
sumber belajar dan guru Fisika SMA. Perolehan
tersebut merupakan dasar penilaian kualitas modul
berdasarkan kriteria skala Likert. Skala ini menilai sikap
yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara
mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden.
Kemudian responden diminta memberikan pilihan
jawaban atau respon dalam skala ukur yang telah
disediakan, misalnya sangat setuju, setuju, tidak setuju,
dan sangat tidak setuju (Sukardi, 2009: 146)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan analisis kebutuhan, kemudian

dikembangkanlah sebuah bahan ajar fisika suhu dan
kalor dengan menggunakan pendekatan Problem Based
Learning untuk siswa kelas X SMA dalam bentuk
modul. Modul ini merupakan bahan ajar yang dapat
digunakan di luar kegiatan belajar mengajar, atau dapat
disebut belajar mandiri. Modul ini disajikan dalam
bentuk cetak, dan pengembangannya dilakukan dengan
metode research and development.

Problem based learning merupakan pendekatan
belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah
awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan
pengetahuan baru. Modul ini berisi materi yang
didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan masalah
kompleks dalam kehidupan nyata yang dapat memacu
proses menganalisis siswa, dirancang secara sistematis,
dan memungkinkan dipelajari secara mandiri oleh
siswa. Dalam modul ini disajikan dua kegiatan belajar,
yaitu: Kegiatan Belajar 1 (Suhu dan Pemuaian) &
Kegiatan Belajar 2 (Kalor dan Perpindahannya).

Modul yang telah dihasilkan kemudian diuji
kelayakannya kepada ahli media, ahli materi, guru fisika
SMA, dan siswa dengan menggunakan angket. Hasil
angket uji kelayakan ini akan digunakan untuk
menganalisis tingkat kualitas dari modul ini. Uji
validitas ahli media dan ahli materi dilakukan oleh
dosen jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri
Jakarta. Sementara uji empirik guru Fisika SMA dan uji
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lapangan oleh siswa SMA, dilakukan di SMAN 10
Jakarta.
A. Hasil Uji Kelayakan Modul Problem Based

Learning
Modul yang telah dihasilkan kemudian diuji

kelayakannya kepada ahli media, ahli materi, guru fisika
SMA, dan siswa dengan menggunakan angket. Hasil
angket uji kelayakan ini akan digunakan untuk
menganalisis tingkat kualitas dari modul ini. Uji
validitas ahli media dan ahli materi dilakukan oleh
dosen jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri
Jakarta. Sementara uji empirik guru Fisika SMA dan uji
lapangan oleh siswa SMA, dilakukan di SMAN 10
Jakarta.

1. Uji Validitas oleh Ahli Materi
Uji kelayakan oleh ahli materi bertujuan untuk

mengetahui apakah materi yang disampaikan dalam
modul ini sudah sesuai dan layak untuk dijadikan bahan
ajar fisika SMA. Responden untuk uji materi ini adalah
dua orang dosen jurusan Fisika FMIPA UNJ.

Penilaian diberikan melalui lembar validasi Ahli
Materi Fisika. Berikut adalah rekapitulasi data yang
diperoleh dari Ahli Materi Fisika:

No. Aspek
Penilaian

Presentase
Rata-rata Interpretasi

1 Cakupan
Materi 83,75 % Sangat Baik

2 Penyajian 90 % Sangat Baik
3 Kebahasaan 85 % Sangat Baik

Rata-rata Keseluruhan 86,25 % Sangat Baik

Gambar 4.1. Histogram hasil uji validasi oleh ahli
Materi

Dari hasil validasi yang dilakukan oleh Ahli Materi,
diperoleh skor rata-rata untuk aspek penilaian cakupan
materi yaitu 83,75% (sangat baik), untuk aspek
penilaian dari segi penyajian mendapatkan skor 90%
(sangat baik), sedangkan aspek penilaian kebahasaan
mendapatkan skor 85% (sangat baik).

Hasil rata-rata keseluruhan yang didapatkan oleh
modul ini berdasarkan uji validasi oleh ahli materi
adalah sebesar 86,25% dengan interpretasi sangat baik.
Hal ini menunjukkan bahwa modul Fisika Suhu dan
Kalor dengan pendekatan Problem Based Learning
yang dikembangkan sudah layak secara materi untuk

dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran
fisika.

2. Uji Validitas oleh Ahli Media
Uji kelayakan oleh ahli materi bertujuan untuk

mengetahui apakah tampilan dari modul ini sudah
sesuai dan layak untuk dijadikan bahan ajar fisika SMA.
Responden untuk uji materi ini adalah dua orang dosen
jurusan Fisika FMIPA UNJ.

Penilaian diberikan melalui lembar validasi Ahli
Media. Adapun rekapitulasi data yang diperoleh dari
Ahli Media adalah sebagai berikut:

No. Aspek
Penilaian

Presentase
Rata-rata Penilaian

1 Cakupan
Materi 85% Sangat Baik

2 Penyajian 90,625% Sangat Baik

3 Kebahasaan 83.9285714
3 % Sangat Baik

4 Kegrafikan 87,5% Sangat Baik

Rata-rata Keseluruhan 86,7633928
6% Sangat Baik

Dari hasil validasi yang dilakukan oleh Ahli Media,
diperoleh skor rata-rata penilaian untuk aspek cakupan
materi adalah 85% (sangat baik), aspek penyajian
mendapatkan skor rata-rata 90,625%, aspek kebahasaan
mendapatkan skor rata-rata 83.92857143 %, dan aspek
kegrafikan mendapatkan skor rata-rata sebesar 87,5%.

Hasil rata-rata keseluruhan yang didapatkan oleh
modul ini berdasarkan uji validasi oleh ahli media
adalah sebesar 86,76339286%. Hal ini menunjukkan
bahwa modul Fisika Suhu dan Kalor dengan pendekatan
Problem Based Learning yang dikembangkan sudah
layak secara tampilan untuk dapat digunakan sebagai
bahan ajar dalam pembelajaran fisika.

3. Uji Empirik oleh Guru Fisika SMA
Modul yang telah di validasi oleh ahli media dan ahli

materi selanjutnya ditunjukkan kepada guru Fisika SMA
guna mengetahui penilaian pada saat modul ini
digunakan di lapangan sebagai bahan ajar di sekolah.
Responden validasi guru berasal dari 2 sekolah yang
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berbeda, yaitu Alexandria Islamic School, dan SMAN
10 Jakarta.

Adapun data yang diperoleh dari Validasi guru -
guru fisika SMA adalah sebagai berikut:

No. Aspek Penilaian Presentase
Rata-rata Penilaian

1 Cakupan Materi 79,54% Sangat Baik
2 Penyajian 79,16% Sangat Baik
3 Kebahasaan 75 % Sangat Baik

4
Kemampuan

Menyelesaikan
Masalah

85% Sangat Baik

Rata-rata Keseluruhan 79,67 % Sangat Baik

Dari hasil uji empirik oleh guru menunjukkan hasil
untuk skor rata-rata cakupan materi 79,54% (sangat
baik), aspek penyajian 79,16% (sangat baik), aspek
kebahasaan 75% (sangat baik), dan skor rata-rata untuk
aspek kemampuan menyelesaikan masalah adalah 85%
(sangat baik).

Hasil rata-rata keseluruhan yang didapatkan oleh
modul ini berdasarkan uji empirik oleh guru Fisika
SMA adalah sebesar 79,67%. Modul Fisika Suhu dan
Kalor dengan pendekatan Problem Based Learning
yang dikembangkan ini mendapatkan penilaian sangat
baik dari uji empirik oleh guru Fisika SMA. untuk dapat
digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran
fisika, dan materi yang disajikan di dalam modul sudah
sesuai dengan materi suhu dan kalor kelas X SMA
semester 2.

4. Uji Lapangan Skala Kecil oleh Siswa SMA
Sebelum dilakukan uji lapangan skala besar, maka

perlu dilakukan uji skala kecil terlebih dahulu. Uji skala
kecil dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
kelayakan modul ini sebelum digunakan untuk
pengujian pada skala yang lebih besar.

Pengujian skala kecil ini dilakukan dengan
mengambil responden siswa kelas X SMA di
lingkungan Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara.
Pengujian dilakukan dengan cara memberikan produk
modul kepada siswa, kemudian penulis memberikan

deskripsi tentang modul tersebut kepada siswa. Berikut
ini adalah hasil penilaian modul pada uji coba lapangan.

No. Aspek Penilaian Presentase
Rata-rata Penilaian

1 Cakupan Materi 84% Sangat Baik
2 Penyajian 83,23% Sangat Baik
3 Kebahasaan 88,97 % Sangat Baik
4 Kegrafikan 83,29 % Sangat Baik

5
Kemampuan

Menyelesaikan
Masalah

85% Sangat Baik

Rata-rata Keseluruhan 85,87 % Sangat Baik

Dari hasil uji lapangan oleh siswa di SMAN 10
Jakarta, diperoleh skor rata-rata penilaian untuk aspek
cakupan materi adalah 84% (sangat baik), aspek
penyajian mendapatkan skor rata-rata 83,23% (sangat
baik), aspek kebahasaan mendapatkan skor rata-rata
88,97% (sangat baik), aspek kegrafikan mendapatkan
skor rata-rata sebesar 83,29% (sangat baik), dan aspek
kemampuan menyelesaikan masalah mendapatkan skor
rata-rata sebesar 85% (sangat baik).

Hasil rata-rata keseluruhan yang didapatkan oleh
modul ini berdasarkan uji lapangan oleh siswa SMA
adalah sebesar 85,87% (sangat baik). Hal ini
menunjukkan  bahwa modul Fisika Suhu dan Kalor
dengan pendekatan Problem Based Learning yang
dikembangkan sudah layak secara keseluruhan  untuk
dapat digunakan oleh para siswa sebagai media
pembelajaran mandiri untuk belajar Fisika.

5. Uji Lapangan Skala Besar oleh Siswa SMA
Setelah diuji dalam skala keci, maka uji lapangan

modul ini perlu diperluas. Penulis kemudian melakukan
uji lapangan skala besar ini di SMAN 10 Jakarta dengan
responden 34 siswa.

Aspek penilaian uji coba oleh siswa ditinjau dari
beberapa aspek yaitu, cakupan materi, penyajian,
kebahasaan, kegrafikan, dan kemampuan menyelesaikan
masalah. Berikut ini adalah hasil penilaian modul pada
uji coba lapangan.
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No. Aspek Penilaian Presentase
Rata-rata Penilaian

1 Cakupan Materi 85,73% Sangat Baik
2 Penyajian 83,23% Sangat Baik
3 Kebahasaan 82,94 % Sangat Baik
4 Kegrafikan 88,97 % Sangat Baik

5
Kemampuan

Menyelesaikan
Masalah

78,18% Sangat Baik

Rata-rata Keseluruhan 83,81 % Sangat Baik

Dari hasil uji lapangan oleh siswa di SMAN 10
Jakarta, diperoleh skor rata-rata penilaian untuk aspek
cakupan materi adalah 85,73% (sangat baik), aspek
penyajian mendapatkan skor rata-rata 83,23% (sangat
baik), aspek kebahasaan mendapatkan skor rata-rata
88,97% (sangat baik), aspek kegrafikan mendapatkan
skor rata-rata sebesar 88,97% (sangat baik), dan aspek
kemampuan menyelesaikan masalah mendapatkan skor
rata-rata sebesar 78,18% (sangat baik).

Hasil rata-rata keseluruhan yang didapatkan oleh
modul ini berdasarkan uji lapangan oleh siswa SMA
adalah sebesar 83,81% (sangat baik). Hal ini
menunjukkan  bahwa modul Fisika Suhu dan Kalor
dengan pendekatan Problem Based Learning yang
dikembangkan sudah layak secara keseluruhan  untuk
dapat digunakan oleh para siswa sebagai media
pembelajaran mandiri untuk belajar Fisika.

B. Pembahasan
Hasil rata-rata keseluruhan yang didapatkan oleh

modul ini berdasarkan uji validasi oleh ahli materi
adalah sebesar 86,25% dengan interpretasi sangat baik.
Hal ini menunjukkan bahwa modul Fisika Suhu dan
Kalor dengan pendekatan Problem Based Learning
yang dikembangkan sudah layak secara materi untuk
dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran
fisika.

Hasil rata-rata keseluruhan yang didapatkan oleh
modul ini berdasarkan uji validasi oleh ahli media
adalah sebesar 86,76339286%. Hal ini menunjukkan
bahwa modul Fisika Suhu dan Kalor dengan pendekatan

Problem Based Learning yang dikembangkan sudah
layak secara tampilan untuk dapat digunakan sebagai
bahan ajar dalam pembelajaran fisika.

Selain dilakukan penyebaran agket kepada guru dan
siswa, peneliti juga melakukan proses wawancara
singkat dengan guru dan siswa mengenai modul Fisika
Suhu dan Kalor dengan pendekatan Problem Based
Learning yang dikembangkan. Dalam wawancara
dengan guru, guru sangat menyetujui adanya bahan ajar
mandiri siswa berupa modul karena kurangnya bahan
ajar mandiri siswa. Selain itu modul dengan pendekatan
problem based learning dianggap mampu
mengintegrasikan pengetahuan baru siswa karena modul
ini berisi materi yang didasarkan pada pertanyaan-
pertanyaan masalah kompleks dalam kehidupan nyata
yang dapat memacu proses menganalisis siswa, Hal ini
menunjukkan bahwa cakupan materi sudah sangat
memadai, dan akurasi materi sudah sesuai dengan
kebutuhan pada pembelajaran fisika di kelas X untuk
materi suhu dan kalor.

Sedangkan dalam wawancara oleh beberapa siswa,
siswa sangat mendukung adanya modul ini karena bias
membantu siswa untuk belajar secara mandiri di luar
kelas. Selain itu tampilan dari modul yang dibuat ini
sangat menarik, sehingga bias memacu semangat untuk
belajar. Hal ini menunjukkan bahwa modul ini sesuai
dengan kebutuhan siswa, dan juga dari segi tampilan
sudah layak untuk dipergunakan dalam pembelajaran
mandiri.

Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah dapat
dikembangkan modul Fisika Suhu dan Kalor dengan
pendekatan Problem Based Learning. Hal ini sesuai
dengan hasil kuisioner dan juga wawancara, bahwa
modul ini layak untuk dikembangkan sebagai bahan ajar
Fisika.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa hasil pengembangan modul fisika suhu dan kalor
berbasis problem based learning sudah memiliki
komponen yang baik menurut ahli materi, media, guru,
maupun siswa yang menggunakan modul dengan nilai
85,12% yang digolongkan sangat baik. Artinya modul
yang dibuat untuk materi suhu dan kalor dapat
dikembangkan sebagai salah satu bahan ajar dalam
pembelajaran fisika dengan pendekatan saintifik dan
sesuai dengan Kurikulum 2013.

Saran
Perlu dilakukan peneletian lanjutan terhadap modul

berbasis problem based learning untuk materi yang lain.
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Abstrak

Asesmen atau penilaian merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembelajaran yang penting.
Berdasarkan fungsinya, salah satu jenis penilaian adalah asesmen formatif. Asesmen formatif
digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui umpan
balik yang cepat dan efektif. Umpan balik yang cepat dan langsung dari guru selama proses penilaian
memberikan dampak yang bermakna dan mendalam bagi siswa. Sementara proses asesmen formatif
membutuhkan waktu yang lama sehingga guru kesulitan untuk menggunakan penilaian formatif.
Perlunya penggunaan perangkat teknologi infomasi dalam mengatasi kesulitan guru agar
dapat memberikan umpan balik secara langsung di kelas.Penelitian ini dilaksanakan dengan
tujuan mengembangkan model asesmen formatif berbantuan clickers untuk meningkatkan pemahaman
konsep fisika siswa pada materi hukum Newton dan mendeskripsikan kelayakan model asesmen
formatif yang telah dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan.
Rancangan pengembangan meliputi lima tahap yang diadaptasi dari langkah-langkah menurut
Sukmadinata yang merupakan modifikasi dari sepuluh langkah penelitian dan pengembangan Borg
dan Gall. Langkah-langkah penelitian meliputi studi pendahuluan, perancangan model asesmen
formatif berbantuan clickers, pengembangan draf model asesmen formatif berbantuan clickers, uji
coba, revisi produk akhir hasil pengembangan. Produk hasil pengembangan diuji coba melalui proses
validasi dan uji coba terbatas. Subyek uji coba penelitian adalah siswa kelas X TKJ dan
Multimedia, SMKN 1 Dlanggu, Mojokerto. Validasi instrumen dilakukan oleh ahli asesmen, ahli
media, dan ahli materi. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dengan skala Likert serta
lembar komentar, kritik, dan saran. Jenis data yang dipero leh berupa data kualitatif dan kuantitatif.
Data kuantitatif berupa skor penilaian dari angket, sedangkan data kualitatif berupa komentar, kritik,
dan saran dari validator.Produk akhir penelitian ini adalah model asesmen formatif berbantuan
clickers sebagai alat untuk memberikan balikan secara langsung antara guru dan siswa di kelas. Hasil
produk juga disertakan buku petunjuk asesmen formatif untuk guru dan siswa.

Kata Kunci: pengembangan, model, asesmen, formatif, clickers

PENDAHULUAN
Asesmen/penilaian memegang peranan yang penting
dalam proses pembelajaran. Kegiatan asesmen
berfungsi untuk menilai pencapaian kompetensi siswa
terhadap pengetahuan, ketrampilan dan sikap
(Kemdikbud, 2013). Hasil asesmen digunakan sebagai
bahan pelaporan kemajuan hasil belajar, untuk
memperbaiki proses pembelajaran, dan memenuhi
tuntutan dari akuntabilitas publik (Wong Yu, 2004).
Penilaian secara berkesinambungan bertujuan untuk
memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik
serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran
(Kemdikbud, 2013).

Asesmen yang dilakukan dapat membantu peranan guru
dalam proses pembelajaran. Asesmen yang dilakukan
secara berkelanjutan dapat membantu guru memahami
kekuatan dan kelemahan yang dialami oleh siswa dalam
belajar dan dapat digunakan untuk mengambil
keputusan yang efektif dalam proses pembelajarannya
(Kusairi, 2013:4). Hasil asessmen juga digunakan oleh
guru dalam membuat dan mempertimbangkan
keputusan-keputusan yang harus diambil pada proses
pembelajaran selanjutnya (Kusairi, 2013:9). Asesmen
yang  efektif dilakukan adalah asesmen formatif.
Asesmen formatif yang tidak dilakukan menimbulkan
permasalahan bagi siswa. Siswa mendapat kesulitan
dalam mengetahui dan mengevaluasi kemampuannya.
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Hal ini disebabkan asesmen formatif yang dilakukan
belum maksimal. Prinsip dari asesmen formatif adalah
adanya penekanan umpan balik disertai interaksi guru
dan siswa namun masih jarang dilakukan di kelas
(Jordan, 2013). Kegiatan asesmen sebaiknya dilakukan
melalui komunikasi guru-siswa saling memberi umpan
balik secara langsung.
Pemberian umpan balik pada siswa merupakan ciri
khas dari asesmen formatif. Hasil tes, kuis, atau
ulangan yang segera dikoreksi, diberi komentar-
komentar dan dikembalikan pada siswa sebagai bentuk
umpan balik (Kusairi, 2013:12). Umpan balik juga
dapat dilakukan dengan pembahasan tes sebelumnya
yang dianggap siswa sulit dan kurang paham. Umpan
balik yang diterima siswa memberikan gambaran
tentang kemampuannya dalam menguasai materi yang
disampaikan. Siswa juga dapat mengetahui kesalahan-
kesalahan dan segera dapat melakukan perbaikan yang
diperlukan.
Umpan balik yang penting dan diinginkan siswa adalah
umpan balik yang langsung dan cepat dari guru. Guru
melakukan kuis/ujian dalam pembelajaran dan memberi
umpan balik berupa tulisan pada lembar jawaban siswa,
umpan balik tertunda 24 jam, dan umpan balik
langsung menunjukkan hasil yang berbeda (Dihoff,
dkk., 2003). Umpan balik langsung secara lisan
berpengaruh terhadap pemahaman siswa yang
ditunjukkan hasil ujian lebih baik dibandingkan dengan
umpan balik melalui tulisan, tanpa umpan balik
maupun umpan balik tertunda (Bationo, B. 1992;
Epstein, dkk., 2002; Dihoff, dkk: 2003; Butler, dkk.
2008). Umpan balik langsung juga mempengaruhi
respon belajar, retensi, dan kepercayaan diri siswa
dalam pembelajaran (Dihoff, dkk., 2003; Peck, dkk.,
2013).
Umpan balik yang lebih efektif, cepat, dan langsung
dalam pembelajaran di kelas dengan menggunakan
clickers. Penggunaan clickers secara optimal dapat
memberikan umpan balik yang cepat (Oswal dan
Rhoten, 2014). Clickers secara real time menerima
respon siswa sebagai data dan menampilkan hasil
tabulasi dari suatu ujian(Gunn, 2014). Melalui clickers,
siswa lebih cepat dalam mengetahui kemampuannya
dan guru akan memahami kualitas pembelajaran yang
telah dilakukan.
Namun penggunaan clickers merupakan teknologi baru
dalam pendidikan dan di Indonesia belum banyak
dikenal baik guru maupun siswa. Penggunaan clickers
sangat cocok dan diperlukan dalam proses kegiatan
pembelajaran dan asesmen (Laili, 2009). Sementara
petunjuk penggunaan clickers dan model soal yang
akan digunakan juga belum ada. Petunjuk clickers dan
model soal sangat dibutuhkan bagi guru dan siswa
dalam mengimplementasikan penggunaan clickers di
kelas. Mengingat penting dan mendesaknya

pengembangan model asesmen formatif berbantuan
clickers agar dapat membantu guru dalam melakukan
asesmen formatif.
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan
mengembangkan model asesmen formatif berbantuan
clickers untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika
siswa pada materi hukum Newton dan mendeskripsikan
kelayakan model asesmen formatif yang telah
dikembangkan.
Produk akhir penelitian ini adalah model asesmen
formatif berbantuan clickers sebagai alat untuk
memberikan balikan secara langsung antara guru dan
siswa di kelas. Hasil produk juga disertakan buku
petunjuk asesmen formatif untuk guru dan siswa.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan
dirancang untuk menghasilkan produk. Produk yang
dimaksud adalah model asesmen formatif berbantuan
clickers dengan materi hukum Newton. Model asesmen
menggunakan soal benar salah dan pilihan ganda dalam
bentuk program clickers dan powerpoint, setelah semua
siswa selesai mengirim jawaban soal maka siswa
mendapat balikan berupa benar-salah jawabannya dan
pembahasan soal atau komentar guru baik penguatan
dan koreksi dari hasil jawaban siswa secara langsung di
kelas. Produk model asesmen formatif ini
dikembangkan dengan perangkat clickers iRespond.
Rancangan penelitian dan pengembangan model
asesmen formatif berbantuan clickers meliputi empat
tahap  yang diadaptasi dari langkah-langkah menurut
Sukmadinata (2010)  yang merupakan modifikasi dari
sepuluh langkah penelitian dan pengembangan Borg
dan Gall. Langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari
(1) studi pendahuluan, (2) perancangan draf model
asesmen formatif berbantuan clickers, (3)
pengembangan draf model asesmen formatif
berbantuan clickers, (4) uji coba.
Subjek coba terdiri dari 2 dosen sebagai validator ahli
asesmen, ahli media, dan ahli materi, guru sebagai
pengguna serta siswa kelas X SMKN 1 Dlanggu,
Mojokerto. Instrumen pengumpulan data meliputi: (1)
angket, (2) model asesmen formatif berbantuan
clickers, (3) buku petunjuk penggunaan model asesmen
formatif berbantuan clickers untuk guru dan siswa, (4)
butir soal benar-salah dan pilihan ganda pada materi
hukum Newton. Jenis data terdiri dari data kuantitatif
dan data kualitatif.

Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis
dengan teknik analisis rata-rata. Analisis yang diperoleh
akan ditentukan tingkat kelayakan produk yang
dihasilkan. Teknik analisis nilai rata-rata berdasarkan
pendapat dari Arikunto (2009) yang menyatakan bahwa
untuk mengetahui peringkat nilai akhir pada setiap butir
angket penilaian, jumlah nilai yang diperoleh dibagi
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dengan banyaknya validator/responden yang menjawab
angket penilaian tersebut.
Penentuan kesimpulan yang telah dicapai dari uji coba
dapat ditentukan dari kriteria kelayakan uji coba. Skala
penilaian yang digunakan dari angka 1 sampai 4,
dimana 1 sebagai skor terendah dan 4 sebagai skor
tertinggi. Penentuan rentang dapat diketahui melalui
nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan
banyaknya kelas. Berdasarkan penentuan rentang
tersebut diperoleh rentang 0,75 diadaptasi dari
(Arikunto, 2009:245).

Tabel 1. Kriteria Analisis Kelayakan  Nilai Rata-rata
Nilai

rata-rata
Kategori Keterangan

3,26 - 4,00 Layak Baik (tidak revisi)
2,51 - 3,25 Cukup

layak
Cukup baik (revisi
sebagian)1,76 - 2,50 Kurang

layak
Kurang baik
(revisi sebagian dan
pengkajian ulang isi/
materi)

1,00-1,75 Tidak layak Tidak baik (revisi total)
(Arikunto, 2009:245)

Data kualitatif yang berupa saran dan komentar dari
validator dan responden baik guru dan siswa dianalisis
secara diskriptif dan digunakan sebagai pertimbangan
dalam melakukan revisi model asesmen formatif
berbantuan clickers yang dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis studi pustaka, Penggunaan clicker
dalam pembelajaran juga menunjukkan keuntungan
yang dapat diperoleh guru. Clicker mampu membantu
guru dalam proses pembelajaran yang lebih baik,
inovatif dan meningkatkan belajar siswa (Laxman,
2011; Terrion dan Aceti, 2012; Dean, 2013). Guru dapat
mengumpulkan data kemampuan siswa dan
menampilkannya dengan mudah dan cepat serta real-
time (Irons, 2012). Clicker dapat memfasilitasi diskusi
interaktif antara guru dengan siswa pada kelas
berkapasitas besar (Patry, 2009; Laxman, 2011; Terrion
dan Aceti, 2012; Evans, 2012).
Penelitian sebelumnya menunjukkan penggunaan
clicker dalam pembelajaran memberi keuntungan bagi
siswa. Penggunaan clicker membantu siswa dalam
mempelajari konsep materi ajar dan meningkatkan
prestasi belajarnya (Patry, 2009; Lundeberg, dkk., 2011;
Lin, dkk., 2011; Dean, 2013). Siswa menunjukkan
kepuasannya terhadap pemberian umpan balik yang
cepat pada materi yang kurang dipahami (Debourgh,
2008; Meedzan & Fisher, 2009; White, dkk., 2011; Zapf
dan Garcia, 2011). Penggunaan clicker juga mampu
meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam
proses pembelajaran (Gauci, dkk., 2009; Gok, 2011;
Wash, 2012; Maguire, P. dan Maguire, R., 2013).

Keuntungan lain menunjukkan peningkatan kemampuan
instuisi, pola pikir dan pembentukan sikap perilaku yang
baik pada siswa selama proses pembelajaran (Meedzan
dan Fisher, 2009; Cook dan Calkins, 2013; Brouhle,
2011).
Majerich, dkk. (2011) dan Stull, dkk. (2011),
menyatakan model penilaian formatif menggunakan
clicker bersifat dinamis dan dapat berulang berdasarkan
urutan kegiatan belajar mengajar, dimodifikasi dan
dapat digunakan di tempat lain. Model ini memiliki
enam tahapan meliputi: (1) Secara khusus, guru
mengembangkan pelajaran dan penilaian terkait
berdasarkan kesiapan siswa dan pengetahuan
sebelumnya, (2) Guru menyajikan materi pelajaran, (3)
Guru mengelola dan melakukan penilaian, (4) Guru dan
siswa mempertimbangkan hasil penilaian yang telah
dilakukan, (5) Melakukan dialog antara guru dan siswa
mengenai materi dalam penilaian, f) Kemudian, guru
menentukan apakah pembelajaran diulang kembali pada
materi pelajaran sebelumnya atau melanjutkan ke materi
pelajaran berikutnya.
Pada penilaian formatif ini, guru menentukan kapan
dan seberapa sering untuk mengelola penilaian formatif
dan memodifikasi pembelajaran. Hal ini bertujuan
untuk mengoptimalkan pengalaman belajar dan
mengakomodasi kebutuhan siswa, serta memberikan
umpan balik informatif yang cukup bagi siswa.
Diharapkan siswa dapat memetakan perkembangan
pengetahuannya, menyesuaikan dengan gaya belajar,
dan memaksimalkan dalam belajarnya.
Menurut Stull, dkk. (2011), penilaian formatif
umumnya didasarkan pada: (1) bagaimana penilaian
formal tersebut (ujian, kuis, atau diskusi kelas ), (2)
lamanya waktu, (3) kedalaman pengetahuan yang
diharapkan, dan (4) format, pembelajaran  diubah
berdasarkan penilaian, interpretasi dan penggunaan
hasil penilaian, dan interaksi kelas mungkin diubah
untuk meningkatkan belajar siswa dan keterlibatan.
Untuk siswa, penilaian formatif berarti
mempertimbangkan menyesuaikan cara belajar dan
mungkin perilaku di kelas berdasarkan hasil penilaian.
Menurut McNabb (2009), Penilaian formatif
memberikan informasi kepada siswa dan guru tentang
pemahaman materi dalam pembelajaran. Ciri penilaian
formatif adalah terletak pada tanggung jawab respon dan
umpan balik pada siswa. Penilaian formatif juga
menyediakan sarana untuk berlatih keterampilan siswa
tanpa takut mempengaruhi nilai akhir. Penilaian formatif
merupakan alat yang memungkinkan untuk
menyesuaikan dan memastikan penguasaan belajar
siswa pada materi sebelumnya ke materi baru. Dalam
penilaian formatif, siswa terlibat langsung dan adanya
interaksi yang akan membantu cara belajar, memahami
dan mempertahankan pengetahuannya.
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Oleh karena itu, pengembangan asesmen formatif
berbantuan clickers perlu diteliti dan dikembangkan
sesuai kondisi dan lingkungan sekolah di Indonesia.
Dalam hasil penelitian dan pengembangan ini, akan
dijelaskan deskripsi produk pengembangan model
asesmen formatif berbantuan clickers dan pembahasan
data hasil uji kelayakan.
Instrumen asesmen formatif berbantuan clickers pada
materi hukum Newton berupa soal-soal benar-salah dan
pilihan ganda dalam bentuk file pada program clickers
iRespond dan powerpoint.

Gambar 1. Contoh soal pada program clickers

Gambar 2. Contoh soal pada program powerpoint

Butir soal dalam model asesmen formtif berbantuan
clickers dikembangkan dari indikator. Penyusunan
indikator didasarkan pada kompetensi dasar yang dipilih
yaitu memahami hukum Newton. Berdasarkan kopetensi
dasar yang dipilih, kemudian disusun 9 indikator dan
dijabarkan menjadi 55 soal. Soal-soal dikelompokkan
dan digunakan pada proses penilaian awal, penilaian
tengah, dan penilaian akhir.
Penilaian awal digunakan untuk mengetahui dan
mengevaluasi pengetahuan awal siswa, serta
memberikan gambaran materi secara singkat pada
pembelajaran yang akan dilakukan. Bagi siswa,
penilaian awal memungkinkan untuk mengevaluasi
apa yang mereka ketahui tentang materi yang akan
dipelajari. Sebagai tindak lanjut bagi guru, maka guru
harus menentukan dari mana akan memulai
penyampaian materi. Penilaian tengah berguna bagi
siswa dalam mengembangkan pemahaman,
menfokuskan pada sebuah konsep, dan merangsang
pertanyaan atau pemahaman yang mendalam.
Pertanyaan atau informasi responsif disajikan di

beberapa tahap dalam kegiatan pembelajaran di kelas
untuk membantu guru membuat keputusan tentang
pembelajaran yang sedang dilakukan. Penilaian akhir
biasanya digunakan untuk mengamati tingkat
penguasaan pengetahuan/informasi, pemahaman
konsep, atau memungkinkan untuk mengevaluasi
pembelajaran siswa. Bagi guru, penilaian akhir dapat
memberikan beberapa informasi tentang sejauh mana
materi dipahami oleh siswa dan mungkin juga
pertimbangan pembelajaran yang akan dilakukan
selanjutnya.

Buku petunjuk penggunaan produk dari model asesmen
formatif berbantuan clickers untuk guru digunakan
sebagai pedoman bagi guru dalam melakukan
pengenalan dan persiapan asesmen formatif, cara kerja
perngkat clickers, dan cara pelaksanaan asesmen
formatif.

Gambar 3. Sampul buku petunjuk untuk guru

Pada pelaksanaan asesmen formatif, Clickers dipegang
setiap siswa digunakan untuk mengirimkan informasi
berupa password identitas siswa dan jawaban dengan
cara menekan tombol pilihan. Informasi sebagai umpan
balikan siswa dikirim ke receiver. Pengiriman jawaban
dilakukan siswa setelah guru menampilkan pertanyaan
dan memerintahkan siswa untuk menekan tombol
remote sesuai jawaban yang dipilih. Receiver menerima
sinyal gelombang radio yang dipancarkan clickers
untuk diteruskan ke komputer/laptop. Komputer
merekam dan mengolah data yang ditransfer dari
receiver.
Program clickers yang terinstall pada komputer mampu
mendaftar nama-nama siswa beserta password untuk
dikonfirmasikan dengan jawaban siswa. Dengan
program clickers, jawaban siswa dapat dikelompokkan
sebagai penilaian siswa secara individu maupun kelas
baik bentuk persentase dan nilai yang diperoleh.
Program clickers juga mampu menampilkan daftar nilai
siswa dari hasil rekaman tes, kuis, atau ulangan yang
telah dilaksanakan serta siswa yang belum
mengikutinya.
Buku petunjuk asesmen formatif untuk siswa digunakan
sebagai pedoman bagi siswa dalam mengikuti proses
asesmen formatif yang dilakukan di kelas.



98

Gambar 4. Sampul buku petunjuk untuk siswa

Berikut contoh cuplikan dari isi buku petunjuk untuk
siswa:
Pada pelaksanaan penilaian formatif, guru memberikan beberapa
pertanyaan baik di awal, dalam, dan akhir pembelajaran. Pertanyaan-
pertanyaan yang diberikan oleh guru berfungsi untuk mengetahui
pemahaman awal Anda atau kesiapan Anda terhadap materi yang
akan diajarkan, miskonsepsi dan penguasaan siswa terhadap materi
yang telah dipelajari. Cara yang Anda lakukan untuk merespon
pertanyaan guru sebagai berikut:
a. Ketika guru menampilkan pertanyaan melalui LCD, bacalah

dengan cermat dan cepat setiap pertanyaan, kemudian pilihlah
salah satu jawaban yang menurut pemahaman Anda yang paling
benar.

b. Setelah guru memerintahkan menjawab, gunakan waktu yang
diberikan dan kirim jawaban yang Anda pilih dengan menekan
tombol huruf. Pada proses pengiriman jawaban, indikator LED
Power/Kirim berwarna hijau.

Gambar 5. Warna indikator clickers

Instrumen-instrumen dari pengembangan model
asesmen formatif berbantuan clickers yang dihasilkan
memerlukan validasi dari ahli asesmen, ahli media, dan
ahli materi.   Hasil validasi dari ahli menunjukkan model
asesmen formatif berbantuan clickers yang
dikembangkan dapat digunakan dan layak dijalankan
untuk guru dan siswa di kegiatan belajar mengajar,
namun dengan beberapa perbaikan dan dijelaskan secara
detail pada langkah-langkah pelaksanaan penilaian.

PENUTUP
Simpulan

Hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan
menunjukkan bahwa produk model asesmen formatif
berbantuan clickers sebagai alat untuk memberikan
balikan secara langsung antara guru dan siswa di kelas
telah melalui validasi dan perlu beberapa perbaikan demi
kesempurnaan dari produk yang dihasilkan.Buku
petunjuk asesmen formatif untuk guru dan siswa

yang diharapkan dapat membantu guru dan siswa
dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian lebih
efektif. Namun penyempurnaan produk agar sesuai
dengan praktek belajar mengajar di kelas masih
perlu dilakukan uji coba secara terpadu, dan
terncana. Kekurangan dan kesulitan yang diperoleh
dapat digunakan untuk memperbaiki produk hasil
pengembangan ini.

Saran
Penelitian dan pengembangan ini masih tahap

validasi dan perbaikan, sehingga perlu diuji coba dan
dibuktikan melalui penelitian empirik di kelas. Masih
banyak kekurangan dan kelemahan dari produk yang
dikembangkan, oleh sebab itu sumbangan pemikiran,
ide, gagasan, maupun usulan yang bersifat membangun
penelitian dan pengembangan ini sangat diharapkan.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Modul Multimedia Fisika sebagai penunjang
pembelajaran kurikulum 2013 untuk siswa SMA kelas X. Penelitian dilaksanakan di Jurusan Fisika
FMIPA UNJ dan uji coba terbatas dilakukan terhadap siswa SMA N 11 Bekasi pada semester genap
tahun ajaran 2014/2015. Waktu pengembangan modul multimedia ini dilakukan pada Mei-Desember
2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan
(Research and Development). Meteode ini dipilih peneliti untuk mengembangakan modul multimedia
pembelajaran penunjang kurikulum 2013 pada meteri gerak melingkar. Adapun langkah-langkah
pengembangan yang dilakukan peneliti, yaitu: (1) melakukan analisis produk yang akan
dikembangkan, (2) mengembangkan produk awal, (3) validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapanga,
(5) revisi produk dan produk akhir, dan (6) implementasi produk terhadap siswa. Modul multimedia
ini dikembangkan pada mata pelajaran fisika dengan pendekatan inkuiri untuk membantu siswa
dalam mempermudah memahami  pelajaran fisika pokok bahasan gerak melingkar. Modul multimedia
fisika ini telah divalidasi oleh ahli materi fisika dan ahli media pembelajaran. Hasil validasi ahli
materi berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan, memberikan hasil penilaian dalam skala 100
adalah 78,66% dan hasil validasi oleh ahli media adalah 90.31% . Hasil uji empirik skala kecil oleh
siswaa dan guru akan dilakukan kemudian setelah revisi. Penilian yang didapat dari hasil uji coba
ini, menunjukan bahwa modul multimedia fisika gerak melingkar telah memenuhi persyaratan
sebagai media pembelajaran fisika untuk siswa SMA kelas X.

Kata kunci : Modul Multimedia, Gerak Melingkar, RnD

Abstract

This research aims to develop a module Multimedia Physics as supporting learning curriculum for
high school students 2013 class X. The experiment was conducted at the Department of Physics, State
UNJ and limited testing conducted on high school students n 11 Bekasi in the second semester of the
school year 2014/2015. Time multimedia module development is done in May to December 2014. The
method used in this research is a method of research and development (Research and Development).
Meteode researchers have been selected to develop the multimedia module supporting learning
curriculum meteri 2013 in circular motion. The steps undertaken the development of researchers,
namely: (1) to analyze the product to be developed, (2) develop initial product, (3) expert validation
and revision, (4) the trial of Field, (5) product and product revision end, and (6) implementation of
products to students. Multimedia module was developed in physics by inquiry approach to assist
students in understanding the physics simplify the subject of the circular motion. Multimedia module
physics has been validated by expert physics of matter and instructional media expert. Results
validation matter experts based instruments that have been established, providing assessment results
in a scale of 100 is 78.66% and the results of validation by expert media is 90.31%. The results of the
empirical test trial limited by the students and teachers will be done later after revision. Judging
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obtained from the results of this trial, showed that the circular motion physics multimedia module
meets the requirements as a learning medium to high school physics class X.

Keywords: Multimedia Module, Circular Motion, RnD

PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

di dunia pendidikan menuntut antisipasi untuk
mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing di
masa depan serta mengatasi permasalahan yang
dihadapi dalam kehidupan. Proses pembelajaran yang
terjadi di sekolah bertujuan membawa perubahan
kepada siswa yang terjadi secara sistematis dan
terprogram untuk mengembangkan aspek kognitif,
afektif, dan psikomotor.

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar
yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya
memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana
dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai
tujuan belajar yang spesifik. Dewasa ini, modul yang
digunakan masih banyak yang berupa buku teks
maupun ebook yang kemudian dicetak. Dengan modul
konvensional ini belum dapat merangsang motivasi
maupun minat belajar siswa karena tampilan yang
kurang menarik dan belum dapat menjelaskan materi
yang sifatnya masih abstrak.

Dengan berkembangnya tekhnologi informasi
yang menghasilkan software-software dan dapat
digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar.
Dengan menggunakan software komputer kita dapat
mengembangkan modul konvensional menjadi modul
multimedia (e-module) dengan tampilan lebih menarik
dan dapat lebih mudah dipahami siswa. Dengan
menambahkan animasi dan visualisasi serta bahasa yang
mudah dimengerti diharapkan dapat memancing rasa
ingin tahu siswa.

Sebelumnya telah dilakukan analisis kebutuhan
terhadap siswa dan didapatkan hasil bahwa 87,1% siswa
kesulitan dalam memahami pelajaran fisika, dengan
alasan cara penyampaian yang kurang menarik
sebanyak 84,6% sehingga 76,9% siswa menginginkan
penyampaian materi dengan metode yang bervariatif
dan alasan sulit fokusnya siswa dalam pembelajaran
fisika sebanyak 66,7%.

Dilakukan pula analisis kebutuhan terhadap
sejumlah guru pada sekolah yang berbeda-beda dan
didapatkan hasil bahwa sebagian besar guru cenderung
menggunakan buku teks dan Lembar Kerja Siswa
(LKS) sedangkan 38,4% menggunakan buku elektronik
dan 30,7% menggunakan modul cetak sebagai sumber
belajar. Dengan menggunakan sumber-sumber belajar
tersebut 61,5% hasil belajar siswa dinilai cukup.
Didapatkan pula data bahwa 100% responden

mendukung dilakukannya pengembangan modul
multimedia fisika.

Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan
pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir
secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan
sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan
(Wina Sanjaya, 2011). Dengan inkuiri diharapkan dapat
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga
pengetahuan yag dimiliki akan bermakna (meaningfull)
manakala didasari oleh keingintahuan itu.  Ikuiri
merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang
berorientasi pada siswa (student centered approach).
Oleh karena itu penulis melakukan penelitian
pengembangan modul multimedia fisika gerak
melingkar dengan pendekatan inkuiri. Penelitian ini
bertujuan  agar mempermudah siswa memahami fisika
yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku yaitu
kurikulum 2013.
Modul

Nasution (2010) berpendapat bahwa modul dapat
dirumuskan sebagai suatu unit yang lengkap dan terdiri
atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun
untuk membantu siswa mencapai sejumlah tujuan yang
dirumuskan secara khusus dan jelas.

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar
yang dikemas secara utuh dan sistematis, didalamnya
memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana
dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai
tujuan belajar yang spesifik (Daryanto,2013).

Modul adalah seperangkat bahan ajar yang di
sajikan secara sistematis sehingga penggunaannya dapat
belajar dengan atau tanpa  seseorang fasilitator atau
guru. Dengan demikian maka sebuah modul harus dapat
dijadikan sebuah bahan ajar sebagai pengganti fungsi
guru. Jika guru memiliki fungsi menjelaskan sesuatu
maka modul harus mampu menjelaskan sesuatu dengan
bahasa yang mudah diterima peserta didik sesuai
dengan tingkat pengetahuan dan usianya (Balitbang
Depdiknas, 2006).

Menurut Made Wena (2011: 230), modul
merupakan seperangkat pengalaman belajar yang berdiri
sendiri, yang dimaksudkan untuk mempermudah siswa
mencapai seperangkat tujuan yang telah ditetapkan.
Modul merupakan unit-unit yang berhubungan satu
dengan yang lain secara hierarkis.

Menurut para ahli diatas dapat disimpulkan
bahwa modul merupakan bahan ajar berisikan rangkaian
pengalaman belajar yang disusun secara sistematis
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untuk memudahkan siswa mencapai tujuan yang
ditetapkan.

Multimedia

Heinich et al (2005) menyatakan bahwa
multimedia merupakan penggabungan atau
pengintegrasian dua atau lebih format media yang
berpadu seperti teks, grafik, animasi dan video untuk
membentuk aturan informasi kedalam aturan sistem
komputer. Vughan (2004) menjelaskan bahwa
multimedia merupakan sembarang kombinasi teks, seni
grafik, bunyi, animasi dan video yang diterima oleh
pengguna melalui hardware komputer.

Najjar (1996) mendefinisikan multimedia
sebagai “multimedia is the use of teks, grafics,
animations, pictures, video, and sound to present
information. Since these media can now be integrated
using the computer, there has been a virtual explosion
of computer based multimedia instructional
application” multimedia menggunakan teks, grafik,
animasi, gambar, video dan sura untuk menyampaikan
informasi. Karena media ini sekarang dapat
diintegrasikan dengan menggunakan komputer, telah
terjadi ledakan virtual aplikasi multimedia pembelajaran
berbasis komputer.

Menurut Turban,dkk (dalam M.Suyanto, 2005)
multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan
presentasi yang dinamis dan interaktif yang
mengkombinasikan teks, grafik, audio dan gambar
video, dengan kata lain multimedia dapat diartikan
sebagai seperangkat media yang merupakan kombinasi
dari beberapa media yang relevan dalam hubungannya
dengan tujuan-tujuan instruksional.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka
dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah alat yang
dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan
interaktif dari  penggabungan atau pengintegrasian
seperangkat media berupa teks, grafik, animasi, audio
dan video yang relevan dan diterima oleh pengguna
melalui hardware komputer.

Modul Multimedia
Modul merupakan bahan ajar berisikan

rangkaian pengalaman belajar yang disusun secara
sistematis untuk memudahkan siswa mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Sementara multimedia adalah alat
yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan
interaktif dari penggabungan atau pengintegrasian
seperangkat media berupa teks, grafik, animasi, audio
dan video yang relevan dan diterima oleh pengguna
melalui hardware komputer. Berdasarkan pengertian
modul dan multimedia yang telah dijabarkan oleh para
ahli diatas maka dapat diketahui bahwa modul
multimedia fisika adalah bahan ajar berbasis komputer

yang berisikan penggabungan atau pengintegrasian
seperangkat media berupa teks, grafik, animasi, audio
dan video yang relevan dan disusun secara sistematis
untuk memudahkan siswa mencapai tujuan instruksional
yang telah ditetapkan. Modul multimedia disusun
berdasarkan unsur-unsur modul yaitu berisi judul,
tujuan pembelajaran, petunjuk belajar (petunjuk pesera
didik atau pendidik), materi modul,  lembar kerja (LK),
lembar evaluasi dan kunci jawaban LKS dan soal
evaluasi
Inkuiri

Inquiry adalah istilah dalam bahasa inggris, ini
merupakan teknik atau cara yang digunakan guru untuk
mengajar di depan kelas (Roestiyah,2008).
Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan
pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir
secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan
sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan
(Wina Sanjaya, 2011). Dengan inkuiri diharapkan dapat
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa sehingga
pengetahuan yag dimiliki akan bermakna (meaningfull)
manakala didasari oleh keingintahuan itu.  Ikuiri
merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang
berorientasi pada siswa (student centered approach).

Kourilsky (dalam proses Belajar mengajar,
Hamalik. 2010) menyatakan bahwa pengajaran
berdasarkan inkuiri adalah suatu strategi berpusat pada
siswa dimana kelompok siswa inquiry ke dalam suatu
isu atau mencari jawaban-jawaban terhadap isi
pertanyaan melalui suatu prosedur yang digariskan
secara jelas dan struktural kelompok.

Dari penjelasan diatas dapat disintesakan bahwa
pendekatan inkuiri merupakan pembelajaran yang
menekankan pada proses berfikir secara kritis dan
analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban
dimana siswa dihadapkan pada suatu permasalahan
yang nyata sehingga dapat merangsang rasa ingin tahu
siswa dan dapat menciptakan kondisi belajar yang
bemakna bagi siswa.

METODE
Metode penelitian yang digunakan pada

penelitian ini adalah metode penelitian pengembangan
(Research and Development) yang mengacu pada
rumusan Borg and Gall. Borg dan Gall (1991: 95)
menjelaskan empat ciri utama dalam penelitian dan
pengembangan, yaitu:
1. Studying research findings pertinent to the product

to be develop. Artinya, melakukan studi atau
penelitian awal analisis kebutuhan untuk mencari
temuan-temuan penelitian terkait dengan produk
yang akan dikembangkan.
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4 Bahasa 87,50% Sangat
baik

5 Teknik
penyajian
materi

90% Sangat
baik

Rata-rata 90,31% Sangat
baik

Berikut hasil validasi oleh 2 orang ahli media
pembelajaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil validasi ahli media pembelajaran
No Aspek Presentase Kategori
1 Komponen

Inkuiri
77.50% Sangat

baik
2 Komponen

Modul
75,00% Sangat

baik
3 Tujuan Modul 82,5% Sangat

baik
4 Fungsi Modul 75 % Sangat

baik
5 Format

Tampilan
82,29% Sangat

baik
6 Ilustrasi 83,33% Sangat

baik
7 Bahasa 75% Sangat

baik
Rata-rata 78,66% Sangat

baik

Untuk uji lapangan siswa dan guru akan dilakukan
kemudian.

Dari hasil uji validasi ahli materi dan ahli media
maka dapat disimpulkan bahwa modul multimedia
fisika gerak melingkar ini dinyatakan layak digunakan
sebagai media pembelajaran fisika.

PENUTUP
Kesimpulan

Dari hasil uji validasi ahli materi dan ahli media
maka dapat disimpulkan bahwa modul multimedia
fisika gerak melingkar ini dinyatakan layak digunakan
sebagai media pembelajaran fisika.
Saran
Diharapkan  pengembangan untuk materi lainnya
dengan tampilan yang lebih menarik dan dengan
menggunakan model pembelajaran lain.
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PENGUATAN PENGETAHUAN MATERI FISIKA
DENGAN CONTENT REPRESENTATION (CORE)

PADA CALON GURU FISIKA
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Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan
pengetahuan materi fisika melalui CoRe dan menjaring kesulitan-kesulitan dalam merencanakan
pembelajaran yang dialami calon guru fisika. Penelitian dilakukan pada mahasiswa calon guru fisika
yang sedang menempuh matakuliah Pengembangan Program Pembelajaran Fisika (P3F) yang berjumlah
16 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan dokumen (rancangan pembelajaran
dan penjabaran materi dalam CoRe), tes materi getaran dan gelombang, angket tentang kesulitan dalam
merancang pembelajaran dan wawancara. Data dianalisis secara deskriptif dengan persentase dan analisis
data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata  hasil tes pengetahuan materi getaran dan
gelombang meningkat dan jumlah calon guru fisika yang mengalami kesulitan dalam merancang
pembelajaran menurun.  Calon guru fisika yang masih mengalami kesulitan dalam menentukan materi
pokok, disarankan  untuk menjabarkan materi fisika dalam mind map dan dilanjutkan menentukan ide
pokoknya dalam CoRe.

Kata Kunci: Conten representation (CoRe), perencanaan pembelajaran, calon guru fisika

Abstract

This study was a descriptive study that aimed to describe content knowledge of physics with CoRe and
got difficulties in planning of lesson plan of student teacher of physics. The study was conducted on
student teachers of Physics who were studying Development of Physics Education Program course. Data
was collected through a review of documents (lesson plan and material in the CoRe), vibration and wave
material tests, questionnaire of the difficulty in designing lesson plan and interviews. Data were analyzed
descriptively with percentages and qualitative data analysis. The results showed that the average results of
vibration and wave material test increased and the number of student teachers who have difficulty in
designing lesson plan decreases. Student teacher who are still experiencing difficulties in determining the
subject matter, it is advisable to describe the physics of matter in the mind map and continued determine
principally in the CoRe idea

Key Word : Content representation (CoRe), lesson plan, student teacher of physics

PENDAHULUAN
Sudah diakui oleh pemerintah Indonesia bahwa guru
sebagai profesi artinya guru sebagai suatu jabatan atau
pekerjaan yang menuntut suatu keahlian atau
ketrampilan dari pelakunya. Oleh karena itu, guru
seharusnya mempunyai pengetahuan yang komplek
atau professional, sebagaimana telah dicanangkan
dalam UU RI No 14/2005 kewajiban guru profesional.
Guru profesional adalah guru yang memiliki empat
kompetensi, yaitu kompetensi: pedagogi, kepribadian,

sosial, dan profesional (UU RI no 14/2005).
Kompetensi pedagogi adalah kemampuan guru dalam
mengelola pembelajaran, dan kompetensi tersebut
merupakan ciri khas, yang membedakan antara profesi
guru dengan profesi lainnya, misalnya dokter.
Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang
berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran
bidang studi secara luas dan mendalam. Kompetensi
kepribadian merupakan kemampuan personal yang
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil,
dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi siswa
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dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial berkenaan
dengan kemampuan guru sebagai bagian dari
masyarakat untuk berkomunikasi secara efektif dengan
siswa, sesama guru, tenaga kependidikan maupun
masyarakat sekitar. Pengembangan keprofesionalan
memainkan peran penting dalam meningkatkan
kompetensi guru karena akan berdampak pada
peningkatan hasil belajar siswa (Abell, 2008).

Kewajiban guru dalam menjalankan tugasnya,
antara lain: merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan,
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (UU RI no
14/2005 pasal 20). Menurut Majid (2006:16), dalam
konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan
sebagai proses penyusunan materi pelajaran,
penggunaan media pengajaran, penggunaan pendekatan
dan metode pengajaran, dan penilaian dalam suatu
alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa
tertentu untuk mencapai tujuan. Kemp (1994:20),
berpendapat bahwa perencanaan pembelajaran tidak
saja berfungsi sebagai pedoman mengajar, tetapi juga
untuk mengetahui gambaran keberhasilan siswa.
Menurut Sagala (Hermawan, 2007) bahwa secara ideal
tujuan perencanaan pembelajaran menguasai
sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan
pengguanan alat dan perlengkapan pembelajaran,
menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan
mengelola alokasi waktu yang tersedia dan
membelajarkan siswa sesuai program.

Pembelajaran menurut Degeng (1993:1) adalah
memusatkan perhatian pada bagaimana membelajarkan
siswa, bukan pada apa yang dipelajari siswa untuk
mencapai tujuan. Menurut Jones (dalam Mulyani
Sumantri, 1988:95), pengajaran adalah suatu cara
bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi
siswa. Dengan demikian pembelajaran lebih
menekankan pada bagaimana cara mengorganisasikan
pembelajaran, menata interaksi antara sumber-sumber
belajar yang ada agar berfungsi secara optimal,
menyampaikan isi pembelajaran, (Uno Hamzah,
2008:3). Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang
dilakukan oleh Bloom (Kemp, 1994:21),
menyimpulkan bahwa “sembilan puluh lima persen
siswa dapat mempelajari apa yang diajarkan dengan
memuaskan, karena tingkat penguasaan siswa sangat
bergantung pada pengalaman belajar yang diperoleh
selama kegiatan pembelajaran.” Pengalaman belajar
adalah kegiatan fisik maupun mental yang perlu
dilakukan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan
materi pelajaran (Majid, 2006:48). Pengalaman belajar
meliputi pengalaman belajar kognitif, afektif dan
psikomotor. Perencanaan pembelajaran yang baik dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran.

Menurut Shulman (dalam Etkina, 2010:1) terdapat
tiga pilar pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh
guru sebagai tenaga profesional, yaitu pengetahuan
tentang isi materi {Content Knowledge (CK)],
pengetahuan pedagogi {Pedagogical Knowledge (PK)}
dan gabungan antara keduanya yang dinamakan
Pedagogical Content Knowledge (PCK). Pengetahuan

isi materi (CK) setara dengan kompetensi profesional
dan pengetahuan pedagogi (PK) setara dengan
kompetensi pedagogi. Pedagogical Content Knowledge
(PCK) didefinisikan oleh Shulman sebagai “the special
amalgam of content and pedagogy that is uniquely the
providence of teachers, their own special form of
professional understanding….” (Shulman, 1987: 8).
PCK merupakan amalgam khusus dari materi dan
pedagogi yang unik, untuk mengajarkan topic tertentu,
sebagai bentuk pemahaman profesional. Pengetahuan
khusus inilah yang membedakan guru sains yang ahli
dengan scientis (Cochran, DeRuiter & King, 1993;
National Research Council, 1996; Shulman, 1986,
1987). PCK merupakan pengetahuan yang bisa
berkembang sepanjang waktu, melalui pengalaman
pembelajaran dalam kelas, bagaimana mengajarkan
suatu materi dalam aneka cara untuk memberikan
kekayaan pengalaman dan memudahkan pemahaman
bagi siswa (Lee, 2008:1). Dikatakan pula bahwa PCK
merupakan keahlian khusus yang merupakan
keistimewaan individu, dimungkinkan berlainan dengan
individu yang lain dan sangat dipengaruhi oleh
konteks/suasana mengajar, materi dan pengalaman
mengajar. Seseorang yang ahli atau mempunyai
pengetahuan yang mendalam tentang  materi saja,
belum menjamin dapat mengembangkan PCK, tetapi
pengetahuan mendalam tentang  materi merupakan
syarat mutlak untuk bisa mengembangkan PCK (Van
Driel et al, 1998). Demikian juga walaupun
pengetahuan pedagoginya menonjol, tetapi pengetahuan
materinya kurang, maka belum menjamin dapat
mengembangkan PCK. PCK secara eksplisit tidak
tercantum dalam undang-undang tentang kompetensi
guru professional. Namun telah diakui secara
internasional dan dibuktikan oleh hasil penelitian
bahwa PCK sebagai basis pengetahuan untuk mengajar
yang harus dimiliki oleh guru. PCK merupakan
komponen esensial bagi pengembangan profesional
guru, sebagaimana dikatakan oleh Standar Pendidikan
Sains Nasional ((National Research Council, 1996, p.
62). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru
yang efektif adalah guru yang kaya PCK (Loughran,
Berry& Mulhall, 2006). Untuk memahami PCK bagi
guru pemula atau calon guru fisika Loughran et
al.(2006), telah mengembangkan model Content
Representation (CoRe) dan Pedagogical and
Professional Experience Repertoire (Pap-eR). CoRe
berkaitan cara pandang guru terhadap materi tertentu
yang merupakan pemahaman guru terhadap materi
tersebut. Kemampuan PCK bisa dinilai dari
kemampuan menjabarkan materi dalam CoRe,
demikian juga melalui CoRe dapat dibangun
kemampuan PCK guru. Komponen CoRe yang
dikembangkan oleh Loughran terdiri dari 8 pertanyaan
yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk tabel
yang berisi ide-ide dari suatu topik tertentu di heading
kolom dan satu set pertanyaan pedagogis pada setiap
baris, seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Format CoRe menurut Loughran et al.
(2004)

No Ide/konsep penting Ide
1

Ide
2

Id
e
3

Id
e
4

1 Apa yang Anda
harapkan untuk
dipelajari oleh siswa
mengenai ide ini?

2 Mengapa penting bagi
siswa untuk tahu hal
ini

3 Apa lagi yang Anda
ketahui tentang ide ini
yang tidak diketahui
siswa sebelumnya

4 Kesulitan atau
keterbatasan apa yang
Anda rasakan berkaitan
dengan  mengajarkan
ide ini

5 Pengetahuan tentang
pemikiran siswa yang
mempengaruhi
pengajaran ide ini

6 Factor-faktor lain yang
mempengaruhi
pengajaran Anda pada
ide ini

7 Bagaimana prosedur
mengajarkannya dan
alasan  tertentu
menggunakan ini

8 Bagaimana cara
spesifik untuk
memastikan bahwa
siswa paham atau
masih kebingungan
terhadap ide ini

.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu
mengenalkan PCK pada calon guru fisika agar nantinya
setelah menjadi guru benar-benar professional dan saat
ini dapat belajar PCK melalui CoRe.  PCK merupakan
sesuatu yang sangat potensial untuk dibekalkan pada
calon guru fisika.

Penelitian ini bertujuan,  mendeskripsikan
penguatan pengetahuan materi fisika pada calon guru
fisika melalui CoRe, dan  menjaring kesulitan-kesulitan
calon guru fisika dalam menyusun perencanaan
pembelajaran,

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif,

dilakukan pada mahasiswa calon guru fisika yang
sedang menempuh matakuliah P3F, dan berjumlah 16
orang. Matakuliah ini disajikan pada semester tujuh dan
bertujuan melatih calon guru fisika merencanakan
pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran. Dalam
penelitian ini yang dibahas hanya perencanaan

pembelajaran (RPP) dan difokuskan pada penjabaran
materi atau menentukan materi pokok yang harus
diajarkan pada siswa melalui CoRe.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
penelaahan dokumen berupa hasil jabaran materi dalam
CoRe dan RPP, angket untuk menjaring kesulitan-
kesulitan yang dialami calon guru fisika dalam
merencanakan pembelajaran dan wawancara dilakukan
untuk menguatkan data yang diperoleh. Tes materi
getaran dan gelombang untuk mendeskripsikan
penguatan pengetahuan calon guru fisika pada materi
tersebut, sebagai dampak dari penjabaran materi
getaran dan gelombang ke dalam CoRe.

Instrumen tes terdiri dari 60 soal pilihan ganda dan
10 soal benar salah dengan alasau..
Angket terdiri dari 40 pertanyaan dengan pilihan
jawaban 4 tingkatan yaitu sangat sulit (SS), Sulit (S),
mudah (M) dan sangat mudah (SM). Jawaban yang
diperhatikan hanya yang sulit atau sangat sulit diatas 50
%.
Untuk menelaah dokumen digunakan patokan/ rubrik
berdasarkan uraian ide pokok yang dikembangkan oleh
peneliti dengan mengacu pada contoh yang diberikan
oleh Loughran.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif
dengan persentase dan analisis data kualitatifPada
dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian
itu dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil rata-rata score tes awal materi getaran dan

gelombang 48,25 dan rata-rata score tes akhir 60,25.
Ada peningkatan hasil tes materi getaran dan
gelombang, setelah calon guru fisika mencoba
menjabarkan materi getaran dan gelombang melalui
CoRe.  Walaupun peningkatan scorenya tidak tinggi.
Hal ini menunjukkan adanya penguatan pengetahuan
materi getaran dan gelombang.

Hasil angket, tentang kesulitan yang dihadapi
calon guru fisika  ketika menyusun perencanaan
pembelajaran, ditunjukkan dalam Tabel 2.

Table 2: Kesulitan-kesulitan calon guru fisika
dalam merancang pembelajaran

Menjabarkan KI dan KD atau SK-
KD ke dalam indikator

60 %

Menentukan kata kerja operasional
yang cocok

54%

Menentukan hubungan antar
konsep yang harus diajarkan

69 %

Menentukan keluasan dan
kedalaman materi yang harus
diajarkan

57 %

Menentukan materi esensial
yang harus dimengerti siswa

57 %

Memperkirakan konsep
dimana sering terjadi
miskonsepsi

74 %

Memilih strategi
pembelajaran yang sesuai
karakteristik materi

58 %
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Menyusun LKS yang bukan
resep, sesuai kemampuan
siswa SMA

61%

Memilih metode yang
memfasilitasi siswa berpikir
tingkat tinggi

54%

Menyusun CoRe (Content
Representation)

58%

Menyusun soal yang HOT,
C4, C5 dan C6

63%

Hasil angket tersebut menunjukkan bahwa calon
guru fisika masih kesulitan dalam menentukan materi
pokok dan strategi untuk mengajarkannya. Tidak
mungkin semua materi diajarkan, karena disamping
waktunya terbatas, juga tidak akan dapat dimengerti
dengan baik jika dilakukan hanya dengan transfer
informasi. Dengan CoRe selain memahami materinya,
juga dapat ditunjukkan strategi pembelajarannya, siswa
juga punya kesempatan untuk belajar secara mandiri.
Untuk menentukan ide pokok dari suatu materi dapat
dilakukan dengan melihat  contoh jabaran materi
rangkaian listrik oleh Loughran. Berikut diberikan
cuplikan contoh tersebut. Loughran membuat 8 ide
pokok untuk materi rangkaian listrik. Ide-ide pokok
yang dimaksud adalah: 1) untuk mendapatkan arus
listrik, dibutuhkan loop; 2) baterai menyediakan energy
untuk suatu arus listrik 3) rangkaian listrik merupakan
suatu system, perubahan pada satu bagian dapat
mempengaruhi bagian yang lain, 4) terangnya bola
lampu tergantung pada rata-rata energy yang ditransfer
padanya, 5) ketika terdapat arus dalam suatu rangkaian,
energy mengalir dari baterai menuju pengguna dan
seterusnya. Calon guru fisika walaupun sudah diberi
contoh ide-ide pokok seperti yang dicontohkan oleh
Loughran, ide pokok  yang dibuat oleh calon guru
fisika sebagian besar masih seperti: definisi
getaran/gelombang, karakteristik getaran/gelombang,
pada hal salah satu KD untuk getaran berbunyi:
menganalisis hubungan antara gerak dengan getaran.
Jadi harus diarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan
sehingga hubungan antar konsep didapatkan.

Penelitian menunjukkan bahwa jika calon guru
fisika menguasai materi fisika dengan baik, maka akan
mempunyai pengetahuan yang lebih pada hubungan
antar konsep dan metode yang menghubungkan suatu
konsep dengan konsep yang lain (Gess-Newsome, &
Lederman, 1999). Contoh ide pokok yang dijabarkan
oleh Loughran merupakan hubungan antar konsep.
Penguasaan konsep materi yang  kuat memberi dampak
positif pada penguasaan PCK (Kapyla, et al., 2009).
Melalui penguasaan materi fisika dengan baik calon
guru fisika juga akan dapat  mengetahui miskonsepsi
yang terjadi pada siswa, dan dapat memilih materi
mana saja yang paling penting diajarkan dan tidak akan
mentransfer miskonsepsi pada siswa. Keterbatasan
kemampuan penguasaan isi materi pada guru
mengakibatkan rasa rendah diri dalam mengajar
(Appleton, 2006).

Untuk membantu calon guru fisika menemukan
ide pokok, maka perlu mengetahui dulu sebenarnya
pengetahuan tentang materi yang dimiliki oleh calon
guru fisika seperti apa. Untuk itu calon guru fisika

diminta menggambarkan dalam mind map. Melalui
mind map akan meningkatkan pemahaman terhadap
materi, membantu mengorganisasi materi, memberi
wawasan baru (Porter, 2004:175).

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan pada hasil teuan , telaah dokumen,
angket dan wawancara dapat disimpulkan bahwa
pengetahuan  materi calon guru fisika masih tergolong
rendah.  Calon guru fisika sudah bisa merasakan bahwa
melalui  CoRe pengetahuan materi fisika calon guru
fisika dapat dikuatkan. Pada penelitian ini peningkatan
pengetahuan materi fisika belum tinggi karena memang
baru mengenal CoRe. Semangat untuk mempelajari
lebih mendalam tentang CoRe sudah mulai tumbuh.
Masih perlu upaya untuk meningkatkan pengetahuan
tentang materi . Kesulitan-kesulitan yang dirasakan
calon guru fisika banyak terkait dengan pengetahuan
materi dan strategi pembelajarannya.

Saran
Menentukan ide pokok dalam CoRe dapat

didahului dengan memetakan materi yang diketahui
calon guru fisika  dalam  mind map, sehingga mudah
untuk menentukan materi pokok
.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelayakan perangkat pembelajaran fisika model
learning cycle 5E untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi fluida statis.
Keutamaan model ini membimbing siswa melalui tahapan-tahapan pembelajaran. Jenis penelitian
adalah penelitian pengembangan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran menggunakan
model 4-D oleh Thiagarajan (tahap disseminate tidak dilaksanakan) dengan rancangan ujicoba one
group pretest-posttest design. Penelitian dilaksanakan di kelas X SMAN 16 Surabaya pada Semester
Genap Tahun Pelajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, pemberian
tes, dan angket. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil-hasil
penelitian meliputi: 1) validitas perangkat pembelajaran, di mana nilai validasi RPP sebesar 3,9
berkategori sangat baik, BAS sebesar 3,7 berkategori sangat baik, LKS sebesar 3,8 berkategori
sangat baik; keterbacaan BAS sebesar 75% berkategori tinggi, keterbacaan LKS sebesar 77%
berkategori tinggi; tingkat kesulitan BAS sebesar 27% berkategori mudah, tingkat kesulitan LKS
sebesar 26% berkategori mudah; 2) kepraktisan perangkat pembelajaran, di mana keterlaksanaan
pembelajaran sebesar 95% berkategori sangat baik dan kendala pelaksanaan pembelajaran yang
muncul saat siswa memahami langkah-langkah percobaan; 3) keefektifan perangkat pembelajaran, di
mana peningkatan pemahaman konsep siswa pada  mayoritas responden (33 dari 35 siswa) di setiap
kelas uji; dari 14 butir aktivitas siswa yang diamati ditemukan sekitar 80% berkategori cukup baik
atau baik dan sisanya masih membutuhkan penanganan lebih intensif, serta respons siswa positif
terhadap pembelajaran. Berdasarkan hasil-hasil penelitian ketiga kelas yang konsisten, maka
disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran fisika model learning cycle 5E untuk meningkatkan
pemahaman konsep siswa pada materi fluida statis layak digunakan sehingga dapat diterapkan dalam
pembelajaran.

Kata Kunci: model learning cycle 5E, pemahaman konsep siswa, fluida statis

Abstract

This study aims to describe the validity, practicality, and effectiveness of physics learning material
based on a 5E learning cycle model to improve student’s understanding in static fluid. Model had the
best of guide student’s through the stages of learning. the development of research learning using a
modified 4-D model Thiagarajan (no disseminate is required) and one group pretest-posttest design.
Research had done in class X SMAN 16 Surabaya Academic Year 2013/2014. Data collection
techniques using observation, test, and questionnaire. Analysis using quantitative and qualitative
descriptive. The results of  this research are as follows: 1) the validity of RPP is found to be 3.9 which
is categorized exellent, BAS is calculated 3.7 clasified exellent, LKS is calculated 3.8 clasified
exellent, the legibility of BAS is found to be 74% which is categorized high, the legibility of LKS is
found to be 77% which is categorized high, the difficulty of BAS is found to be 27% which is
categorized easily, the difficulty of LKS is found to be 26% which is categorized easily; 2) the
practicality of learning a feasibility is calculated 95% clasified exellent and learning implementation
constraints that arise when students understand the experiment steps; 3) the effectiveness of learning,
an improved student understanding happens to the majority of respondents (33 out of 35 students) in
every class test; of 14 student activities observed, it is found that 80% fits into an adequate or good
category and the remaining requires futher treatment, and positive student response to learning.
Based on the research results three class are consistent, it can be concluded that the developed
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learning material on the based of a 5E learning cycle model to improve student’s understanding is
appropriate that it can be applied in learning.

Key Words: 5E learning cycle model, student’s understanding, static fluids

PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-

Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Hal ini diperjelas dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013 tentang standar
nasional pendidikan menyatakan bahwa menjamin mutu
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kurikulum
2013, siswa SMA memiliki sikap, pengetahuan, dan
keterampilan. Berlakunya Kurikulum 2013 bertujuan
untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif
serta  mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
dunia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor 65 Tahun 2013 tentang standar
proses pendidikan menyatakan bahwa kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Proses
pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisik serta psikologis siswa.

Dalam proses pembelajaran, keberhasilan
pencapaian tujuan pendidikan bergantung kepada
bagaimana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
dirancang dan dijalankan. Proses pembelajaran
merupakan salah satu tahap yang sangat menentukan
terhadap keberhasilan belajar siswa. Djamarah dan Zain
(2010) menyatakan indikator keberhasilan KBM
meliputi: 1) daya serap terhadap bahan pengajaran yang
diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara
individual maupun kelompok; 2) perilaku yang
digariskan dalam tujuan pembelajaran telah dicapai oleh
siswa secara individual maupun kelompok.
Pembelajaran yang diperlukan adalah pembelajaran
yang tidak hanya mengulang kembali ide-ide, tetapi
pembelajaran yang mampu mengeksplorasi ide-ide
siswa. Hal ini dimaksudkan agar siswa bisa
mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna
(Widhi, 2012).

Pembelajaran sains termasuk fisika berhubungan
erat dengan berbagai gejala alam dalam kehidupan

sehari-hari. Fisika dapat dikategorikan sebagai ilmu
yang bersifat induktif, yaitu ilmu yang dibangun atas
dasar penyimpulan dari kejadian-kejadian di alam.
Pembelajaran sains fisika tidak dapat dipisahkan dengan
hukum-hukum, konsep-konsep, dan teori-teori yang
sifatnya mendasar (Azis et al., 2006). Mata pelajaran
fisika ditujukan untuk mengembangkan kemampuan
bernalar, berpikir analitik, induktif, dan deduktif
menggunakan konsep dan prinsip fisika.

Mata pelajaran fisika khususnya pada materi fluida
statis pada kelas X SMA menuntut kemampuan
memperoleh makna dari materi pembelajaran yang telah
dipelajari. Materi fluida statis mempunyai sifat abstrak
sehingga harus dikonkretkan dan terdapat konsep-
konsep yang harus dipahami dengan melakukan
aktivitas yang berdasarkan pengalaman siswa sehingga
menemukan pengetahuan yang diharapkan. Siswa harus
menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi
konsep materi fluida statis sehingga mampu
memecahkan masalah secara ilmiah berdasarkan konsep
yang telah diperoleh, meningkat hasil belajar siswa, dan
dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Programme for International Student Assessment
(PISA) 2012 mengukur kemampuan sains siswa di
Indonesia, hasil penelitian menunjukkan skor rata-rata
382. Skor rata-rata  tersebut  berada pada level 2 dari 6
level yang ada yaitu siswa dapat menjelaskan konteks
yang sederhana berdasarkan pengetahuan ilmiah. Hasil
skor pada level tersebut memiliki kualifikasi level
rendah sehingga rata-rata siswa di Indonesia
mempunyai kemampuan memahami konsep yang
rendah.

Observasi awal yang dilakukan di kelas X IPA 3,
X IPA 4, dan X IPA 5 SMAN 16 Surabaya
menunjukkan bahwa siswa kesulitan memahami materi
yang diajarkan sehingga banyak yang tidak mencapai
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), siswa jarang
melakukan kegiatan percobaan, guru jarang mengaitkan
materi dengan kegiatan sehari-hari, dan guru tidak
mengembangkan perangkat pembelajaran untuk
pemahaman konsep pada siswa. Observasi awal tersebut
didukung dengan preliminary studi pada siswa yang
telah mendapatkan materi fluida statis dengan tujuan
untuk mengukur pemahaman konsep siswa
menggunakan soal pemahaman konsep. Data hasil
pemahaman konsep dari 34 siswa SMAN 16 Surabaya
menunjukkan tingkat pemahaman konsep yang rendah
meliputi: 1) interpreting 82,94%; 2) exemplifying
73,53%; 3) classifying 63,26%; 4) summarizing
47,06%; 5) inferring 62,74%; 6) comparing 60,78%;
dan 7) explaning 58,82%. Berdasarkan data hasil
tersebut, tingkat pemahaman konsep siswa masih
membutuhkan peningkatan. Nilai hasil belajar fisika
siswa ketiga kelas SMAN 16 Surabaya masih belum
mencapai KKM yang ditetapkan sekolah sebesar 76.

Pernyataan ini diperkuat dengan hasil diskusi lebih
lanjut antara peneliti dan guru fisika di kelas tersebut
yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman
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konsep fisika dipengaruhi beberapa faktor meliputi: 1)
siswa mempunyai anggapan awal bahwa fisika adalah
pelajaran yang sulit; 2) penyajian pembelajaran fisika
yang masih bersifat abstrak sehingga siswa kurang
termotivasi; 3) Siswa kurang mampu menghubungkan
pengetahuan baru dan lama yang telah diajarkan; 4)
Siswa kurang berperan aktif dalam KBM; dan 5) belum
terdapat perangkat pembelajaran yang dikembangkan
khusus untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa.

Fakta tersebut didukung dengan pembelajaran
yang terjadi saat ini di sekolah masih banyak yang
berorientasi pada upaya pengembangan dan menguji
daya ingat siswa. Pembelajaran masih cenderung
berbasis hafalan teori dan tidak didasarkan pada
pengalaman siswa, sehingga kemampuan siswa sekedar
dipahami sebagai kemampuan menghafal (Restami et
al., 2013). Proses pembelajaran seperti ini akan sulit
mengembangkan hasil belajar kognitif. Siswa kurang
diberikan kesempatan  untuk  mengembangkan
tanggung jawab, rasa ingin tahu, kejujuran, sifat
terbuka, obyektif, kreativitas, toleransi, kecermatan
bekerja, rasa percaya diri, konsep diri positif, mengenal
hubungan antara masyarakat dan sains, dan
menginterpretasikan gejala alam dari sudut prinsip
ilmiah.

Tingkat pemahaman siswa terhadap konsep dan
prinsip fisika tidak hanya dipengaruhi oleh
ketidakmampuan siswa menerima pelajaran yang
disampaikan guru, tetapi juga dipengaruhi oleh
kemampuan guru dalam KBM. Perangkat pembelajaran
yang belum layak dan memadai berperan menentukan
keberhasilan KBM. Hal ini membutuhkan perangkat
pembelajaran yang sesuai untuk menyampaikan
berbagai macam konsep yang diajarkan sehingga siswa
dapat mengembangkan pemahaman konsep, aktif dalam
KBM, dapat menggunakan konsep yang telah dipelajari
ke dalam situasi yang baru, dan dapat melakukan
kegiatan percobaan.

Pengembangan perangkat yang diduga dapat
digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep
siswa yaitu model learning cycle. Learning cycle adalah
suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa
(student centered). Learning cycle merupakan rangkaian
tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa
sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-
kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran
dengan jalan berperan aktif (Lawson et al., 1989).
Learning cycle adalah model pembelajaran yang
berpusat pada siswa dengan membimbing melalui
tahapan-tahapan pembelajaran sehingga dapat memberi
perhatian pada konsep, melakukan penyelidikan,
memberikan penjelasan, mengaplikasikan konsep ke
dalam situasi baru, dan melakukan evaluasi (Bybee et
al., 2006). Learning cycle merupakan salah satu strategi
mengajar yang menerapkan model konstruktivis dan
pemahaman konsep pada fase elaboration. Menurut
paradigma konstruktivistik, belajar merupakan proses
regulasi diri dalam menyelesikan konflik kognitif yang
sering muncul melalui pengalaman konkrit, wacana
kolaboratif, dan interpretasi (Taufiq, 2012).

Model learning cycle yang dikembangkan dalam
Biological Science Curriculum Study (BSCS)
mempunyai 5E fase yaitu engagement, exploration,

explanation, elaboration, dan evaluation (Bybee et al.,
2006). Setiap fase dapat diuraikan sebagai berikut: 1)
engagement mendapatkan perhatian siswa, mendorong
kemampuan berpikirnya, dan membantu mengakses
pengetahuan awal; 2) exploration siswa melakukan
aktivitas laboratorium untuk mendiskusikan konsep; 3)
explanation melengkapi, menyempurnakan, dan
mengembangkan konsep yang telah diperoleh siswa; 4)
elaboration menerapkan konsep yang dipahami dan
keterampilan yang dimiliki pada keadaan yang baru; 5)
evaluation penilaian proses dan evaluasi penguasaan
konsep yang diperoleh siswa.

Pemahaman merupakan tingkat kemampuan ranah
kognitif memahami (C2), kemampuan yang dimiliki
siswa pada tingkat ini adalah kemampuan memperoleh
makna dari materi pembelajaran yang telah dipelajari
dan proses kognitif yang berpijak pada kemampuan
transfer (Prasetyarini et al., 2011). Belajar konsep
merupakan bentuk belajar yang dilakukan dengan
mengadakan abstraksi yaitu dalam semua objek yang
meliputi benda, kejadian, dan orang (Bukhori, 2012).
Belajar konsep menuntut kemampuan untuk
menentukan ciri-ciri yang sama pada sejumlah objek
yang dapat berupa ciri fisik, sebagaimana dapat diamati
dalam lingkungan hidup fisik dan ciri nonfisik yang
tidak dapat langsung diamati. Pemahaman konsep fisika
adalah cara memahami suatu konsep atau pengertian
yang diabstrakkan dalam peristiwa kongkret pada mata
pelajaran fisika.

Krathwohl dan Anderson (2001) menyatakan
bahwa siswa memahami jika dapat mengkonstruksi
makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang
bersifat lisan, tulisan ataupun grafis, yang disampaikan
melalui pengajaran, buku, atau layar komputer. Siswa
memahami ketika menghubungkan pengetahuan baru
dan lama atau pengetahuan baru yang masuk dipadukan
dengan skema-skema dan kerangka-kerangka kognitif
yang telah ada. Tujuh kategori memahami mulai dari
paling rendah sampai ke paling tinggi sesuai dengan
taksonomi Bloom yang telah direvisi meliputi: a)
interpreting, kemampuan siswa mengubah informasi
dari satu bentuk ke bentuk lain; b) exemplifying,
kemampuan siswa memberikan contoh tentang konsep
atau prinsip umum; c) classifying, kemampuan siswa
mengetahui bahwa sesuatu (contoh) termasuk dalam
kategori tertentu (konsep/prinsip); d) summarizing,
kemampuan siswa mengemukakan satu kalimat yang
merepresentasikan informasi yang diterima atau
mengabstraksi sebuah tema; e) inferring, siswa dapat
mengabstraksi sebuah konsep atau prinsip melalui
proses menemukan pola dalam sejumlah contoh; f)
comparing, kemampuan siswa mendeteksi persamaan
dan perbedaan antara dua atau lebih objek, peristiwa,
ide, masalah, atau situasi; g) explaning, kemampuan
siswa membuat dan menggunakan model sebab akibat
dalam sebuah sistem.

Mata pelajaran fisika khususnya pada materi fluida
statis pada kelas X  menuntut kemampuan memperoleh
makna dari materi pembelajaran yang telah dipelajari.
Materi fluida statis mempunyai sifat abstrak sehingga
harus dikonkretkan dan terdapat konsep-konsep yang
harus dipahami dengan melakukan aktivitas yang
berdasarkan pengalaman siswa sehingga menemukan
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pengetahuan yang diharapkan. Harapan dalam
pembelajaran model learning cycle 5E untuk
meningkatkan pemahaman konsep, siswa memperoleh
makna dari materi pembelajaran yang telah dipelajari,
mampu memecahkan masalah secara ilmiah
berdasarkan pemahaman konsep yang telah diperoleh,
dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan

karena mengembangkan perangkat pembelajaran
meliputi: RPP, BAS, LKS, dan tes pemahaman konsep.
Perangkat pembelajaran dengan model learning cycle
5E yang telah dikembangkan selanjutnya diujicobakan
dalam KBM fisika di kelas pada materi fluida statis.
Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 16 Surabaya pada
Semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014
diujicobakan pada 105 siswa di kelas X IPA 3, X IPA 4,
dan X IPA 5.

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu
tahap I merupakan pengembangan perangkat
pembelajaran dilanjutkan dengan ujicoba I, sedangkan
tahap II merupakan implementasi perangkat
pembelajaran dengan ujicoba II. Perangkat
dikembangkan dengan menggunakan model 4-D.
Thiagarajan, et al., (1974) menyatakan proses
pengembangan perangkat model ini terdiri atas empat
tahap yaitu tahap pendefinisian, perancangan,
pengembangan, dan penyebaran. Pengembangan
perangkat yang dilakukan peneliti hanya sampai pada
tahap ketiga karena diterapkan terbatas sehingga model
4-D yang telah direduksi menjadi model 3-D yang dapat
diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Model Pengembangan Perangkat
Pembelajaran (diadopsi dari Ibrahim, 2003)

Ujicoba perangkat dilakukan dengan menggunakan
rancangan ujicoba one group pretest-posttest design
karena menggunakan satu kelompok tanpa ada
kelompok pembanding. Instrumen yang dikembangkan
untuk mengumpulkan data dalam penelitian meliputi: 1)
lembar validitas perangkat pembelajaran terdiri atas
RPP, BAS, LKS, dan tes pemahaman konsep; 2) lembar
penilaian keterbacaan BAS dan LKS; 3) lembar
penilaian tingkat kesulitan BAS dan LKS; 4) lembar
pengamatan aktivitas siswa; 5) lembar keterlaksanaan
pembelajaran; 6) lembar kendala pelaksanaan
pembelajaran; 7) angket respons siswa; dan 8) tes

pemahaman konsep. Pengumpulan data yang dilakukan
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi,
pemberian tes, dan penyebaran angket.

Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif.
Validitasi perangkat pembelajaran reliabel jika koefisien
reliabilitas ≥ 75%. Selisih antara nilai pretest dan
posttest nilai tes pemahaman konsep dilakukan analisis
statistik inferensial melalui analisis N-gain. Untuk
membandingkan rata-rata dari dua variabel (pretest dan
posttest) dalam satu grup data menggunakan uji t
sampel berpasangan. Variabel pretest dan posttest untuk
mengetahui korelasi sebelum dan sesudah pembelajaran.
Untuk menampilkan statistik rata-rata peningkatan
pemahaman konsep dan perbedaan secara signifikan
ketiga kelas dilakukan uji One-Way Anova (Sugiyono,
2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Perangkat Pembelajaran
RPP yang dikembangkan model learning cycle 5E

untuk pemahaman konsep siswa pada materi fluida
statis. Nilai rata-rata validasi dari dua orang validator
sebesar 3,9 berkategori sangat baik dengan reliabilitas
instrumen sebesar 85,7% sehingga RPP dapat
digunakan dan reliabel.

BAS yang telah dikembangkan oleh peneliti
mencakup materi fluida statis meliputi: 1) tekanan
hidrostatis; 2) hukum Pascal; dan 3) hukum
Archimedes. Nilai rata-rata validasi dari dua orang
validator sebesar 3,75 berkategori sangat baik dengan
reliabilitas instrumen sebesar 85,7% sehingga BAS
dapat digunakan dan reliabel.

LKS yang telah dikembangkan oleh peneliti
mencakup materi fluida statis dan LKS terdapat
elaborasi untuk menambah pemahaman konsep siswa
meliputi: 1) tekanan hidrostatis; 2) hukum Pascal; dan
3) hukum Archimedes. Nilai rata-rata validasi dari dua
orang validator sebesar 3,8 berkategori sangat baik
dengan reliabilitas instrumen sebesar 85,7% sehingga
LKS dapat digunakan dan reliabel.

Tes pemahaman konsep untuk mengukur
peningkatan pemahaman konsep siswa pretest dan
posttest. Tes pemahaman konsep materi fluida statis
terdiri atas 21 soal pilihan ganda. Nilai rata-rata validasi
dari dua orang validator sebesar 4 berkategori tanpa
revisi dengan reliabilitas instrumen sebesar 100%
sehingga tes pemahaman konsep dapat digunakan tanpa
revisi dan reliabel.

Hasil ujicoba yang dilakukan pada 15 siswa
menunjukkan keterbacaan BAS sebesar 75,17%
sehingga dapat dikategorikan keterbacaan tinggi dan
keterbacaan LKS sebesar 77,8% sehingga dapat
dikategorikan keterbacaan tinggi. Tingkat kesulitan
BAS sebesar 27,04% sehingga dapat dikategorikan
tingkat kesulitan rendah atau mudah dipahami. Tingkat
kesulitan LKS sebesar 26,51% sehingga dapat
dikategorikan tingkat kesulitan rendah atau mudah
dipahami.

Kepraktisan Perangkat Pembelajaran
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Proses pembelajaran yang dikembangkan
menggunakan RPP dengan model learning cycle 5E.
Setiap fase proses KBM model learning cycle 5E dapat
diuraikan sebagai berikut: 1) engagement mendapatkan
perhatian siswa, mendorong kemampuan berpikirnya,
dan membantu mengakses pengetahuan awal; 2)
exploration siswa melakukan aktivitas laboratorium
untuk mendiskusikan konsep; 3) explanation
melengkapi, menyempurnakan, dan mengembangkan
konsep yang telah diperoleh siswa; 4) elaboration
menerapkan konsep yang dipahami dan keterampilan
yang dimiliki pada keadaan yang baru; 5) evaluation
penilaian proses dan evaluasi penguasaan konsep yang
diperoleh siswa. dapat ditunjukkan dengan diagram
pada Gambar 2.

Gambar 2. Fase model learning cycle 5E

Rata-rata keterlaksanaan RPP siswa kelas X IPA 3
sebesar 3,72 dengan kategori terlaksana sangat baik,
kelas X IPA 4 sebesar 3,85 dengan kategori terlaksana
sangat baik, dan kelas X IPA 5 sebesar 3,9 dengan
kategori terlaksana sangat baik. Persentase
keterlaksanaan RPP siswa ketiga kelas konsisten sebesar
95,6% dengan kategori terlaksana sangat baik.
Instrumen keterlaksanaan yang diamati meliputi: 1)
pengelolaan KBM memperoleh nilai rata-rata 3,79
sehingga sesuai dengan pendahuluan, isi, dan penutup;
2) pengelolaan waktu memperoleh nilai rata-rata 4
sehingga sesuai dengan alokasi waktu; dan 3) suasana
memperoleh nilai rata-rata 4 sehingga sesuai dengan
banyaknya antusias dari siswa dan guru.

Kendala dan alternatif solusi pelaksanaan
pembelajaran konsisten meliputi: 1) siswa mengalami
kesulitan untuk membedakan jenis fluida pada
percobaan tekanan hidrostatis karena warna jenis fluida
hampir sama sehingga alternatif solusi yaitu
membedakan jenis fluida yang digunakan dengan
memberikan warna; 2) kurangnya pemahaman siswa
terhadap langkah-langkah percobaan karena siswa
belum terbiasa dengan LKS yang diberikan sehingga
alternatif solusi yaitu menjelaskan secara jelas langkah-
langkah percobaan, alat dan bahan, tabel hasil
pengamatan; 3) terdapat siswa yang masih kesulitan
membuat kesimpulan karena siswa belum terbiasa
dengan LKS yang diberikan dan merupakan
pembelajaran yang baru sehingga alternatif solusi yaitu
me-review percobaan yang telah dilakukan dengan
dikaitkan materi fluida statis; 4) siswa kurang terbiasa
membuat hipotesis dan variabel-variabel dalam
percobaan karena siswa belum terbiasa dengan LKS

yang diberikan dan merupakan pembelajaran yang baru
sehingga alternatif solusi yaitu menjelaskan definisi dan
memberikan contoh membuat hipotesis dan variabel-
variabel dalam percobaan; dan 5) penggunaan necara
pegas pada percobaan hukum Archimedes yang masih
belum dipahami siswa karena keterampilan yang kurang
dalam menggunakan alat ukur neraca pegas sehingga
alternatif solusi yaitu mendemontrasikan cara
mengunakan neraca pegas dan satuan yang digunakan
untuk menimbang.

Keefektifan Perangkat Pembelajaran
Tujuh kategori pemahaman konsep dianalisis

dengan mengelompokkan soal pilihan ganda tingkat
pemahaman konsep meliputi: 1) interpreting; 2)
exemplifying; 3) classifying; 4) summarizing; 5)
inferring; 6) comparing; dan 7) explaning. Persentase
tingkat pemahaman konsep melalui hasil pretest dan
posttest. Persentase tingkat pemahaman konsep pretest
siswa ketiga kelas menunjukkan semakin tinggi tingkat
pemahaman konsep, maka semakin rendah
persentasenya. Hasil pretest yang rendah tersebut
diakibatkan kemampuan awal siswa untuk memahami
materi fluida statis yang kurang dan semakin tinggi
tingkat pemahaman konsep mempunyai tingkat
kesulitan lebih kompleks. Persentase tingkat
pemahaman konsep posttest siswa ketiga kelas
menunjukkan peningkatan yang signifikan dapat
ditunjukkan dengan diagram pada Gambar 3.

Gambar 3. Persentase tingkat pemahaman konsep

Peningkatan pemahaman konsep ketiga kelas
dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: 1) proses
pembelajaran model learning cycle 5E yang terlaksana
dengan baik dari setiap tahap terutama elaboration yang
mendorong siswa memperdalam konsep yang telah
dipahami; 2) siswa terdorong untuk melakukan 14 butir
aktivitas yang mendukung dalam memahami konsep;
dan 3) siswa ketiga kelas memberikan respons yang
positif terhadap ketertarikan, kemutakhiran, tingkat
kesulitan, model pembelajaran, tingkat kesulitan
pembelajaran, dan soal pemahaman konsep.
Peningkatan pemahaman konsep siswa berhubungan
dengan pembelajaran model learning cycle 5E yang
didukung teori konstruktivis, teori pembelajaran
penemuan Bruner, teori perkembangan kognitif Piaget,
teori sosial pembelajaran Vygotsky (Bybee et al., 2006).
Teori-teori tersebut dapat disimpulkan, siswa harus

Sumber: Bybee, 1997
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menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi
kompleks melalui keterlibatan aktif dengan konsep dan
prinsip melalui tahapan yang dicirikan oleh kemunculan
dan cara mengolah informasi yang baru sehingga
terdapat  perkembangan intelektual berdasarkan konteks
yang dialami. Siswa memahami konsep ketika
menghubungkan pengetahuan baru dan lama atau
informasi baru masuk dipadukan dengan skema-skema
dan kerangka-kerangka kognitif yang telah ada
(Krathwohl dan Anderson, 2001).

Hasil pretest dan posttest dilakukan uji statisitk
normalitas untuk mengetahui distribusi data sehingga
dapat dilakukan uji t sampel berpasangan. Hasil uji
statistik menunjukkan ketiga kelas mempunyai data
posttest yang terdistribusi normal, terdapat perbedaan
nilai pretest dan posttest. Peningkatan pemahaman
konsep siswa ketiga kelas menggunakan perhitungan N-
gain pada pretest dan posttest dengan kategori tinggi g
> 0,70 dan sedang 0,30 < g < 0,70. Perhitungan N-gain
siswa dari ketiga kelas konsisten menunjukkan
mayoritas (33 dari 35 siswa) berada pada kategori
tinggi. Hasil rata-rata N-gain ketiga kelas dilakukan uji
statistik normalitas untuk mengetahui distribusi data
sehingga dapat dilakukan uji One-Way Anova. Hasil uji
statistik menunjukkan ketiga kelas mempunyai data
rata-rata N-gain yang terdistribusi normal dan rata-rata
ketiga kelas adalah identik sehingga sesuai memberikan
hasil yang konsisten terhadap perangkat pembelajaran
model learning cycle 5E.

Proses KBM siswa dituntut untuk aktif,
pengamatan aktivitas siswa dilakukan oleh dua
pengamat. Aktivitas siswa yang diamati meliputi
membaca (mencari informasi), mendiskusikan tugas,
mendengarkan penjelasan guru, merumuskan hipotesis,
mengidentifikasi variabel manipulasi, mengidentifikasi
variabel kontrol, mengidentifikasi variabel respon,
melakukan percobaan, mengumpulkan data,
mempresentasikan hasil percobaan, bertanya,
berpendapat, menganalisis data, dan membuat
kesimpulan. Persentase aktivitas siswa ketiga kelas
konsisten dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga
mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena
siswa mulai terbiasa dengan pembelajaran
menggunakan perangkat yang telah dikembangkan.

Angket respons siswa terhadap pembelajaran
model learning cycle 5E untuk melihat tanggapan siswa
yang meliputi: ketertarikan, kemutakhiran, tingkat
kesulitan, model pembelajaran, tingkat kesulitan
pembelajaran, dan soal pemahaman konsep. Secara
keseluruhan siswa ketiga kelas konsisten memberikan
respons positif terhadap pembelajaran model learning
cycle 5E untuk meningkatkan pemahaman konsep
siswa.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian, nampak

bahwa perangkat pembelajaran fisika model learning
cycle 5E untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa
pada materi fluida statis layak digunakan. Kelayakan
perangkat pembelajaran memenuhi kriteria kevalidan

yaitu validitas konseptual, keterbacaan maupun tingkat
kesulitan BAS dan LKS, kepraktisan yaitu
keterlaksanaan dan kendala pelaksanaan pembelajaran,
dan keefektifan yaitu peningkatan pemahaman konsep,
aktivitas siswa, dan respons siswa.

Saran
Berdasarkan penelitian ujicoba yang telah

dilakukan dan hasil yang didapat, disarankan beberapa
hal sebagai berikut.
1. Persiapan alat dan bahan maupun pengelolaan

alokasi waktu untuk melakukan tahap exploration
karena siswa harus melakukan percobaan.

2. Tahap elaboration memperdalam pemahaman
konsep siswa sehingga harus diperhatikan

3. Perangkat pembelajaran model learning cycle 5E
dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa
diterapkan pada materi lain.
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Abstrak

Pembelajaran berbasis simulasi merupakan salah satu alternatif pilihan yang dapat digunakan
untuk mencapai tujuan pembelajaran fisika. Simulasi fisika interaktif dapat dibuat berbasis open
source yaitu program yang lisensinya memberikan pengguna kebebasan untuk menjalankan
program, mempelajari dan memodifikasi program, dan untuk mendistribusikan salinan baik
program asli atau dimodifikasi (tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya).
Simulasi (Ejs) adalah suatu Software (perangkat lunak) sebagai alat desain untuk menciptakan
simulasi peristiwa alam (Sains) melalui komputer dengan mudah, cepat dan tepat. Dengan
menggunakan software ini siswa akan menjadi aktif dan interaktif dalam memahami pelajaran
fisika, dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, meningkatkan keterampilan berpikir kreatif
dan dapat digunakan sbagai alternatif bahan ajar bagi siswa SMA ,serta dengan adanya software
ini maka perolehan pengetahuan pembelajar tidak lagi bersumber dari transfer ilmu oleh guru,
melainkan melalui kegiatan membangun ilmu oleh pembelajar  itu sendiri.

Kata kunci: Simulasi fisika interaktif, open source easy java simulation.

Abstract

Simulation based-learning is one of the alternatives that can be used to achieve the learning
objectives of physics. Interactive physics simulations can be made based on open source that license
program gives users the freedom to run the program, study and modify the program, and to
distribute copies of either the original or modified program (without having to pay royalties to
previous developers). Simulations (EJS) is a software (software) as a design tool for creating
simulations of natural events (Science) by a computer easily, fast and precise. By using this
software students will be active and interactive for understanding the physics lesson, can improve
students' understanding of concepts, improve creative thinking skills and can be used as an
alternative teaching materials for high school students, as well as the presence of this software then
the learner's acquisition of knowledge is no longer derived from the transfer science by teacher, but
through knowledge building activities by the learners themselves.

Keywords: Interactive physics simulations, Open source easy java simulation (EJS).

PENDAHULUAN
Pada hakekatnya fisika merupakan proses

dan produk tentang pengkajian kejadian gejala alam.
Proses (process or methods) adalah kegiatan yang
meliputi observasi, membuat hipotesis, merencanakan
dan melaksanakan eksperimen, evaluasi data
pengukuran, dan sebagainya. Produk (product)
merupakan hasil dari proses yang berbentuk fakta,
konsep, prinsip, teori, hukum, dan sebagainya (Sund
& Trowbridge dalam Sutarto, 2003:23). Sehingga
untuk menguasai Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

khususnya fisika tidak cukup hanya diperoleh dengan
cara belajar dari buku atau sekedar mendengarkan
penjelasan dari pihak lain, akan tetapi diperlukan
suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan adanya
suatu kegiatan proses untuk menghasilkan produk
tersebut. Kegiatan tersebut yaitu eksperimen, namun
demikian karena keterbatasan alat percobaan di
laboratorium dan banyaknya topik-topik fisika yang
abstrak  sehingga siswa mengalami kesulitan dalam
memahami konsep-konsepnya (Tawil,M, 2007).

Pembelajaran berbasis simulasi merupakan
salah satu alternatif pilihan yang dapat digunakan
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untuk mencapai tujuan pembelajaran fisika tersebut
di atas. Oleh karena peserta didik dapat melakukan
observasi tentang simulasi gejala alam yang diamati.
Berdasarkan dari hasil observasi ini peserta didik
dapat mengidentifikasi jenis-jenis variabel
(manipulasi, respon, dan kontrol) yang ada pada
simulasi dan mampu merumuskan masalah,
merumuskan hipotesis, dan menguji hipotesis dengan
membuat simulasi berdasarkan hipotesis yang
diajukan. Hasil-hasil pengujian hipotesis tersebut
peserta didik melaporkan sesuai dengan simulasi yang
diamati, dengan demikian akan terbentuk sikap ilmiah
pada peserta didik dan meningkatkan pemahaman
mereka tentang fenomena alam yang diamati.

Pembelajaran berbasis simulasi dapat
menggugah emosi, mempermudah peserta didik
memahami konsep dan untuk merangsang berpikir
tinggi, dan mampu memperlancar pencapaian tujuan
untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan
yang terkandung dalam persamaan-persamaan,
gambar, maupun grafik. Hal ini didukung oleh hasil
penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran
dengan menerapkan simulasi komputer membantu
peserta didik memahami materi fisika dasar
(Finkelstein, et al., 2006), beberapa  dosen
mengembangkan dan meneliti tentang simulasi
komputer untuk membantu mahasiswa dalam
mempelajari fisika kuantum (Belloni, et al., 2005).

Berdasarkan dari kenyataan tersebut, perlu
menciptakan pembelajaran yang memberikan
kesempatan peserta didik untuk mempelajari materi
pelajaran setiap saat diperlukan, dapat diulang-ulang
sendiri oleh peserta didik sampai mereka paham, guru
mampu memberikan umpan balik dengan cepat
terhadap respon peserta didik. Pilihan yang dapat
menjebatani kebutuhan ini adalah pembelajaran
berbasis simulasi dengan memanfaatkan  spreadsheet
sebagai media pembelajaran fisika. Pilihan ini juga
didasari bahwa pada saat ini secara umum setiap
peserta didik telah memiliki akses yang mudah
terhadap komputer personal, baik di laboratorium
maupun di tempat lain.

Seiring dengan perkembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) banyak simulasi-
simulasi fisika yang bisa diunduh secara gratis
melalui media internet. Namun, tidak semua simulasi
tersebut mampu menghadirkan konsep Fisika yang
benar dan tidak semua simulasi-simulasi tersebut
mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai
dengan kompetensi dasar yang diinginkan. Sehingga
kita sebagai pendidik diharapkan mampu membuat
simulasi yang sesuai dengan kompetensi dasar yang
ingin dicapai oleh peserta didik.

Simulasi fisika interaktif dapat dibuat
berbasis open source. Menurut Wong (2004 : 1),
Secara singkat, open source software adalah program
yang lisensinya memberikan pengguna kebebasan
untuk menjalankan program untuk berbagai tujuan,
untuk mempelajari dan memodifikasi program, dan
untuk mendistribusikan salinan baik program asli atau

dimodifikasi (tanpa harus membayar royalti kepada
pengembang sebelumnya).

Simulations (Ejs) adalah suatu Software (perangkat
lunak) sebagai alat desain untuk menciptakan simulasi
peristiwa alam (Sains) melalui komputer dengan
mudah, cepat dan tepat (Madlazim, 2007:2). EJS
dirancang khusus untuk memudahkan tugas para guru
sains dalam membuat simulasi Fisika (Sains) dengan
memanfaatkan komputer sesuai dengan bidang
ilmunya, tidak saja untuk media proses pembelajaran,
tetapi juga dapat membantu dalam memahami pokok
bahasan yang lebih dalam. EJS ini adalah bagian dari
The Open Source Physics (OSP).

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pembelajaran Berbasis Komputer

Banyak keuntungan diperoleh dari
penggunaan media komputer sebagai alat bantu
pembelajaran. Beberapa ahli menyatakan bahwa
pengajaran yang menggunakan komputer dapat
mengembangkan keterampilan berpikir. Selain itu
penggunaan media komputer dapat
menyeimbangkan kebutuhan waktu dan keperluan
pemrosesan dari tugas-tugas tertentu, serta
memungkinkan pengembangan pendekatan
pembelajaran bervariasi. Komputer (mikro) dapat
merupakan media pengajaran yang dapat
memvisualisasikan berbagai fakta, keterampilan,
konsep dan komputer juga menampilkan gambar-
gambar yang bergerak sesuai dengan
keperluannya.

Penggunaan komputer yang bersifat
interaktif dengan pemakainya bahwa program
komputer yang dapat menampilkan diagram atau
gambar dapat dirancang untuk menyesuaikan
dengan respon pembelajar . Selain itu,
penggunaan  komputer dapat dirancang
sedemikian sehingga dapat berinteraksi dengan
pemakainya. Komputer selain dapat menciptakan
iklim belajar yang efektif bagi siswa yang lambat
(slow learner), tetapi juga dapat memacu
efektivitas belajar bagi siswa yang lebih cepat
(fast learner). Sejalan dengan pendapat yang
dikemukakan Heinich, kenyataan di lapangan
memperlihatkan bahwa kecepatan pembelajar
mempelajari suatu materi tidak hanya ditunjang
oleh kemampuan kognisi pembelajar  tetapi juga
dipengaruhi oleh kemampuan pembelajar  dalam
mengoperasikan komputer. Ada beberapa
kelemahan penggunaan komputer sebagai media
pembelajaran. Tidak semua komputer dapat
digunakan sebagai media pembelajaran, komputer
harus menunjukkan kinerja yang baik ditinjau dari
segi teknis dan spesifikasinya.

Belajar dengan menggunakan media
komputer menjadikan pembelajar  aktif dalam
belajar karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang
disertai dengan pernyataan penguatan. Motivasi
pembelajar bertambah karena mereka lebih mudah
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mengikuti dan memahami materi yang diberikan.
Beberapa kelebihan komputer  antara lain:
 Bekerja dengan komputer sebagai sesuatu

yang baru bagi pembelajar , menimbulkan
motivasi bagi mereka untuk lebih menekuni
materi  yang disajikan.

 Dengan adanya warna, musik, dan grafik
yang dianimasi dapat menambahkan
realisme, dan merangsang untuk
mengadakan latihan-latihan kerja, kegiatan
laboratorium, simulasi dan sebagainya.

 Kecepatannya dalam hal menanggapi respon
pembelajar, justru merupakan sesuatu yang
mengandung nilai-nilai penguatan
(reinforcement).

 Kemampuannya untuk mengingat secara
cepat dan tepat, memungkinkan
perlakuan/pekerjaan pembelajar  yang lalu
dapat dicatat dengan baik, dan dapat
digunakan untuk merencanakan langkah-
langkah selanjutnya.

 Andaikata komputer itu manusia, maka dapat
digambarkan sebagai suatu pribadi yang
sabar, sehinga dalam hal menggunakannya
nampak suatu suasana tenang, aman, positif,
dan tepat guna.  Kemampuan komputer
dalam hal menyimpan dokumen secara
aman, memungkinkan pengajaran individual
dapat dijalankan dengan baik. Bagi guru,
persiapan-persiapan dapat dijalankan dengan
baik untuk semua pembelajar  (khususnya
bagi pembelajar -pembelajar  yang berbakat),
dan kemajuan mereka dapat dimonitor.

 Jangkauan kontrol guru lebih luas, dan
banyak informasi dapat diperoleh; membantu
guru mengadakan kontrol yang lebih ketat
dan baik, tertuju pada bagian-bagian yang
secara langsung merupakan kesulitan bagi
pembelajar .

Disamping beberapa keunggulan
penggunaan komputer dalam pembelajaran,
ternyata komputer mempunyai kelemahan-
kelemahan dalam penggunaannya, yaitu:
 Komputer tidak dapat membuat setiap hal

jelas, seperti apa yang dikehendaki guru.
Gagasan guru yang telah tersusun dalam
perangkat pembelajaran belum tentu dapat
diterima jelas oleh semua pembelajar.
Komputer membantu guru dalam
menjelaskan sebagian dari peran guru.

 Komputer bukanlah alat bantu yang harus
digunakan secara terus menerus, melainkan
digunakan pada saat-saat tertentu dimana
diperlukan oleh guru dan pembelajar .
Penggunaan komputer dalam pengajaran
dapat digunakan pada saat pembelajar
memerlukan bantuan untuk meningkatkan
prestasi belajarnya.

 Komputer tidak dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi secara
individual dalam proses pembelajaran. Dan
disinilah peran guru sangat penting untuk
mengatasi permasalahan tersebut, sehingga
komputer tidak mungkin menggantikan
peran guru dalam proses pembelajaran,
terutama pembelajar  yang lambat daya
tangkapnya terhadap informasi yang
disampaikan.

 Komputer tidak dapat menjangkau aspek
afektif / sikap dari ranah pembelajaran
sehingga computer belum dapat digunakan
mengubah tingkah laku pembelajar  ke arah
yang lebih baik.

 Proses pembelajaran dengan komputer relatif
lebih mahal dari media lain. Komputer
memerlukan adanya pemikiran yang matang
sebelum menggunakan komputer dalam
pembelajaran; ditinjau dari segi biaya serta
kegunaannya. Pemeliharaannya pun
merupakan masalah yang perlu dipikirkan.

 Merancang dan produksi program untuk
kepentingan proses pembelajaran dengan
komputer mempunyai konsekuensi biaya,
waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

 Sering ada masalah yang tumpang tindih.
Sering perangkat lunak (software) yang
disiapkan untuk digunakan pada satu
komputer tidak cocok untuk digunakan pada
komputer lain.

Kelemahan-kelemahan penggunaan
komputer dalam pembelajaran sebenarnya dapat
diatasi walaupun tidak seluruhnya, jika program
pembelajaran menggunakan komputer dibuat
interaktif. Penerapan teknologi komputer
mendorong proses pembelajaran ke arah
“individual learning”, di mana posisi guru
bergeser dari instruktur tradisional ke arah mentor.
Selain itu, pembelajaran individu mendorong
pembelajar  ke arah belajar aktif, kreatif dan
interaktif. Dengan demikian maka perolehan
pengetahuan pembelajar  tidak lagi bersumber dari
transfer ilmu oleh guru, melainkan melalui
kegiatan membangun ilmu oleh pembelajar  itu
sendiri. (Rahman, Rizky.,dkk: 2008)

b. Open Source Easy Java Simulation
Software Easy Java Simulation (EJS)

adalah software yang didesain khusus untuk para
guru dan calon guru sains. Banyak gejala sains
yang membutuhkan simulasi untuk
mempelajarinya secara detail. Simulasi komputer
untuk menyajikan fenomena alam memegang
peranan penting didalam proses pembelajaran
sains. Apalagi jika dalam proses pembelajaran
menggunakan media komputer untuk membantu
mencapai suatu pemahaman lebih dalam pada
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pokok bahasan yang sedang disajikan. (Madlazim,
2007:2).

Software ini adalah salah satu solusi yang
baik dalam membantu para guru sains untuk
menciptakan simulasi sistem sains. Beberapa
kajian sudah menemukan bahwa dengan
menciptakan suatu simulasi, banyak para guru
mendapatkan suatu perspektif yang baru
menyangkut peristiwa alam yang mereka berusaha
untuk menjelaskan, yang mana hampir selalu
meningkatkan kompetensi sains.

Easy Java Simulation adalah sebuah
program Opensource yang memungkinkan setiap
orang dapat menggunakan dan memodifikasi
progam itu tanpa harus membayar si pembuat
program. Atau lebih sering kita kenal sebagai
program freeware.

Penggunaan software Easy Java
Simulation dengan bahasa pemrograman Java
lebih menguntungkan karena bahasa
pemrograman Java ini bisa dioperasikan untuk
semua platform, baik Windows, Linux, Solaris,
MacOS atau yang lain. Selain itu bahasa
pemrograman Java secara luas telah digunakan
dalam dunia internet. Kelebihan ini tidak dimiliki
oleh bahasa pemrograman tradisional. Ini
menyiratkan EJS, dan simulasi Fisika (Sains) yang
diciptakan , dapat berupa program mandiri yang
digunakan di bawah sistem operasi berbeda, atau
dibagi-bagikan via Internet dan yang dijalankan di
dalam halaman html oleh kebanyakan web
browsers populer.

Easy Java simulations yang sekarang
adalah versi 5.1 merupakan hasil suatu proyek
yang dilaksanakan untuk beberapa tahun di bawah
konsepsi dan implementasi yang berbeda. Banyak
pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, baik
secara pribadi maupun secara institusional.
Beberapa yang biasa disebutkan di sini adalah
Francisco Esquembre dari Universitas de Murcia,
Spanyol, Wolfgang Christian, Profesor Ernesto
Martín dan Jose Miguel Zamarro dari Universitas
Murcia, Spanyol. Mereka adalah Kelompok
masyarakat yang tergabung dalam komunitas
Colos. Sebuah kelompok yang memulai pada
tahun1989 dalam proyek ini. Sampai sekarang
memiliki anggota sekitar tujuh belas universitas
dan institusi sekolah atau institusi lain dari seluruh
penjuru dunia. (http://colos3.fcu.um.es).

GAMBAR 1. Tampilan EJS ketika
dijalankan di windows

c. Hasil Penelitian Beberapa Peneliti
Ada beberapa peneliti yang telah

menggunakan software open source easy java
simulation dalam pembelajaran fisika, diantaranya
adalah
1. Computer Simulation Development Based on

Open Source to Improve Student's Force
Motion Conceptual Competence.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan
dengan menggunakan software open source
easy java simulation didapatkan hasil bahwa
pemahaman konsep siswa pada materi
Hukum Newton Kedua yaitu siswa yang
diajarkan menggunakan software open
source easy java simulation lebih tinggi dari
pada siswa yang tidak diajarkan
menggunakan simulasi tersebut.

2. Pengembangan media pembelajaran fisika
dengan easy java simulation. Berdasarkan
hasil penelitian didapatkan hasil
pengembangan tersebut yaitu:
 Kulitas media menurut ahli media adalah

sangat baik dalam aspek rekayasa
perangkat lunak dengan persentase
sebesar 85%, aspek desain pembelajaran
sangat baik dengan persentase sebesar
82%, aspek komunikasi visual baik
dengan persentase sebesar 84%.

 Kulitas media menurut ahli materi dalam
aspek kualitas isi simulasi sangat baik
dengan persentase sebesar 90%, aspek
kualitas isi simulasi sangat baik dengan
persentase sebesar 82%, dan aspek
kualitas isi simulasi sangat baik dengan
persentase sebesar 85%.

 Persentase kulitas media menurut guru-
guru fisika terentang antara 70% sampai
dengan 90% dengan interpretasi data baik
dan sangat baik.

 Persentase kulitas media menurut siswa
kelas XI IPA terentang pada 61% sampai
dengan 80% dengan interpretasi data
baik.

 Implikasi dari penelitian ini adalah media
pembelajaran fisika menggunakan Easy
Java Simulation baik digunakan sebagai
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salah satu alternatif bahan ajar untuk
SMA kelas XI semester 1.

3. Aplikasi visualisasi pembentukan bayangan
benda untuk pembelajaran fisika sma materi
lensa tipis bikonveks dan bikonkaf. Dari
hasil penelitian ini didapatkan bahwa:
 Aplikasi visualisasi pembentukan

bayangan pada lensa bikonveks dan
bikonkaf ini dapat menghitung nilai
output  s’, h’,  M  pada soal-soal pada
materi Fisika SMA dengan kontrol input.

 Aplikasi visualisasi ini terbukti mampu
bekerja dengan baik dan benar dalam
memvisualisasikan pembentukan
bayangan benda pada lensa bikonveks
maupun pada lensa bikonkaf beserta
berkas sinar istimewanya dengan benar.

 Output sifat bayangan yang dihasilkan
oleh aplikasi terbukti benar dan sesuai
dengan Dalil Esbach.

 Visualisasi yang dihasilkan pada aplikasi
ini mampu bersifat dinamis, baik posisi
benda, posisi bayangan, tinggi benda,
tinggi bayangan,  dan berkas sinar
istimewa yang dihasilkan berdasarkan
input yang telah ditentukan oleh
pengguna. Sehingga memberikan
kemudahan bagi pengguna dalam
memahami visualisasi yang dihasilkan
Efektivitas pembelajaran berbasis

simulasi komputer pada Topik superposisi
gelombang untuk meningkatkan Keterampilan
berpikir kreatif mahasiswa. Pada penelitian ini
didapatkan bahwa pembelajaran berbasis simulasi
komputer pada topik superposisi gelombang lebih
efektif meningkatkan keterampilan berpikir kreatif
dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.

PENUTUP
Simpulan

Penerapan model pembelajaran Creative
Problem Solving efektif untuk melatihkan kemampuan
berpikir kreatif siswa. Kemampuan berpikir kreatif
yang baik akan mambantu siswa dalam menemukan
solusi bervariasi dari permasalahan yang dihadapi.

Saran
Berdasarkan kajian literatur yang telah

dilakukan, disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran,

sintaks dari model pembelajaran Creative Problem
Solving harus disesuaikan dengan indikator
pemahaman dan kemampuan berpikir kreatif agar
hasil yang diharapkan lebih maksimal.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi untuk
mengkaji pengaruh model pembelajaran Creative
Problem Solving terhadap kemampuan berpikir
kreatif.
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Abstrak

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014 merupakan langkah lanjutan
pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006.
Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan Kota Malang mengadakan workshop implementasi
Kurikulum 2013 pada pembelajaran fisika yang diikuti para guru SMK, namun cukup banyak sekolah
yang belum melaksanakan Kurikulum 2013. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti tentang faktor-
faktor penyebabnya. Faktor utama yang paling bertanggung jawab adalah guru itu sendiri, karena guru
sebagai aktor atau aktris utama pembelajaran di kelas. Faktor-faktor utama dalam diri guru yang
dicurigai berdampak pada implementasi Kurikulum 2013 antara lain latar belakang pendidikan, kultur
sekolah, persepsi, dan sikap (Slavin, 2000). Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian jenis
eksplanatoris, suatu penelitian yang menjelaskan tentang fenomena sosial pendidikan  di lapangan
berdasarkan teori-teori yang terkait (Koentjaraningrat, 1985). Teori tentang kultur sekolah dan teori
tentang perilaku berencana (planned behavior) dimanfaatkan untuk menjelaskan perilaku guru
menerapkan kurikulum 2013 pada pembelajaran fisika SMK. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
hubungan kausal berbagai variabel, oleh sebab itu desain analisis jalur (path analysis) dipilih untuk
mengkaji kebenaran hipotesis-hipotesis.

Kata Kunci: latar belakang pendidikan, kultur sekolah, persepsi, sikap, kurikulum 2013,pembelajaran
fisika

Abstract

Curriculum 2013, which put into effect from the academic year 2013/2014 is a further step development
of competency-based curriculum that has been initiated in 2004 and 2006. Malang of Government
through the Department of Education Malang held a workshop on the implementation of Curriculum
2013 which followed the learning physics teachers Vocational High School, but quite a lot of schools
that have not implemented the Curriculum 2013. this phenomenon becomes interesting to study about the
contributing factors . The main factors most responsible are teachers themselves , because the teacher as
the main actor or actress in the classroom . Major factors in themselves teachers suspected impact on
the implementation of Curriculum 2013 , among others, educational background , school culture ,
perceptions , and attitudes ( Slavin , 2000) . This study is classified as a kind of explanatory research , a
study that describes the social phenomenon of education in the field based on the related theories (
Koentjaraningrat , 1985) . Theories about the school culture and the theory of planned behavior (
planned behavior) is used to explain the behavior of teachers to implement the curriculum in 2013 on
vocational high school learning physics . This study aims to explain the causal relationships of various
variables , therefore the design of path analysis (path analysis ) were selected to assess the plausibility of
hypotheses .

Keywords: educational background , school culture , perceptions , attitudes, Curriculum 2013, learning
physics
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PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun
ajaran 2013/2014 merupakan pengembangan
Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis
pada tahun 2004 dan KTSP 2006.

Kurikulum 2013 berusaha menjawab tantangan
perubahan jaman diantaranya (1) Tuntutan
pendidikan mengacu kepada 8 Standar Nasional
Pendidikan yang meliputi Standar Pengelolaan,
Standar Biaya, Standar Sarana Prasarana, Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Isi,
Standar Proses, Standar Penilaian, Standar
Kompetensi Lulusan, (2) Tantangan internal terkait
dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia
dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif, (3)
Tantangan eksternal terkait beberapa faktor yaitu
globalisasi (WTO, ASEAN Community, APEC,
CAFTA), masalah lingkungan hidup, kemajuan
teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi,
ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri
kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi
dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu,
investasi dan transformasi pada sektor pendidikan,
materi TIMSS dan PISA.

Pemerintah Kota Malang melalui Dinas
Pendidikan Kota Malang mengadakan workshop
implementasi Kurikulum 2013 pada pembelajaran
fisika yang diikuti para guru SMK Negeri atau
Swasta namun  cukup banyak sekolah yang belum
melaksanakan Kurikulum 2013. Fenomena ini
menjadi menarik untuk diteliti tentang faktor-faktor
penyebabnya. Faktor utama yang paling bertanggung
jawab adalah guru itu sendiri, karena guru sebagai
aktor atau aktris utama pembelajaran di kelas. Faktor-
faktor utama dalam diri guru yang dicurigai
berdampak pada implementasi Kurikulum 2013
antara lain latar belakang pendidikan, kultur sekolah,
persepsi, dan sikap (Slavin, 2000).

Penelitian ini mengkaji hubungan kausal
antara variabel latar belakang pendidikan, kultur
sekolah, persepsi, dan sikap guru berhubungan
dengan implementasi Kurikulum 2013 pada
pembelajaran fisika SMK.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian jenis
eksplanatoris, suatu penelitian yang menjelaskan
tentang fenomena sosial pendidikan  di lapangan
berdasarkan teori-teori yang terkait
(Koentjaraningrat, 1985). Teori tentang kultur
sekolah dan teori tentang perilaku berencana
(planned behavior) dimanfaatkan untuk menjelaskan
perilaku guru menerapkan kurikulum 2013 pada

pembelajaran fisika SMK. Singarimbun (2006:3-5)
berpendapat bahwa jika suatu penelitian mengambil
sampel dari suatu populasi dengan kuisioner sebagai
alat pengumpul data, maka penelitian itu disebut
penelitian survai.
Karakteristik populasi secara keseluruhan dapat
disimpulkan sebagai berikut
1. Populasi penelitian ini adalah guru fisika SMK

Negeri atau swasta di Kota Malang yang masih
aktif mengajar.

2.  Mengingat tidak ada perbedaan penerapan
Kurikulum 2013 antar SMK Negeri atau swasta
populasi diasumsikan homogen dalam konteks
lokasi geografis.

3. Mengingat tidak ada perbedaan penerapan
Kurikulum 2013 pada pembelajaran fiska SMK
antar guru fisika maka populasi diasumsikan
homogen,

4. Mengingat tidak ada perbedaan penerapan
Kurikulum 2013 pada pembelajaran fisika SMK
antar gender populasi diasumsikan homogen
dalam konteks guru laki-laki dan guru perempuan.

5. Mengingat terdapat 3 golongan sekolah yaitu
sekolah sangat maju, sekolah maju, dan sekolah
belum berkembang maka populasi diasumsikan
heterogen. Dengan kata lain, ada perbedaan
tingkat penerapan Kurikulum 2013 pada
pembelajaran fisika SMK.

Beberapa pertimbangan yang diperhatikan
untuk peningkatan keterwakilan sampel adalah (1)
Jumlah sekolah sangat baik, baik, dan belum
berkembang, (2) Sekolah yang sudah pernah
mendelegasikan guru fisika untuk mengikuti
workshop Kurikulum 2013 yang diselenggarakan
Dinas Pendidikan Kota Malang, (3) Sekolah yang
secara mandiri sudah pernah mengadakan workshop
Kurikulum 2013, (4) Sekolah yang ditunjuk
Kementrian Pendidikan Nasional sebagai sekolah
percontohan penerapan Kurikulum 2013. Langkah
selanjutnya adalah komunikasi dengan masing-
masing Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah
yang diterjemahkan sebagai ijin pengumpulan data
untuk memudahkan pemberian ijin.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Instrumen-instrumen penelitian dibedakan 2 macam
yaitu: (1) Instrumen yang mengumpulkan informasi
faktual tentang latar belakang pendidikan dan tingkat
penerapan Kurikulum 2013, (2) Instrumen yang
mengukur konstruk psikologi kultur sekolah,
persepsi, dan sikap. Berikut ini penjelasan tentang
instrumen-instrumen penelitian, latar belakang
pendidikan digolongkan sebagai angket berisi
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pertanyaan-pertanyaanterbuka tentang jenjang
pendidikan formal, pengalaman penelitian,
keikutsertaan seminar, dan keterlibatan dalam
kelompok kerja guru. Contoh pertanyaan terbuka
adalah (1) kapan dan dimana menyelesaikan
pendidikan
SD/SMP/SMA/Diploma/Sarjana/Pascasarjana? (2)
kapan dan sebagai apa mengikuti workshop
Kurikulum 2013?

Instrumen tentang kultur sekolah yang
digolongkan sebagai pengukuran berisi pernyataan-
pernyataan tentang suasana atau kebiasaan sekolah
yang dirasakan oleh guru kemudian guru memberi
penilaian dengan 5 skala jawaban sangat setuju (ss),
setuju (s), tidak bisa memutuskan (tb), kurang sesuai
(ks), dan tidak sesuai (ts).

Instrumen tentang persepsi yang adigolongkan
sebagai scaling berisi pernyataan-pernyataan tentang
keyakinan yang terkait dengan manfaat, kegunaan,
panutan, dan kemampuan menerapkan Kurikulum
2013. Guru memberi penilaian dengan 5 skala
jawaban sangat setuju (ss), setuju (s), 50% setuju (n),
kurang setuju (ks), dan tidak setuju (ts).

Instrumen tentang sikap yang digolongkan
sebagai scaling berisi pernyataan-pernyataan tentang
perasaan mendukung (positif) atau sebaliknya
menolak (negatif) terhadap Kurikulum 2013 yang
dilandasi oleh adanya keyakinan tentang manfaat,
kegunaan, panutan, dan kemampuan menerapkan
Kurikulum 2013. Guru memberi penilaian dengan 5
skala jawaban sangat setuju (ss), setuju (s), 50%
setuju (n), kurang setuju (ks), dan tidak setuju (ts).

Instrumen tentang implikasi Kurikulum 2013
pada pembelajaran fisika SMK yang digolongkan
sebagai angket berisi pertanyaan-pertanyaan tentang
fakta pelaksanaan Kurikulum 2013 pada
pembelajaran fisika SMK. Guru memberi jawaban
yang sesuai kondisi nyata di lapangan.

Pengolahan data dari jawaban yang diperoleh
diberi simbol angka yang disebut skor atau kode
(Tukiran, 2006). Contoh untuk instrumen sikap berisi
pernyataan-pernyataan tentang perasaan mendukung
dan menolak terhadap Kurikulum 2013. Guru
memilih satu dari lima alternatif jawaban yang
tersedia yaitu sangat setuju, setuju, 50% setuju,
kurang setuju, dan tidak setuju.

Sugiyono (2009) menyatakan bahwa validitas
suatu instrumen bersifat internal dan eksternal.
Validitas internal meliputi validitas konstruk dan isi,
hal ini akan tercapai bila semua kriteria dalam
instrumen telah mencerminkan apa yang diukur
secara teoritik. Validitas eksternal bila semua kriteria
dikembangkan dari fakta empiris. Validitas eksternal
diuji dengan membandingkan mencari kesamaan

antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-
fakta empiris di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
hubungan kausal berbagai variabel, oleh sebab itu
desain analisis jalur (path analysis) dipilih untuk
mengkaji kebenaran hipotesis-hipotesis sebagai
berikut
1. Latar belakang pendidikan guru berdampak

signifikan terhadap implementasi kurikulum 2013
pada pembelajaran fisika SMK.

2. Kultur sekolah yang dirasakan guru berdampak
signifikan terhadap implementasi kurikulum 2013
pada pembelajaran fisika SMK.

3. Persepsi guru tentang kurikulum 2013 berdampak
signifikan terhadap implementasi kurikulum 2013
pada  pembelajaran fisika SMK.

4. Sikap guru tentang kurikulum 2013 berdampak
signifikan terhadap implementasi kurikulum 2013
pada pembelajaran fisika SMK

5. Latar belakang pendidikan dan kultur sekolah yang
dirasakan guru berdampak secara simultan
signifikan terhadap persepsi guru tentang
kurikulum 2013 pada pembelajaran fisika SMK.

6. Latar belakang pendidikan dan persepsi guru
tentang kurikulum 2013 pada pembelajaran fisika
SMK berdampak secara simultan signifikan
terhadap sikap guru tentang kurikulum 2013 pada
pembelajaran fisika SMK.

7.  Latar belakang pendidikan guru, kultur sekolah
yang dirasakan guru, persepsi dan sikap guru
tentang kurikulum 2013 pada pembelajaran fisika
SMK, berdampak secara simultan signifikan
terhadap implementasi kurikulum 2013 pada
pembelajaran fisika SMK.

Selanjutnya dalam suatu model hipotesis di
atas, yang akan diuji kebenarannya terdapat variabel-
variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain
dalam suatu model (eksogen) dan variabel-variabel
yang dipengaruhi oleh variabel lain (endogen).

Berdasarkan kajian teoritik dan pengamatan
mendalam terhadap model hipotesis di atas,
dikembangkan 3 bloks model hubungan regresi linier
antar variabel yaitu
1. Bloks I mempunyai variabel-variabel eksogen

(latar belakang pendidikan guru dan kultur
sekolah yang dirasakan guru) dengan variabel
endogen (persepsi guru terhadap Kurikulum 2013
pada pembelajaran fisika SMK).

2. Blok II mempunyai variabel-variabel eksogen
(latar belakang pendidikan guru dan persepsi guru
terhadap Kurikulum 2013 pada pembelajaran
fisika SMK) dengan variabel endogen (sikap guru
terhadap Kurikulum 2013 pada pembelajaran
fisika SMK).
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3. Blok III mempunyai variabel-variabel eksogen
(latar belakang pendidikan, kultur sekolah,
persepsi dan sikap tentang Kurikulum 2013 pada
pembelajaran fisika SMK) dengan variabel
endogen (implementasi Kurikulum 2013 pada
pembelajaran fisika SMK).

Pada model hubungan antar variabel di atas
fokus pada hubungan satu arah (rekursif) bukan dua
arah (resiprokal) yaitu adanya variabel satu
mempengaruhi variabel lain, variabel satu
mempersyaratkan variabel lain. Selanjutnya pada
model hubungan hipotesis dilakukan pengujian
asumsi yaitu linieritas, normalitas, independensi,
homogenitas, goodness of fit (ketepatan fungsi regresi
dalam menerangkan variabel-variabel dependen). Uji
normalitas dan homogenitas adalah prasyarat statistik
parametrik. Uji linieritas, independensi, goodness of
fit adalah prasyarat untuk model regresi linier.

Latar belakang pendidikan, kultur sekolah,
persepsi, dan sikap merupakan variabel-variabel yang
sudah ada sebelum implementasi Kurikulum 2013
sehingga tidak mungkin dilakukan manipulasi
terhadap variabel tersebut. Dengan kata lain, tidak
mungkin dilakukan pendekatan eksperimen. Oleh
sebab itu, jenis penelitian ini adalah penelitian non-
eksperimental.

PENUTUP
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alat
evaluasi terhadap keberlanjutan suatu pembelajaran
fisika SMK berdasarkan Kurikulum 2013 di sekolah.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menghasilkan produk berupa bahan ajar kontekstual terintegrasi materi optik
yang dikemas dalam bentuk buku teks untuk meningkatkan prestasi belajar siswa SMK Kompetensi
Keahlian TP3Tv. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan
berdasarkan Borg & Gall yang disederhanakan menjadi tiga tahapan, yaitu tahap pendahuluan,
pengembangan dan pengujian. Studi kepustakaan dan survei lapangan dilakukan pada tahap
pendahuluan. Validasi ahli, penilaian dari guru fisika, serta penilaian keterbacaan dan ketertarikan
bahan ajar dari siswa SMK diperoleh pada tahap pengembangan. Tahap pengujian menggunakan
desain posttest only control group, melibatkan kelas eksperimen dan kelas kontrol yang masing-
masing terdiri dari 32 siswa. Kelas eksperimen adalah kelas yang menggunakan bahan ajar hasil
pengembangan sedangkan kelas control tidak menggunakan produk  hasil pengembangan. Hasil
validasi ahli menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan termasuk dalam katagori cukup valid
dengan persentase 84,30%. Hasil angket penilaian oleh guru memperlihatkan bahwa guru meberikan
tanggapan sangat baik dengan persentase 90,02%. Hasil angket keterbacaan dan kemenarikan bahan
ajar oleh siswa memperlihatkan bahwa siswa memberikan tanggapan sangat baik dengan persentase
93,02%.

Kata kunci: Bahan ajar kontekstual terintegrasi, materi optik, prestasi belajar, SMK, kompetensi
keahlian TP3Tv

PENDAHULUAN
Mata pelajaran fisika di SMK pada kurikulum 2013
merupakan salah satu mata pelajaran kelompok dasar
bidang keahlian tertentu  yang membekali peserta didik
tentang dasar-dasar pengetahuan hukum alam yang
mempunyai tujuan untuk digunakan oleh peserta didik
sebagai  pengetahuan dasar dalam kehidupan sehari-hari
dan sebagai landasan dalam mengembangkan
kompetensi di masing- masing bidang keahlian.

Salah satu pokok bahasan dalam mata pelajaran
fisika di SMK khususnya Kompetensi Keahlian Teknik
Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian (TP3TV)
adalah materi optik. Kompetensi dasar materi optik
meliputi memahami ciri-ciri cermin dan lensa,
menerapkan konsep alat-alat optik dalam teknologi
(Kemendikbud, 2013). Kompetensi kejuruan pada
kelompok mata pelajaran produktif  meliputi
pengoperasian kamera foto dan pengoperasian kamera
video. Materi optik untuk siswa kompetensi keahlian
TP3Tv  sangat penting karena berkaitan dengan alat-alat
optik yang dalam kesehariannya siswa menggunakan

alat-alat optik berupa camera, handycam untuk
melaksanakan praktek sebagai fotografer ataupun
syuting film. Prinsip kerja optik menjadi dasar
kegunaan dan pemanfaatan alat-alat optik pada
peralatan audiovisual (Vasavi, dkk.,2012). Siswa harus
memahami dengan tepat materi optik agar tidak hanya
terampil mengunakan camera dan handycam tetapi juga
mampu menjelaskan prinsip kerja alat optik tersebut
sesuai dengan konsep fisika.

Permasalahan yang berkaitan dengan
pembelajaran fisika di SMKN 1 Bondowoso adalah
sampai saat ini belum memiliki bahan ajar yang relevan
sesuai dengan kurikulum 2013. Permasalahan tersebut
disebabkan karena SMKN 1 Bondowoso baru
menerapkan kurikulum 2013 mulai tahun ajaran
2013/2014. Penelitian pandahuluan dilakukan di SMK
N 1 Bondowoso, salah satu sekolah di Jawa Timur yang
membuka jurusan kompetensi keahlian TP3Tv. Hasil
temuan dari penelitian pendahuluan di SMK N 1
Bondowoso, antara lain 1) Buku fisika yang digunakan
masih menggunakan buku dari penerbit dan bersifat
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umum sehingga tidak fokus pada kompetensi keahlian
tertentu, 2) gambar-gambar yang ditampilkan dalam
buku fisika kurang menarik sehingga siswa tidak
termotivasi untuk belajar, 3) hasil wawancara dengan
guru fisika di SMK N 1 Bondowoso diketahui bahwa
guru belum pernah menyusun bahan ajar fisika yang
fokus pada bidang keahlian tertentu, 4)hasil wawancara
dengan siswa SMK N 1 Bondowoso diperoleh
informasi bahwa siswa menginginkan bahan ajar fisika
yang berkaitan langsung dengan kompetensi keahlian
yang dipilih sehingga terlihat bermanfaat.

Berdasarkan hasil diskusi dengan guru fisika dan
guru produktif  kompetensi keahlian TP3Tv, tidak
adanya bahan ajar yang relevan dalam pembelajaran
mengakibatkan siswa tidak mempunyai pedoman dalam
belajar sehingga mengakibatkan siswa tidak termotivasi
untuk belajar. Tidak adanya bahan ajar tersebut menjadi
kendala dalam kegiatan pembelajaran yang dapat
mempengaruhi keberhasilan belajar siswa, akibatnya
pemahaman siswa terhadap mata pelajaran fisika
tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata
nilai mata pelajaran  fisika siswa pada tahun ajaran
2011/2012 adalah 73,5 sedangkan pada tahun ajaran
2012/2013  yaitu 72,3 dengan KKM 75.

Beberapa penelitian bahan ajar yang ada
menunjukkan pengaruh yang positif terhadap
peningkatan hasil belajar siswa (Walida, 2011;
Ernawati, 2013; Prasetiyaningsih, 2013).
Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan agar
mencapai perbaikan kualitas pembelajaran (Uno ,2007).
Cunningsworth (1995) menyatakan bahwa suatu bahan
ajar sangat berpengaruh terhadap suatu proses
pembelajaran sehingga pengkajian terhadap bahan ajar
itu sendiri dalam suatu proses pembelajaran merupakan
hal yang cukup penting.

Permasalahan yang sering dihadapi guru dalam
kegiatan pembelajaran adalah memilih dan menentukan
materi pembelajaran atau bahan ajar yang tepat dalam
rangka membantu siswa mencapai kompetensi dan
ketuntasan belajar.  Keberhasilan pembelajaran sangat
bergantung pada penggunaan sumber belajar atau media
yang dipilih. Jika sumber-sumber belajar dipilih dan
disiapkan dengan cermat, maka tujuan pembelajaran
lebih mudah tercapai. Strategi yang dilakukan oleh guru
ialah dengan  memotivasi siswa dengan cara menarik
dan menstimulasi perhatian pada materi pembelajaran
(Trianto, 2009:60).

Guru dapat membuat bahan ajar fisika yang
disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Penyusunan
bahan ajar perlu memperhatikan inovasi dan bahasa
interaktif agar siswa mudah memahami materi di dalam
bahan ajar. Bahan ajar yang dikembangkan secara
kontekstual lebih memudahkan siswa dalam memahami
menemukan konsep yang dipelajari. Menurut Berns dan

Erickson (2001:2), pendekatan kontekstual dapat
membantu guru mengaitkan antara materi yang di-
ajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan
mendorong siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimiliki dan penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.

Sebagai penunjang kurikulum 2013, penyajian
materi pembelajaran tidak hanya memberikan informasi
yang diberikan guru kepada siswa tetapi harus dapat
mengarahkan siswa untuk membangun konsep secara
mandiri atau lebih bermakna karena fungsi guru sebagai
fasilitator. Pembelajaran fisika di SMK kompetensi
keahlian TP3Tv masih dirasa kurang mendukung
pembelajaran pada mata pelajaran produktif karena
masih terpisah dan berdiri sendiri. Buku yang
digunakan dalam pembelajaran juga masih terpisah dan
bersifat umum untuk semua kompetensi keahlian
sehingga siswa tidak bisa mengaitkan antara materi
fisika dengan materi pada kelompok mata pelajaran
produktif.

Pendekatan yang sesuai untuk mengaitkan materi
pada mata pelajaran fisika dengan materi pada
kelompok mata pelajaran produktif adalah pendekatan
integratif dan kontekstual. Quin (2013) melaporkan
bahwa pembelajaran dengan pendekatan integratif
mampu mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan
dalam berbagai mata pelajaran yang saling terkait
sehingga memberikan  rangsangsan dan dorongan
semangat pada siswa kejuruan dalam menata karir
mereka. Johnson (2002:64) menyatakan bahwa
pendekatan kontekstual merupakan proses pembelajaran
yang bertujuan untuk membantu  siswa mengetahui
makna pelajaran yang mereka pelajari dengan
menghubungkan materi pelajaran dengan konteks
kehidupan sehari-hari sehingga mempunyai gambaran
tentang materi yang akan dipelajari dan mempunyai
motivasi untuk belajar.

Materi pembelajaran yang disusun secara
kontekstual dan disesuaikan dengan karakteristik siswa
dapat menumbuhkan sikap positif sehingga dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa
(Ozdilek, 2009; Holubova, 2013). Aminah (2011)
melaporkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan
kontekstual menjadikan siswa lebih mudah memahami
matei yang diajarkan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian
tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
kontekstual efektif dalam meningkatkan keaktifan,
motivasi dan hasil belajar siswa.

Mayoritas siswa yang memilih kompetensi
keahlian TP3Tv  adalah siswa yang memiliki gaya
belajar auditorik. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan Penger (2008) dan Nugraheni (2007) serta
DePorter & Hernacki (2006) bahwa siswa yang
memiliki gaya belajar auditorik dapat mengakses segala
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jenis bunyi dan kata yang diciptakan maupun diingat.
Siswa-siswa auditorik  dapat distimulasi dengan
kegiatan diskusi, tanya jawab.

Guru pada siswa auditorik harus bisa memilih
pembelajaran yang sesuai yaitu bisa melibatkan siswa
dalam diskusi, menyampaikan pendapat dan
mendengarkan, mampu memberikan saran terhadap
teman-temannya. Alternatif pembelajaran yang diduga
sesuai dengan siswa auditorik adalah pembelajaran
inkuiri. Pembelajaran inkuiri sendiri dapat diartikan
sebagai proses bertanya dan mencari tahu jawaban
terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukannya.
Pembelajaran Inkuiri merupakan pembelajaran yang
berusaha mengembangkan cara berpikir ilmiah,
menempatkan siswa lebih banyak belajar sendiri,
mengembangkan kreatifitas dalam memecahkan
masalah (Sagala,2003:196).

Penelitian tentang pembelajaran berbasis inquri
terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa.
Loverude, ME,et all  (2011) melaporkan bahwa
kegiatan kursus berbasis inquiri dapat meningkatkan
pemahaman siswa terhadap topik yang dipilih.
Pembelajaran dengan pendekatan inquiri mampu
memperjelas konsep pemahaman siswa(Wenning: 2011,
Tahir: 2011, ). Penerapan model pembelajaran inquiri
terbimbing dapat meningkatkan hasil belajar dan sikap
ilmiah siswa(Sutikno: 2010, Mosik (2010), Maretasari
(2012).

Meskipun penelitian tentang pembelajaran dengan
pendekatan kontekstual, pendekatan integratif  dan
pendekatan berbasis inquiri telah banyak dilakukan,
namun belum ada pengembangan bahan ajar
kontekstual terintegrasi materi optik yang disesuaikan
dengan karakter siswa. Berdasarkan latar belakang
tersebut, maka dilakukan penelitian “Pengembangan
Bahan Ajar Kontekstual Terintegrasi Materi Optik
untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMK
Kompetensi  Keahlian TP3Tv”.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dirancang dengan model penelitian
Research and Development yang merupakan suatu
proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan
suatu produk atau menyempurnakan produk. Produk
yang dikembangkan adalah bahan ajar fisika
kontekstual terintegrasi pada materi optik kelas XI
SMK kompetensi keahlian TP3Tv.

Prosedur Research and Development mengacu
pada langkah-langkah Research and Development dari
Borg & Gall (2003), terdapat sepuluh langkah dalam
penelitian pengembangan, yaitu (1) penelitian dan
pengumpulan informasi (research and information
collecting), (2) perencanaan (planning), (3)
pengembangan draft awal produk (developpreliminary
form of product), (4) uji coba pendahuluan (preliminary
field testing), (5) revisi produk (main product revision),
(6) ujicoba lebih luas (main field testing), (7) revisi
produk untuk penyempurnaan (operational product
revision), (8) uji pelaksanaan lapangan (operational
field testing), (9) revisi produk akhir (final product
revision), (10) diseminasi dan implementasi (dis-
semination and implementation).

Sepuluh langkah tersebut disederhanakan menjadi
tiga tahap, yaitu: (1) Studi pendahuluan, (2)
Pengembangan, dan (3) Pengujian. Instrumen tahap
pendahuluan terdiri atas studi kepustakaan, analisis
ketersediaan dan kebutuhan bahan ajar. Instrumen tahap
pengembangan terdiri atas validasi bahan ajar oleh ahli
yaitu dosen pendidikan fisika yang memiliki kualifikasi
akademik S3, penilaian bahan ajar oleh guru fisika
dengan dengan pengalaman mengajar minimal 5 tahun,
dan angket keterbacaan dan ketertarikan bahan ajar dari
siswa SMK yang sudah menerima materi optik.
Prosedur penelitian dan pengembangan dapat dilihat
pada Gambar 1.
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Gambar 1. Prosedur Research and Development Bahan Ajar (diadaptasi dari Borg & Gall, 2003)

Tahap pengujian efektivitas bahan ajar
menggunakan desain posttest only control group dengan
melibatkan siswa kelas XI SMK N 1 Bondowoso yang
terdiri dari 32 siswa pada kelas eksperimen dan 32
siswa pada kelas kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Produk pengembangan yang dihasilkan berupa bahan
ajar kotekstual terintegrasi materi optik untuk Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) kompetensi keahlian
TP3Tv. Bahan ajar yang dikembangkan yaitu materi

optik yang terdiri (3) tiga kompetensi dasar pada
kelasXI dengan mengintegrasikan materi pengopersian
kamera mata pelajaran produktif yang terdiri dari (3)
tiga kompetensi dasar. Berdasarkan kompetensi dasar
yang telah ditetapkan, dirumuskan indikator
pembelajaran yang digunakan sebagai panduan
penyusunan materi pokok bahan ajar.

Bahan ajar yang dihasilkan terdiri dari buku siswa
dan buku guru. Buku siswa terdiri dari beberapa bagian
yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian
penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari halaman

Tahap I : Studi Pendahuluan
Studi Pustaka:

- Buku pedoman pendidikan
- Buku ilmiah
- Jurnal penelitian

Survei Lapangan
- Observasi keberadaan

bahan ajar
- Wawancara guru dan siswa

Penyusunan Draft Bahan
Ajar

Tahap III : Pengujian

2 Kelas Sampel

Kelas Kontrol:Tanpa Bahan Ajar Kelas Eksperimen: Bahan ajar

Post test Analisis Data

Bahan Ajar
Teruji

Tahap II : Pengembangan

Draf Bahan Ajar Validasi Ahli/
Pakar

Revisi 1

Uji Pengguna:
- Guru
- Siswa

Revisi 2

Revisi 3
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depan (cover), kata pengantar, petunjuk penggunaan
bahan ajar, daftar isi, tujuan pembelajaran serta
permasalahan yang kontekstual dengan kompetensi
keahlian TP3Tv.

Isi bahan ajar terdiri dari 3 bab. Bab pertama
membahas tentang pemantulan cahaya pada cermin, bab
kedua membahas tentang pembiasan cahaya pada lensa
dan bab ketiga membahas tentang penerapan alat optik.
Permasalahan kontekstual disajikan dan dijawab oleh
siswa sebelum mempelajari isi materi bahan ajar. Untuk
meningkatkan kemampuan berpikir siswa, bahan ajar
juga memuat kegiatan yang harus dilakukan siswa yaitu
kegiatan pengamatan, demonstrasi, dan praktikum
sederhana yang dilengkapi dengan beberapa pertanyaan.
Selain itu latihan soal juga disajikan dalam bahan ajar
ini. Bagian penutup terdiri dari refleksi, info ilmuwan,
rangkuman materi, uji kompetensi dan tugas proyek.

Buku guru merupakan buku yang digunakan
sebagai pedoman bagi guru dalam membelajarkan
menggunakan buku siswa. Buku guru terdiri dari
petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus
pembelajaran. Petunjuk umum pembelajaran
menggambarkan isi buku siswa secara keseluruhan,
macam-macam metode pembelajaran yang digunakan
serta teknik penilaian yang digunakan sesuai kurikulum
2013. Petunjuk khusus pembelajaran berisi 1.
Pendahuluan, 2.Pemetaan KI, KD dan indikator
pencapaian kompetensi, 3. Tujuan pembelajaran, 4.
Materi pembelajaran dan alokasi waktu, 5. Kegiatan
pembelajaran, 6.Penilaian, 7. Kunci jawaban uji
kompetensi, 8.  Program remedial dan pengayaan, 9.
Petunjuk pengerjaan proyek.

Hasil validasi bahan ajar oleh ahli menunjukkan
bahwa bahan ajar yang dikembangkan termasuk dalam
katagori cukup valid (84.30%) sehingga perlu revisi
sebagian pada aspek-aspek yang memilki skor rendah.
Skor rendah terdapat pada aspek halaman muka,
keakuratan materi, soal uji kompetensi dan aspek
petunjuk umum pembelajaran pada buku guru. Halaman
muka pada bahan ajar dinilai kurang merepresentasikan
kompetensi dasar  yang dikembangkan karena hanya
menggambarkan penerapan alat optik saja, seharusnya
juga ada gambar cermin dan lensa pada halaman muka.
Materi yang disajikan kurang mengena pada konsep
sehingga menimbulkan banyak tafsir. Soal uji
kompetensi yang diberikan ada beberapa yang tidak
kontekstual dan pada soal pilihan ganda ada pilihan
jawaban yang bermakna ganda.

Revisi bahan ajar dilakukan dengan
menambahkan gambar cermin dan lensa pada halaman
muka, memperbaiki susunan kalimat pada materi yang
menimbulkan banyak tafsir, mengganti soal yang tidak
kontekstual menjadi soal yang kotekstual dan mengganti

soal pilihan ganda yang memiliki kunci jawaban yang
salah.

Penilaian guru pada bahan ajar yang sudah direvisi
memperlihatkan bahwa guru memberikan tanggapan
sangat baik dengan persentase 90,02%, penilaian rendah
terjadi pada kegiatan siswa yang dianggap sulit untuk
dilakukan yaitu penggunaan lilin pada percobaan cermin
cekung dan lensa cembung. Revisi dilakukan mengganti
lilin dengan bola lampu sehingga lebih praktis.

Hasil angket keterbacaan dan kemenarikan bahan
ajar oleh siswa memperlihatkan bahwa siswa
memberikan tanggapan sangat baik dengan persentase
93,02%. Saran dan masukan dari siswa yaitu  ada
kesalahan pengetikan dan gambar yang kurang jelas.
Adapun revisi yang dilakukan yaitu dengan
membetulkan kesalahan pengetikan dan mengganti
gambar yang lebih jelas.

Berdasarkan data angket penilaian guru dalam uji
keterbacaan dan ketertarikan bahan ajar oleh siswa
dapat disimpulkan bahwa bahan ajar  kontekstual
terintegrasi yang dikembangkan ini rata-rata mendapat
tanggapan baik dari responden. Pembelajaran fisika
lebih diminati oleh peserta didik jika pembelajaran
fisika dalam kelas tidak dipisahkan dari pengalaman dan
lingkungan sehari-hari peserta didik. Pengetahuan
merupakan situated dan terikat konteks (context-bound)
(Libman,2010)

Uji coba lapangan dilakukan di SMK N 1
Bondowoso yaitu salah satu sekolah yang mempunyai
program studi kompetensi keahlian TP3Tv. Pelaksanaan
uji lapangan  bertujuan untuk  menguji efektifitas bahan
ajar dengan post test only control group design.
Sebelum diberikan perlakuan terlebih dahalu dipilih dua
kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas
kontrol. Kelas eksperimen dipilih kelas XI TP3Tv,
sedangkan kelas kontrol dipilh kelas kelas XI MM.
Pemilihan kelas tersebut berdasarkan uji normalitas dan
uji homogenitas dari hasil ulangan akhir semester mata
pelajaran fisiaka, sehingga didapatkan hasil bahwa
kedua kelas tersebut terdistribusi normal dan homogen.
Uji efektivitas bahan ajar dilakukan sebanyak 4 (empat)
kali pertemuan dengan menggunakan metode pem-
belajaran kooperatif pada kedua kelas.

Menurut Jolliffe (2007:11), sebelum
merencanakan pembelajaran kooperatif seorang guru
harus pandai membagi siswa dalam beberapa kelompok
kecil berdasarkan karakteristik siswa agar hasil dari
proses pembelajaran dapat dirasakan oleh semua siswa.
Gillies & Boyle (2010:933) juga menyatakan bahwa
keberhasilan dalam pembelajaran kooperatif ditentukan
oleh komposisi kelompok itu sendiri. Pengelompokan
siswa berdasarkan hasil ujian akhir semester mata
pelajaran fisika. Setelah perlakuan, kedua kelas
diberikan tes untuk mengukur prestasi belajar. Soal tes
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prestasi belajar yang diberikan sebanyak 25 nomor
pilihan ganda. Nilai prestasi belajar siswa belum bisa
ditampilkan karena uji coba lapangan baru berlangsung
1 kali pertemuan dari empat pertemuan yang
direncanakan.

Keberadaan bahan ajar bagi siswa akan menjadi
pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan
substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari
(Ogbondah: 2008, Oladejo:2011). Beberapa penelitian
bahan ajar yang ada menunjukkan pengaruh yang positif
terhadap peningkatan hasil belajar siswa (Walida, 2011;
Ernawati, 2013;Prasetiyaningsih, 2013). Yuliati, dkk
(2010) menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar
dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
siswa.

Pendekatan kontekstual pada bahan ajar
merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan bahan
ajar  yang mengaitkan materi pelajaran dengan dunia
nyata. Isi bahan ajar menekankan pada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat
menemukan materi yang dipelajari dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata
sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya
dalam kehidupan mereka (Sanjaya, 2005:109).
Pendekatan kontekstual didasarkan pada penelitian John
Dewey yang membuat kesimpulan bahwa siswa akan
belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait
dengan apa yang telah diketahui  dengan kegiatan yang
berkaitan dengan peristiwa disekelilingnya. Kegiatan
mengaitkan antara pelajaran dengan lingkungan sekitar
akan membuat pembelajaran bermakna bagi siswa
sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa (Sudibyo, 2008).

Bahan ajar yang kontekstual dengan kegiatan
sehari-hari siswa akan memudahkan siswa untuk
memahami materi pembelajaran yang disampaikan
(Jonassen & Serrano,2002). Penyampaikan konsep
pembelajaran oleh guru harus  berusaha memberikan
sesuatu yang nyata bukan sesuatu yang abstrak sesuai
dengan lingkungan sekitar anak, sehingga pengetahuan
yang diperoleh anak dengan pembelajaran di kelas
merupakan pengetahuan yang dimiliki dan dibangun
sendiri, ada keterkaitan dengan penerapan kehidupan
sehari-hari yang bisa dijadikan bekal untuk
memecahkan masalah-masalah kehidupan berdasarkan
pengetahuan yang telah dibangun dan dimilikinya.
Materi pembelajaran yang disusun secara kontekstual
dan disesuaikan dengan karakteristik siswa dapat
menumbuhkan sikap positif sehingga dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa (Ozdilek,
2009; Holubova, 2013).

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis data dan
pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut. 1) Validator ahli
memberikan tanggapan
bahwa bahan ajar kontekstual terintegrasi materi optiik
cukup valid dan layak untuk digunakan dalam
pembelajaran dengan merevisi bebrapa aspek
keakuratan materi. 2) Guru memberikan penilaian
bahwa bahan ajar yang dikembangkan termasuk dalam
katagori sangat baik, 3) Siswa sebagai pengguna
memberikan tanggapan bahwa bahan ajar yang
dikembangkan mudah dibaca dan sangat menarik.

Bahan ajar kontekstual terintegrasi materi optik
memiliki  beberapa keunggulan dibandingkan bahan
ajar  sebelumnya. Adapun keunggulan bahan ajar  ini
diantaranya (1) Materi yang dipaparkan sesuai dengan
karakteristik bidang keahlian, yaitu dengan mengaitkan
materi fisika dan permasalahan fisika yang kontekstual
dengan mata pelajaran produktif kompetensi keahlian
teknik produksi dan penyiaran
program pertelevisian (TP3Tv), (2) Mengintegrasikan
KD pada mata pelajaran produktif ke dalam KD mata
pelajaran fisika, sehingga seolah-olah siswa sedang
membaca buku mata pelajaran produktif, (3) menyaji-
kan berbagai kegiatan siswa yang memotivasi siswa
untuk aktif dalam pembelajaran. Adapun kelemahan
yang ada pada bahan ajar ini adalah (1) hanya bisa
efektif digunakan untuk siswa SMK kompetensi
keahlian TP3Tv karena bahan ajar ini memang
dirancang untuk keompetensi keahlian TP3Tv (2)
materi hanya terbatas pada optik saja.
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Abstrak

Rancangan strategi belajar perlu memperhatikan cara siswa mendapatkan kebermaknaan dalam
belajar. Kebermaknaan belajar ditandai dengan siswa mampu menyelesaikan berbagai variasi
masalah dengan baik. Model Problem Based Learning (PBL) berbantuan Mind Map dapat
mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika secara kreatif. Kemampuan
awal siswa berperan penting dalam proses pemecahan masalah fisika secara kreatif. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas model PBL berbantuan Mind Map terhadap
kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif ditinjau dari kemampuan awal siswa. Jenis
penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan desain faktorial 2x2. Subjek penelitian ini adalah siswa
kelas X di SMA Negeri 1 Kertosono yang terdiri atas 32 siswa setiap kelas. Selanjutnya dilakukan
pemilihan kelas secara acak sehingga didapatkan tiga  kelas eksperimen untuk diterapkan
pembelajaran dengan model PBL berbantuan Mind Map dan tiga kelas kontrol untuk diterapkan
pembelajaran PBL. Instrumen yang digunakan terdiri atas instrumen pengumpulan data yaitu data
kemampuan awal diperoleh dari hasil nilai UTS materi sebelum diberi perlakuan dan instrumen
kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif, serta instrumen perlakuan berupa Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) materi Hukum Newton dan Gerak melingkar. Uji prasyarat
normalitas data dan homogenitas varian dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Uji normalitas
menggunakan uji Liliefors dan uji homogenitas varian menggunakan uji Bartlett. Pengujian hipotesis
menggunakan ANAVA dua arah dan dilanjutkan uji Scheffe. Hasil penelitian telah menunjukkan
bahwa: (1) Kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif yang belajar dengan model PBL
berbantuan Mind Map lebih tinggi dibandingkan pembelajaran PBL, (2) Terdapat  interaksi antara
model pembelajaran dengan kemampuan awal siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif, (3) Kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif  siswa yang belajar dengan
pembelajaran model PBL berbantuan Mind Map lebih tinggi dibandingkan pembelajaran PBL untuk
siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi,(4) Kemampuan  pemecahan masalah fisika secara
kreatif siswa yang belajar dengan pembelajaran model PBL berbantuan Mind Map lebih tinggi
dibandingkan pembelajaran PBL untuk siswa yang memiliki kemampuan awal rendah, (5) Terdapat
efektifitas model PBL berbantuan Mind Map terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif dibandingkan pembelajaran PBL untuk siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi,(6)
Terdapat efektifitas model PBL berbantuan Mind Map terhadap kemampuan pemecahan  masalah
fisika secara kreatif dibandingkan pembelajaran PBL untuk siswa yang memiliki kemampuan awal
rendah.

Kata kunci : Model Problem Based Learning, Mind Map, Pemecahan Masalah Fisika Secara Kreatif,
Pengetahuan Awal.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran fisika adalah pembelajaran yang tidak
mengabaikan hakikat fisika sebagai sains. Hakikat sains
yang dimaksud meliputi produk, proses, dan sikap
ilmiah. Fisika sebagai produk meliputi sekumpulan
pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep, dan prinsip
fisika. Fisika sebagai proses meliputi ketrampilan dan
sikap ilmiah untuk mencapai produk fisika (Yuliati, L.
2008). Berdasarkan hakikat fisika tersebut, maka
pembelajaran fisika seharusnya dapat memberikan
pengalaman langsung pada siswa sehinggamenambah
kemampuan dalam mengkonstruksi, memahami, dan
menerapkan konsep yang telah dipelajari. Dengan
demikian, siswa akan terlatih menemukan sendiri
berbagai konsep secara holistik, bermakna, otentik serta
aplikatif untuk kepentingan menyelesaikan masalah
(Taufik, 2010). Kurikulum 2013 dikembangkan untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional. Salah tujuan
pendidikan nasional adalah membentuk manusia
terdidik yang kreatif. Untuk mencapai tujuan itu,
kurikulum 2013 dirancang untuk memberikan
pengalaman belajar seluas-luasnya bagi siswa untuk
mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan
yang diperlukan untuk membangun kemampuan
berpikir kreatif (Kemdikbud, 2012: 5).

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh
kemampuan awal terhadap hasil belajar seperti yang
dilakukan oleh Setiawan (2011) melaporkan bahwa
siswa dengan kemampuan awal tinggi memiliki hasil
belajar yang lebih baik daripada siswa dengan
kemampuan awal rendah.Supardi (2011) melaporkan
bahwa faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah
kemampuan awal siswa. Hal ini mutlak, mengingat
dengan memiliki kemampuan awal yang baik, siswa
mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik,
sehingga akan mendapatkan hasil belajar yang baik
pula. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah
tergantung pada persepsi, pengalamannya (Docktor dan
Heller, 2009), sikap serta pendekatannya (Mason &
Singh, 2010(b)). Perbedaan antara siswa yang memiliki
kemampuan rendah dan tinggi dalam pemecahan
masalah adalah bagaimana siswa mengorganisasi,
menggunakan pengetahuan, dan menghubungkan satu
konsep dengan konsep yang lain ketika menyelesaikan
masalah (Walsh dkk, 2007; Malone, 2008; Singh,
2008(a);  Singh, 2008(b); Mason & Singh, 2010(b),
2011; Lin & Singh, 2011). Siswa yang memiliki
kemampuan rendah dalam pemecahan masalah secara
langsung menggunakan persamaan-persamaan
matematika. Siswa yang memiliki kemampuan tinggi
dalam pemecahan masalah sering menggunakan
argumen kualitatif, dan menggunakan alat bantu
representasi (Walsh dkk, 2007).

Pembelajaran sekarang pada umumnya hanya
memacu kerja otak kiri, sedangkan otak kanan yang
berhubungan dengan warna, gambar, imajinasi dan
kreativitas belum digunakan secara optimal. Akibatnya
proses berpikir kreatif siswa menjadi terhambat. Siswa
tidak menghasilkan ide-ide kreatif dalam memecahkan
masalah apalagi kemampuan untuk mengkoneksikan
masalah (Munandar, U. 2004). Dalam proses mengatasi
suatu masalah, kita sering berpikir dengan cara berbeda-
beda (Admin, 2007). Pemecahan masalah secara kreatif
(Creative Problem Solving Processes) dikembangkan
oleh Parnes, Presiden dari Creative Problem Solving
Foundation (CPS). Proses ini mencakup lima tahapan,
yaitu menemukan fakta, menemukan masalah,
menemukan gagasan, menemukan solusi, dan
menemukan penerimaan (Munandar, 1995:225). Hasil
penelitian sebelumnya (Kohl & Finkelstein, 2005; Kohl
& Finkelstein, 2006(b); Nieminen dkk., 2010; De Cock,
2012) menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan
masalah secara kreatif siswa dipengaruhi dengan
format representasi soal. Lebih lanjut, siswa yang
diajarkan menggunakan format representasi yang
bervariasi dengan siswa yang diajarkan dengan cara
tradisional memiliki perbedaan yang signifikan dalam
hal kemampuan pemecahan masalah secara kreatif
(Kohl & Finkelstein, 2005; Kohl & Finkelstein,
2006(a); Kohl & Finkelstein, 2006(b)). Siswa novice
dapat mengenali jenis permasalahan yang dihadapi
namun tidak mampu menggambarkan masalah yang
dihadapi.

PBL adalah salah satu model pembelajaran yang
sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran fisika yaitu
mampu memecahkan masalah fisika secara kreatif.
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa PBL
dapat meningkatkan kemampuan memecahkan masalah
secara kreatif dibandingkan dengan pembelajaran
konvensional (Demirel & Turan, 2010; Folashade &
Akinbobola, 2009; Selcuk, 2010). Pelaksanaan PBL
dalam pembelajaran fisika masih menunjukkan adanya
kelemahan-kelemahan sehingga harus ada unsur
bantuan dalam pelaksanaannya. Kelemahan PBL yaitu
siswa kesulitandalam proses penyelesaian masalah. PBL
juga berpotensi membebani siswa karena siswa hanya
memiliki sedikit waktu untuk belajar mandiri, mereka
meluangkan banyak waktu untuk menyelesaikan
permasalahan yang tidak terselesaikan di kelas
(Cheong, 2008; Sahin, 2009).Oleh karena itu,
pelaksanaan PBL harus disertai dengan adanya unsur
scaffolding yang disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai agar pelaksanaannya
menjadi efektif (Jonassen, 2011). Usaha perbaikan perlu
dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi
dalam mengembangkan model PBL. Kelemahan
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tersebut dapat diatasi dengan teknik pembelajaran yang
bertujuan untuk mengoptimalisasikan pengetahuan awal
siswa. Teknik yang bisa digunakan adalah pembuatan
mind map oleh siswa diawal pembelajaran. Hal tersebut
selaras dengan salah satu tujuan pembuatan mind map
yaitu untuk memperkuat pengetahuan awal siswa
(Hanafiah & Suhana, 2009:45). Mind map membantu
siswa bagaimana cara mencatat yang mengakomodir
bagaimana cara kerja otak secara natural. Berbeda
dengan catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk
daftar panjang ke bawah, mind mapping mengajak
siswa membayangkan suatu objek sebagai satu kesatuan
yang saling berhubungan (Noer, 2009; long, D &
Carlos, D, 2011), dan lebih mengarahkan siswa untuk
memenuhi kriteria berpikir kreatif yaitu kelancaran,
keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam
berpikir, serta kemampuan untuk mengelaborasi
mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu
gagasan (Munandar, 2004:46)

Mind map dapat menunjukkan hubungan antara
konsep yang mewakili pengetahuan siswa dan
penguasaannya, prinsip-prinsipnya, serta
generalisasinya (Mistades, M.V., 2009).Siswa yang
memahami suatu konsep diharapkan bisa
mengorganisasi pengetahuannya. Organisasi
pengetahuan ini dapat membantu siswa memperoleh
informasi baru, mempelajarinya dengan cara yang
bermakna, mengingatnya, dan menguasai konsepnya
(Ong, 2006 ; 294). Adanya manfaat mind map terhadap
pengetahuan awal (Hanafiah & Suhana, 2009; 45),
penguasaan konsep, organisasi pengetahuan, dan
kemampuan pemecahan masalah secara kreatif (Angell,
2007) akan melengkapi model pembelajaran PBL.
Berdasarkan hal tersebut perlu adanya suatu penelitian
tentang metode yang dapat digunakan untuk menjawab
permasalahan di atas dengan judul “ efektifitas model
PBL berbantuan mind map terhadap kemampuan
pemecahan masalah fisika secara kreatif ditinjau dari
kemampuan awal siswa kelas X di SMAN 1
Kertosono”.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan
yang akan dicari jawabannya adalah ”Apakah
pembelajaran fisika dengan model PBL berbantuan
mind map dapat efektif dalam meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif
daripada pembelajaran fisika dengan model PBL?”.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : (1)
Mengetahui kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif yang belajar dengan model PBL
berbantuan mind map lebih tinggi dibandingkan
pembelajaran PBL (2) Mengetahui interaksi antara
model pembelajaran dengan kemampuan awal terhadap
kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif
siswa (3) Mengetahui kemampuan pemecahan masalah
fisika secara kreatif  siswa yang belajar dengan

pembelajaran model PBL berbantuan mind map lebih
tinggi dibandingkan pembelajaran PBL untuk siswa
yang memiliki kemampuan awal tinggi (4) Mengetahui
kemampuan  pemecahan masalah fisika secara kreatif
siswa yang belajar dengan pembelajaran model PBL
berbantuan mind map lebih tinggi dibandingkan
pembelajaran PBL untuk siswa yang memiliki
kemampuan awal rendah (5) Mengetahui efektifitas
model PBL berbantuan mind map terhadap kemampuan
pemecahan masalah fisika secara kreatif dibandingkan
pembelajaran PBL untuk siswa yang memiliki
kemampuan awal tinggi (6) Mengetahui efektifitas
model PBL berbantuan mind map terhadap kemampuan
pemecahan masalah fisika secara kreatif dibandingkan
pembelajaran PBL untuk siswa yang memiliki
kemampuan awal rendah.

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk
menghindari terjadinya perluasan masalah yang tidak
terarah, sebagai berikut: (1) Materi kegiatan belajar
mengajar yang dilakukan adalah tentang Dinamika
Partikel yang meliputi Hukum Newton dan Gerak
Melingkar. (2) Model PBL yang dikembangkan dengan
mind map dalam proses pemecahan masalah fisika
secara kreatif, penelitian ini menggunakan metode
Parnes mencakup lima tahapan yaitu menemukan fakta,
menemukan masalah, menemukan gagasan,
menemukan solusi, dan menemukan penerimaan
(Munandar, 1995:225). Sedangkan tes yang digunakan
untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif menggunakan Tes kemampuan berfikir
divergen (guilford) sebagai operasi mental yang
menuntut penggunaan kemampuan berfikir lancar,
lentur, orisinil, dan terperinci (elaborasi). (3) PBL
berbantuan mind map yang dimaksud adalah
menggunakan mind map dalam pemberian tugas rumah
sebelum materi diajarkan dan kegiatan presentasi
kelompok di kelas.

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai
manfaat sebagai berikut: a) Bagi guru sebagai alternatif
pilihan dalam menentukan pendekatan pembelajaran,
dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran
dalam mata pelajaran fisika b) Bagi sekolah, dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai
hasil belajar yang baik. c) Bagi peneliti lain, penelitian
ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam
mengembangkan pendekatan pembelajaran, khususnya
PBL dengan berbantuan mind map.
Problem Based Learning ( PBL )

Terdapat beberapa pengertian mengenai PBL.
Beberapa pengertian tersebut yaitu: 1) PBL adalah
pendekatan student centered yang berfokus untuk
membantu siswa mengembangkan kemampuan belajar
mandiri melalui penyelesaian masalah (Awang &
Ramly, 2008); 2) PBL adalah suatu cara pembelajaran
yang mendorong pada pemahaman mendalam melalui
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oroentasi masalah berbasis dunia nyata (Bilgin, 2009);
dan 3) PBL adalah pendekatan pembelajaran yang
membelajarkan siswa melalui pemberian masalah
berdasarkan dunia nyata untuk diselesaikan secara
berkelompok (Cheong, 2008). PBL dapat digunakan
pada pembelajaran fisika ini disebabkan karena adanya
kesesuaian antara karakteristik pembelajaran dan hasil
pencapaian PBL dengan pembelajaran fisika. Yuliati
(2008) menjelaskan mengenai karakteristik
pembelajaran fisika yaitu: a) fisika merupakan
sekumpulan pengetahuan sebagai hasil dari pemikiran
dan penyelidikan dengan menggunakan metode ilmiah;
b) pembelajaran fisika harus dikondisikan agar siswa
dapat memaknai alam dengan cara menggunakan
pengetahuan yang telah dipahaminya dalam
memecahkan masalah; c) pembelajaran fisika mencakup
adanya aplikasi, yaitu penerapan metode dan konsep
fisika dalam kehidupan sehari-hari; d) pembelajaran
fisika menekankan pada keaktifan siswa baik keaktifan

berpikir maupun bertindak; dan e) pembelajaran fisika
harus membuat siswa dapat menggunakan
pengetahuannya dalam pemecahan masalah,
perencanaan, membuat keputusan, dan diskusi
kelompok. Kelima karakteristik pembelajaran fisika di
atas dapat dipenuhi oleh pembelajaran model PBL. Oleh
karena itu, PBL dapat digunakan dalam pembelajaran
fisika.

PBL tidak dirancang untuk membantu guru
dalam menyampaikan pengetahuan dalam jumlah yang
besar, tetapi dirancang untuk membantu siswa dalam
mengembangkan keterampilan berpikir menyelesaikan
masalah, keterampilan mengorganisasi kelompok untuk
menyelesaikan masalah, dan menumbuhkan
kemandirian individu (Ak, 2011). Arends (2008:43)
menggambarkan tiga keterampilan siswa yang dapat
dikembangkan melalui PBL yang ditunjukkan pada
Gambar 2.1.

Gambar 1. Keterampilan Siswa Hasil Pembelajaran PBL
(Sumber: Arends, 2008:43)

Berbagai strategi pemecahan masalah
diperkenalkan untuk membantu dalam pemecahan
masalah. Delisle (1997) memperkenalkan tahapan PBL
yaitu connecting with the problem, setting up the
structure, visiting the problem, revisiting the problem,
producing a product or performance, dan evaluating
performance and the problem. Strategi pemecahan
masalah Polya (1957) yaitu understanding the problem,
devising a plan, carrying out the plan, looking back.
Dan Meador (1997:73) menunjukkan tahapan
pemecahan masalah yaitu fact finding, problem finding,
idea finding, dan solution finding. Secara umum desain
model pembelajaran berbasis masalah memiliki tahapan
pembelajaran yaitu: (1) penyajian masalah, (2)
pengelompokan siswa, (3) investigasi dan penyelidikan
masalah, (4) penyajian dan pengembangan hasil karya,
(5) analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah.
Esensi model PBL adalah pengembangan keterampilan
siswa secara berkelompok untuk memecahkan masalah.
PBL menjadi alternatif pembelajaran yang efektif untuk
mengeksplorasi kemampuan siswa, menantang minat
siswa, dan mengkondisikan siswa untuk belajar aktif.
Guru mendesain pembelajaran model PBL dengan

memunculkan situasi-situasi bermasalah kepada siswa
dan menyiapkan siswa untuk menyelidiki dan
menemukan sendiri solusinya.

Akan tetapi, PBL masih memiliki beberapa
kendala ketika proses pembelajaran. Sebagai contoh,
periode pelajaran standar sekolah adalah 45 menit
pelajaran dan keberagaman kemampuan siswa sangat
berpengaruh terhadap proses maupun hasil pelaksanaan
PBL. Jam pertemuan 45 menit sangatlah kurang jika
dalam satu periode tersebut siswa harus menyelesaikan
seluruh tahapan PBL degan asumsi siswa telah
menguasai materi yang dibahas. Panjang pendeknya
waktu yang digunakan dalam PBL tergantung dari
masalah yang dihadapi siswa. Semakin komplek
masalah dan keberagaman kemampuan siswa yang
heterogen, maka dibutuhkan waktu yang lama untuk
memperoleh hasil belajar yang memuaskan pada
seluruh siswa. Oleh karena itu, model PBL dalam
penelitian ini dilakukan inovasi untuk menyiasati
kendala-kendala yang dihadapi ketika pelaksanaan
pembelajaran dengan model PBL.

Kendala pelaksanaan model PBL pada
keterbatasan waktu dalam pembelajaran maka dalam

Keterampilan Penyelidikan
dan keterampilan mengatasi

masalah
Perilaku dan keterampilan
sosial sesuai peran orang

dewasa

Keterampilan untuk belajar
mandiri

PBL
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penelitian ini seluruh tahapan PBL dilaksanakan dalam
waktu dua kali pertemuan. Pertemuan pertama selama
45 menit, tahapan dimulai dengan orientasi masalah
hingga investigasi dan penyelidikan. Pertemuan kedua
dimulai dari tahapan penyajian dan pengembangan hasil
karya hingga tahap analisis dan evaluasi. Meskipun
pelaksanaan kelima tahapan PBL dipecah, tetapi setiap
tahapannya guru harus yakin bahwa setiap tahapan yang
dilalui siswa benar-benar mengerti dan menguasai. Oleh
karena itu, setiap tahapannya guru perlu mengklarifikasi
ke siswa apakah siswa benar-benar sudah memahami.

Kekurangan model PBL dijadikan pedoman dalam
penelitian ini untuk merancang model PBL
termodifikasi. Modifikasi ini dimaksudkan adalah
memberikan variasi pada tahapan model PBL. Inovasi
kelima tahapan model PBL juga dilakukan pada tahap
“penyajian dan pengembangan hasil karya” dan tahap
“analisa dan evaluasi proses pemecahan masalah”
dalam penelitian ini disebut PBL berbantuan mind map.
Jika sebenarnya dalam tahapan tersebut adalah guru
membantu siswa untuk menyiapkan dan
mengkomunikasikan hasil karya ke anggota kelompok
lain dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap investigasi
dan proses pemecahan masalah yang siswa lakukan.
Namun, dalam penelitian ini setalah kedua tahapan
tersebut guru kembali lagi ke tahap awal dengan
memberikan permasalahan lanjutan yang tingkatannya
lebih kompleks.

Permasalahan yang diberikan guru tentu tidak
mengharuskan siswa untuk bereksperimen lagi tetapi
masalah tersebut terkait dengan aplikasi konsep dasar
yang siswa telah dapatkan. Tujuan pengulangan tahapan
ini adalah untuk mengecek apakah konsep dasar yang
siswa dapatkan benar-benar sudah siswa pahami.
Adanya pengembangan masalah aplikasi konsep dapat
mengasah keterampilan siswa untuk menyelesaikan
masalah lain yang berbeda kondisinya. Tabel 2.2
berikut tahapan model PBL berbantuan mind map yang
digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Tahapan PBL berbantuan mind map

Tahapan Peran Guru

Tahap 1:
Penyajian masalah

Tahap 2:
Pengelompokan siswa

Tahap 3:
Penyelidikan individual
dan kelompok

Tahap 4:
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Guru menyajika masalah
yang otentik dengan cara
siswa diminta untuk
melakukan demonstrasi

Guru mengelompokan
siswa berdasarkan
kemampuan awal dengan
jumlah anggota 4 siswa
perkelompok (tambahan).

Guru membantu siswa

Tahapan Peran Guru

Tahap 5:
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

dalam proses pemecahan
masalah fisika secara
kreatif dengan bantuan
mind map.

Guru membimbing siswa
dalam perencanaan
penyajian hasil karya
dalam bentuk mind map

Guru menyajikan
permasalah baru yang
lebih kompleks
Guru membantu siswa
melakukan evaluasi diri
terhadap penyelidikannya
dan proses-proses yang
mereka gunakan dalam
bentuk mind map

MIND MAP
Definisi resmi dari Mind Map yang dikutip dari buku
The Mind Map Book (Buzan and Buzan,1993 dalam
Yoga, 2008) adalah : A Mind Map is powerful graphic
technique which provides a universal key to unlock the
potential of the brain. It harnesses the full range of
cortical skills – word, image, number, logic, rhythm,
colour and spatial awareness – in a single,  uniquely
powerful manner. In so doing, it give you a freedom to
roam the infinite expanses of your brain.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
Mind Map merupakan suatu teknik grafik yang sangat
ampuh dan menjadi kunci yang universal untuk
membuka potensi dari seluruh otak karena
menggunakan seluruh ketrampilan yang terdapat pada
bagian neo-korteks dari otak atau yang lebih dikenal
sebagai otak kiri dan otak kanan.

Proses pembuatan sebuah Mind Map secara step
by step dapat dibagi menjadi 4 langkah yang harus
dilakukan secara berurutan yaitu :
a. Menentukan Central Topic yang akan dibuatkan

Mind Map-nya. Dalam buku pelajaran, Central
Topic biasanya adalah Judul buku atau Judul bab
yang akan dipelajari dan harus diletakkan ditengah
kertas serta usahakan berbentuk image/gambar.

Gambar 2. Central Topic
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b. Membuat Basic Ordering Ideas – BOIs untuk
Central Topic yang telah dipilih, BOIs biasanya
adalah Judul Bab atau Sub-Bab dari buku yang
akan dipelajari atau bisa juga dengan
menggunakan 5WH (What, Why, Where, When,
Who dan How).

Gambar 3. Basic Ordering Ideas (BOIs)
c. Melengkapi setiap BOIs dengan cabang-cabang

yang berisi data-data pendukung yang terkait.
Langkah ini merupakan langkah yang sangat
penting karena pada saat inilah seluruh data-data
harus ditempatkan dalam setiap cabang BOIs
secara asosiatif dan menggunakan struktur radian
yang menjadi ciri yang paling khas dari suatu
Mind Map.

Gambar 4. Cabang Basic Ordering Ideas (BOIs)
d. Melengkapi setiap cabang dengan Image baik

berupa gambar, simbol, kode, daftar, grafik dan
garis penghubung bila ada BOIs yang saling
terkait satu dengan lainnya. Tujuan dari langkah
ini adalah untuk membuat sebuah Mind Map
menjadi lebih menarik sehingga lebih mudah
untuk dimengerti dan diingat.

Gambar 5. Image pada Cabang Basic Ordering Ideas
(BOIs)

Dalam membuat Mind Map, Tony Buzan telah
menyusun sejumlah aturan yang harus diikuti agar Mind
Map yang dibuat dapat memberikan manfaat yang
optimal. Berikut adalah ringkasan dari aturan Mind Map
yaitu :
a. Kertas : polos dengan ukuran minimal A4 dan

paling baik adalah ukuran A3 dengan orientasi
horizontal (Landscape). Central Topic diletakkan
ditengah-tengah kertas dan sedapat mungkin
berupa image dengan minimal 3 warna.

b. Garis : lebih tebal untuk BOIs dan selanjutnya
semakin jauh dari pusat garis akan semakin tipis.
Garis harus melengkung (tidak boleh garis lurus)
dengan panjang yang sama dengan panjang kata
atau image yang ada di atasnya. Seluruh garis
harus tersambung ke pusat.

c. Kata : menggunakan kata kunci saja dan hanya
satu kata untuk satu garis. Harus selalu
menggunakan huruf cetak supaya lebih jelas
dengan besar huruf yang semakin mengecil untuk
cabang yang semakin jauh dari pusat.

d. Image : gunakan sebanyak mungkin gambar, kode,
simbol, grafik, tabel dan ritme karena lebih
menarik serta mudah untuk diingat dan dipahami.
Kalau memungkinkan gunakan Image yang 3
dimensi agar lebih menarik lagi.

e. Warna : gunakan minimal 3 warna dan lebih baik
5 – 6 warna. Warna berbeda untuk setiap BOIs dan
warna cabang harus mengikuti warna BOIs.

f. Struktur : menggunakan struktur radian dengan
central topic terletak di tengah-tengah kertas dan
selanjutnya cabang-cabangnya menyebar ke segala
arah. BOIs umumnya terdiri dari 2 – 7 buah yang
disusun sesuai dengan arah jarum jam di mulai
dari arah jam.

Gambar 6. Creative Mind Map

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa creative
mind map merupakan hasil pengembangan dari sebuah

mind map. Dalam mengerjakan creative mind map
siswa dituntut berpikir lebih kreatif, khususnya kreatif
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dalam bidang fisika. Menurut Yudianto (2003: 39),
dengan memperhatikan karakteristik fisika dan
pembelajarannya yang khas, besar kemungkinan bahwa
kreativitas dalam bidang yang lain seperti bahasa dan
seni berbeda, dimana seseorang bisa mencurahkan
kreativitasnya secara bebas. Dalam fisika kreativitas
berpikir dipengaruhi dan dibatasi oleh penguasaan
konsep, sebagian siswa tidak bisa secara bebas
mencurahkan kreativitasnya, siswa harus mengetahui
dan bisa menggunakan konsep yang tepat ketika akan
menyelesaikan masalah dan mengembangkan
kreativitasnya. Kriteria penilaian sebuah creative mind
map yang baik adalah jika semua aspek berikut, yaitu:
kelancaran, keluwesan (fleksibilitas), orisinalitas dan
elaborasi muncul. Dari ilustrasi creative mind map dan
mind map sebelumnya, aspek kelancaran dipenuhi
karena keduanya menghasilkan gagasan (ide) yang
relevan dan didalamnya terdapat koneksi antara gagasan
utama dengan sub-sub gagasan lain; aspek keluwesan
dipenuhi karena dapat membuat sebuah subjek (materi
pelajaran) disajikan dalam sudut pandang yang berbeda
namun tetap berada dalam kaidah aspek orisinalitas juga
dipenuhi, karena gagasan-gagasan yang tercurah
merupakan sesuatu yang baru dan unik bagi setiap

individu; tetapi, aspek elaborasi hanya dipenuhi oleh
creative mind map karena dalam creative mind map
sebuah sub gagasan diperluas lagi secara lebih detail.

Mind Map menjadi cara mencatat yang
mengakomodir cara kerja otak secara natural. Berbeda
dengan catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk
daftar panjang ke bawah, maka mind map mengarahkan
untuk membayangkan suatu subjek sebagai satu
kesatuan yang saling berhubungan. Jika menggunakan
catatan konvensional, harus menghafal daftar panjang
yang dibuat dan seringkali ada yang terlewati.
Sebaliknya dengan mind map, secara mental
membangun sebuah gambar yang dapat dibayangkan.
Ketika gambar tersebut muncul dalam benak, maka
seluruh penjelasan yang terkandung di dalamnya akan
terjelaskan.
Pemecahan Masalah Secara Kreatif
Pemecahan masalah fisika secara kreatif dikembangkan
oleh Parnes, Presiden Creative Problem Solving
Foundation (CPS). Proses ini meliputi lima langkah  :
menemukan fakta, menemukan masalah, menemukan
gagasan, menemukan solusi, dan menemukan
penerimaan.

Gambar 7. Creative Problem Solving Foundation (CPS)
Tahap pertama didahului dengan ungkapan pikiran

dan perasaan mengenai masalah yang dirasakan sebagai
mengganggu (mess) atau samar-samar (fuzzy problem).
Dalam mengungkapkan masalah yang masih samar ini
dapat diupayakan menjawab pertanyaan berikut :
1. Tahap menemukan fakta adalah tahap mendaftar

semua fakta yang diketahui mengenai masalah
yang ingin dipecahkan dan menemukan data baru
yang diperlukan. Tahap ini di dahului oleh
keadaan kacaudan masalahnya masih samar- sama.

2. Tahap menemukan masalah diupayakan
merumuskan masalah dan dapat mengembangkan
masalahnya dengan menemukan dan mengenali
submasalah.

3. Tahap menemukan gagasan diupayakan
mengembangkan gagasan pemecahan masalah
sebanyak mungkin. Dalam hal ini dapat digunakan
teknik-teknik yang sudah diajarkan pada tingkat I
dan tingkat II, seperti sumbang saran dan daftar

periksa untuk membantu menemukan ide-ide
dengan memberi kebebasan pada imajinasi dan
menangguhkan kritik, sehingga menghasilkan
banyak gagasan.

4. Tahap penemuan solusi, gagasan yang dihasilkan
pada tahap sebelumnya diseleksi berdasarkan
kriteria evaluasi yang bersangkutpaut dengan
masalahnya,

5. Tahap pelaksanaan atau menemukan penerimaan
disusun rencana tindakan agar mereka mengambil
keputusan dapat menerima gagasan tersebut dan
melaksanakannya.

Namun disisi lain Treffinger (Munandar,
1995:213) mengemukakan bahwa teknik kreatif
dalam pemecahan masalah dikelompokkan dalam
tiga tingkatan model belajar kreatif.
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Gambar 8. Component Creative Problem Solving Foundation (CPS)
Teknik pertama dimulai dengan memberikan

pemanasan (warming up), kemudian dilanjutkan dengan
teknik sumbang saran (brainstorming). Teknik kedua
yaitu teknik synecitics dan futuristics. Sedangkan teknik
ketiga adalah teknik pemecahan masalah (solve the
problem) secara kreatif dengan metode Parnes dan
metode Shallcross. Para psikolog dan ahli logika
mengenal beberapa cara berpikir. Namun, tidak semua
efektif bagi setiap masalah. Berpikir kreatif merupakan
suatu cara yang dianjurkan. Dengan cara itu seseorang
akan mampu melihat persoalan dari banyak perspektif.
Pasalnya, seorang pemikir kreatif akan menghasilkan
lebih banyak alternatif penyelesaian masalah. Aplikasi
metode pemecahan masalah secara kreatif lahir dari satu
bentuk pemikiran (mindset) yang menerobos kelaziman
paradigma tertentu. Kriteria penilaian dalam
memecahkan masalah fisika secara kreatif  dalam
penelitian ini lebih mengarah pada kemampuan berfikir
kreatif siswa yaitu kelancaran, keluwesan (fleksibilitas),
orisinalitas dan elaborasi.

Beberapa tes yang digunakan untuk mengukur
kreativitas dari luar negeri antara lain:
1. Tes kemampuan berfikir divergen (guilford)

Model Guilford tentang struktur intelek mencakup
3 dimensi, yaitu matra operasi (proses) dengan 5
katergori operasi mental, matra konten dengan 4
kategori, dan matra produk dengan 6 kategori.macam –
macam tes berfikir kreatif dari guilford yang mengukur
kemampuan berfikir divergen terutama digunakan untuk
populasi remaja dan orang dewasa. Berfikir divergen
sebagai operasi mental yang menuntut penggunaan
kemampuan berfikir lancar, lentur, orisinil, dan
terperinci (elaborasi).
2. Tes Torrance mengenai kemampuan berfikir

kreatif
Tes Torrance tentang berfikir kreatif terdiri dari

bentuk verbal dan bentuk figural, keduanya berkaitan
dengan proses kreatif yang terutama mengukur
kelancaran, kelenturan, orisinalitas, dan elaborasi. Tes
tersebut disusun sedemikian untuk membuat
aktivitasnya menarik dan menantang untuk siswa. Tes

torrance dapat diberikan secara individual maupun
dalam kelompok. Bentuk verbal terdiri dari jumlah
subtes: mengajukan pertanyaan, menerka sebab,
menerka akibat, memperbaiki produk, penggunaan tidak
lazim, pertanyaan tidak lazim, dan aktifitas yang
diandaikan. Bentuk figural terdiri dari tiga subtes: tes
bentuk, Gambar yang tidak lengkap, creative mind map,
dan tes lingkaran. Tes verbal diskor untuk kelancaran,
kelenturan, dan orisinalitas, sementara tes figural
ditambah dengan skor untuk elaborasi. Tes torrance
juga diberi batas waktu atas dasar pertimbangan bahwa
samua derajat tertentu harus ada press untuk memicu
fungsi mental kreatif dengan tetap memberikan
dorongan untuk merangsang berfikir kreatif (Torrance,
E.P. 1974).
3. Tes berfikir kreatif produksi menggambar

Dikontruksi oleh Jellen dan Urban (1985) yang
disebut Test for Creative Thinking-Drawing Production
(TCT-DP). Tes ini berbeda dari Guilford dan Torrance
karena skornya tidak berdasarkan kelangkaan secara
statistik, tetapi berdasarkan image production.
Responden diminta untuk menyelesaikan gambaran
yang tidak lengkap (rangsangan figural), dan
penilaiannya mencakup sembilan dimensi, yaitu
melengkapi, melanjutkan, unsur baru, hubungan yang
dibuat debgan garis, hubungan yang berkaitan dengan
tema, melintasi batas (dua kriteria), perspektif, dan
humor.
4. Berfikir kreatif dengan bunyi dan kata

Tes ini terdiri dari dua ukuran orisinalitas verbal.
Salah satunya adalah Test Sounds and Image yang
menampilakan rangsangan dalam bentuk suara bunyi
yang berkisar dari sederhana sampai rumit. Suara-suara
ini merangsang intelek manusia bersilang tindak dengan
emosi untuk memunculkan respons yang imajinatif
(Torrance, Kathena, dan cunnington, 1973).
Kemampuan Awal
Kemampuan awal siswa berbeda-beda, ada yang
memiliki kemampuan awal tinggi dan ada juga yang
memilki kemampuan awal rendah. Menurut Nasution
(2006) apabila siswa memiliki kemampuan awal
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berbeda kemudian diberi pengajaran yang sama, maka
hasil belajar kognitif siswa akan berbeda-berbeda sesuai
dengan tingkat kemampuannya. Kemampuan awal
adalah kemampuan atau pengetahuan yang dimiliki oleh
seseorang sebelum mendapat kemampuan atau
pengetahuan yang lebih tinggi. Pengetahuan dan
kemampuan baru membutuhkan kemampuan yang lebih
rendah dari kemampuan baru tersebut. Dalam pelajaran
fisika kemampuan awal merupakan pengetahuan suatu
konsep fisika yang dimiliki siswa sebelum memperoleh
konsep yang baru. Jadi, kemampuan awal adalah
kemampuan atau hasil-hasil belajar yang didapat
sebelum mendapat kemampuan baru. Beberapa
penilitian yang berhubungan dengan pengaruh
kemampuan awal terhadap hasil belajar seperti yang
dilakukan oleh Schnotz & Bannert (2003) melaporkan
bahwa konsep baru akan lebih mudah diterima atau
dimengerti oleh siswa yang memilki kemampuan awal
tinggi. Setiawan (2011) dari penelitiannya melaporkan
bahwa siswa dengan kemampuan awal tinggi memiliki
hasil belajar yang lebih baik daripada siswa dengan
kemampuan awal rendah.

Konstruktivisme memiliki implikasi penting
dalam pembelajaran. Implikasi itu adalah siswa
mengasimilasi pengetahuan baru dengan pengetahuan
yang telah ada melalui kegiatan mental aktif (Redish,
2004). Siswa terlibat aktif dan siswa menjadi pusat
kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas disertai
bantuan dari guru. Selain itu, konstruktivisme
memandang siswa bukan sebagai individu yang belum
memiliki bekal pengetahuan, namun sebagai individu
yang memiliki bekal pengetahuan. Hal ini sesuai yang
diungkapkan Alexander (2003) yaitu dalam kontek
akademik perubahan dari novice menjadi expert salah
satunya harus memperhatikan pengetahuan awal.
Implikasi dari teori konstruktivistik menunjukkan
bahwa pengetahuan awal yang telah dimiliki
sebelumnya mempengaruhi aktivitas belajar (Pazzani,
1991; Matsuka & Sakamoto, 2007; Pritchard dkk.,
2008). Menurut Pritchard dkk. (2008), belajar
sebanding dengan pengetahuan awal. Hal ini
menunjukkan semakin banyak pengetahuan awal yang
dimiliki siswa, aktivitas belajar semakin baik. Hal
sebaliknya terjadi jika pengetahuan terkait yang akan
dikonstruksi tidak diketahui oleh siswa.

Pengetahuan awal dapat menentukan seberapa
baik siswa memperoleh informasi untuk menyediakan
kerangka berpikir, perspektif, konteks baru dan saling
keterkaitan antar konsep. Pengetahuan awal membuat
siswa lebih fokus secara langsung pada informasi yang
tersedia. Fokus pada informasi dan juga pada masalah
yang ada pada proses pembelajaran dapat membantu
siswa dalam menyelesaikan masalah. Siswa dengan
pengetahuan awal tinggi memiliki kemampuan kognitif

yang dapat membantu mereka melaksanakan kegiatan
pembelajaran, mengetahui infromasi apa saja yang
mereka miliki, dan apa yang harus dilakukan.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan
desain factorial 2x2. Populasi penelitian ini adalah
seluruh kelas X MIA di SMAN 1 Kertosono. Kemudian
dipilih secara acak 3 kelas untuk kelas eksperimen dan
3 kelas untuk kelas kontrol. Kelas eksperimen yaitu X
MIA1, X MIA2, dan X MIA3 diterapkan model
pembelajaran berbasis masalah (PBL) berbantuan mind
map, sedangkan kelas kontrol yaitu X MIA4, X MIA5,
dan X MIA6 pembelajaran dilaksanakan dengan model
PBL. Instrumen penelitian terdiri atas intrumen
perlakuan dan instrumen pengukuran. Instrumen
perlakuan terdiri atas RPP dan silabus. Instrumen
pengukuran terdiri atas tes kemampuan awal dan tes
kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif.
Jumlah instrumen tes kemampuan pemecahan masalah
fisika secara kreatif  sebanyak 10 butir soal uraian dan
tes kemampuan awal  diambil dari hasil nilai UTS
materi sebelum diberi perlakuan. Instrumen pengukuran
yang terdiri atas tes kemampuan pemecahan masalah
fisika secara kreatif dan tes kemampuan awal siswa
kemudian dilakukan validasi isi dan empirik. Validasi
isi diberikan kepada 2 dosen fisika. Hasil validasi isi
digunakan sebagai acuan revisi instrumen pengukuran.
Kemudian, instrumen tes kemampuan pemecahan
masalah fisika secara kreatif dilakukan validasi empirik
terhadap 140 siswa kelas XI MIA1, XI MIA2, XI
MIA3, dan XI MIA4. Hasil validasi empirik dihasilkan
butir soal uraianvalid dan tidak valid. Sejumlah 5 butir
soal uraian instrumen kemampuan pemecahan masalah
fisika secara kreatif tidak valid dan 10 butir soal uraian
valid. Butir soal uraian yang valid digunakan untuk
instrumen pengukuran penelitian.

Data kemampuan awal siswa diperoleh dari hasil
nilai UTS sebelum perlakuan. Hasil data kemampuan
awal digunakan untuk mengelompokan siswa menjadi
kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah.
Data kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif diperoleh setelah perlakuan atau berakhirnya
materi Dinamika Partikel. Uji prasyarat normalitas dan
homogenitas dilakukan pada data kemampuan awal
siswa dan kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif. Uji homogenitas menggunakan uji
Bartlett dan uji normalitas menggunakan uji Lilliefors.
Uji hipotesis penelitian menggunakan uji beda ANAVA
dua arah dan dilanjutkan uji Scheffe untuk mengetahui
efektivitas model PBL berbantuan mind map terhadap
kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data Kemampuan Awal Siswa
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Data kemampuan awal siswa didapatkan dari hasil nilai
UTS sebelum dilakukan perlakuan. Tes kemampuan
awal diujikan kepada seluruh kelas sampel penelitian
sebanyak 3 kelas PBL berbantuan mind map dan 3
kelas PBL. Sekor hasil tes kemampuan awal disajikan
pada Tabel berikut.

Tabel 2. Data kemampuan awal siswa

N Mean Minimum Maximum

Kelas PBL
berbantuan mind
map

101 14.713 4 24

Kelas PBL 101 14.297 4 24

Total 202 14.505 4 24

Hasil tes kemampuan awal siswa kemudian
digunakan untuk mengelompokan tingkatan
kemampuan awal siswa yaitu kemampuan awal tinggi
dan kemampuan awal rendah. Kemampuan awal siswa
kemampuan awal tinggi memiliki sekor 18 – 26 dan
siswa kemampuan awal rendah memiliki sekor 0-12.
Data sekor kemampuan awal siswa kemampuan awal
tinggi dan kemampuan awal rendah pada kelas PBL
berbantuan mind map dan kelas PBL disajikan pada
Tabel berikut.

Tabel 3. Sekor kemampuan awal Siswa kemampuan
awal tinggi dan kemampuan awal rendah

N Mean Minimum Maximum

PBL berbantuan mind
map siswa
kemampuan awal
tinggi

34 20.412 18 24

PBL berbantuan mind
map siswa
kemampuan awal
rendah

37 9.243 4 12

PBL siswa
kemampuan awal
tinggi

31 20.129 18 24

PBL siswa
kemampuan awal
rendah

41 9.415 4 12

Total 143 14.308 4 24

Data Kemampuan Pemecahan Masalah Fisika
Secara Kreatif
Data kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif diperoleh setelah dilakukan perlakuan atau
setelah berakhirnya materi Dinamika Partikel dengan
menggunakan uji kemampuan pemecahan masalah
fisika secara kreatif. Sekor kemampuan pemecahan

masalah fisika secara kreatif kelas PBL berbantuan
mind map dan kelas PBL disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4. Deskripsi Sekor Kemampuan Pemecahan
Masalah Fisika Secara Kreatif

N Mean Minimum Maximum

PBL berbantuan mind
map siswa
kemampuan awal
tinggi

34 13.676 10 18

PBL berbantuan mind
map siswa
kemampuan awal
rendah

37 10.649 6 15

PBL siswa
kemampuan awal
tinggi

31 9.419 7 12

PBL siswa
kemampuan awal
rendah

41 8.317 4 12

Total 143 10.434 4 18

Hasil Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan setelah dilakukan uji

prasyarat normalitas dan homogenitas terhadap data
kemampuan awal siswa dan kemampuan pemecahan
masalah fisika secara kreatif. Tahap awal pengujian
hipotesis dilakukan uji beda ANAVA dua arah terhadap
data kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif. Hasil uji ANAVA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji ANAVA Dua Arah

Sumber Varian db JK RK Fhitung

Ftabel

(α =
0,05)

Kemampuan awal
(B)

1 142.911 142.911 30.669 3.91

Kemampuan
pemecahan
masalah fisika
secara kreatif (A)

1 438.259 438.259 94.050 3.91

Interaksi
kemampuan awal
X Kemampuan
pemecahan
masalah fisika
secara kreatif (A x
B)

1 26.999 26.999 5.794 3.91

Dalam 139 647.719 4.660

Total Direduksi 142 1255.888
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Hasil uji beda ANAVA siswa kemampuan awal
tinggi terhadap Kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6 Hasil Uji Beda Kemampuan Pemecahan
Masalah Fisika Secara Kreatif Kelas PBL berbantuan

mind map dan PBL pada Siswa Kemampuan Awal
Tinggi

Sumber varian db JK RJK Fh Ft

rerata 1 8493.062 - -

antar A 1 359.530 359.530 106.636 3.99

dalam 63 212.409 3.372

total 65 571.938
Hasil uji beda ANAVA siswa kemampuan awal

rendah terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Uji Beda Kemampuan Pemecahan
Masalah Fisika Secara Kreatif Kelas PBL berbantuan
Mind Map dan PBL pada Siswa Kemampuan Awal

Rendah
Sumber varian db JK RJK Fhitung Ftabel

rerata 1 6925.962 - -

antar A 1 105.728 105.728 18.459 3.96

dalam 76 435.310 5.728

total 78 541.038

Setelah dilakukan uji beda, pengujian hipotesis
dilanjutkan uji Scheffe untuk menguji efektivitas model
PBL berbantuan mind map terhadap kemampuan
pemecahan masalah fisika secara kreatif. Hasil uji
Scheffe disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8 Hasil Uji Scheffe
Interaksi Fhitung Ftabel ( = 0,05)
PBL berbantuan mind map vs PBL 94,050 2,68
PBL berbantuan mind map-Kemampuan awal tinggi vs PBL-
kemampuan awal tinggi.

106,636 2,76

PBL berbantuan mind map-kemampuan awal rendah vs PBL-
kemampuan awal rendah

18,459 2,73

Berdasarkan Tabel 5, Fhitung (A) > Ftabel (94,050 >
3,91), maka kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif siswa kelas PBL berbantuan mind map
berbeda dengan kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif siswa kelas PBL. Hasil uji lanjut Tabel 8
menunjukkan nilai Fhitung PBL berbantuan mind map vs
PBL lebih tinggi daripada Ftabel (Fhitung 94,050 > Ftabel

2,68), maka disimpulkan bahwa kemampuan
pemecahan masalah fisika secara kreatif siswa yang
belajar dengan model PBL berbantuan mind map lebih
tinggi daripada siswa yang dibelajarkan dengan model
PBL.

Perpaduan PBL dengan mind map akan
mengoptimalkan pelaksanaan PBL dalam meningkatkan
kemampuan pemecahan masalah fisika secara kreatif.
Mind map memberikan langkah-langkah penyelesaian
masalah yang runtut sehingga siswa dapat
menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur. Hal  ini
akan berimbas pada berkurangnya kesulitan siswa
dalam menyelesaikan masalah sehingga penyelesaian
masalah dalam PBL dapat berlangsung dengan efektif
baik dari segi proses maupun waktu. Dengan
membiasakan siswa untuk menyelesaikan permasalahan

secara terstruktur, siswa akan terlatih saat harus
menyelesaikan suatu permasalahan sehingga
kemampuan penyelesaian masalahnya akan meningkat.
Peningkatan kemampuan pemecahan masalah fisika
secara kreatif  ini akan berimbas pada peningkatan
penguasaan konsep siswa karena dalam proses
penyelesaian masalah selalu melibatkan proses asimilasi
konsep yang dimiliki dengan konsep baru.
Kebermaknaan belajar setelah dibelajarkan dengan
model PBL berbantuan mind map memberikan dampak
pada kemampuan pemecahan masalah secara kreatif
yang lebih baik.

Berdasarkan Tabel 5, Fhitung (A x B) > Ftabel (5,794
> 3,91), maka terdapat interaksi antara model PBL
berbantuan mind map dengan kemampuan awal siswa
terhadap kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif. Temuan hasil observasi menunjukkan ketika
siswa dibentuk kelompok untuk memecahkan masalah,
terlihat dominasi siswa kemampuan awal tinggi dan
kemampuan awal rendah ketika memecahkan masalah.
Perkembangan kemampuan awal siswa yang berbeda-
beda akan dapat memberikan hasil yang berbeda juga.
Tella dkk. (2008) menjelaskan bahwa kemampuan awal



147

seseorang akan berkembang secara bertahap selama
hidupnya. Kemampuan awal siswa dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya proses pembelajaran,
pengalaman belajar yang dialami siswa, kebiasaan bel-
ajar, sikap, usia, dan gender (Acido, 2010; Tella dkk,
2008). Peneliti tidak mengamati dan meneliti semua
faktor tersebut karena kemampuan awal terjadi dalam
waktu yang lama dan akan terus berkembang. Peneliti
hanya mengamati hasil kemampuan awal siswa dan
dampaknya terhadap kemampuan pemecahan masalah
fisika secara kreatif.

Berdasarkan Tabel 6, Fhitung > Ftabel (106,636 >
3,99), maka terdapat perbedaan kemampuan pemecahan
masalah fisika secara kreatif antara siswa yang
dibelajarkan model PBL berbanyuan mind map dengan
PBL pada siswa kemampuan awal tinggi. Tabel 8
menunjukkan nilai Fhitung PBL berbantuan mind map-
kemampuan awal tinggi vs PBL-kemampuan awal
tinggi lebih tinggi daripada Ftabel (Fhitung > Ftabel ;
106,636 > 2,76), maka disimpulkan bahwa kemampuan
pemecahan masalah fisika secara kreatif siswa yang
dibelajarkan dengan model PBL berbantuan mind map
lebih tinggi daripada siswa yang dibelajarkan dengan
model PBL pada siswa berkemampuan awal tinggi.
Pembelajaran model PBL berbantuan mind map yang
diikuti oleh siswa yang memiliki kemampuan awal
tinggi lebih efektif daripada pembelajaran PBL. Seperti
diketahui bahwa kelompok siswa kemampuan awal
tinggi lebih tertarik pada situasi belajar yang menantang
dan perlu pemikiran yang lebih untuk memecahkan
masalah. Pembelajaran yang mengkondisikan siswa
untuk pemecahan masalah dan mengaitkannya pada
konsep dasar, berdampak pada peningkatan
perkembangan pengetahuan yang lebih pada siswa pada
tingkat kemampuan awal tinggi (Lawson, 1995:144).
Hasil penelitian ini dipertegas dengan hasil penelitian
Abdullah (2008) bahwa siswa kemampuan awal tinggi
memiliki hasil pemahaman konsep yang lebih tinggi
saat dibelajarkan dengan model pembelajaran yang
membutuhkan analisis konsep pemecahan masalah
berkelompok dibandingkan dengan pembelajaran
tradisional.

Berdasarkan Tabel 6, Fhitung > Ftabel (18,459 >
3,99), maka terdapat perbedaan kemampuan pemecahan
masalah fisika secara kreatif antara siswa yang belajar
dengan model PBL berbantuan mind map dengan PBL
pada siswa kemampuan awal rendah. Tabel 8
menunjukkan nilai Fhitung PBL berbantuan mind map-
kemampuan awal rendah vs PBL-kemampuan awal
rendah lebih besar daripada Ftabel (Fhitung > Ftabel; 18,459
> 2,73), maka disimpulkan bahwa kemampuan
pemecahan masalah fisika secara kreatif siswa yang
belajar dengan model PBL berbantuan mind map lebih
tinggi daripada siswa yang belajar dengan model PBL

pada siswa berkemampuan awal rendah. Hasil
penelitian yang relevan oleh Abdullah (2008)
menjelaskan bahwa hasil penelitian tentang pemahaman
konsep gas ideal siswa kemampuan awal rendah lebih
tinggi jika dibelajarkan dengan model pembelajaran
yang membutuhkan pemecahan masalah berkelompok
dibandingkan dengan siswa kemampuan awal rendah
yang dibelajarkan secara tradisional. Temuan observasi
mempertegas hasil uji statistik bahwa ketika proses
pembelajaran tahap diskusi, meskipun secara
keseluruhan hasil diskusi didominasi oleh siswa
kemampuan awal tinggi tetapi siswa kemampuan awal
rendah secara aktif bertanya kepada siswa kemampuan
awal tinggi tentang bagaimana proses pemecahan
masalah. Adanya interaksi tersebut dapat berdampak
pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah
yang dihadapi.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil uji hipotesis yang
telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut.
1. Kemampuan pemecahan masalah fisika secara

kreatif yang belajar dengan model PBL berbantuan
mind map lebih tinggi dibandingkan pembelajaran
PBL.

2. Terdapat interaksi interaksi antara model
pembelajaran dengan kemampuan awal terhadap
kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif  siswa.

3. Kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif  siswa yang belajar dengan pembelajaran
model PBL berbantuan mind map lebih tinggi
dibandingkan pembelajaran PBL untuk siswa yang
memiliki kemampuan awal tinggi.

4. Kemampuan  pemecahan masalah fisika secara
kreatif siswa yang belajar dengan pembelajaran
model PBL berbantuan mind map lebih tinggi
dibandingkan pembelajaran PBL untuk siswa yang
memiliki kemampuan awal rendah.

5. Model PBL berbantuan mind map terhadap
kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatif lebih efektif dibandingkan pembelajaran
PBL untuk siswa yang memiliki kemampuan awal
tinggi.

6. Model PBL berbantuan mind map terhadap
kemampuan pemecahan  masalah fisika secara
kreatif lebih efektif dibandingkan pembelajaran
PBL untuk siswa yang memiliki kemampuan awal
rendah.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang
dapat diberikan adalah sebagai berikut.
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1. Model PBL berbantuan Mind Map merupakan
pembelajaran yang dapat memberikan dampak
pada aktivitas siswa yang lebih efektif dalam
belajar di kelas. Oleh karena itu, sebagai tenaga
pendidik harus dapat memberikan nuansa belajar
yang lebih interaktif antara siswa dengan guru
maupun antar siswa yang salah satunya adalah
dengan model pembelajaran PBL berbantuan Mind
Map.

2. Siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi
dapat dikategorikan siswa berkemampuan kognitif
tinggi. Siswa tersebut senang belajar jika kondisi
belajar yang lebih menantang. Contoh,
pembelajaran pada materi dinamika partikel dan
setelah siswa menguasai konsep dasar dinamika
partikel. Siswa berkemampuan awal tinggi
diberikan masalah lain yang bersifat
pengembangan, maka siswa berkemampuan awal
tinggi akan sangat antusias untuk memecahkan
masalah tersebut. Pembelajaran yang dikemas
dengan monoton dan tidak ada masalah yang
menantang bagi siswa malah akan dapat
mengakibatkan siswa memiliki kemauan belajar
yang rendah sehingga akan dapat berdampak pada
kemampuan pemecahan masalah fisika secara
kreatifnya. Oleh karena itu, desain pembelajaran
perlu memperhatikan kondisi psikologi siswa yang
memiliki kemampuan yang tinggi untuk lebih
membuat siswa tersebut belajar memecahkan
masalah yang menarik baginya.
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Abstrak

Permasalahan isomorfik merupakan permasalahan yang memiliki kesamaan konsep namun berbeda
fitur dan merupakan alternatif yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran fisika. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan siswa pada penyelesaian permasalahan isomorfik,
dan mengetahui pengaruh permasalahan isomorfik terhadap kemampuan pemecahan masalah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan embedded design. Subjek penelitian
adalah siswa kelas XI MIA 5 SMAN 5 Malang yang berjumlah 32 siswa. Instrumen yang digunakan
berupa tes urian materi gerak harmonis sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan
siswa dalam menyelesaiakan permasalahan isomorfik adalah dalam mengidentifikasi parameter yang
diperlukan, kurang mengaitkan konsep yang telah dipelajari sehingga mengalami kebingungan dalam
mengaplikasikan solusi yang relevan dengan masalah. Pemberian permasalahan isomorfik dapat
mengubah konsep siswa pada materi gerak harmonis sederhana.

Kata Kunci: Permasalahan isomorfik, gerak harmonis sederhana

Abstract

Isomorphic problems are the problems that share the same underlying physics principles but have
different surface features and can be alternative to improve physics’s learning. Purpose of this study is
to investigate student’s difficulties to solve isomorphic problems. Mixed method with embedded
design is used in this study. Subject of this study are 32 students of XI MIA SMAN 5 Malang. The
research instrument employed for the study was simple harmonic motion test. The result of this study
show that student’s dificulties to solve isomorphic problems are to identify required parameters, lack
of involve concept and confuse to aplly the relevant principles in the problem. Isomorphic problem
can change student’s concept of simple harmonic motion.

Keywords: Isomorphic problem, simple harmonic motion

PENDAHULUAN
Pembelajaran fisika dalam suatu konteks dilakukan
dengan mengidentifikasi prinsip yang mendasari
fenomena tersebut. Pembelajaran fisika memerlukan
prinsip-prinsip dan pemahaman siswa dalam
menerapkan prinsip tersebut dalam konteks yang
memiliki perbedaan fitur secara mendalam (Lin, 2011:
1).  Siswa dapat menerapkan prinsip fisika ketika siswa
membangun sendiri konsep baru. Pembelajaran
membantu siswa membangun sendiri konsep tersebut
dengan mengetahui ide awal yang dimiliki siswa
mengenai konsep tertentu (Etkina, 2010: 3).

Pembelajaran yang melibatkan pemahaman fenomena
sering membuat siswa kesulitan.

Kesulitan siswa dapat terjadi pada semua materi
fisika. Gerak harmonis sederhana merupakan salah satu
materi fisika yang sering dirasakan sulit oleh siswa.
Penelitian yang dilakukan Hariawan (2013: 53)
menunjukkan bahwa meskipun siswa telah diberikan
pembelajaran dengan creative problem solving, namun
siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan
menemukan ide dari masalah yang diberikan. Hal ini
sesuai dengan  hasil observasi awal yang telah
dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 32 siswa
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yang telah mempelajari materi gerak harmonis
sederhana.

Hasil observasi terhadap siswa pada materi Gerak
Harmonis Sederhana menunjukkan bahwa siswa masih
mengalami kebingungan tentang hubungan antara
massa, panjang tali dengan periode bandul. Mayoritas
siswa kurang mengaitkan konsep yang telah dipelajari
dalam gerak harmonis sederhana dengan masalah yang
disajikan. Siswa sulit dalam mengidentifikasi parameter
yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah gerak
harmonis sederhana (Adolphus, 2013: 98).

Siswa belum dapat menemukan ide dari masalah
yang diberikan Hal ini menunjukkan bahwa siswa
belum menggunakan proses berpikir dasar dalam
memecahkan masalah sehingga tidak dapat
mendefinisikan masalah yang ada. Siswa juga kurang
dapat mengaplikasikan solusi yang relevan dimana
siswa mengalami kebingungan dalam mengaplikasikan
gerak harmonis sederhana dalam kehidupan sehari-hari
(Hariawan, 2013: 53).

Pemecahan masalah yang ada dalam pembelajaran
fisika tidak hanya sebatas mensubstitusi angka ke
rumus yang ada (Hull, 2013: 2). Pemecahan masalah
tidak hanya kemampuan untuk mengidentifikasi prinsip
yang digunakan dalam suatu masalah tetapi juga
kemampuan mengaplikasikan apa yang dipelajari dari
identifikasi masalah ke situasi yang baru dengan
representasi atau fitur yang berbeda (Lin: 2011:14).
Solusi dalam mengatasi kurangnya pemahaman konsep
siswa dalam pemecahan masalah ialah penggunaan soal
isomorfik.

Masalah isomorfik yang diberikan kepada siswa
mampu melatihkan siswa memahami konsep dengan
baik. Masalah isomorfik juga melatihkan kemampuan
pemecahan masalah yang baik karena soal yang
diberikan memiliki kesamaan konsep dengan perbedaan
fitur (Zavala, 2013:1). Masalah isomorfik akan
menuntut siswa memahami fenomena lebih dalam
untuk memecahkan masalah. Pemahaman tentang
fenomena tidak dapat dinyatakan hanya dengan proses
“plug and chug” melainkan siswa perlu mengetahui
prinsip dasar dalam pemecahan masalah (Marshall,
2009: 8). Prinsip dasar tersebut akan berguna bagi
siswa agar tidak mengalami kebingungan apabila
masalah yang diberikan berganti fitur. Prinsip dasar
tersebut yang perlu menjadi pegangan siswa selama
proses pemecahan masalah isomorfik (Lin, 2013: 2).

Masalah isomorfik dapat menuntut siswa
menyelesaikan masalah dengan pemahaman konsep
yang mendalam. Soal isomorfik dapat mengeksplor
pemahaman siswa dalam menalar dan menganalisis
dilihat dari dua masalah yang berbeda fitur
(Feinkelstein, 2006: 2). Soal isomorfik juga membantu
siswa mengidentifikasi prinsip yang mendasari
sehingga siswa dapat membedakan informasi yang

relevan maupun tidak dalam proses pemecahan masalah
(Atkinson, 2000: 203). Siswa terkadang hanya fokus
pada penggunaan rumus tanpa mengetahui konsep yang
mendasari mengapa rumus tersebut digunakan. Masalah
isomorfik akan menghubungkan antara konsep dasar
yang perlu digali siswa dalam pemecahan masalah serta
analisis dalam masalah yang berbeda situasi atau fitur
masalah.

Masalah isomorfik yang diberikan kepada siswa
belum dicermati secara penuh oleh siswa. Banyak siswa
yang mengalami kesulitan dalam mendefinisikan
masalah yang diberikan (Singh, 2008: 1). Soal
isomorfik yang diberikan merupakan soal yang
setingkat dengan kesamaan prinsip. Kesamaan prinsip
yang mendasari masalah menunjukkan bahwa sepasang
masalah isomorfik dapat diselesaikan dengan prinsip
yang sama. Siswa yang hanya melihat fitur masalah
yang diberikan akan cenderung memberikan jawaban
yang tidak konsisten pada soal isomorfik (Zavala, 2013:
3). Berdasarkan uraian di atas maka perlu diketahui
kesulitan siswa pada penyelesaian permasalahan
isomorfik untuk materi gerak harmonis sederhana.

METODE PENELITIAN
Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan
mixed methods dengan embedded design. Langkah-
langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
(1) sebelum perlakuan diberikan, siswa diberikan pre
tes untuk mengukur kemampuan awal; (2) siswa diberi
tiga kali perlakuan pada materi simpangan, periode
bandul dan periode pegas dengan pembelajaran berbasis
masalah dimana di akhir pembelajaran diberikan latihan
soal isomorfik siswa untuk mengetahui perkembangan
kemampuan pemecahan masalah siswa; (3) setelah
perlakuan diberikan, siswa diberikan post tes untuk
mengukur kemampuan pemecahan masalah; (4)
melakukan wawancara kepada siswa untuk mengetahui
kesulitan siswa dalam menyelesaikan permasalahan
isomorfik yang diberikan. Penelitian dilaksanakan di
SMAN 5 Malang pada semester ganjil tahun ajaran
2014/2015. Subjek penelitian terdiri dari satu kelas
yakni kelas XI IPA 5. Subjek penelitian terdiri dari 32
siswa.

Instrumen perlakuan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi: (1) silabus; (2) rencana
pelaksanaan pembelajaran; (3) lembar kerja siswa; (4)
lembar keterlaksanaan pembelajaran. Silabus yang
dibuat disesuaikan dengan Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar pada kurikulum 2013. Kompetensi
dasar yang digunakan adalah 3.4 Menganalisis
hubungan antara gaya dan gerak getaran dan 4.4
Merencanakan dan melaksanakan percobaan getaran
harmonis pada ayunan bandul dan getaran pegas.

Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat
terdiri dari materi penjelasan persamaan simpangan,
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periode bandul sederhana, serta periode pegas. Kegiatan
pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan
tahapan pembelajaran berbasis masalah yang memenuhi
sintaks mengorientasikan siswa pada masalah,
mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing
penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan
dan menyajikan hasil karya serta menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap
evaluasi setiap pembelajaran, siswa dilatihkan
menjawab soal-soal isomorfik untuk masing-masing
materi.

LKS yang dibuat digunakan sebagai petunjuk
siswa melakukan praktikum maupun diskusi selama
proses pembelajaran. LKS yang digunakan dalam
praktikum berisi masalah isomorfik sebagai tahap
orientasi masalah kepada siswa di awal pembelajaran,
alat dan bahan, prosedur praktikum, data pengamatan,
pertanyaan diskusi, serta soal latihan ismorfik. Soal
latihan isomorfik yang diberikan kepada siswa
berisikan dua soal yang memiliki kesamaan konsep
namun memiliki fitur yang berbeda.

Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran
digunakan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan
pembelajaran dengan RPP. Lembar keterlaksanaan
pembelajaran berisi poin-poin tentang kesesuaian
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan siswa di
kelas dengan yang ada di RPP. Lembar observasi
menggunakan skala Likert yang diisi oleh observer
yang melihat pelaksanaan jalannya pembelajaran.

Instrumen pengukuran yang digunakan ialah tes
materi gerak harmonis sederhana.  Tes kemampuan
pemecahan masalah yang diberikan pada pre-tes dan
post-tes untuk mengetahui kemampuan pemecahan
masalah siswa Hasil uji coba yang digunakan untuk
analisis instrumen yang meliputi validitas dan
reliabilitas.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui kesulitan
siswa pada penyelesaian permasalahan isomorfik pada
materi gerak harmonis sederhana. Wawancara
dilakukan kepada sembilan siswa yang dipilih untuk
mewakili tingakatan kemampuan pemecahan masalah
rendah, sedang, dan tinggi. Masing-masing tingkatan
diwakili oleh tiga siswa. Wawancara dilakukan di luar
jam pembelajaran.

Data dianalisis secara kualitatif dengan cara
mereduksi data, pengkodean, penyajian dan interpretasi
data. Reduksi data dilakukan dengan hanya mengambil
data kualitatif melalui jawaban tes, jawaban latihan soal
isomorfik, dan hasil wawancara. Data jawaban tes dan
jawaban latihan soal isomorfik yang akan digunakan
disesuaikan dengan indikator pemecahan masalah yang
akan diteliti sesuai dengan jawaban rubrik hasil tes.
Data hasil wawancara direduksi sesuai dengan
keterkaitan kemampuan pemecahan masalah siswa
terhadap masalah isomorfik.

Analisis kedua ialah pengkodean yakni setiap
data diberikan kode agar dapat dikelompokkan menjadi
tema yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Data
dapat dikode melalui konsistensi jawaban pada
permasalahan isomorfik yang diberikan maupun
kemampuan pemecahan masalah sesuai indikator. Tema
yang telah dikumpulkan selanjutnya dipilih sebagai
hasil utama penelitian maupun hasil pendukung
penelitian. Pengkodean sesuai dengan indikator
kemampuan pemecahan masalah.

Analisis ketiga adalah penyajian data yang
menjelaskan apa yang diperoleh serta pendukungnya.
Jika ada data yang tidak sesuai dengan hasil utama,
maka dapat disajikan beberapa solusi atau penyebab
ketidaksesuaian tersebut. Analisis terakhir adalah
interpretasi data yang dilakukan dengan
mendeskripsikan hasil analisis data yang dijabarkan
secara jelas. Interpretasi data secara umum
mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah
siswa pada materi gerak harmonis sederhana dengan
permasalahan isomorfik yang diberikan. Interpretasi
data mendeskripsikan kesulitan siswa dalam
memecahkan masalah isomorfik serta pengaruh
permasalahan isomorfik terhadap kemampuan
pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran fisika yang dilakukan dengan pemberian
permasalahan isomorfik dengan model pembelajaran
berbasis masalah diawali dengan orientasi masalah.
Pada orientasi masalah, siswa diberikan dua
permasalahan yang memiliki kesamaan konsep.
Berdasarkan permasalahan tersebut, siswa menuliskan
hipotesis yang akan diuji. Siswa yang menuliskan
hipotesis akan membangun sendiri konsep baru (Etkina,
2010: 3). Siswa telah memiliki ide awal yang nanti akan
diuji dalam tahap investigasi. Proses siswa dalam
membangun sendiri konsep tersebut akan membantu
siswa menerapkan prinsip fisika secara mendalam (Lin,
2011: 1).

Pemberian permasalahan dapat dilakukan dengan
berbagai cara. Pemberian permasalahan dalam bentuk
pertanyaan melalui fenomena  dapat membantu siswa
mencapai tiga tujuan pedagogi (Beatty, 2006: 38-39).
Pertanyaan permasalahan yang diberikan dalam bentuk
isomorfik akan menantang siswa untuk memahami
konsep fisika secara benar (Yerushalmi, 2007: 26).
Pertanyaan isomorfik yang diberikan terdiri dari dua
pertanyaan sehingga siswa dituntut untuk memahami
masing-masing fitur masalah dan mengidentifikasi
prinsip yang mendasari sehingga siswa dapat
membedakan informasi yang relevan maupun tidak
dalam proses pemecahan masalah (Singh, 2008: 3;
Atkinson, 2000: 203). Siswa yang dapat
mengidentifikasi prinsip yang mendasari masalah akan
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memiliki pemahaman yang lebih baik dan dapat
mengembangkan pola pikir siswa (Bodin, 2012: 1;
Atkinson 2000: 201).

Masalah awal yang diberikan dijawab oleh siswa
dengan memberikan hipotesis. Masalah isomorfik yang
diberikan akan menuntut siswa untuk menemukan
hubungan dari masalah yang diberikan. Kegiatan
membuat hipotesis juga menuntut siswa untuk
memberikan jawaban alternatif atas permasalahan yang
akan diuji dalam tahap investigasi. Hipotesis jawaban
ini merupakan ide awal yang dimiliki siswa dalam
membangun konsep yang akan ditemukan siswa dalam
tahap investigasi.

Hipotesis yang telah dibuat dibuktikan dalam
tahap investigasi masalah. Tahap ini melatihkan siswa
untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang
diperlukan. Tahap ini akan membuat siswa
menganalisis besaran mana yang relevan dan tidak
terhadap suatu besaran fisis yang ada. Pada tahap ini
diberikan pertanyaan diskusi dimana siswa akan
menggunakan peroses berpikir dasar dalam
memecahkan masalah. Siswa akan menemukan sendiri
hubungan dari masalah dan menganalisis informasi
untuk menemukan hubungan dari besaran-besaran fisis
tesebut. Pemberian Isomorfik juga dapat mengubah
konsep siswa pada materi gerak harmonis sederhana.

Materi gerak harmonis sederhana terdiri atas tiga
submateri yakni persamaan simpangan, periode bandul
harmonis, dan periode pegas harmonis. Siswa sebelum
dilakukan pembelajaran memiliki konsep awal yang
cukup berbeda dengan konsep seharusnya dalam fisika.
Sebanyak 84,375% siswa menanggap bahwa massa
bandul memiliki pengaruh terhadap periode bandul.
Konsep ini sangat berbeda dengan konsep fisika yang
seharusnya dimana periode bandul harmonis hanya
dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi.
Untuk mendapatkan konsep yang benar, maka siswa
perlu menemukan ide dari masalah yang diberikan.

Proses menemukan ide memerlukan proses
berpikir dasar dalam memecahkan masalah. Melalui
proses berpikir dasar, siswa dapat mendefinisikan
masalah (Singh, 2008: 1). Setelah diberikan
pembelajaran dimana siswa sudah terbiasa
mendefinisikan masalah yang diberikan di awal
pembelajaran konsep siswa bergeser menjadi seperti
konsep fisika yang seharusnya. Setelah diberikannya
pembelajaran, 96,875% siswa memiliki konsep
banhawa massa tidak mempengaruhi periode bansul
harmonis. Mayoritas siswa telah memiliki konsep yang
benar dan terdapat 3,125% siswa yang masih memiliki
konsep bahwa massa berpengaruh terhadap periode
bandul harmonis. Siswa yang masih menjawab salah
tersebut dapat dikarenakan siswa masih mengalami
kesulitan dalam mengidentifikasi parameter yang
diperlukan (Adolphus, 2013: 98).

Kesalahan konsep tidak hanya terjadi pada
submateri periode bandul sederhana, namun juga pada
submateri persamaan simpangan dan periode pegas
sederhana. Pada submateri persamaan simpangan,
sebanyak 21,875% siswa mengetahui persamaan
simpangan yakni tAx sin namun siswa tidak
mensubstitusikan besar nilai dari masing-masing
besaran ke persamaan tersebut. Untuk submateri
periode pegas harmonis, 15,625% siswa memiliki
konsep bahwa massa tidak mempengaruhi periode
pegas. Kesalahan siswa dalam menyelesaiakan masalah
tersebut dikarenakan siswa masih kurang mengaitkan
konsep yang telah dipelajari dengan masalah yang
diberikan. Siswa kurang mengaitkan konsep yang telah
dipelajari sehingga mengalami kebingungan dalam
mengaplikasikan solusi yang relevan dengan masalah
(Hariawan, 2013:53).

Kebingungan siswa dalam mengaplikasikan solusi
yang relevan terlihat dengan rendahnya kemampuan
siswa dalam memberikan penyelesaian alternatif dan
menguji penyelesaian tersebut. Siswa mengetahui
konsep periode bandul yang hanya dipengaruhi oleh
panjang tali bandul dan percepatan gravitasi namun
siswa kurang memiliki kemampuan untuk
memperhitungkan kemungkinan periode bandul jika
terdapat penghalang. Periode bandul dengan
penghalang memiliki kesamaan konsep dengan soal
yang mempertanyakan periode bandul apabila panjang
tali bandul diubah. Kesamaan konsep ini disajikan
dalam fitur masalah yang berbeda. Siswa masih
mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan masalah
periode bandul yang diberi penghalang karena siswa
hanya melihat konteks masalah yang diberikan. Siswa
perlu membedakan masalah yang ada berdasarkan
prinsip konsep yang berlaku (Lindstrom, 2011: 2).

Siswa yang membedakan masalah berdasarkan
prinsip konsep akan menyelesaiakan masalah dengan
baik karena masalah bandul berpenghalang memiliki
konsep yang sama dengan masalah yang
mempertanyakan periode bandul. Periode bandul
berpenghalang dapat dihitung dengan menganalisis
periode bandul yang memiliki kesamaan konsep.
Pemecahan masalah yang ada pada masalah bandul
penghalang tidak hanya sebatas mensubstitusi angka ke
rumus yang ada. Pemecahan masalah tidak hanya
kemampuan untuk mengidentifikasi prinsip yang
digunakan dalam suatu masalah tetapi juga kemampuan
mengaplikasikan apa yang dipelajari dari identifikasi
masalah ke situasi yang baru dengan representasi atau
fitur yang berbeda (Lin: 2011:14). Siswa perlu
mengaplikasikan apa yang telah dipelajari untuk
mengidentifikasi masalah ke situasi baru yakni bandul
berpenghalang.
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PENUTUP
Simpulan
Permasalahan isomorfik memliki kesamaan konsep
dengan fitur permasalahn yang berbeda. Siswa
mengalami kesulitan dalam proses pemecahan
permasalahan masalah isomorfik. Kesulitan siswa dalam
menyelesaikan permasalahan isomorfik adalah dalam
mengidentifikasi parameter yang diperlukan. Siswa juga
kurang mengaitkan konsep yang telah dipelajari
sehingga mengalami kebingungan dalam
mengaplikasikan solusi yang relevan dengan masalah.
Saran
Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan
memperbaiki proses latihan pemberian permasalahan
isomorfik. Siswa perlu diberikan penjelasan secara
mendalam tentang parameter yang akan digunakan
dalam materi. Pembelajaran juga perlu ditekankan pada
pemberian permasalahan yang mengaitkan antar konsep
yang telah dijelaskan disertai pembahasan solusi yang
relevan.
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Abstrak

Telah dikembangkan multimedia untuk membantu pembelajaran discovery learning sebagai wujud
pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013. Multimedia
tersebut memuat bagian pengamatan, pertanyaan, penjelasan, dan  aplikasi. Fokus utama
pengembangan multimedia ini adalah penyusunan seperangkat pertanyaan dalam multimedia bagian
pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun berantai agar siswa dapat menemukan konsep
yang harus ia pahami dengan lebih mudah dan terarah. Setiap pertanyaan didampingi animasi atau
video fenomena kinematika translasi dan rotasi.

Kata Kunci: multimedia, discovery learning, animasi, video, kinematika

Abstract

Has been developed to assist the learning multimedia discovery learning as a form of implementation of
learning with the scientific approach is based on the curriculum of 2013. Multimedia section contains
observations, questions, explanations, and applications. The main focus of this multimedia development
is the preparation of a set of questions in the multimedia section of questions. The questions were
formulated chain so that students can find concepts that should he understood more easily and directed.
Each question is accompanied by an animation or video phenomenon translational and rotational
kinematics.

Keywords: multimedia, discovery learning, animation, video, kinematics

PENDAHULUAN
Sains atau ilmu pengetahuan alam (IPA) menyediakan
sekumpulan pengetahuan tentang jagat raya yang
sangat berguna bagi manusia. Pengetahuan yang
disediakan oleh IPA berkisar tentang benda-benda mati
dan benda-benda hidup. Dengan mempelajari IPA,
seseorang dapat memahami karakteristik suatu benda
atau fenomena alam sehingga apresiasinya terhadap
benda atau fenomena alam tersebut akan semakin
mendalam, misal: seseorang akan semakin kagum
terhadap pelangi karena ia tidak hanya mengagumi
keindahannya tetapi juga memahami proses
pembentukannya. Pemahaman yang mendalam tentang
IPA dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan
mulai dari yang sederhana, seperti memperkirakan
beban maksimum yang dapat ditopang oleh sebuah
sampan, sampai yang rumit seperti bagaimana

menciptakan komputer dan pesawat jet yang aman
(Ostdiek dkk., 2008).

Pembelajaran IPA yang memperhatikan peran IPA
dalam kehidupan manusia tersebut seharusnya dapat
memberikan inspirasi kepada siswa tentang bagaimana
memahami fenomena alam dan memanfaatkan
pemahaman tersebut untuk tujuan yang mulia. Siswa
yang telah menjalani sebuah pembelajaran IPA
seharusnya dapat mengembangkan rekayasa teknologi
untuk kesejahteraan umat manusia dengan tetap
mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam.
Selain itu, setelah ia mengapresiasi fenomena alam dan
keteraturannya yang ternyata  sesuai dengan kebutuhan
manusia, ia seharusnya menyadari tentang keberadaan
sang pengatur alam kemudian ia bertakwa kepada sang
pengatur alam tersebut, yaitu Tuhan Yang Maha Esa,
dengan selalu memperbaiki akhlaknya sesuai dengan
ajaran agamanya. Hal ini tentu sesuai dengan tujuan
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pendidikan nasional Indonesia yang tercantum dalam
Undang-undang nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pasal 3.

Pada kenyataannya, hasil pembelajaran di sekolah,
khususnya IPA, tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional tersebut. Sekelompok mahasiswa
fisika ternyata tidak menguasai konsep-konsep fisika
dengan baik (Tongchai dkk., 2011:5, Aviyanti dkk.,
2011:112) padahal untuk dapat menjadi mahasiswa
mereka telah dinyatakan memenuhi berbagai
persyaratan yang salah satunya adalah kemampuan
akademik di bidang fisika. Siswa pada umunya hanya
menguasai perhitungan matematika tetapi kurang
memahami makna fisis dari setiap variabel dalam
persamaan matematika yang digunakannya (Hu dkk.,
2013:10). Sebuah penelitian yang dilakukan oleh
Planinic (2013) menunjukkan bahwa mahasiswa lebih
mudah mengerjakan soal matematika murni dengan
benar daripada mengerjakan soal matematika dalam
konteks fisika. Selain itu, masih banyak siswa atau
lulusan sekolah menengah yang melakukan perbuatan
tercela sedemikian rupa sehingga terliput oleh media
massa (Merdeka.com a, 2012, Merdeka.com b, 2012,
dan Detiknews Daerah, 2012). Di sisi lain, kaum
terpelajar menggunakan ilmu pengetahuan, termasuk
fisika, untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam
yang menyebabkan kerusakan lingkungan eksplotasi
tersebut (Kompas.com, 2011), bahkan ada pula yang
sampai merusak pemukiman warga di sekitarnya
(Antaranews.com, 2012).

Pendekatan saintifik dalam pembelajaran sangat
relevan untuk menanggulangi permasalahan-
permasalahan tersebut. Pendekatan saintifik tersebut
meliputi proses: mengamati, menanya, mencoba,
menalar, menyaji, dan mencipta (Mendikbud, 2013).
Langkah-langkah pembelajaran tersebut dapat
digunakan untuk menanamkan nilai-nilai positif, yaitu:
ketelitian, keingintahuan, berpikir kritis, menghargai
orang lain, dan kreativitas. Semua nilai positif tersebut
akan membentuk pribadi yang senantiasa berhati-hati
dalam bertindak.

Pembelajaran dengan pendekatan saintifik
dirancang sedemikian rupa agar siswa menemukan
pemahaman suatu konsep yang diajarkan dengan
menggunakan tahapan: mengamati (untuk
mengidentifikasi atau menemukan masalah),
merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik,
menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengomunikasikan pengetahuan yang ia temukan.
Tahapan tersebut mirip dengan metode ilmiah
(saintifik) yang digunakan oleh ilmuwan dalam
meneliti suatu hal, yaitu: 1) melakukan observasi
terhadap suatu fenomena, 2) membuat hipotesis yang
menjelaskan tentang fenomena yang diobservasi, 3)
melakukan eksperimen untuk membuktikan hipotesis,
4) menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan
untuk memodifikasi hipotesis untuk penelitian lebih
lanjut yang kadangkala dapat diangkat sebagai Teori
Hukum (Ostdiek dkk., 2008:5). Melalui tahapan
tersebut diharapkan siswa menemukan informasi baru
tentang kekurangan di antara konsep-konsep yang telah
ia pahami dengan situasi (kenyataan) baru yang sedang

ia teliti dalam sebuah pembelajaran. Informasi yang
baru tersebut dapat digunakan oleh siswa tersebut untuk
merestrukturisasi atau merekonseptualisasi pengetahuan
yang ia miliki sehingga menjadi pengetahuan yang
lebih lengkap (Ornstein dkk., 2011:120). Prinsip-prinsip
pembelajaran dari Piaget yang dapat digunakan untuk
pembelajaran tersebut adalah: 1) menggalakkan para
siswa untuk melakukan eksplorasi dan eksperimen, 2)
mengindividualisasi pembelajaran sehingga para siswa
belajar berdasarkan tingkat kesiapan masing-masing, 3)
mendesain ruang kelas sebagai pusat belajar yang
menyediakan bahan-bahan kongkrit yang dapat
disentuh, dimanipulasi, dan dapat digunakan oleh para
siswa (Ornstein dkk., 2011:120).

Pendekatan saintifik sangat tepat digunakan dalam
pembelajaran IPA, khususnya fisika, karena semua
ilmu pengetahuan alam diperoleh dengan menggunakan
metode saintifik (metode ilmiah). Dengan mengikuti
metode ilmiah tersebut, siswa tidak hanya dapat
menghafal materi tetapi turut mengalami proses
tersingkapnya teori-teori dan fakta-fakta yang disajikan
dalam materi tersebut. Penyingkapan teori-teori dan
fakta-fakta tersebut dapat diperkuat dengan
pembelajaran berbasis penyingkapan/ penelitian
(discovery/ inquiry learning) (Mendikbud, 2013).
Dengan melakukan sendiri penelitian (inkuiri) terhadap
konsep yang sedang dibahas pada sebuah pembelajaran
diharapkan siswa dapat menguasai konsep tersebut
dengan mendalam (Wenning, 2011:5), bahkan, jiwa
keilmuwanan, yaitu semangat untuk melakukan
penelitian saintifik dalam rangka membangun
pengetahuan tentang alam (Bybee, 2006:9), juga akan
tertanam pada diri siswa.

Penerapan pembelajaran dengan pendekatan
saintifik tetap membutuhkan pemberian pengetahuan
kepada siswa dengan metode didaktik. Pembelajaran
dengan pendekatan saintifik yang berorientasi pada
inkuiri hanya dapat memperdalam pemahaman siswa
tentang suatu hal yang sempit (Wenning, 2011:5). Di
lain sisi, siswa harus memperoleh pengetahuan lebih
luas sebagaimana yang terdaftar di dalam silabus dalam
waktu yang terbatas. Pembelajaran dengan metode
didaktik (ceramah dan membaca buku) dapat
ditambahkan agar siswa dapat memperoleh
pengetahuan yang lebih banyak (luas) (Wenning,
2011:5), misal pengetahuan tentang melakukan
perhitungan matematika untuk menjawab sebuah
persoalan fisika. Di samping itu, anggapan bahwa di
dalam sebuah inkuiri tidak dilibatkan proses didaktik
adalah sebuah miskonsepsi (Rankin, 2000:33-37).
Metode didaktik dilakukan terutama untuk
memantapkan kemampuan prasyarat yang harus
dimiliki oleh siswa, misal: matematika, karena
pengalaman belajar antara siswa satu dengan yang lain
belum tentu sama.

Salah satu model pembelajaran yang mengarah pada
penemuan pemahaman suatu konsep yang dilakukan
secara aktif oleh siswa adalah inkuiri. Inkuiri adalah
sebuah model pembelajaran yang merujuk pada
kegiatan siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan
memahami gagasan-gagasan ilmiah seperti halnya para
ilmuwan memahami alam (NRC, 1996:3). Proses
inkuiri dalam sebuah pembelajaran dapat melatih siswa
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untuk bertanya, melakukan investigasi untuk
mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, menjawab
pertanyaan dengan bukti-bukti yang telah
dikumpulkannya tersebut, membuat penjelasan suatu
data, dan mengkomunikasikan dan mempertahankan
kesimpulannya (NSTA, 2004). Oleh karena itu, model
pembelajaran inkuiri dapat digunakan untuk
menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan
saintifik.

Strategi pembelajaran Discovery Learning
merupakan perwujudan dari model pembelajaran
inkuiri. Sebagai wujud model pembelajaran secara
inkuiri, DL dilakukan dengan menggunakan tahapan: 1)
observasi, 2) manipulasi, 3) generalisasi, 4) verifikasi,
lalu 5) aplikasi Observasi adalah tahap di mana para
siswa mengamati sebuah fenomena yang menarik dan
memperoleh tanggapan siswa. Manipulasi adalah tahap
di mana para siswa mengusulkan dan membantah ide-
ide yang diusulkan untuk diteliti dan menyusun
pendekatan-pendekatan yang mungkin digunakan untuk
mempelajari fenomena tersebut. Generalisasi adalah
tahap di mana para siswa menyusun prinsip-prinsip atau
hukum-hukum baru tentang fenomena yang diamati.
Verifikasi adalah tahap di mana para siswa membuat
prediksi dan melakukan pengujian dengan
menggunakan hukum-hukum yang telah ia buat pada
tahap generalisasi. Aplikasi adalah tahap di mana para
siswa mengajukan kesimpulan-kesimpulan yang
mereka sepakati untuk kemudian diterapkan pada
kondisi tambahan yang diperlukan (Wenning, 2011:11).

Salah satu kendala dalam pembelajaran fisika,
terutama di SMK, adalah minat dan kemampuan siswa
terhadap pembelajaran fisika sangat rendah. Rendahnya
minat dan kemampuan siswa dalam mempelajari fisika
dapat menghambat proses penemuan konsep dalam DL
karena penemuan konsep harus dilakukan secara serius
dan pemikiran yang kritis. Mayoritas siswa tidak
berminat untuk mempelajari fisika, di mana mereka
tidak mengambil jurusan fisika di perguruan tinggi,
karena  hirarki struktur pengetahuan dalam fisika
membuat sajian formal terhadap topik-topik fisika
kontemporer sangat sulit (Kapon et al., 2011:1). Siswa
juga tidak meluangkan waktu untuk membaca buku
fisika, di mana 50% siswa dalam penelitian Steltzer et
al. (2008) menyatakan bahwa mereka tidak membaca
buku dalam satu semester, sulit menyaring konsep-
konsep kunci dalam buku fisika (Sadhaghiani, 2012:1),
dan sulit memahami besaran-besaran yang diberikan
(Docktor et al., 2012:1).

Pembelajaran dengan menggunakan perangkat
lunak multimedia dapat dipandang sebagai alternatif
solusi untuk mencegah kegagalan siswa dalam
menemukan konsep yang diajarkan melalui DL oleh
karena keterbatasan minat dan kemampuannya dalam
mengikuti pembelajaran fisika. Bahan observasi yang
berupa fenomena fisis dapat disajikan kepada siswa
melalui gambar bergerak (Martinez et al., 2011) dan
suara yang disinkronkan (Chen et al., 2010:1). Gambar
bergerak yang dimaksud dapat berupa animasi
(rekayasa) atau video (kejadian nyata) (Dwi dkk.,
2013:10). Animasi tersebut dapat dirancang agar dapat
digunakan secara interaktif oleh penggunanya, misal:
siswa, seperti halnya video game (Purnomo dkk., 2011).

Jika cara untuk menggiring siswa menuju penemuan
konsep adalah dengan memberi siswa seperangkat
pertanyaan, seperti pada Lembar Kerja Siswa (LKS),
maka animasi atau video bahan observasi dapat
ditampilkan secara simultan dengan pertanyaan terkait.
Simbol-simbol baik berupa huruf atau angka yang
mewakili besaran-besaran fisis tertentu dapat
ditambahkan ke dalam animasi atau video, untuk
mempermudah siswa mengamati fenomena secara detil.
Dengan demikian, siswa dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut dengan lebih terarah.

Penelitian ini merupakan bagian dari usaha untuk
mengembangkan media yang dapat mengarahkan siswa
menuju penemuan dan aplikasi rumus hubungan
kelajuan linier, kelajuan tangensial, dan kelajuan sudut
dalam kinematika translasi dan rotasi. Di dalam
penelitian ini, akan dikembangkan multimedia yang
menyajikan bahan ajar melalui tahapan: (1)
pengamatan, (2) pertanyaan, (3) penjelasan, dan (4)
aplikasi. Bagian pengamatan menyajikan fenomena
fisis untuk diamati siswa dan memancing siswa untuk
mengajukan pertanyaan. Bagian pertanyaan menyajikan
setiap pertanyaan yang didampingi animasi atau video
untuk membantu siswa menjawab pertanyaan yang
didampinginya tersebut. Bagian penjelasan menyajikan
tutorial tentang kinematika (gerak) translasi dan rotasi
secara menyeluruh. Bagian aplikasi menyajikan
pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa
dengan menerapkan seluruh konsep translasi dan rotasi
yang telah ia temukan.

METODE PENELITIAN
Pengembangan multimedia dilakukan dengan
melakukan prosedur: (1) identifikasi kebutuhan, (2)
perumusan tujuan, (3) perumusan materi ajar, dan (4)
pembuatan multimedia. Identifikasi kebutuhan,
perumusan tujuan, dan perumusan materi ajar dilakukan
dengan mengkaji silabus kurikulum 2013 untuk siswa
SMK program studi keahlian Teknik Komputer dan
Informatika pada kompetensi dasar 3.5, yaitu:
memahami konsep gerak translasi dan rotasi. Materi ajar
tentang gerak translasi dan rotasi disadur dari buku-buku
fisika universitas dan disesuaikan dengan kurikulum
2013 untuk siswa SMK tersebut di atas. Materi ajar
disampaikan melalui multimedia yang dibuat dengan
menggunakan program Adobe Flash CS3, yang mana
menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk
memprogram sajian suara, gambar bergerak (animasi
dan video), dan tombol-tombol interaktif.

Materi ajar disampaikan dengan menggunakan
strategi Discovery Learning (DL), di mana siswa
diharapkan dapat menemukan hubungan antara kelajuan
linier titik pusat sebuah roda, kelajuan tangensial tepi
roda, dan kelajuan sudutnya. Strategi DL dirancang
sedemikian rupa agar siswa melalui tahapan-tahapan
pendekatan saintifik sebelum mendapatkan paparan
tentang gerak translasi dan rotasi versi buku-buku fisika
referensi. Adapun fokus utama dalam perancangan
strategi DL dalam penelitian ini adalah perancangan
pertanyaan-pertanyaan diskusi yang mengarahkan siswa
pada penemuan hubungan antara gerak translasi dan
gerak rotasi pada fenomena fisis yang menunjukkan
interaksi antara gerak translasi dan gerak rotasi, misal:
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alat-alat transportasi. Setiap pertanyaan diskusi
didampingi oleh animasi atau video yang relevan
sehingga siswa diarapkan dapat menjawab pertanyaan-
pertanyaan diskusi dengan lebih terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses yang mengawali pengembangan multimedia
adalah identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, dan
perumusan materi ajar. Berdasarkan kajian terhadap
silabus fisika untuk siswa SMK dengan program studi
keahlian Teknik Komputer dan Informatika pada KD
3.5 diperoleh bahwa pembelajaran DL membutuhkan
bahan yang digunakan untuk pengamatan fenomena
bagi siswa baik untuk mengawali pembelajaran
(apersepsi), pertanyaan, penjelasan, maupun aplikasi.
Sedangkan tujuan dari pembelajaran DL ini adalah
untuk mengarahkan siswa menuju penemuan rumus-
rumus yang digunakan dalam kinematika translasi dan
rotasi. Adapun materi ajar yang disampaikan melalui
pembelajaran ini memuat hubungan kelajuan linier
poros roda, kelajuan tangensial tepi roda, dan kelajuan
sudut roda pada (1) roda tunggal, (2) roda-roda yang
dihubungkan dengan sabuk, (3) roda-roda yang
bersinggungan, dan (4) roda-roda yang seporos.

Proses berikutnya adalah pembuatan multimedia.
Animasi yang dibuat dalam multimedia ini tidak
dirancang agar interaktif, hanya berfungsi sebagaimana
video. Akan tetapi, kinematika dalam animasi ini
dipertegas dengan simbol-simbol, angka-angka, skala
ukur, dan gerak relatif. Segala macam atribut pada
animasi tersebut dibuat dengan tujuan mempermudah
siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan
benar. Video untuk pertanyaan-pertanyaan yang
ditampilkan dalam multimedia ini disajikan dalam
bentuk cuplikan-cuplikan atau penggalan-penggalan
video, agar siswa lebih fokus dalam mengamati video
sesuai dengan apa yang ditanyakan kepadanya.

Multimedia yang dihasilkan memiliki bagian-bagian:
(1) pengamatan, (2) pertanyaan, (3) penjelasan, dan (4)
aplikasi. Bagian pengamatan menampilkan video
fenomena tentang macam-macam sepeda, termasuk
sepeda salju. Bagian pengamatan ini berfungsi sebagai
bahan observasi awal bagi siswa sehingga siswa
terpancing untuk bertanya dalam tahapan pertanyaan.

Gambar 1. Screenshot bagian pengamatan

Gambar 2. Screenshot bagian pertanyaan

Bagian pertanyaan merupakan bagian di mana harus
menjawab seperangkat pertanyaan dari guru, di samping
mereka harus menjawab pertanyaan yang telah mereka
ajukan setelah melihat video fenomena tersebut. Setiap
pertanyaan didampingi oleh animasi atau video yang
membantu siswa dalam menjawab pertanyaan-
pertanyaan tersebut. Siswa (kelompok siswa) pun
diminta untuk mempresentasikan jawabannya dalam
forum diskusi kelas dalam sesi verifikasi.

Gambar 3. Screenshot bagian penjelasan
Bagian penjelasan menyajikan penjelasan tentang

kinematika translasi dan rotasi secara menyeluruh.
Penjelasan yang ditampilkan dirancang sedemikian rupa
sehingga tidak tampak seperti kunci dari setiap
pertanyaan agar siswa terus berfikir tentang apakah
jawaban-jawaban yang telah mereka buat atas
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sudah tepat atau
belum. Bagian penjelasan merupakan bentuk verifikasi
dari guru dalam forum diskusi kelas tersebut. Setelah
menerima penjelasan siswa diharapkan dapat
mengoreksi jawaban-jawabannya.

Gambar 4. Screenshot bagian aplikasi
Bagian aplikasi menyajikan soal-soal yang terkait

dengan sepeda salju (snow bike), di mana sepeda salju



161

memiliki roda belakang yang lebih kompleks daripada
sepeda biasa. Dengan menjawab soal aplikasi,
diharapkan siswa dapat memahami secara lebih
menyeluruh kinematika translasi dan rotasi yang terjadi
di antara roda-roda dan memahami secara matematis
keuntungan sebuah sepeda.

Pemilihan animasi dan video untuk mewakili
fenomena kinematika adalah tindakan yang tepat karena
tidak mengurangi tingkat keyakinan siswa terhadap hasil
pengamatannya tersebut. Kinematika sendiri adalah
kajian tentang gerak suatu benda tanpa menghiraukan
besaran-besaran penyebab gerak tersebut. Besaran yang
diamati dalam kinematika adalah besaran-besaran ruang
(panjang, luas, dan volume) dan waktu (Serway, R. A.
& Jewett, J. W., 2004:24). Pengamatan terhadap
besaran-besaran panjang dan waktu cukup dilakukan
dengan menggunakan indera penglihatan (dan alat ukur
yang relevan, misal: penggaris). Seorang siswa yang
benar-benar jeli akan dapat dengan mudah mengenali
apakah lintasan dari sebuah animasi benda bergerak
adalah lingkaran atau tidak, atau apakah alat ukur
panjang dalam animasi benar-benar berskala linier atau
tidak. Begitu pula dengan besaran waktu, waktu dapat
diamati hanya dengan mengamati durasi perubahan-
perubahan besaran ruang dalam animasi atau video
dengan menggunakan alat ukur waktu, misal: stopwatch,
yang nyata. Berbeda dengan besaran-besaran dinamika,
seperti massa, seorang peneliti akan benar-benar yakin
bahwa benda yang diamati bermassa 10kg hanya jika ia
menggunakan neraca nyata dengan skala yang ia yakini
validitasnya dan merasakan berat dari obyek
pengamatan.

Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa
untuk membawanya menuju penemuan konsep translasi
dan rotasi disusun secara bertingkat. Pertanyaan tingkat
awal (nomor kecil) memiliki tingkat kesulitan yang
sangat rendah daripada pertanyaan yang nomornya lebih
besar, atau sama tetapi dengan variasi parameter-
parameter tertentu. Antara satu pertanyaan dengan
pertanyaan yang lain terdapat hubungan sedemikian
rupa sehingga siswa harus menjawab setiap pertanyaan
dengan menggunakan jawaban sebelumnya. Pada
nomor-nomor tertentu siswa harus menjawab pertanyaan
yang menanyakan simpulan jawaban-jawaban
sebelumnya yang mengarah pada konsep yang harus ia
temukan (pahami).

Nilai positif yang dapat diambil dari penggunaan
multimedia ini adalah kehati-hatian dengan selalu
berpikir kritis berdasarkan pengalaman dan
pengetahuannya. Pertanyaan-pertanyaan berantai dalam
sesi pertanyaan akan membiasakan siswa untuk
menggali pengalaman dan pengetahuannya, dalam
pembelajaran ini yang dimaksud adalah jawaban
pertanyaan–pertanyaan sebelumnya , untuk dijadikan
bahan pertimbangan dalam mengambil langkah atau
sikap. Pengalaman dan pengetahuan seseorang akan
membantu siswa memecahkan permasalahan yang baru
tanpa harus berpikir mulai dari nol. Selain itu,
pengalaman dan pengetahuannya akan mencegahnya
mengalami kerugian atau kesalahan yang berulang.

PENUTUP
Simpulan
Dari kajian pustaka dan pembuatan multimedia
diperoleh simpulan bahwa: (1) fenomena kinematika
dapat diwakili dengan menggunakan animasi atau video,
(2)  pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan
akan maksimal jika siswa menemukan konsep itu
sendiri, (3) penemuan konsep dapat dibantu dengan
menggunakan pertanyaan-pertanyaan berantai di mana
jawaban suatu pertanyaan akan digunakan untuk analisa
dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya, (4)
pertanyaan-pertanyaan berantai dapat mendidik siswa
agar senantiasa menggali pengalaman dan
pengetahuannya setiap menyelesaikan suatu masalah
Saran
Penggunaan animasi dan video tanpa alat praktikum
yang nyata hendaknya dilakukan jika materi adalah
kinematika. Jika materinya mencakup besaran-besaran
dinamis, maka animasi dan video seharusnya
didampingi dengan benda aslinya untuk memperkuat
keyakinan siswa atas hasil penelitiannya.
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Abstrak

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengembangkan  media pembelajaran Animated Video
materi momentum dan impuls, dengan harapan media ini dapat digunakan oleh guru dan siswa.
Media ini dikembangkan dengan pendekatan saintifik berdasarkan kurikulum 2013, yang meliputi
pengamatan, pertanyaan, penjelasan, aplikasi dan problem solving. Pertanyaan-pertanyaan tersebut,
merupakan pertanyaan terhadap video fenomena yang disertai dengan animasi. Dengan pertanyaan
yang disusun, diharapkan dapat membantu siswa untuk menemukan konsep dengan mudah dan
terarah.

Kata Kunci: Animated Video, momentum dan Impuls, penguasan Konsep.

PENDAHULUAN
Saat ini profesionalisme guru tidak hanya dengan
kemampuan membelajarkan peserta didik, tetapi juga
mengelola informasi dan lingkungan untuk menfasilitasi
kegiatan belajar. Penjelasan tersebut sesuai dengan PP
nomer 74 tahun 2008 yang menyatakan guru sekurang-
kurangnya memiliki kompetensi menggunakan
teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
Penggunaan bahan ajar dengan memanfaatkan media
pembelajaran yang tepat, dapat mengefektifkan
komunikasi antara guru dan siswa, sehingga dapat
membangun pemahaman konsep, meningkatkan kinerja
ilmiah dan aplikatif konsep dalam kehidupan nyata
sesuai dengan amanat kurikulum 2013.

Pada kurikulum 2013 di Sekolah Menengah
Kejuruan(SMK), fisika termasuk mata pelajaran wajib
dalam kelompok C (peminatan) yang tidak diujikan
dalam ujian nasional sehingga kurang diminati oleh
siswa. Sebaran materinya sangat padat dan aloksi waktu
yang tersedia hanya 2 jam mata pelajaran tiap minggu,
sedangkan guru dituntut untuk menyelesaikan materi
sesuai dengan rentang waktu yang tersedia. Akibatnya
banyak guru memilih metode ceramah, dengan
pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan
bersifat satu arah. Siswa hanya dituntut menghafal
konsep abstrak yang dinyatakan dalam persamaan
matematis. Menurut Setiono (2011), pembelajaran
fisika yang hanya menekankan pada teori saja
cenderung bersifat hafalan dan lebih cepat dilupakan
oleh siswa. Hal ini jelas menimbulkan persoalan,
karena kemampuan daya ingat dan penguasaan konsep
yang diperoleh dari mendengarkan sangatlah rendah.

Pembelajaran yang menekankan pada pengusaan
konsep, perlu diperhatikan oleh guru. Penguasaan
konsep fisika yang baik, membuat siswa mampu
menjelaskan fenomena dan mengaplikasikannya dalam
kehidupan sehari-hari (Johnson, dkk ,2001; Streveler,
dkk, 2008). Pada pokok bahasan momentum dan
impuls, termasuk materi yang abstrak dan siswa
kesulitan untuk memahaminya. Kesulitan-kesulitan
siswa mempelajari momentum dan impuls, diantaranya
siswa masih menganggap momentum sebagai gaya
tolak, siswa tidak menyadari sifat vektor momentum,
akibatnya siswa kesulitan dalam menyelesaikannya
permasalahan momentum dan impuls. Siswa juga
kurang menyadari, pengaruh waktu sentuh  terhadap
besarnya gaya impuls (Sabri & Gul, 2009). Penjelasan
aplikasi momentum dan impuls, hanya sebatas
penjelasan lisan saja tanpa disertai penggunaan media
yang mendukung. Akibatnya penguasaan konsep siswa,
pada materi momentum dan impuls rendah.

Mengatasi rendahnya penguasaan konsep siswa
tidak dapat mengandalkan remedial semata, karena
pelaksanaan remedial membutuhkan waktu khusus.
Sedangkan waktu yang tersedia untuk SMK sangat
terbatas dan guru harus melanjutkan pada materi
selanjutnya. Mengatasi permasalahan ini, guru perlu
menyediakan bahan ajar dalam bentuk media
pembelajaran yang dapat membimbing siswa dalam
kemandirian dan keaktifan belajar (Mustika, R. 2013).
Penggunakan media pada kegiatan pembelajaran,
mampu meningkatkan perhatian siswa dan sebagai
lahan motivasi siswa dalam belajar fisika (Fauzi, 2011).
Artinya media tersebut dapat dimanfaatkan sebagai
proses pembelajaran di sekolah maupun dirumah secara
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mandiri untuk meminimalisir rendahnya penguasaan
konsep dan kesulitan belajar siswa.

Penggunaan media yang tepat untuk menjelaskan
konsep impuls dan momentum sangat diperlukan,
karena media yang ada seperti powerpoint kurang
menampilkan gambar maupun video nyata sebagai
aplikasi konsep. Hal ini menyebabkan siswa merasa
bosan, kurang termotivasi karena tidak mengerti konsep
yang dipelajari penggunaanya untuk kehidupan sehari-
hari. Pembelajaran yang bermakna sangat penting bagi
siswa, karena dapat memotivasi untuk mempelajari
sesuatu jika bermakna baginya (Blanhcard, 2001).
Dengan mengetahui keterkaitan dan maanfaat materi
yang dipelajari dengan kehidupan nyata, siswa akan
tertarik untuk mempelajarinya. Untuk itu, guru perlu
berinovasi mengembangkan media pembelajaran
sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi
(Banchonhattati, 2012; Holden, 2010).

Media pembelajaran yang banyak dikembangkan
saat ini adalah multimedia. Multimedia yang memiliki
elemen teks, suara, gambar, animasi dan video,
mempunyai beberapa keunggulan, yaitu mampu
menjempatani ketidakjelasan, kerumitan materi yang
akan disampaikan kepada peserta didik (Rahmattullaah,
2011).  Multimedia dapat menggantikan benda-benda
nyata yang tidak bisa dihadirkan di dalam kelas,
mewakili informasi yang kurang mampu diucapkan
melalui kata-kata atau kalimat tertentu, bahkan
keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan
multimedia (Mustika, R.2013; Mayer, R. E. 2003).
Penggunaan multimedia juga sangat cocok untuk
menvisualisasikan keabstrakan konsep fisika (Mayer,
2008; Thomas dan Israel, 2013), memperjelas
penyajian pesan dan informasi (Tamboto, 2013),
merupakan presentasi yang dinamis dan interaktif
(Asthana, 2010), meningkatkan kapasitas kognitif
secara optimal (Wouters, Pass & Load,2008).
Disamping itu  multimedia, lebih memberikan manfaat
dan meningkatkan konsentrasi audiens (Liu, dkk.,
2009), memberikan stimulus yang menarik dan dapat
memberikan pemahaman konsep tanpa terbatas ruang
dan waktu (Desmita, 2012; Rohmawati, 2011), efektif
meningkatkan hasil belajar siswa (Adegoke, 2010;
Chen, dkk., 2010), serta dapat menjadi pengganti guru
dalam menyampaikan  informasi secara jelas, menarik,
dan mendalam (Kozma, 1991).

Video merupakan bagian dari multimedia yang
banyak dikembangkan saat ini, karena dapat dijadikan
alat bantu mengajar yang berisi pesan-pesan
pembelajaran. Video dapat merangkum banyak
kejadian dalam waktu yang lama menjadi lebih singkat
dan jelas, dengan disertai gambar dan suara yang dapat
diulang-ulang. Video sebagai media audio visual yang
mempunyai unsur gerak dan animasi, akan mampu
menarik perhatian siswa lebih lama serta memotivasi
siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
(Kurniasari, A. R. 2013). Video animasi yang
dihadirkan dalam proses pembelajaran menarik
perhatian siswa untuk ditonton dan membuat rasa
senang (Cakir, 2006), merangsang pemahaman konsep
siswa, meningkatkan kinerja lebih baik dan merangsang
anak untuk datang tepat waktu (Kenworthy & Erickson,
2009; Bell and Bull, 2010). Begitu juga penggunakan
film animasi sebagai media pembelajaran,

mengembangkan motivasi tinggi untuk belajar ilmu
pengetahuan (Bacak, Ashkar & Doci, 2011), dan juga
film animasi membantu mereka bekerja sebagai alat
pengajaran yang efektif serta meningkatkan hasil
belajar (Campouck, 2001; Muyer dan Sharma, 2005).
Untuk pengembangan lebih lanjut, video dapat dibuat
dari peristiwa dan fenomena ilmiah disekitar kita yang
dilengkapi dengan animasi penjelasan konsep.

Animated video momentum dan impuls dapat
menghadirkan fenomena nyata disekitar kita. Animated
video ini tidak bersifat tutor semata, yang hanya
memberikan penjelasan konsep momentum dan impuls.
Di dalam penelitian ini akan dikembangkan animated
video, yang menyajikan bahan ajar melalui tahapan: (1)
pengamatan,(2) pertanyaan, (3) penjelasan,(4) aplikasi
dan pemecahan masalah (5). Pada bagian pengamatan,
menyajikan fenomena untuk diamati siswa dan
memancing siswa untuk mengajukan pertanyaan.
Bagian pertanyaan, menyajikan pertanyaan dari video
fenomena yang disertai animasi. Bagian penjelasan
berisi tutorial, untuk menverifikasi pemahaman siswa
tentang konsep momentum dan impuls. Bagian aplikasi,
dengan pemahaman konsep yang dimiliki, siswa dapat
memberikan contoh dan menjelaskan aplikasi dalam
kehidupan dan dilanjutkan dengan penyajian video
aplikasi. Bagian problem solving, berupa soal yang
ditampilkan melalui video yang harus dijawab oleh
siswa. Diharapkan dengan permasalahan yang
dilengkapi dengan tampilan video, siswa lebih mudah
memahami dan memecahkan permasalahan tersebut.

Materi video akan disampaikan dalam bahasa
indonesia, baik secara narasi mauptun teks tertulis.
Animated video yang menggambarkan kehidupan nyata
yang diintegrasikan dengan animasi sebagai pendukung
penjelasan konsep,  nantinya dapat dijadikan sebagai
bahan ajar bagi guru maupun sebagai sumber belajar
mandiri siswa. Dengan animated video, diharapkan
dapat memberikan rangsangan yang sama,
menyamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi
yang sama, sehingga dapat meningkatkan keaktifan
siswa, menemukan kebermaknaan serta meningkatkan
penguasaan konsep.

METODE PENELITIAN
Pengembangan animated video, dilakukan dengan
prosedur: (1) identifikasi kebutuhan, (2) perumusan
tujuan, (3) perumusan materi ajar, dan (4) pembuatan
animated video. Identifikasi kebutuhan, perumusan
tujuan dan perumusan materi ajar dilakukan dengan
mengkaji silabus kurikulum 2013 untuk SMK program
studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika, pada
kompetensi dasar, yaitu: 3.9 Memahami konsep impuls
dan hukum kekekalan momentum, dan 4.5
menggunakan konsep impuls dan momentum dalam
memecahkan masalah sehari- hari. Materi ajar tentang
momentum dan impuls disadur dari buku-buku fisika
universitas dan buku fisika SMK kelas X yang relevan.
Materi ajar mometum dan impuls disampaikan dengan
animated video, yang dibuat dengan program Adobe
premiere editor dan Adob Flash Cs6.

Dengan animated video ini, diharapkan siswa
terbimbing untuk menemukan konsep momentum dan
impuls, dan menjelaskan hubungan antara impuls dan
momentum. Misalkan dihadirkan video orang
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menangkap benda yang berbeda. Pertanyaan yang
dihadirkan dan disertai animasi dari video tersebut,
dapat mengarahkan siswa untuk dapat menjelaskan
definisi momentum. Animated video ini, dirancang
sedemikian rupa agar siswa dapat melakukan
pembelajaran dengan pendekatan saintifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses yang mengawali pengembagan animated

video adalah identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan
dan perumusan materi ajar. Dari kajian terhadap silabus
fisika SMK kurikulum 2013,program studi keahlian
Teknik komputer dan Informatika, pada kompetensi
dasar, yaitu: 3.9 Memahami konsep impuls dan hukum
kekekalan momentum, dan 4.5 menggunakan konsep
impuls dan momentum dalam memecahkan masalah
sehari- hari, diperoleh bahwa keberadaan media
sangatlah diperlukan untuk pengamatan fenomena
sebagai apersepsi, pertanyaan, penjelasan, aplikasi
maupun pemecahan masalah. Tujuan dari penggunaan
animated video, dengan pendekatan santifik agar dapat
dijadikan bahan ajar di kelas maupun belajar mandiri
siswa. Adapun materi yang disampaikan melalui
pembelajaran ini, hanya memuat momentum dan
impuls.

Proses selanjutnya adalah pembuatan animated
video. Melakukan pembuatan video, yang dintegrasikan
dnan animasi. Tampilan video ini dilengkapi dengan
tombol-tombol, yang dapat mempercepat atau
memperlambat, pengaturan musik sehingga
mempermudah menggunakannya.

Animated video yaang dihasilkan, memiliki bagian :
(1) pengamatan, (2) pertanyaan, (3) penjelasan,
(aplikasi), dan (5) problem solving. Bagan pengamatan
menanmpilkan video fenomena tentang kesukaran benda
untuk dihentikan. Bagian pengamatan ini, berfungsi
sebagai observasi awal bagi siswa, sehingga timbul rasa
ingin tahu dan terpancing untuk bertanya.

Gambar 1. Screenshot pengamatan

Bagian pertanyaan merupakan bagian dimana,
siswa harus menjawab pertanyaan video animated, dan
juga mereka harus menjawab pertanyaan yang mereka
buat sendiri saat melihat video fenomena. Pertanyaan ini
didiskusikan dengan kelompoknya, dan hasilnya
dipresentasikan di depan kelas.

Gambar 2. Screenshot pertanyaan

Bagian penjelasan konsep, menyajikan penjelasan
tentang momentum dan impuls secara menyeluruh, yang
dapat dijadikan dasar bagi siswa untu mengetahui
apakah jawaban yang diberikan atas pertanyaan sudah
tepat apa belum. Ini merupakan bentuk verifikasi guru
pada forum diskusi kelas.

Gambar 3. Screenshot penjelasan konsep

Bagian aplikasi, dengan penguasaan dan
pembenaran konsep yang telah dimiliki, siswa
menjelakan aplikasi momentum dan impuls dalam
kehidupan sehari-hari. Selanjutnya guru menampilkan
video aplikasi, sebagai verifikasi penggunaan konsep
dalam kehidupan sehari-hari.

Gambar 4. Screenshot aplikasi

Bagian problem solving, menyajikan soal-soal
untuk dipecahkan dalam bentuk video. Dengan tampilan
soal dalam bentuk video, diharapkan siswa dapat lebih
mudah memahami dan memecahkan permasalahan
tersebut. Dengan mampu menjawab soal dalam bentuk
video, diharapkan siswa lebih mendalam memahami
konsep momentum dan impuls.
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Gambar 5. Screenshot prolem solving

Pemilihan animated video pada materi momentum
dan impuls merupakan tindakan yang tepat, karena
media ini dapat menghadirkan pembelajaran bermakna
bagi siswa. Hal ini dapat memotivasi untuk mempelajari
sesuatu jika bermakna baginya. Dengan tampilan
animated video, siswa dapat membedakan bagaimana
kesukaran untuk mengberhentikan atau menggerakkan
suatu benda. Sifat kelembaman suatu benda dapat
diperhatikan dengan jelas oleh siswa. Sifat kelembaman
benda inilah, dapat dijadikan dasar untuk memahami
konsep momentum. Dari pertanyaan-pertanyaan
animated video, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor
yang mempengaruhi besaran momentum. Pengaruh
waktu sentuh pada tumbukan benda, yang berlangsung
sangat cepat dan sukar diamati, dengan tampilan
slowmotion video dapat diamati dengan jelas. Sehingga
siswa dapat menemukan pengaruh waktu sentuh
terhadap besar gaya impulsnya. Dan juga menemukan
konsep hubungan impuls dan momentum.

Kelebihan dalam media pembelajaran ini
adalah (1) media disajikan melalui video rekaman  nyata
sehingga materi konsep dapat dikaitkan langsung
dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, (2) media
dilengkapi dengan narasi suara dan instrumen musik,
dan (3) membantu guru dalam memberikan penjelasan
kepada siswa melalui pendekatan santifik.

PENUTUP
Simpulan
Media pembelajaran animated video, memiliki
spesifikasi yang berbeda dengan media pembelajaran
yang pernah dikembangkan, diataranya: (1) media ini
berupa video animasi yang dikembangkan dengan
Adobe premiere editor dan Adob Flash Cs6, (2) media
ini menyajikan video rekaman peristiwa, dalam
kehidupan sehari-hari yang dilengkapi dengan animasi
penjelasan konsep materi momentum dan impuls, (3)
media ini dikembangkan dengan pendekatan saintifik
pada sub pokok momentum dan impuls.
Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, disarankan
memperluas cakupan materi, tidah hanya terbatas pada
satu sub pokok materi.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan menerapkan model guided discovery learning dengan menggunakan alat
sederhana untuk mereduksi miskonsepsi siswa SMA pada materi fluida statis. Diujicobakan pada tiga
kelas yaitu kelas X-2, kelas X-3, dan kelas X-4 dengan jumlah siswa seluruhnya sebanyak 90 siswa di
SMA Negeri 19 Surabaya semester genap tahun ajaran 2013/2014 dalam bentuk one group pretest–
posttest design. Data-data yang dikumpulkan berupa data keterlaksanaan pembelajaran, data hasil
belajar, data aktivitas siswa, data respons siswa, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan antara lain: 1) analisis deskriptif kualitatif meliputi: ketuntasan indikator, hasil belajar,
penurunan miskonsepsi; 2) analisis CRI meliputi: intensitas miskonsepsi dan penurunan potensi
miskonsepsi; dan 3) analisis statistik parametrik meliputi: uji normalitas, uji homogenitas, dan uji-t
berpasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) ketuntasan klasikal semua kelas mencapai
100%; 2) reduksi miskonsepsi merujuk pada penurunan miskonsepsi yang dialami oleh rata-rata siswa
kelas X-2 mencapai 59,29%, kelas X-3 mencapai 24,52%, kelas X-4 mencapai 32,50%;  dan 3) respons
siswa terhadap perangkat dan pelaksanaan pembelajaran sangat positif.  Berdasarkan hasil penelitian,
dapat disimpulkan bahwa penerapan model guided discovery learning menggunakan alat sederhana
secara signifikan dapat mereduksi miskonsepsi siswa SMA pada materi fluida statis.

Kata Kunci: Guided discovery learning, miskonsepsi, dan CRI.

Abstract

The purpose of this research is apply guided discovery learning model using simple equipment to
reduce Senior High School students’ misconceptions in static fluid. The tested to three class are class
X-2, class X-3, and class X-4 and involved 90 students at SMAN 19 Surabaya, second semester in
academic year 2013/2014 with one group pretest – posttest design. The data collected include are data
implementation of learning, learning outcome data, student’s activity data, student’s responses data,
and data of documentations. The data analysis techniques used are: 1) quantitative descriptive analysis
among others: completeness indicator, learning outcome, and reduction misconception;. 2) analysis
CRI among others: intensity misconceptions and reduction potential misconceptions; and 3) analysis
statistic parametric among others: normality test, homogeneity test, and paired t-test. The results of this
research are: 1) mastery learning of classical 100%; 2) reduction misconception the same as lowering
misconception, the average result of students misconceptions reduction were  class X-2 average
59,92%, class X-3 average 24,52%, class X-4 average 32,50%; and 3) the students’ responses to
instructional materials are very positive. It’s conclusion that the instructional materials through guided
discovery learning model using simple equipment to significant reduce Senior High School Students
misconceptions in static fluid materials.

Keywords: Guided discovery learning, misconceptions, and CRI.
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PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 adalah kurikulum pengembangan
kompetensi peserta didik, yang menekankan pada
penerapan pendekatan ilmiah (scientific approach)
dalam proses pembelajaran. Pendekatan ilmiah dalam
pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi:
mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan
mengkomunikasikan untuk semua mata pelajaran
(Kemendikbud, 2013).

Fisika merupakan salah satu cabang IPA, karena
itu hakikat fisika dapat di tinjau dan dipahami dari
hakikat IPA. Pelajaran fisika mempelajari gejala-gejala
alam yang dalam memahaminya diperlukan aktivitas
yang melibatkan siswa sebagai pusat pembelajaran.
Pertama, siswa diajarkan bahan kajian yang ditujukan
untuk berpikir/memacu keinginan hendak tahu siswa,
dapat menemukan sendiri jawabannya, serta turut ambil
bagian dalam proses mendapatkan pengetahuan. Kedua,
kegiatan belajar mengajar fisika guru dituntut
memperhatikan sikap siswa terhadap belajar,
mendorong siswa untuk dapat memahami atau
memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya pada
konsep fisika mulai dari yang sederhana sampai dengan
yang kompleks. Siswa diharapkan pada tataran yang
lebih tinggi, dapat menjelaskan contoh-contoh aplikatif
dari prinsip dan konsep fisika yang telah menjadi bagian
dari hidup mereka (Nur, 2008).

Guru perlu menyadari bahwa siswa pada saat
memasuki tahap belajar yang baru, siswa tidak datang
dengan pikiran yang kosong tanpa memiliki
pengetahuan awal (Suparno, 2005). Siswa mungkin
telah memiliki pengetahuan dari pengalaman sehari-hari
dan informasi dari lingkungan sekitar yang disebut
sebagai konsep awal siswa (prakonsepsi) (Fajar &
Supardi, 2013). Konsep awal yang telah dimiliki siswa
tentang fluida statis yang tidak sesuai dengan konsep
ilmiah yang sudah disepakati oleh para ahli, keadaan
demikian disebut dengan miskonsepsi. Miskonsepsi
disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dari siswa
sendiri,  guru yang mengajar, konteks pembelajaran,
cara mengajar, dan buku teks (Suparno, 2005).
Miskonsepsi tersebut umumnya sulit diatasi karena
siswa cenderung mempertahankan konsep awal mereka
secara kokoh (Ibrahim, 2012). Adanya miskonsepsi ini
jelas akan sangat menghambat proses Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) pada penerimaan dan asimilasi
pengetahuan-pengetahuan baru dalam diri siswa,
sehingga akan menghalangi keberhasilan siswa dalam
proses belajar lebih lanjut (Klammer, 1998).

Berg (1991) mengatakan bahwa miskonsepsi tidak
dapat dihilangkan dengan metode ceramah, tanpa
melalui proses belajar yang melibatkan siswa secara
langsung dan aktif mencari solusi dari konflik
kognitifnya. Siswa dilatih dalam proses konflik kognitif
agar terjadi pertentangan dalam pikiran siswa sehingga
mengalami fenomena yang bersifat “anomali”. Metode
pengolahan konflik kognitif bagi guru dan siswa
merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran
karena konflik kognitif dapat mengarahkan pada hasil
yang destruktif maupun konstruktif (Kim, 2006).
Berdasarkan pemahaman terhadap sebuah konsep, siswa
dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis pemahaman,

yaitu tahu konsep (TK), tidak tahu konsep (TTK), dan
miskonsepsi (MK) (Hasan, Bagayoko, & Kelly, 1999).

Peneliti telah melakukan observasi melalui tes
diagnostik dan wawancara kepada guru fisika untuk
mengidentifikasi miskonsepsi fluida statis dengan
sasaran siswa yang telah mengalami pembelajaran
materi fluida statis, yaitu siswa kelas XI IPA-4
diperoleh simpulan bahwa: pertama, hasil observasi tes
diagnostik yaitu (1) rata-rata persentase siswa yang
mengalami TK sebesar 38,37%, TTK sebesar 17,40%,
dan MK sebesar 44,23%; (2) sejumlah konsep pada
materi fluida statis memberikan dampak yang kuat
(mendalam) terhadap miskonsepsi siswa antara lain: (a)
konsep massa jenis dialami oleh 46,52% siswa, (b)
konsep tekanan hidrostatis dialami oleh 32,60% siswa,
(c) konsep  prinsip Pascal dialami oleh  46,15% siswa,
dan (d) konsep prinsip Archimedes, dialami oleh
51,65% siswa. Kedua, hasil wawancara guru fisika yaitu
(1)  guru yang mengajar di kelas XI IPA-4 sangat
kurang menggunakan inovasi sains dalam pembelajaran
ke siswa; (2) pembelajaran di kelas masih didominasi
oleh guru sebagai sumber informasi.

Model guided discovery learning menggunakan
alat sederhana merupakan model pembelajaran yang
berpusat pada siswa di mana dalam pembelajarannya
menggunakan alat sederhana. Alat-alat sederhana ini
dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat dan
harganya sangat murah di masyarakat yang kemudian
dirakit sendiri oleh peneliti menjadi suatu alat yang
dapat digunakan dalam mereduksi miskonsepsi siswa
pada materi fluida statis.

Rasionalisasi penelitian ini menggunakan
Kurikulum 2013 dengan model guided discovery
learning pada siswa kelas X SMA yaitu Kurikulum
2013 menyarankan pembelajaran dengan pendekatan
keterampilan sains, untuk mencapai keterampilan sains
maka model pembelajaran yang sesuai salah satunya
adalah model guided discovery learning. Model guided
discovery learning menggunakan alat sederhana sangat
sesuai untuk mengajarkan materi fluida statis dengan
dasar bahwa dalam materi tersebut siswa dapat
menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui
proses mentalnya sendiri. Siswa dalam menemukan
konsep harus melakukan pengamatan, menggolongkan,
membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan.
Melalui tahap-tahap penyelidikan dengan menggunakan
alat sederhana dalam pembelajaran sehingga terbangun
konsep ilmiah siswa dan dapat mereduksi miskonsepsi
siswa. Akhirnya peneliti ingin merancang dan
melakukan penelitian berjudul “Penerapan Model
Guided Discovery Learning Menggunakan Alat
Sederhana untuk Mereduksi Miskonsepsi Siswa SMA
pada Materi Fluida Statis”. Tujuan penelitian ini adalah
menerapkan model guided discovery learning
menggunakan alat sederhana untuk mereduksi
miskonsepsi siswa SMA pada materi fluida statis.

METODE PENELITIAN
Penerapan model guided discovery learning

menggunakan alat sederhana pada materi fluida statis
menggunakan subjek uji coba dengan melibatkan 90
siswa, terdiri atas 3 kelas yaitu kelas X-2, kelas X-3, dan
kelas X-4 di SMA  Negeri 19 Surabaya.
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(2)

(1)

Rancangan penelitian menggunakan rancangan
one group pretest-posttest design. Rancangan penelitian
ini melibatkan satu kelompok yang diobservasi pada
tahap pretest (O1) yang kemudian dilanjutkan dengan
perlakuan tertentu (X) dan posttest (O2) (Sugiyono,
2014).

keterangan:
O1 adalah pretest untuk mengetahui penguasaan

siswa terhadap materi pelajaran sebelum
pembelajaran.

O2 adalah posttest untuk mengetahui penguasaan
siswa terhadap materi pelajaran setelah
pembelajaran.

X adalah perlakuan pembelajaran dengan
menggunakan model guided discovery
learning menggunakan alat sederhana.

Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif
untuk mendeskripsikan data apa adanya dalam bentuk
persentase dan menjelaskan data atau kejadian dengan
kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif yang
meliputi:
1) Analisis Keterlaksanaan Pembelajaran

Teknik analisis keterlaksanaan pembelajaran
dilakukan oleh dua pengamat yang sudah memahami
lembar pengamatan secara benar. Data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif kuantitatif, selanjutnya hasil
analisis tersebut dijabarkan dengan menggunakan
analisis deskriptif kualitatif untuk memeroleh
pernyataan yang menggambarkan kualitas angka-angka
tersebut. Berdasarkan rata-rata penilaian dari dua
pengamat untuk tiap aspek yang diamati akan
ditentukan kategorinya menurut Suharsimi (2012).

Tidak baik = 1.00 – 1.99
Kurang baik = 2.00 – 2.99
Cukup baik = 3.00 – 3.49
Baik = 3.50 – 4.00

2) Analisis Aktivitas Siswa
Teknik analisis data pengamatan aktivitas siswa

menggunakan deskriptif kuantitatif dan deskriptif
kualitatif yaitu mengamati aktivitas siswa selama
kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran
guided discovery learning menggunakan alat
sederhana. Data hasil pengamatan aktivitas siswa
selama kegiatan pembelajaran dianalisis dengan
menggunakan persentase. Rumus persentase aktivitas
siswa menurut Arifin (2010) dapat disajikan dalam
bentuk persamaan berikut.

%100



N
R

P

keterangan:
P : persentase aktivitas siswa
∑R : jumlah frekuensi kategori pengamatan
∑N : jumlah frekuensi seluruh kategori
pengamatan

selanjutnya data tersebut dideskripsikan secara
kualitatif, aktivitas apa saja dari siswa yang dominan

dan aktivitas apa saja dari siswa yang tidak relevan
dengan model guided discovery learning menggunakan
alat sederhana.
3) Analisis Respons Siswa

Analisis respons siswa yang diberikan dianalisis
dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif
berupa persentase. Persentase tiap respons dihitung
dengan menggunakan rumus:

persentase respons siswa diadaptasi dari Riduwan
(2010) dengan kriteria sebagai berikut:

0% - 20% = Tidak Baik
21% - 40% = Kurang Baik
41% - 60% = Cukup Baik
61% - 80% = Baik
81% - 100% = Sangat Baik

4) Analisis Hasil Belajar
Hasil belajar pengetahuan siswa ditentukan

dengan ketuntasan indikator tujuan pembelajaran, baik
secara ketuntasan individual maupun ketuntasan
klasikal. Secara individual siswa dikatakan tuntas
apabila rata-rata ketercapaian indikator yang diwakili
tujuan pembelajaran memenuhi Kriteria Ketuntasan
Minimum (KKM) mata pelajaran fisika di SMA N 19
Surabaya yaitu nilai ≥ 75. Ketika nilai minimal siswa
mencapai 75 maka perlu diperhatikan nilai N-gain
dapat dilihat pada persamaan 3, dari masing-masing
siswa yang menunjukkan peningkatan hasil belajar
fisika siswa sebelum dan setelah perlakuan.

pre

prepost

SS
SS

GainN





max

keterangan:
= nilai Gain

Spost = nilai posttest
Spre = nilai pretest
Smax = nilai maksimal

Selanjutnya dari hasil perhitungan N-Gain tersebut
kemudian dikonversi dengan kriteria menurut Hake
(1999) sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Normalized Gain
Skor N-Gain Kriteria Normalized Gain
0.70 < N-Gain Tinggi
0.30 ≤ N-Gain ≤ 0.70 Sedang
N-Gain < 0.30 Rendah

5) Analisis Penurunan Miskonsepsi
Pengidentifikasian penurunan miskonsepsi siswa

dapat dilakukan dengan cara menganalisis potensi
miskonsepsi siswa pretest-posttest yang mengalami
penurunan miskonsepsi secara individu, tetapi pada
analisis kelompok digunakan rata-rata nilai CRI tiap
siswa. Rata-rata nilai CRI untuk jawaban benar disebut
dengan CRIB dan rata-rata nilai CRI untuk jawaban
salah disebut dengan CRIS. Hasil bagi antara siswa
yang menjawab benar dengan jumlah total siswa
disebut dengan fraksi benar (FB).

O1 X O2
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Gambar 1. Hasil keterlaksanaan RPP kelas X-2

Gambar 2. Hasil keterlaksanaan RPP kelas X-3

Gambar 3. Hasil keterlaksanaan RPP kelas X-4

pada kasus di mana rata-rata CRI mendekati atau sama
dengan 2,5 maka fraksi benar digunakan untuk
menentukan apakah rata-rata nilai CRI harus
digolongkan rendah atau tinggi. Misalnya, jika terjadi
rata-rata nilai CRIS yang mendekati atau sama dengan
2,5 dan fraksi benarnya rendah (FB < 0,5), maka CRIS
tersebut dapat digolongkan CRI tinggi karena proporsi
siswa yang menjawab salah lebih besar. Sebaliknya,
jika pada CRIS tersebut fraksi benarnya tinggi (FB >
0,5), maka CRIS tersebut digolongkan CRI rendah
karena proporsi siswa yang menjawab benar lebih besar
(Hasan, Bagayoko, & Kelly, 1999).

Pengaruh pembelajaran model guided discovery
learning menggunakan alat sederhana yang diberikan
selama tiga kali pertemuan dapat diketahui dengan
melakukan analisis statistik parametrik menggunakan
SPSS 17.0 dengan memperhatikan beberapa asumsi
bahwa  pengujian ukuran populasi melalui data sampel
yaitu data yang akan dianalisis harus berdistribusi
normal dan menggunakan data dua kelompok atau lebih
yang homogen (Sugiyono, 2014).
a) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada data pretest
dengan asumsi bahwa sebelum diberikan perlakuan
yang sama pada masing-masing kelas X-2, kelas X-3,
dan kelas X-4 terlebih dahulu dilihat kenormalan
datanya. Kenormalan data dapat diketahui dengan
menggunakan beberapa uji statistik, tetapi dalam
penelitian ini hanya menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov dengan taraf signifikansi α = 0.05 (2-tailed).
Bentuk hipotesis untuk uji normalitas menurut
Sugiyono (2014) adalah:

H0: data berasal dari populasi berdistribusi normal.
H1: data berasal dari populasi tidak berdistribusi

normal.
pada pengujian hipotesis kriteria untuk menerima atau
menolak H0 berdasarkan P-value atau istilah
Signifinance (Sig) adalah sebagai berikut:

Jika Sig < α, maka H0 ditolak.
Jika Sig > α, maka H0 diterima.

b) Uji Homogenitas
Pengujian homogenitas adalah pengujian

mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah
distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang digunakan
dalam penelitian ini adalah  uji Levene dengan taraf
signifikansi α = 0.05 (2-tailed) pengujian hipotesis
menurut Santoso (2014) adalah:

H0: data berasal dari varians populasi yang sama.
H1: data berasal dari varians populasi yang tidak

sama.
pada pengujian hipotesis kriteria untuk menerima atau
menolak H0 berdasarkan P-value atau istilah
Signifinance (Sig) adalah sebagai berikut:

Jika Sig < α, maka H0 ditolak.
Jika Sig > α, maka H0 diterima.

c) Uji-t Berpasagan
Uji-t berpasangan digunakan untuk

membandingkan dua sampel atau lebih yang
berpasangan, diartikan sebagai sebuah sampel dengan
subjek yang sama, namun mengalami perlakuan
berbeda (hasil pretest siswa sebagai data sebelum
perlakuan dan hasil posttest siswa sebagai data setelah
perlakuan). Uji-t berpasangan menggunakan derajat

bebas n-1, di mana n adalah jumlah sampel dan taraf
signifikansi α = 0.05 (2-tailed). Bentuk hipotesis untuk
uji-t menurut Sugiyono (2014) adalah:

H0 : rata-rata hasil pretest dan hasil posttetest tidak
terdapat perbedaan.

H1 : rata-rata hasil pretest dan hasil posttetest
terdapat perbedaan.

pada pengujian hipotesis kriteria untuk menerima atau
menolak H0 berdasarkan P-value atau istilah
Signifinance (Sig) adalah sebagai berikut:

Jika Sig > α, maka H0 diterima.
Jika Sig < α, maka H0 ditolak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Keterlaksanaan RPP

Pengamatan dilakukan setiap kali tatap muka oleh
dua pengamat yang sudah dilatih sehingga dapat
mengoperasikan lembar pengamatan secara benar.
Penilaian ini meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan
inti, kegiatan penutup, pengelolaan waktu, dan
pengamatan suasana kelas. Keterlaksanaan perangkat
pembelajaran minimal memeroleh skor 3,5 dikatakan
berkategori baik (Suharsimi, 2012), dapat dilihat pada
grafik Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.

keterangan:
P1  = pertemuan pertama KP  = kegiatan pendahuluan
P2  = pertemuan kedua KI   = kegiatan inti
P3  = pertemuan ketiga KT  = kegiatan penutup
SK = suasana kelas
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Beberapa aspek yang diamati, berdasarkan hasil
pengamatan dua orang pengamat, secara keseluruhan
hasil keterlaksanaan RPP yaitu: (1) kelas X-2
pertemuan pertama mendapat skor rata-rata 3,5 dengan
kategori cukup baik, pertemuan kedua mendapat skor
rata-rata 3,7 dengan kategori baik, dan pertemuan
terakhir mendapat skor rata-rata 3,9 dengan kategori
sangat baik; (2) kelas X-3 pertemuan pertama mendapat
skor rata-rata 3,4 dengan kategori cukup baik,
pertemuan kedua mendapat skor rata-rata 3,6 dengan
kategori baik, dan Pertemuan terakhir mendapat skor
rata-rata 3,9 dengan kategori baik; (3) kelas X-4
pertemuan pertama mendapat skor rata-rata 3,3 dengan
kategori cukup baik, pertemuan kedua mendapat skor
rata-rata 3,5 dengan kategori cukup baik, dan pertemuan
terakhir mendapat skor rata-rata 3,8 dengan kategori
baik (Suharsimi, 2012).

Keterlaksanaan RPP pada kelas X-2, kelas X-3,
dan kelas X-4 umumnya mengalami peningkatan
efektivitas pada setiap pertemuan yaitu  dari pertemuan
pertama meningkat ke pertemuan kedua dan meningkat
lagi ke pertemuan ketiga. Terjadinya peningkatan
keterlaksanaan RPP karena peneliti melakukan evaluasi
bersama-sama dengan pengamat di setiap selesai
pembelajaran, mengenai hal-hal yang menjadi
kekurangan dan berupaya meningkatkan keterlaksanaan
pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kesimpulan
dari keterlaksanaan RPP pada kelas X-2, kelas X-3, dan
kelas X-4 yaitu baik, yang berarti guru mampu
mengelola pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan
model guided discovery learning menggunakan alat
sederhana. Guru mampu mengorganisir siswa ke dalam
pembelajaran aktif dan menyenangkan. Siswa mendapat
kesempatan untuk mengeksplorasi pengetahuan awal
supaya menemukan sendiri jawaban dari permasalahan
yang dihadapi (Carin, 1993; Budiningsih, 2005).
C. Keefektifan Model Guided Discovery Learning

Keefektifan model guided discovery learning
dapat dilihat dari hasil belajar, penurunan miskonsepsi,
aktivitas siswa dan respons siswa.
1) Hasil belajar

Hasil belajar siswa dapat diperoleh dari
ketuntasan indikator tujuan pembelajaran dan nilai
KKM yang diperoleh siswa.
(a) Ketuntasan indikator

Hasil ketuntasan indikator tujuan pembelajaran
dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. Ketuntasan Indikator

Kelas Rata-rata KI Rata-rata
N-Gain Keterangan

X-2 3,63 0,85 Tuntas
X-3 3,89 0,96 Tuntas
X-4 3,76 0,90 Tuntas

Keterangan: KI = Ketuntasan Indikator

Indikator yang dipilih sesuai dengan model
pembelajaran guided discovery learning menggunakan
alat sederhana dan Kurikulum 2013 pada aspek
pengetahuan yang merujuk pada revisi taksonomi
pendidikan Bloom pada ranah kognitif. Indikator
pembelajaran yang disusun dengan urutan hirarki, mulai
yang sederhana sampai dengan yang kompleks

(Anderson & Kratwohl, 2013). Indikator pembelajaran
dalam penelitian ini merujuk pada kata operasional
meliputi: (1) menafsirkan; (2) mendefinisikan; (3)
mengklasifikasikan; (4) menerapkan; (5)
membandingkan; (6) merangkum; dan (7)
menyimpulkan.

Penerapan hasil pembelajaran model guided
discovery learning menggunakan alat sederhana bahwa
semua indikator pembelajaran telah mencapai
ketuntasan pada aspek pengetahuan pada kelas X-2,
kelas X-3, dan kelas X-4 terlihat pada hasil posttest
siswa dan rata-rata N-Gain yang merupakan derajat
pengaruh pembelajaran terhadap miskonsepsi siswa
berkategori tinggi dengan keterangan dapat melanjutkan
ke KD selanjutnya (Hake, 1999).
(b) Nilai KKM

Nilai KKM masing-masing siswa kelas X-2, kelas
X-3, dan kelas X-4  SMA Negeri 19 Surabaya
dinyatakan mencapai nilai KKM untuk mata pelajaran
fisika bila mendapat skor ≥ 75 (Kemendikbud, 2013)
dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketuntasan hasil belajar

Kelas
Skor Rata-
rata
Individu

Ketuntasan
Kalsikal

Rata-rata
N-Gain Ket

X-2 90,71 100% 0,87 Tunta
s

X-3 97,26 100% 0,96 Tunta
s

X-4 94,27 100% 0,92 Tunta
s

Nilai pretest yang diperoleh siswa pada masing-
masing kelas menunjukkan kemampuan awal siswa
secara individu memeroleh ketuntasan individual yang
rendah dengan predikat tidak tuntas dan juga diperoleh
ketuntasan klasikal sebesar 0%. Kemudian diberikan
perlakukan dengan model guided discovery learning
menggunakan alat sederhana sebanyak tiga kali
pertemuan kemudian diberikan posttest. Hasil posttest
yang diperoleh siswa pada masing-masing kelas
menunjukkan secara individu semua siswa mencapai
KKM dan secara klasikal memeroleh ketuntasan hasil
belajar 100%, dan berdasarkan nilai N-Gain rata-rata
berkategori tinggi, hanya saja ada beberapa siswa yang
memeroleh nilai N-Gain berkategori sedang. Siswa-
siswa yang memeroleh N-Gain kategori sedang,
disebabkan karena siswa tersebut memiliki aktivitas
pembelajaran yang rendah bila di bandingkan dengan
siswa-siswa yang memperoleh ketuntasan belajar
dengan nilai N-Gain kategori tinggi, di mana memiliki
aktivitas pembelajaran yang tinggi. Hasil penelitian ini
sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ratunguri (2001) menyimpulkan bahwa model
pembelajaran berorientasi konstruktivisme dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dan Syamsudini
(2002) menyimpulkan bahwa metode discovery
learning efektif meningkatkan hasil belajar siswa.
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2) Penurunan Miskonsepsi Siswa
Tabel 4. Penurunan miskonsepsi berdasarkan konsep

Konsep

Persentase Penurunan
MK

Kls X-2 Kls X-3 Kls X-
4

1. Massa Jenis 73,33 53,81 49,46
2. Tekanan

Hidrostatis 44,76 18,57 35,44

3. Prinsip Pascal 57,62 16,67 35,51
4. Prinsip
Archimedes 61,43 9,05 10,75

Tabel 5. Penurunan miskonsepsi masing-masing siswa

Kelas
Persentase Miskonsepsi
Pretest Posttest Penurunan

X-2 64,64 5,36 59,29
X-3 27,02 2,50 24,52
X-4 37,62 5,12 32,50

Tabel 6. Penurunan miskonsepsi berdasarkan nilai FB

Kelas Pretest Posttest
FB K P FB K P

X-2 0,28 T BS 0,97 R BB
X-3 0,29 T BS 0,97 R BB
X-4 0,30 T BS 0,94 R BB

Keterangan:
FB = Fraksi Benar;
K = Kategori;
T = Tinggi;
BS = Banyak Salah;
P = Proporsi;
R = Rendah;
BB = Banyak Benar.

Penurunan miskonsepsi yang dilihat dari beberapa
bagian meliputi konsep materi, masing-masing siswa
dan nilai FB dari analisis CRI diperoleh beberapa fakta:
(1) fakta dari hasil pretest yaitu rendahnya pemahaman
konsep siswa yang disebabkan oleh adanya
miskonsepsi dan kekurangmantapan konsepsi siswa, hal
ini terjadi karena sebelum siswa masuk dalam
pembelajaran fisika, mereka sudah banyak
berpengalaman dengan peristiwa-peristiwa fisika dalam
kehidupan sehari-hari sehingga sudah terbangun suatu
konsepsi yang bisa saja benar atau belum tentu sama
dengan konsepsi fisikawan, konsep semacam itu
disebut prakonsepsi (Berg, 1991; Hammer, 1996;
Ibrahim, 2012); (2) fakta dari hasil posttest yaitu
kegiatan belajar mengajar menggunakan model guided
discovery learning menggunakan alat sederhana
membuat siswa terlibat langsung secara aktif dalam
proses menemukan jawaban sendiri dari permasalahan
yang dihadapi, sehingga siswa semakin menguasai
konsep dengan benar (Bruner, 1990; Carin, 1993;
Budiningsih, 2005; Dahar, 2011); (3) siswa mengalami
peningkatan penguasaan konsep atau tahu konsep
mengakibatkan terjadinya penurunan miskonsepsi
siswa serta ketuntasan belajar siswa telah mencapai

KKM baik secara individual maupun klasikal (Berg,
1991; Suparno, 2005; Ibrahim, 2010).

Hasil uji normalitas menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil uji normalitas
Sampel α Sig Keterangan
Kelas X-
2 0,05 0,124 Normal

Kelas X-
3 0,05 0,459 Normal

Kelas X-
4 0,05 0,645 Normal

Berdasarkan pengujian hipotesis H0 dan H1, diperoleh
yaitu sig > α maka  H0 diterima, berarti data berasal dari
populasi berdistribusi normal. Hal tersebut dimaknai
bahwa keadaan sampel yang diambil mirip dengan
populasi yang sebenarnya.

Hasil uji homogenitas menggunakan uji Levene
seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil uji homogenitas
Sampel α Sig Keterangan
Kelas X-
2 0,05 0,166 Homogen

Kelas X-
3 0,05 0,166 Homogen

Kelas X-
4 0,05 0,166 Homogen

Berdasarkan pengujian hipotesis H0 dan H1, diperoleh
yaitu sig > α maka H0 diterima, berarti data berasal dari
varians populasi yang homogen. Hal tersebut
menunjukkan bahwa semua siswa memiliki
kemampuan pengetahuan yang sama pada awal
pembelajaran.

Hasil uji-t berpasangan (paired sample- t test)
seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Hasil uji-t berpasangan
Sampel ttabel thitung α Sig
Kelas X-
2 2,042 27,286 0,05 0.000

Kelas X-
3 2,042 34,111 0,05 0.000

Kelas X-
4 2,042 34,852 0,05 0.000

Berdasarkan pengujian hipotesis H0 dan H1,
diperoleh yaitu sig < α maka H0 ditolak atau ttabel < thitung
maka H0 ditolak, berarti rata-rata hasil pretest dan hasil
posttest terdapat perbedaan signifikan (Suharsimi,
2013; Sugiyono, 2014). Hal tersebut menunjukkan
bahwa data pretest sebelum diberikan perlakukan
pembelajaran dan data posttest setelah diberikan
perlakukan pembelajaran diketahui bahwa perlakuan
pembelajaran model guided discovery learning
mempunyai pengaruh signifikansi terhadap peningkatan
kemampuan pengetahuan yang dimiliki siswa dan dapat
menurunkan miskonsepsi siswa.
3) Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa diperoleh dari pengamatan kedua
pengamat di setiap pertemuan. Secara dominan
menunjukkan aktivitas siswa yang relevan dan
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menonjol dengan model guided discovery learning
menggunakan alat sederhana, aktivitas siswa tersebut
ditunjukkan dengan siswa aktif melakukan eksperimen,
menganalisis hasil eksperimen, berdiskusi,
memperhatikan peragaan, dan penjelasan guru sebagai
fasilitator dalam pembelajaran. Aktivitas siswa di setiap
pertemuan terjadi peningkatan dari pertemuan pertama,
kedua, dan ketiga, tetapi masih ditemukan di setiap
pertemuan beberapa siswa melakukan perilaku yang
tidak relevan namun perilaku tersebut mengalami
penurunan dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga.
4) Respons Siswa

Informasi tentang respons siswa terhadap kegiatan
belajar mengajar diperoleh dari angket yang diberikan
ke siswa setelah diberikan perlakukan pembelajaran
sebanyak tiga kali pertemuan. Hasil respons siswa rata-
rata memberikan respons yang baik terhadap komponen
pembelajaran meliputi BAS, LKS, soal tes miskonsepsi,
cara guru mengajar, dan suasana kelas, dengan
menerapkan model guided discovery learning
menggunakan alat sederhana.  Terlihat dari motivasi
siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dan semangat
untuk belajar sehingga siswa dapat fokus untuk
menemukan jawaban atas rasa keingintahuannya
melalui proses mentalnya sendiri. Siswa dapat lebih
mudah memahami apa yang diajarkan dan apa yang
mereka pelajari. Dorongan siswa yang berasal dari
dalam diri sendiri untuk belajar, menyebabkan siswa
akan melakukan percobaan dengan teliti dan
bertanggungjawab. Sehingga mereka dapat memaknai
apa yang mereka peroleh. Hal tersebut sejalan dengan
pendapat Bell (1978) dan Carin (1993).

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil analisis, diskusi, dan pembahasan,
maka dapat dibuat kesimpulan bahwa Penerapan model
guided discovery learning dengan menggunakan alat
sederhana dapat secara efektif mereduksi miskonsepsi
siswa SMA pada materi fluida statis.
Saran
Saran dapat dikemukakan oleh peneliti berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan adalah masih terdapat
beberapa siswa yang mempertahankan (resistensi)
miskonsepsi yang dialami. Sehingga diharapkan untuk
penelitian lanjutan memperhatikan tindak lanjut
bagaimana mengatasi siswa yang masih resistensi
terhadap miskonsepsi sehingga dapat diubah menjadi
konsep yang ilmiah.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian untuk menguji efektifitas strategi pembelajaran @UnESa-GAIn dalam
pembelajaran materi konduktor dan isolator di sekolah dasar.  Penelitian ini menggunakan desain
penelitian dan pengembangan (research and development) model Dick and Carey (2009). Tahap
small group try out dilaksanakan setelah validasi ahli dan praktisi terhadap desain strategi
pembelajaran @UnESa-Gain dan perangkatnya. Tahap Small group try out ini menerapkan One-
Group Pretes-Posttest Design. Subyek penelitian adalah siswa kelas 6A SD Muhammadiyah 8
Banjarmasin sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang dengan gaya kognitif Field Independent
(FI) dan 5 orang dengan gaya kognitif Field Dependent (FD) yang dibagi menjadi 2 kelompok
heterogen. Pembelajaran dilaksanakan selama 6 pertemuan oleh peneliti dan diobservasi oleh 3 guru
SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin. Efektifitas strategi pembelajaran  diukur berdasarkan kriteria-
kriteria: pengetahuan isi, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan sosial, keterampilan
psikomotor dan perilaku berkarakter dalam kategori baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
strategi pembelajaran @UnESa-GAIn efektif untuk pembelajaran materi konduktor dan isolator.
Hasil belajar yang dicapai siswa menunjukkkan: pengetahuan isi kategori sangat baik/tuntas secara
klasikal, kemampuan memecahkan masalah siswa FI kategori baik, sedangkan siswa FD kategori
kurang, keterampilan sosial siswa kategori baik, keterampilan psikomotor kategori sangat baik, dan
perilaku berkarakter siswa kategori baik. Perlu perbaikan strategi ini agar siswa FI maupun FD
dapat mencapai kemampuan memecahkan masalah minimal dalam kategori baik.

Kata Kunci: strategi pembelajaran @UnESa-GAIn, konduktor-isolator, gaya kognitif, Field
Independent (FI), Field Dependent (FD)

Abstrak

The effectiveness of @UnESa-GAIn learning strategy in conductor and insulator learning process at
elementary school was studied. This study appllied a research and development design of Dick and
Carey’s model (2009). This small group try out stage was carried out after the experts and
practitioners validated the learning strategy design and it’s learning material, by using One-Group
Pretest-Posttest Design. The research subjects were 10 students of class 6A of SD Muhammadiyah 8
Banjarmasin which consist of 5 students with FI cognitive style and 5 student with FD cognitive style,
who were divided into 2 heterogeneous groups. Learning processes were carried out for 6 meetings by
researcher and observed by 3 teachers of SD Muhammadiyah 8 Banjarmasin. The effectiveness of
learning strategy is measured by criteria of: students’content knowledge, problem-solving skills,
social skills, psychomotoric skills and character in good categories. The results showed that the
@UnESa-GAIn learning strategies is effective for conductor and insulator learning process. The
students’ reached-learning outcomes indicated that content knowledge in exelent category, problem-
solving skills in good category for FI but in lack category for FD, social skills in good category,
psychomotoric skills in exelent category and character in good category. It need to improve this
strategy so that both the FI and FD students will reach problem-solving skills minimally in good
category.

Keywords: learning strategies, @UnESa-GAIn, conductor and insulator, cognitive style, Field
Independen (FI), Field Dependent (FD)
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PENDAHULUAN
Menurut Gagne (1983:285) pengajaran merupakan
sekumpulan kejadian yang bersifat eksternal (learning
event) yang dirancang untuk mendukung terjadinya
proses internal belajar pada diri siswa. Lingkungan
belajar umumnya didesain oleh guru yang tidak hanya
berupa tempat berlangsungnya pembelajaran, tetapi juga
strategi, teknologi dan media yang dibutuhkan untuk
menyampaikan informasi dan memandu proses
pembelajaran.

Selain faktor eksternal pembelajaran sangat
dipengaruhi oleh faktor internal siswa khususnya
karakteristik individu siswa. Setiap individu berbeda
dengan individu lainnya baik dalam aspek fisik maupun
psikologis seperti kecerdasan, kemampuan (aptitude),
minat, ingatan, emosi, kemauan dan sebagainya.
Dengan demikian ada siswa yang cepat dan ada juga
siswa yang lambat dalam belajar, ada siswa yang cocok
dengan gaya belajar tertentu sementara yang lain tidak
cocok dengan gaya tersebut.

Karakteristik individu tersebut dapat
mempengaruhi hasil belajar yang dicapai siswa.
Implikasi dari perbedaan individu dalam pembelajaran
adalah bahwa mengajarkan bahan yang sama, metode
sama serta cara penilaian yang sama kepada semua
orang maka tidak akan dicapai hasil belajar yang sama.
Sebagian siswa akan mencapai hasil yang optimal
sedangkan yang lain tidak. Dengan demikian
pembelajaran yang baik harus mempertimbangkan
perbedaan individu agar setiap siswa dapat berkembang
sesuai dengan kemampuan dan potensi yang
dimilikinya.

Meskipun perbedaan karakteristik individu ini
mempengaruhi pencapaian hasil belajar, namun dalam
praktek pembelajaran khususnya dengan sistem klasikal,
masalah ini hampir tidak mendapatkan perhatian.
Penerapan model ATI (Aptitude Treatment Interaction)
berbasis kemampuan pemahaman konsep prasyarat,
dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa (Herlina,
2011). Pengembangan model CSTI (Cognitive Style
Treatment Interaction) juga menunjukkan pencapaian
hasil belajar kognitif dan afektif secara optimal
(Azzahra, 2013; Ilmah, 2014).

Menurut Danili and Reid (2006) cognitive style
are characteristic modes of perceiving, remembering,
thinking, problems solving, decision making that are
reflective of information processing regularities that
develop in congenial ways.  Gaya kognitif  merupakan
sikap yang stabil, kecenderungan dan kebiasaan strategi
dalam memproses informasi dan karakteristik bagi
individu.

Gaya kognitif ini terbukti mempengaruhi hasil
belajar (Hindal et al., 2009; Ardana, 2008; Stamovlasis
et al., 2010; Tinajero &  Paramo,1997), dan lingkungan
belajar yang harus disiapkan oleh guru agar siswa
belajar sesuai dengan karakteristiknya.

Siswa dengan gaya kognitif field Independent (FI)
mempunyai karakteristik (1) analitik, kompetitif,
independen, dan bersifat individual (2) mempunyai
tujuan, sasaran, strategi dan penguatan sendiri (3)
termotivasi secara intrinsik (4) kurang keterampilan
sosial/lebih menyukai tugas-tugas individual (5)
terstruktur dan terorganisir dengan baik dalam belajar.

Mereka mampu mengabstraksikan elemen dari
konteksnya atau latar belakang dari konteks. Mereka
cenderung menggunakan pendekatan pemecahan
masalah dengan cara yang lebih analitik. Sedangkan
siswa dengan gaya kognitif Field Dependen (FD)
mempunyai karakteristik sebaliknya (Davis, 2006;
Cano, 1993).

Berdasarkan kajian di atas maka strategi
pembelajaran harus mampu menfasilitasi perbedaan
gaya kognitif siswa agar tujuan pembelajaran dapat
dicapai secara optimal. Penerapan strategi pembelajaran
yang banyak melibatkan aktivitas analitik seperti
inquiry, maka siswa dengan gaya kognitif FD harus
mendapatkan bantuan yang memadai agar dapat
mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sebaliknya
pada penerapan strategi pembelajaran tipe kooperatif,
maka siswa dengan gaya kognitif FI perlu bantuan
dalam proses pembelajaran agar mau dan mampu
berinteraksi dengan sesama  peserta didik atau dengan
guru.

Penelitian ini merupakan tahap small group try out
dari model penelitian dan pengembangan Dick and
Carey (2009) untuk menguji efektivitas strategi
pembelajaran @UnESa-GAIn pada pembelajaran
konduktor dan isolator. Strategi pembelajaran @UnESa-
GAIn merupakan strategi pembelajaran berbasis
pemecahan masalah terbimbing yang didesain
berdasarkan pada perkembangan kognitif kongkrit dan
gaya kognitif siswa sekolah dasar. Strategi pembelajaran
@UnESa-GAIn terdiri dari 7 tahap pembelajaran yaitu
Attention (@), Understanding Problem (Un),
Exploration (E), Sharing (Sa), Game (G), Assesment
(A) dan Individual Task (In) (Sholahuddin dkk., 2014).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan
pengembangan (research and development) model Dick
and Carey. Tahap small group try out dilaksanakan
setelah dilakukan validasi ahli dan praktisi terhadap
desain strategi pembelajaran @UnESa-Gain dan
perangkatnya. Tahap Small group try out ini
menerapkan One-Group Pretes-Posttest Design.

Subyek penelitian adalah siswa kelas 6A SD
Muhammadiyah 8 Banjarmasin sebanyak 10 orang yang
terdiri dari 5 orang dengan gaya kognitif FI dan 5 orang
dengan gaya kognitif FD, yang dibagi menjadi 2
kelompok heterogen.

Pembelajaran dilaksanakan selama 6 pertemuan
oleh peneliti dan diobservasi oleh 3 guru SD
Muhammadiyah 8 Banjarmasin. Materi pembelajaran
terdiri dari dua KD yakni KD-5.1: Membandingkan sifat
kemampuan menghantarkan panas dari berbagai benda
dan KD-5.2: Menjelaskan alasan pemilihan benda dalam
kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan
menghantarkan panas.

Efektifitas strategi pembelajaran  diukur
berdasarkan kriteria-kriteria: pengetahuan isi (content
knowledge), kemampuan memecahkan masalah,
keterampilan sosial keterampilan psikomotor dan
perilaku berkarakter minimal dalam kategori baik.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum dilaksanakan pembelajaran dilakukan tes
keterampilan proses untuk mengetahui keterampilan-
keterampilan dasar yang diperlukan dalam

pembelajaran menggunakan strategi @UnESa-GAIn.
Hasil tes keterampilan proses siswa sebelum
pembelajaran menggunakan strategi @UnESa-GAIn,
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Skor Keterampilan Proses Siswa

Skor
Keterampilan Proses

Observing Classifying Meassuring Communi-
cating Inferring Predicting Experimen-

ting
Jumlah skor 23 22 38 22 23 31 13

Skor maks 40 30 50 40 40 50 50
% Capaian
Indikator 58 73 76 55 58 62 26

Skor rata-rata
FD 59

Skor rata-rata FI 56

Berdasarkan data persentase capaian setiap
indikator keterampilan proses menunjukkan bahwa
siswa kelas 6 yang menjadi subyek penelitian masih
memerlukan penguatan keterampilan proses dasar
terutama keterampilan  mengamati,
mengkomunikasikan data, menyimpulkan.
Keterampilan ini dilatihkan terlebih dahulu melalui
model pembelajaran langsung (direct instruction)
sebelum diterapkan strategi pembelajaran @UnESa-
GAin .

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan
(Sholahuddin dan Arsyad, 2014) siswa sekolah dasar
kelas 6 tidak terbiasa mengikuti aktifitas pembelajaran
yang melibatkan kerja kelompok, diskusi, dan inquiri.
Hasil tes keterampilan proses dasar juga menunjukkan
bahwa keterampilan mengamati (observing),
mengkomunikasi-kan data (communicating), dan
membuat kesimpulan (inferring) relatif kurang. Khusus
keterampilan proses experimenting masih sangat rendah
karena keterampilan proses ini merupakan keterampilan
proses lanjut dan tidak menjadi target pengembangan
secara khusus pada siswa sekolah dasar.

Sebelum pembelajaran menggunakan strategi
@UnESa-GAIn, siswa dibiasakan dengan berbagai
keterampilan dasar menggunakan strategi direct
instruction. Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan
strategi direct instruction menunjukkan bahwa strategi
ini dapat diterapkan dengan sangat baik sehingga
diharapkan mampu membiasakan siswa dengan
keterampilan-keterampilan proses yang diperlukan
dalam memecahkan masalah. Langkah-langkah
pemecahan masalah yang dilakukan melalui strategi ini
sama dengan yang dilakukan pada strategi @UnESa-
GAIn, hanya saja langkah pembelajaran melibatkan
scaffolding yang cukup banyak. Tiga tahap utama
strategi direct instruction adalah guru
mempresentasikan keterampilan yang harus dilakukan
siswa, guru memberi latihan terbimbing dan selanjutnya
diakhiri dengan tahap latihan mandiri.

Keterlaksanaan strategi direct instruction juga
dilihat dari aktivitas siswa yang relevan dengan strategi
yang diterapkan. Aktivitas siswa juga menunjukkan
keterlaksanaan strategi direct instruction secara baik.
Meskipun demikian beberapa aktivitas belum

dilaksanakan oleh siswa secara optimal seperti aktivitas
bertanya, memperhatikan penjelasan siswa lain,
mengemukakan gagasan dan mencari informasi dari
berbagai sumber. Pengalaman inquiri yang kurang
memerlukan pembiasaan yang berkelanjutan agar
aktivitas tersebut dapat dilakukan siswa secara optimal.

Setelah diterapkan strategi pembelajaran langsung
selama 2 pertemuan, pembelajaran berikutnya
mengguna-kan strategi @UnESa-GAIn. Penerapan
strategi ini juga diamati untuk memastikan bahwa
strategi berlangsung dengan baik, agar mendukung
tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil observasi
menunjukkan bahwa strategi @UnESa-GAIn dapat
diterapkan dengan sangat baik. Aktivitas siswa pada
penerapan strategi pembelajaran @UnESa-GAIn juga
mendukung keterlak-sanaan strategi tersebut dengan
baik.

Dampak instruksional (instructional effect) yang
diukur dari implementasi strategi pembelajaran
@UnESa-GAIn ini meliputi: penguasaan pengetahuan
isi (content knowledge) (Tabel 2) dan kemampuan
memecahkan masalah IPA (Tabel 3) yang meliputi
langkah-langkah: memahami masalah, membuat
prediksi, mencari informasi dari berbagai
sumber/melakukan observasi, menyajikan data,
menginterpretasi data, membuat kesimpulan,
mempresentasikan solusi, dan mengevaluasi solusi.
Sementara, dampak pengiring (nurturent effect) sebagai
akibat terciptanya suasana belajar yang dialami
langsung oleh siswa tanpa arahan langsung dari guru
yang diukur meliputi: keterampilan sosial, dan perilaku
berkarakter (karakter teliti, jujur, dan
bertanggungjawab, dan sikap positif terhadap
pembelaja-ran sains).
Pengetahuan Isi

Setelah mengikuti pembelajaran, pemahaman
siswa mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dari rata-rata 52,00 menjadi 83,20 (Tabel 2). Meskipun
pemahaman awal siswa dengan gaya kognitif FI sedikit
lebih rendah, namun setelah mengikuti pembelajaran,
pemhaman siswa FI (84,80) lebih tinggi dibandingkan
siswa FD (81,60). Pembelajaran ini berhasil
meningkatan capaian pemahaman siswa terhadap setiap
indikator antara 23 sampai 42%. Meskipun indikator 3



179

mengalami peningkatan sebesar 27% namun di akhir
pembelajaran rata-rata pemahaman siswa baru
mencapai 65%. Instrumen tes untuk indikator ini 3
pertanyaan yang memerlukan kemampuan analisis
siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan analisis
siswa masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Kemampuan Memecahkan Masalah

Hasil tes kemampuan memecahkan masalah
(Tabel 3) secara terbimbing menunjukkan bahwa
kemampuan memecahkan masalah siswa menunjukkan
peningkatan dibanding sebelum mengikuti
pembelajaran, meskipun secara rata-rata kemampuan
siswa masih belum memuaskan namun beberapa siswa,
khususnya yang memiliki gaya kognitif FI
menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan,
dibandingkan umumnya siswa dengan gaya kognitif
FD.

Kemampuan memecahkan masalah tersebut
konsisten dengan pemahaman siswa terhadap konsep
konduktor dan isolator. Fakta ini diduga karena
perbedaan karakteristik kedua kelompok siswa. Siswa
dengan gaya kognitif FI mempunyai kemampuan
mengabstraksikan elemen-elemen dari konteksnya dan
kemampuan analisis yang umumnya lebih baik
dibandingkan dengan siswa dengan gaya kofnitif FD.

Tabel 2. Kemampuan Memecahkan Masalah

Strategi pembelajaran @UnEsa-GAIn dikembang-
kan untuk melatihkan kemampuan siswa memecahkan
masalah baik untuk siswa dengan gaya kognitif FI
maupun FD. Meskipun siswa FI secara teoritik maupun
empirik memungkinkan mencapai kemampuan lebih
baik, namun diharapkan siswa FD juga mampu
mencapai kemampuan yang baik dalam menyelesakan
masalah IPA sehari-hari. Perhatian lebih intensif
terhadap siswa kelompok FD sangat diperlukan dalam
strategi ini untuk meningkatkan kemampuan mereka
memecahkan masalah secara terbimbing. Apalagi siswa
dengan gaya kognitif FD merupakan kelompok yang
jumlahnya lebih banyak dalam kelas.

Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian yang
menunjukkan bahwa siswa dengan gaya kognitif FI
memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Guisande et al.
(2007) menjelaskan bahwa pengaruh gaya kognitif
terhadap prestasi siswa berkaitan dengan fungsi atensi.
Siswa SD usia 8- 11 tahun yang memiliki gaya kognitif
FI menunjukkan kemampuan yang lebih baik dibanding
FD pada tugas-tugas  yang mengukur aspek fungsi
atensi: (1) Siswa FI menunjukkan efesiensi yang lebih
baik dalam mengadaptasikan ruang memori aktif
dengan fungsi ganda yakni menyimpan dan memproses
informasi dibandingkan siswa FD. Fungsi atensi ini
berkaitan dengan efesiensi penggunaan kapasitas atensi
sehingga dipenuhi oleh skema yang paling relevan
dengan tugas. (2) Siswa FI menunjukkan kemampuan
yang lebih baik dalam mengatur perhatian pada stimuli
yang relevan, dan mengarahkan perhatian secara tepat
pada tugas yang menampilkan dan mengukur orientasi
visual dan spasial,

Siswa
No Gaya Kognitif Nilai

Pretes Postes
1 FD 44,00 83,00
2 FD 39,00 65,50
3 FD 32,50 64,00
4 FD 19,00 37,00
5 FD 24,50 49,00
6 FI 19,00 76,50
7 FI 47,00 89,50
8 FI 19,00 63,00
9 FI 39,00 77,50

10 FI 30,00 72,00
Nilai rata-rata

FD 59,70
FI 75,70
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Tabel 3. Pemahaman Siswa terhadap Konsep Konduktor dan Isolator

Skor
Indikator Konsep Konduktor dan Isolator

1 2 3 4 5
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

Jumlah
skor 12 20 28 38 23 39 27 57 40 54

Skor maks 20 20 40 40 60 60 70 70 60 60
% Capaian
Indikator 60 100 70 95 38 65 39 81 67 90

Nilai rata-rata:
FD Pretes 55,20

FI Pretes 48,80

FD Postes 81,60

FI Postes 84,80

Keterangan:
Indikator 1 : Membedakan pengertian konduktor dan isolator
Indikator 2 : Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok konduktor
Indikator 3 : Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok isolator
Indikator 4 : Mengklasifikasi bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator yang digunakan pada peralatan

dapur dan peralatan rumah tangga
Indikator 5 : Menjelaskan alasan pemilihan bahan peralatan kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat hantaran

panasnya
Kriteria nilai:
80-100 = Sangat Baik (SB)
70-79   = Baik (B)
60-69   = Cukup (C)
0-59     = Kurang

dibandingkan siswa FD (3) Siswa FI menunjukkan
kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi
stimulus, mengatur perhatian pada aspek tertentu dari
informasi dan kemamapuan memusatkan pada unsur
yang relevan khususnya jika terdapat pengecoh,
dibanding siswa FD. Meskipun demikian, siswa FD dan
FI memiliki kesamaan dalam hal kapasitas
penyimpanan informasi. Oleh karena itu agar berhasil
dengan baik siswa FD memerlukan usaha yang lebih
keras dan kurikulum yang lebih terstruktur.

Keterampilan Sosial
Keterampilan sosial siswa selama proses

pembelajaran yang melibatkan kegiatan kooperatif
menunjukkan kualifikasi rata-rata baik seperti disajikan
pada Tabel 4. Meskipun demikian, ada beberapa siswa
yang memerlukan perhatian agar sikap sosialnya
berkembang lebih baik. Berdasarkan nilai keterampilan
sosial siswa, tidak ada perbedaan yang berarti antara
siswa dengan gaya kognitif FI dan FD.
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Tabel 4. Keterampilan Sosial Siswa

Siswa
No.

Penilai/Skor Skor
Rata-
rata

Kategori
1 2 3

1 3,40 2,80 4,00 3,40 SB

2 3,40 2,80 4,00 3,40 SB

3 3,40 2,80 3,60 3,27 B

4 3,40 2,20 3,20 2,93 B

5 2,80 2,40 2,80 2,67 B

6 3,80 2,80 4,00 3,53 SB

7 3,60 3,00 4,00 3,53 SB

8 2,80 2,60 2,80 2,73 B

9 3,40 3,00 4,00 3,47 SB

10 3,40 2,80 3,40 3,20 B
Keterangan:
1,00-1,33 = Kurang (K)
2,34-3,33 = Baik (B)
1,34-2,33 = Cukup (C)
3,34-4,00 = Sangat Baik (SB)
Keterampilan Psikomotor

Keterampilan psikomotor siswa seperti yang
disajikan pada Tabel 5. Keterampilan ini diobservasi
selama siswa terlibat dalam kegiatan memecahkan
masalah secara berkelompok di kelas.

Tabel 5. Keterampilan Psikomotor Siswa

Siswa
No

Penilai/Skor Skor
Rerata Kategori

1 2 3
1 3,67 3,67 3,67 3,67 SB
2 3,67 3,67 3,67 3,67 SB
3 3,67 3,00 3,00 3,22 B
4 3,33 2,33 2,67 2,78 B
5 3,33 2,33 2,67 2,78 B
6 3,67 3,67 3,67 3,67 SB
7 3,67 3,67 3,67 3,67 SB
8 3,33 2,67 2,67 2,89 B
9 3,67 3,67 3,67 3,67 SB

10 3,67 3,00 3,33 3,33 B

Siswa dengan keterampilan sosial yang lebih
rendah juga menunjukkan keterlibatan yang tidak
maksimal dalam kegiatan-kegiatan psikomotorik. Siswa
ini memerlukan dorongan dan pemberian kesempatan
yang lebih banyak untuk terlibat dalam kegiatan
kelompok agar berkembang, baik keterampilan
sosialnya maupun keterampilan psikomotoriknya.

Perilaku Berkarakter
Perilaku berkarakter diamati selama proses

pembelajaran berlangsung. Penilaian perilaku
berkarakter siswa disajikan pada Tabel 6. Perilaku teliti
dan bertanggung jawab tampak mulai berkembang atau
dalam kategori baik, sementara kejujuran baru mulai
terlihat atau dalam kategori cukup. Terdapat 2 orang
siswa yang perlu perhatian  khusus agar perilaku
berkarakter mereka berkembang dengan baik. Rerata
skor komulatif perilaku berkarakter baru mulai terlihat
atau berada dalam kategori cukup. Indikator kejujuran
yang masih belum tumbuh dengan baik pada diri siswa
adalah “menuliskan sumber jika mengutip pendapat
orang lain” dan “tidak meniru pekerjaan teman lain”.

Ujicoba kelompok kecil (small group try out)
desain strategi pembelajaran @UnESa-GAIn
menunjukkan bahwa strategi ini mampu mengaktifkan
siswa dalam pembelajaran melalui aktivitas pemecahan
masalah terbimbing: diskusi, pengumpulan data,
membuat interpretasi, mengkomunikasikan hasil, dan
bermain rehearsal dalam rangka mendalami konsep
yang sedang dipelajari. Berdasarkan wawancara, semua
siswa mengatakan belajar IPA melalui penyelesaian
masalah terbimbing ini menyenangkan dan sangat
membantu memahami materi atau teori yang dipelajari.
Memecahkan masalah secara berkelompok pada
umumnya yang paling disukai siswa karena dapat
berbagi pengetahuan antar siswa.
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Tabel 6. Perilaku Berkarakter Siswa

Siswa No
Skor Perilaku
Berkarakter

Skor
Rata-
rata

Kategori
1 2 3

1 3,00 2,33 3,17 2,83 B

2 2,89 2,33 3,08 2,77 B

3 3,00 2,22 3,00 2,74 B

4 2,78 2,00 2,92 2,56 B

5 2,33 2,00 2,33 2,22 C

6 3,00 2,33 3,17 2,83 B

7 2,78 2,44 3,17 2,80 B

8 2,44 2,00 2,50 2,31 C

9 2,89 2,44 3,08 2,81 B

10 2,89 2,33 3,08 2,77 B
Jlh. Skor
Peritem

Soal
28,00 22,44 29,50

% Skor
Capaian

perindikator
70,00 56,11 73,75

Keterangan:
1. Teliti      2. Jujur      3. Bertanggung jawab

Meskipun demikian, karena karakteristik siswa
sekolah dasar berada pada perkembangan kognitif
kongkrit, pengalaman inquiri dan keterampilan proses
yang masih kurang, menimbulkan berbagai kendala
dalam penerapan pembelajaran antara lain:
(1) memerlukan pembiasaan aktivitas inquiri dan

keterampilan proses melalui strategi direct
instruction sebelum penerapan strategi
pembelajaran @UnESa-GAIn

(2) kemampuan membuat interpretasi yang lemah,
maka memerlukan panduan yang cukup intensif
dari guru

(3) pada umumnya siswa belum tahu apa yang harus
disampaikan pada saat presentasi atau
mengkomunikasikan data, sehingga perlu panduan
dari guru

(4) tingkat kemandirian siswa masih sangat kurang
sehingga mereka kesulitan dan kurang mampu
menyelesaikan tugas-tugas individu.

Berdasarkan hasil ujicoba ini karakteristik
gaya kognitif siswa hanya mempengaruhi hasil belajar
pemahaman pengetahuan isi dan kemampuan
memecahkan masalah. Siswa dengan gaya kognitif FI
cenderung mencapai pemahaman pengetahuan isi dan
kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik dari
pada FD. Meskipun demikian melalui strategi
@UnESa-GAIn baik siswa dengan gaya kognitif FI
maupun FD difasilitasi untuk mencapai kompetensi
yang baik pada semua hasil belajar tersebut.

Hasil ujicoba ini menunjukkan bahwa
pemahaman konsep atau pengetahuan isi  siswa FI
maupun FD terhadap konsep konduktor dan isolator
sangat baik atau mencapai nilai di atas 80. Sementara
kemampuan siswa dengan gaya kognitif FI dalam
memecahkan masalah mencapai kategori baik atau nilai
75,70, namun siswa FD hanya mencapai nilai 59,70
atau dalam kategori kurang. Fakta ini menggambarkan

bahwa untuk melatihkan kemampuan memecahkan
masalah memerlukan waktu yang lebih lama dan
berkelanjutan, sementara ujicoba ini baru melibatkan
satu KD untuk materi konduktor dan isolator,
sedangkan KD yang kedua yakni untuk materi
perubahan benda tidak dilakukan pada ujicoba
kelompok kecil ini.

Hasil ujicoba kelompok kecil juga menunjukkan
bahwa hasil belajar yang lain terutama yang merupakan
nurturent effect seperti keterampilan sosial,
keterampilan psikomotor dan perilaku berkarakter tidak
menunjukkan adanya perbedaan antara siswa dengan
kedua golongan gaya kognitif. Pembentukan dan
pembudayaan hasil belajar ini umumnya memerlukan
waktu yang relatif lebih lama dibandingkan hasil
belajar kognitif, terutama perilaku berkarakter. Menurut
Lickona (2008) “the character is made up of three
interrelated parts namely moral knowledge (cognitive
dimension), the moral feelings (affective dimension)
and moral behaviour (psychomotoric dimension)”.
Perlu pengetahuan yang baik tentang nilai-nilai yang
dikembangkan untuk mampu membentuk sikap, dan
sikap akan muncul sebagai perilaku berkarakter atau
membudaya memerlukan pembiasaan yang terus-
menerus.

PENUTUP
Simpulan
Strategi pembelajaran @UnESa-GAIn efektif
diterapkan pada pembelajaran konduktor dan isolator di
sekolah dasar. Hasil belajar yang dicapai siswa
menunjukkan: pengetahuan isi mencapai kriteria sangat
baik/tuntas secara klasikal, kemampuan memecahkan
masalah mencapai kriteria baik (FI) dan kurang (FD),
keterampilan sosial mencapai kriteria baik,
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keterampilan psikomotor mencapai kriteria sangat baik
dan perilaku berkarakter mencapai kriteria baik.
Saran
Strategi @UnESa-GAIn perlu ujicoba lebih lanjut yakni
ujicoba lapangan (field try out) dalam bentuk ujicoba
kelas penuh (whole class), yang melibatkan guru-guru
dalam penerapannya.

Untuk meningkatkan kemampuan siswa
memecahkan masalah, dalam ujicoba lapangan perlu
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(1) menekankan kembali latihan keterampilan proses

dasar melalui strategi direct instruction sebelum
menerapkan strategi @UnESa-GAIn,

(2) memberikan perhatian lebih pada siswa dengan
gaya kognitif FD agar dapat mencapai
kemampuan memecahkan masalah lebih optimal,
karena dalam strategi pembelajaran ini banyak
proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas
analisis,

(3) menekankan pengembangan aspek kejujuran
dalam proses pembelajaran seperti tidak
mencontoh pekerjaan orang lain dan menuliskan
sumber bacaan bila mengutip dari pendapat orang
lain.

(4) tugas individu masih menjadi kendala bagi siswa
karena tingkat kemandirian belajar yang rendah,
sehingga memerlukan panduan yang cukup
banyak dari guru.

(5) tahap rehearsal game, perlu pembatasan waktu
yang ketat (± 15 menit) karena akan cenderung
menggunakan waktu lama.
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Abstrak

Media Pembelajaran dan kerumitan materi merupakan salah satu penyebab kurang optimalnya hasil
belajar siswa. Media simulasi dimaksudkan untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan
pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran fisika. Tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan pemahaman konsep siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah control group
pretest posttes design. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi, observasi dan tes. Analisis
data menggunakan rumus uji gain untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dan uji-t untuk
menguji hipotesis. Berdasarkan uji gain hasil belajar kognitif pada kelas eksperimen factor <g>
sebesar 0,62 dan kelas control factor <g> sebesar 0,55. Besar factor g pada aspek afektik untuk
kehadiran 0,80, memperhatikan 0,52, tanggung jawab 0,13, mengemukakan pendapat 0,45 dan
kerjasama kelompok 0,48. Hasil uji-t satu pihak kiri dengan dua sampel diperoleh thitung sebesar
0,362, sedangkan ttabel pada taraf signifikan 5% dengan dk 62 adalah 1,670 sehingga thitung>ttabel
yang menunjukkan bahwa hasil belajar menggunakan bahan pelajaran. Kesimpulan yang diambil
menunjukkan penggunaan bahan ajar dengan media simulasi dapat meningkatkan hasil belajar dan
keterlibatan belajar siswa.

Kata Kunci : Laboratorium Virtual, Pengetahuan Konsep,Pembelajaran Fisika

Abstract

Media learning and complexity of material is one of the causes of suboptimal results of student
learning. Media simulation intended to attract the attention of students and facilitate the
understanding of the concept of students in learning physics. he purpose of this research is to improve
the understanding of students. The research method used was the control group pretest posttes design.
The collection of data through observation and documentation, methods of test. Data analysis using
the formula to figure out the gain improvement of test results of student learning and test-t to test the
hypothesis. Based on the test results of cognitive learning gains on the experimental class factor & lt;
g & gt; of class and control factor 0,62 & lt; g & gt; $ 0.55. Big g on afektik factor for the presence of
0.80, noting 0,52, responsibility of 0.13, suggested 0.45 and 0.48 group cooperation. The results of the
one hand uji-t left with two sample obtained thitung 0,362 of , while ttabel on significant level of 5
percent with 62 is the council so that thitung 1,670 & gt; ttabel indicating that the results of learning
to use teaching materials .The conclusion that is taken showing the use of teaching materials to the
media simulation can increase the involvement of learning and student learning .

Keyword: Virtual Laboratory, The concept of knowledge,Learning physics

PENDAHULUAN
Di era globalisasi dewasa ini, kehidupan masyarakat
banyak dipengaruhi oleh perkembangan sains dan
teknologi. Banyak masalah yang muncul dalam
kehidupan sehari – hari memerlukan informasi ilmiah
dalam pemecahanyya. Oleh karena itu, literasi sains
menjadi kebutuhan bagi setiap individu agar memiliki
peluang yang lebih besar untuk menyesuaikan diri
dengan dinamika kehidupan.

Pendidikan di Indonesia telah mengalami
perkembangna dalam tiga era atau zaman. Era yang
pertama dikenal dengan era pertanian, era yang kedua
dikenal dengna era teknologi industry dan era yang
ketiga yakni abad 21 dikenal dengna era teknologi
informasi dan komunikasi. Posisi pendidikan Indonesia
saat ini berada pada transisi dari era teknologi industry
ke era teknologi informasi dan Komunikasi atau dikenal
juga dengan era e-learning (Siahaan,2012)
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Aspek yang sangat penting untuk mencapai tujuan
belajar adalah peran aktif atau partisipasi antara guru
dan siswa. Partisipasi adalah keterlibatan mental dan
emosi serta fisik peserta didik dalam memberikan
respon terhadap kegiatan yang dilaksanakan dalam
proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian
tujuan dan tanggung jawab atas keterlibatannya
(Hamalik:2007),

Proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan
dalam melaksanaan kurikulum pendidikan. Proses
pembelajaran yang baik akan membantu mempengaruhi
siswa dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu
mengantarkan para siswa menuju pada perubahan
perilaku baik intelektual, moral, maupun social. Dalam
proses pembelajaran sangatlah mendukung tercapainya
tujuan pendidikan.

Berdasarkan observasi di SMP Negeri 1
Tambakromo dalam pembelajaran di sekolah tersebut
selama ini berlangsung dengan metode ceramah yang di
dominasi oleh guru. Paradifma lama masih melekat
karena kebiasaan yang susah diubah. Mengajar masih
menjadikan siswa sebagai obyek pembelajaran yang
pasif. Pembelajaran fisika bukan hanya menyampaiakan
konsep, fakta maupun prinsip dengan sekedar memberi
materi dengan ceramah. Pembelajaran fisika lebih
terkesan dan terasa nyata jika siswa dilibatkan langsung
dalam proses pembelajaran. Sumber belajar yang
digunakan hanya terpaku pada buku teks pelajaran.
Belum ada informasi bahwa penggunaan media
pembelajaran seperti PPT, simulasi atau media lain
yang sudah diterapkan saat pembelajaran fisika padahal
alat seperti proyektor sudah terdapat di sekolah ini.
Selain itu, siswa kurang aktif dalam pembelajaran
seperti belum berani bertanya dan kesulitan menjawab
pertanyaan guru dan dari factor siswa sendiri malas
untuk belajar fisika dan merasa takut pada mata
pelajaran fisika sehingga hasil belajarnya belum
optimal.

Dalam proses belajar mengajar kehadiran media
mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam
kegiatan belajar mengajar ketidakjelasan bahan yang
disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan
media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang
disampaikan kepada anak didik dapat disederhanakan
dengan bantuan media (Djamarah,2010:120). Menurut
Hamalik (2007) pemakaian media pembelajaran dalam
proses belajar mengajar dapat membangkitkan
keinginan dan minat baru, membangkitkan mptivasi
dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa
pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.

Media berbasis komputer adalah salah sau media
pembelajaran, latihan atau kedua-duanya. Media
simulasi merupakan salah satu format dalam penyajian

informasi tersebut dengan demikian simulasi pada
komputer memberikan kesempatan untuk belajar secara
dinamis, interaktif, dan perorangan. Dengna simulasi,
pembelajaran yang kompleks dapat ditata menjadi
pembelajaran yang mudah dipahami oleh anak didik
(Arsyad:2011).

Penggunaan komputer sebagai media
pembelajaran dikenal dengan nama pembelajaran
dengan bantuan komputer. Dilihat dari situasi belajar
dimana komputer digunakan untuk tujuan menyajikan
isi pelajaran (Daryanto, 2011)

Banyak upaya peningkatan kualitas pembelajaran
terus dilakukan, diantaranya melalui  pengembangan
model pembelajaran yang inovatif berbasis riset,
pengembangna model assesmen, pengembangan bahan
ajar dan media pembelajaran serta pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam
pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan yaitu hasil belajar
siswa yang belum optimal, pembelajaran berlangsung
dengan metode ceramah, belum adanya pemanfaatan
media maupun simulasi, sumber media hanya terpaku
pada buku teks pelajaran penulis bermaksud melakukan
kajian dengan memanfaatkan bahan ajar dengan media
simulasi untuk meningkatkan pemahaman konsep
siswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 1 Tambakromo,
Pati terhadap siswa kelas VIII tahun ajaran 2012/2013
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan
design control group pretest-posttest. Penggunaan data
melalui metode dokumentasi, observasi dan tes.
Instrument penelitian yang digunakan terdiri dari
lembar observasi aspek afektif dan tes pilihan ganda.
Analisis yang digunakan adalah uji homogenetas, uji
normalitas, uji gain dan uji t satu pihak kiri. Uji
homogenitas digunakan untuk mengetahui kedua
sampel mempunyai keadaan awal yang sama. Uji
normalitas digunakan untuk mengetahui normal atau
tidaknya data yang akan dianalisis. Uji gain digunakan
untuk mengetahui peningkatan hasil kognitif dan uji t
satu pihak kiri digunakan untuk mengetahui perbedaan
pengaruh antara pembelajaran menggunakan buku teks
pembelajaran dengan metode demonstrasi dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengingkatan Keterlibatan Belajar Siswa
Peningkatan keterlibatan belajar siswa diukur dengan
lembar observasi. Hasil observasi keterlibatan belajar
siswa pada kelas eksperimen dan kelas control dapat
dilihat pada table berikut.
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Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa setiap
kategori keterlibatan belajar siswa meningkat secara
positif dari setiap pertemuan. Berdasarkan uji gain pada
kelas eksperimen diketahui peningkatan secara umum
dari pertemuan pertama ke pertemuan ketiga diperoleh
factor gain untuk kehadiran mengalami peningkatan
sebesar 0,80, memperhatikan 0,52, tanggung jawab
0,13, mengemukakan pendapat 0,45 dan kerjasama
kelompok 0,48, sedangkan untuk kelas control
kehadiran 0,56, memperhatikan 0,50, tanggung jawab
0,14, mengemukakan pendapat 0,13 dan kerjasama
kelompok 0,36.
Peningkatan Pemahaman Konsep

Untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep
digunakan hasil belajar dilakukan untuk mengetahui
ada tidaknya peningkatan hasil belajar siswa kelas
eksperimen dan kelas control. Dalam uji peningkatan
hasil belajar rumus yang digunakan adalah uji gain. Uji
gain ini dilihat dari hasil pretest dan posttest yang
didapat siswa. Peningkatan pemahaman konsep siswa
dapat dilihat pada table 1.2

Berdasarkan table 1.2, peningkatan hasil belajar
dapat dilihat dari hasil uji gain ternormalisasi. Hasil uji
gain ternormalisasi menunjukkan bahwa peningkatan
hasil belajar kelas eksperimen sebesar 0,62 dan kelas
control 0,55. Peningkatan pemahaman konsep kelas
eksperimen lebih besar daripada kelas control.

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Nilai
Pretest dan Postest

Mengacu pada tujuan penelitian yang hendak
dicapai  dan dari hasil analisis data yang telah diperoleh
menunjukkan bahwa untuk aspek kognitif rata – rata
skor pre-test siswa yang diajar menggunakan bahan ajar
dengan media simulasi 49,84 sedangkan untuk rata –
rata skor post – test sebesar 80,94. Siswa yang diajar
menggunakan bahan ajar dengan buku teks pelajaran
memiliki rata-rata skor pre-test sebesar 48,28,
sedangkan rata – rata skor post-test sebesar 76,72.
Ketuntasan hasil belajar secara klasikal pada kelas
eksperimen adalah 84,3% dan pada kelas control 71,8%

Berdasarkan analisis data diatas menunjukkan
bahwa rata-rata skor hasil belajar siswa yang diajar
menggunakan bahan ajar dengan media simulasi lebih
tinggi dari rata – rata skor siswa dengan buku teks
pelajaran. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran
menggunakan bahan ajar dengan media simulasi siswa
tertarik dengan media yang digunakan sehingga siswa
termotivasi untuk memperhatikan dan dan terfokus
pada pembelajaran. Dengan simulasi materi yang sulit
dapat disederhanakan sehigga mudah dipahami siswa
ini sesuai dengan pendapat Arsyad (2011) dengan
simulasi materi yang kompleks dapat ditata menjadi
pelajaran yang mudah dipahami oleh siswa. Oleh sebab
itu kemampuan kognitif siswa berkembang selama
pembelajaran ini dibuktikan dengan peningkatan uji
gain sebesar 62% dan untuk peningkatan uji gain kelas
kelas kontrol sebesar 55% yang tergolong sedang.

Berdasarkan analisis uji hipotesis pemahaman
konsep yang dilakukan dengan uji t satu pihak kiri
dengan satu sampel diperoleh thitung sebesar 3,35
sedangkan ttabel pada taraf signifikan 5 % dengan dk
31 adalah 1,697 sehingga thitung>-ttabel yang
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menunjukkan rata – rata hasil belajar menggunakan
bahan ajar dengan media simulasi lebih besar sama atau
sama dengan 75 dan hasil uji –t satu pihak kiri dengan
dua sampel diperoleh thitung sebesar 0,362, sedangkan
ttabel pada taraf signitfikan 5% dengan dk 62 adalah
1,670 sehingga thitung>-ttabel yang menunjukkan
bahwa hasil belajar menggunakan bahan ajar dengan
media simulasi lebih baik atau sama dengan dari hasil
belajar menggunakan buku teks pelajaran. Dengan
demikian dapat disimpulkan penggunaan bahan ajar
dengan media simulasi dapat meningkatan hasil belajar
dan keterlibatan belajar siswa. Hal ini sesuai dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh McKagan (2008)
yaitu penggunaan media simulasi komputer pada
mekanika kuantum dapat meningkatkan hasil belajar
dan aktivitas mahasiswa dan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Finkelstein (2005) penggunaan
teknologi dalam pembelajaran fisika lebih produktif
dibandingkan dengan metode tradisional seperti
ceramah

PENUTUP
Simpulan
Nilai rata – rata prestasi belajar siswa pada aspek
kognitif menggunakan bahan ajar dengan media
simulasi pada pembelajaran fisika mengalami
peningkatan sebesar 0,62 dan peningkatan keterlibatan
belajar siswa untuk kehadiran 0,80, memperhatikan
0,52, tanggung jawab 0,13, mengemukakan pendapat
0,45 dan kerjasama kelompok 0,48. Penggunaan bahan
ajar dengan media simulasi lebih efektif untuk
meningkatkan pemahaman konsep dan keterlibatan
belajar siswa. Keefektifan belajar dilihat dari hasil
belajar kognitif dan afektif yang diukur dengan uji gain
dan uji t.
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Abstrak

Kurikulum dan paradigma pembelajaran di Indonesia telah dikembangkan dan diimplementasikan
dengan mempertimbangkan keterampilan abad 21. Pada Abad 21 siswa harus memiliki kompetensi
unggul dengan berbagai keterampilan, salah satunya keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi
(collaborative problem solving). Keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi di analisis
berdasarkan skor yang diperoleh oleh siswa sebelum, proses, dan setelah pembelajaran. Penilaian
dilakukan ketika siswa melakukan penyelesaian masalah kolaborasi dalam kelompoknya. Penskoran
menggunakan pengodean yang didasarkan pada instrumen yang dibuat peneliti mengacu pada
(OECD, 2013). Kategori tersebut bertuliskan “Tinggi”’ “Sedang”, dan “Rendah”. Penghargaan
dalam penilaian dan penghargaan prestasi kelompok penyelesian masalah kolaborasi diberikan
dengan mengacu pada nilai keterampilan CPS rata-rata nilai kelompok CPS. Pemberian
penghargaan prestasi berupa nilai untuk hasil belajar komulatif bergantung pada skor rata-rata yang
diperoleh kelompok penyelesaian masalah kolaborasi. Hal ini secara tidak langsung akan memaksa
siswa expert untuk memiliki interdependensi positif dengan siswa novice dalam pembelajaran
penyelesaian masalah kolaborasi berbasis multiple representation, sehingga akan terjadi peningkatan
pemahaman dan aktivitas penyelesaian masalah kolaborasi. Perlunya pengembangan model, strategi,
dan penilain pembelajaran berbasis multiple representation yang mampu meningkat keterampilan
penyelesaian masalah kolaborasi pada khususnya dan pembelajaran IPA pada umumnya.

Kata Kunci: Penilaian, penghargaan, prestasi, keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi.

Abstract

Curriculum and learning paradigm in Indonesia has been developed and implemented taking into
account 21st century skills. In the 21st Century students must have superior competence with a variety
of skills, one of which problem solving skills of collaboration (collaborative problem solving).
Collaborative problem-solving skills in the analysis based on the scores obtained by students before,
the process, and after learning. Assessment is done when students perform collaborative problem
solving in a group. Scoring using coding that is based on instruments made researchers refer to
(OECD, 2013). The category labeled "High" '"Medium" and "Low". Award in the assessment and
group achievement awards collaborative problem solving given by reference to the skills of the
average value CPS CPS group. The awarding of achievement of value for cumulative learning
outcomes depend on the average score obtained collaborative problem-solving groups. This will
indirectly force the students to have a positive interdependence expert to novice students in learning-
based collaborative problem solving multiple representations, so that will increase understanding and
collaborative problem-solving activities. The need for the development of models, strategies, and
assessment based learning multiple representations capable of increasing collaborative problem-
solving skills in particular and science learning in general.

Keywords: Assessment, awards, achievement, collaborative problem-solving skills.
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PENDAHULUAN
Kurikulum dan paradigma pembelajaran di Indonesia
telah dikembangkan dan diimplementasikan dengan
mempertimbangkan keterampilan abad 21.
Keterampilan abad 21 termasuk keterampilan berpikir
kritis, penyelesaian masalah, manajemen diri,
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),
komunikasi dan kolaborasi (OECD, 2013; Saavedra &
Opfer, 2012). Collaborative problem solving skills
(CPSS) secara tersirat terdapat di Perkemendikbud No.
69 Tahun 2013 tentang struktur kurikulum SMA/MA
bahwa kompetensi yang harus dicapai melalui
pembelajaran fisika diantaranya adalah keterampilan
penyelesaian masalah secara kolaborasi.

Pada Abad 21 siswa harus memiliki kompetensi
unggul dengan berbagai keterampilan, salah satunya
keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi. Hasil
penelitian Griffin & Care (2015) bahwa pembelajaran
dan penilaian terhadap keterampilan penyelesaian
masalah kolaborasi sangat diperlukan dan didorong
oleh kebutuhan bagi siswa pada tingkat sekolah dan
karir. Ketika keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi tidak dikembangkan pada siswa Indonesia
maka akan berbahaya bagi masa depan mereka.
Pendidik wajib meningkatkan pembelajaran dan
penilaian terhadap keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi siswa Indonesia.

Rendahnya hasil belajar fisika juga ditunjukkan
oleh hasil studi Trend in International Mathematics and
Science Study (TIMSS) dan Programme for
International Student Assessment (PISA). Berdasarkan
hasil studi TIMSS, rata-rata skor literasi sains siswa
Indonesia berada di urutan ke 35 dari 49 negara tahun
2007 (Martin, et al., 2008) dan urutan ke 40 dari 40
negara tahun 2011 (Martin, et al., 2012). Kemampuan
anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika,
sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-anak
lain di dunia masih rendah juga tercermin dalam PISA
yang mengukur kecakapan mengimplementasikan
pengetahuan untuk menyelesaikan masalah-masalah
dunia nyata. Hasil Programme for International Student
Assessment (PISA) 2012, Indonesia berada di peringkat
ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes
(OECD, 2014). Indonesia telah ikut serta dalam siklus
empat tahunan penilaian tersebut, yaitu 2003, 2006,
2009, dan 2012 hasilnya Indonesia tergolong dalam
level bawah.

Berdasarkan hasil studi awal oleh Prahani & Budi
(2014) di SMA Negeri 19 Surabaya pada sampel 32
siswa kelas X yang menyelesaikan permasalahan fisika
sub pokok bahasan kalor secara kolaborasi
menunjukkan bahwa secara umum siswa SMA masih
rendah dalam menggunakan keterampilan penyelesaian
masalah kolaborasi, yaitu membangun dan mengelola
pemahaman bersama, mengambil tindakan pendekatan
atau strategi untuk menyelesaikan masalah, dan
membangun dan mengelola organisasi tim.

Oleh karena itu diperlukan alternatif
dalmapembelajaran fisika dan sains yang mampu
meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi siswa SMA di Indonesia agar mampu
bertahan dan bersaing secar unggul dalam persaingan di
tingkat nasional dan internasional. Peneliti akan

memaparkan kajian konseptual mengenai alternatif
untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian
masalah kolaborasi dengan menekankan pada penialain
dan penghargaan prestasi kelompok penyelesaian
masalah kolaborasi. Oleh karena itu, dapat dirumuskan
penelitian sebagai berikut: Bagaimanakah penilaian dan
penghargaan prestasi kelompok penyelesaian masalah
kolaborasi mampu menjadi salah satu alternatif dalam
meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi  ditinjau dari kajian teoristik?. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan penilaian dan
penghargaan prestasi kelompok penyelesaian masalah
kolaborasi mampu menjadi salah satu alternatif dalam
meningkatkan keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi  ditinjau dari kajian teoristik.

PEMBAHASAN
Pembelajaran fisika pada hakekatnya sebagai
transformasi dari pengetahuan fisika. Pada proses
pembelajaran setelah terjadi transfer pengetahuan
dikembangkan sendiri oleh siswa sesuai dengan
kesiapan kognitif masing-masing, sehingga bernilai
tambah (Suyono & Harianto, 2011). Hasil penelitian Lu
& Ortlieb (2009) dan  Jan, et al. (2001) menyimpulkan
guru sebagai agen perubahan inovatif yang wajib
memiliki kemampuan untuk membimbing siswa dalam
kegiatan penyelidikan ilmiah (Prahani, dkk., 2014).
Guru fisika idealnya harus memahami fisika secara
konseptual dan mendalam, mampu melakukan
penalaran kualitatif maupun kuantitatif, memahami dan
mampu mengembangkan multiple representation siswa,
serta memiliki keterampilan dalam inkuiri sains, dan
mampu mengantisipasi kesulitan konseptual yang
dialami siswa (McDermott, et al., 2006; Heron &
Meltzer, 2005; Kautz, et al., 2005). Berdasarkan uraian
di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika
adalah suatu proses belajar mengajar yang dilakukan
oleh guru dan siswa dalam mempelajari gejala dan
kejadian alam yang bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap ke arah
positif. Pembelajaran fisika merupakan proses kegiatan
belajar mengajar menggunakan metode ilmiah yang
tidak hanya ditunjukkan oleh penguasaan dalam konsep
maupun teori, tetapi juga perlu penguasaan
pengetahuan dalam berpikir ilmiah dan sikap ilmiah.
Jadi hakekat pembelajaran fisika terdiri atas tiga
komponen yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah.

Kurikulum dan paradigma pembelajaran di
Indonesia telah dikembangkan dan diimplementasikan
dengan mempertimbangkan keterampilan abad 21.
Kompetensi siswa dibentuk ketika siswa terlibat aktif
dalam aktivitas mental, fisik, dan sosialnya. Kurikulum
2013 mewajibkan kompetensi siswa dibentuk ketika
siswa terlibat aktif dalam aktivitas mental, fisik, dan
sosialnya (Kemendikbud, 2013: 5). Pada SKL SMA
mata pelajaran fisika di mana pembelajaran harus
bersifat student centered berbasis kegiatan ilmiah
dalam penyelesaian masalah kontekstual. Salah satu
kebijakan Kemendikbud dengan  merubah paradigma
pembelajaran melalui model pembelajaran yang
menekankan pentingnya penyelesaian masalah
kolaborasi (Kemendikbud, 2013: 56). Sears &
Zemansky (1994: 26) menyatakan salah satu
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karakteristik fisika adalah bersifat penyelidikan dan
penyelesaian masalah di mana harus belajar untuk
mengajukan pertanyaan yang tepat, merancang
percobaan untuk mencoba menjawab pertanyaan
tersebut, dan menarik kesimpulan dari hasil percobaan.

Berbagai karakteristik pelajaran fisika yang
abstrak juga mendorong siswa harus mampu
merepresentasikan dalam berbagai bentuk representasi
(Verbal, visual, dan matematis). Hasil penelitian Gunel,
et al., (2006) menyimpulkan ketidakmampuan siswa
menggunakan multiple representation dalam
memahami konsep fisika nampaknya telah menjadi
halangan atau batas pemahaman mereka. Hal tersebut
mengindikasikan pentingnya keterampilan multiple
representation dalam proses penyelesaian masalah
fisika. Hasil penelitian Griffin & Care (2015) bahwa
pembelajaran dan penilaian terhadap keterampilan
penyelesaian masalah kolaborasi sangat diperlukan dan
didorong oleh kebutuhan bagi siswa pada tingkat
sekolah dan karir. Ketika keterampilan penyelesaian
masalah kolaborasi tidak dikembangkan pada siswa
Indonesia maka akan berbahaya bagi masa depan
mereka. Pendidik wajib meningkatkan pembelajaran
dan penilaian terhadap keterampilan penyelesaian
masalah kolaborasi siswa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas pada implementasi dan
karakteristik pembelajaran fisika di SMA memerlukan
pembelajaran dan penilaian yang mampu melatihkan
keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah
dengan berbagai bentuk representasi dan
mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi untuk dijadikan bekal dalam perjalanan karir
mereka sekarang dan di masa depan.
Keterampilan Penyelesaian Masalah Kolaborasi

Hasil penelitian yang berkelanjutan oleh PISA
2003, 2009, 2012 mengenai penyelesaian masalah dan
mendapatkan hasil-hasil baru kemudian dikembangkan
penilaian collaborative problem solving PISA 2015
yang secara khusus menilai keterampilan penyelesaian
masalah kolaborasi. Keterampilan abad 21 termasuk
keterampilan berpikir kritis, penyelesaian masalah,
manajemen diri, Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK), komunikasi dan kolaborasi (OECD, 2013;
Saavedra & Opfer, 2012). Collaborative problem
solving skills (CPSS) secara tersirat terdapat di
Perkemendikbud No. 69 Tahun 2013 tentang struktur
kurikulum SMA/MA yang menyebutkan bahwa
kompetensi yang harus dicapai melalui pembelajaran
fisika diantaranya adalah keterampilan penyelesaian
masalah secara kolaborasi. Ada dua elemen dasar pada
keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi yaitu
keterampilan penyelesaian masalah dan kolaborasi.

(Sumber: OECD, 2013)
Gambar 1 Faktor dan proses untuk keterampilan

penyelesaian masalah pada PISA 2015

Pada rancangan kerangka PISA 2015,
keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi adalah
kapasitas individu untuk efektif terlibat dalam proses di
mana dua atau lebih siswa mencoba untuk memecahkan
masalah dengan berbagi pemahaman dan upaya yang
diperlukan untuk menghasilkan solusi dan penyatuan
pengetahuan mereka, keterampilan sosial untuk
mencapai penyelesaian masalah yang mereka hadapi
(OECD, 2013). Menurut Care & Griffin (2014)
penyelesaian masalah kolaborasi adalah sebuah
pendekatan penyelesaian masalah menggabungkan
kompetensi kognitif dan sosial dengan proaktif dan
responsif melalui kerja sama dan membangun ide.
Keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi ini
dihasilkan dari kombinasi proses kolaborasi dan
penyelesaian masalah secara individu, tiga kompetensi
inti, yaitu: 1) Membangun dan mempertahankan
pemahaman bersama; 2) Mengambil pendekatan
tindakan untuk memecahkan masalah; dan 3)
Membangun dan mempertahankan organisasi tim
(OECD, 2013: 9).
Penilaian dan Panghargaan Prestasi Kelompok
Penyelesaian Masalah Kolaborasi

Keterampilan penyelesaian masalah
penyelesaian masalah kolaborasi di analisis berdasarkan
skor yang diperoleh oleh siswa sebelum, proses, dan
setelah pembelajaran. Penilaian dilakukan ketika siswa
melakukan penyelesaian masalah kolaborasi dalam
kelompoknya. Penskoran menggunakan pengodean
yang didasarkan pada instrumen yang dibuat peneliti
mengacu pada (OECD, 2013). Kategori tersebut
bertuliskan “Tinggi”’ “Sedang”, dan “Rendah”.

Tabel 1. Kategori kompetensi keterampilan
penyelesaian masalah kolaborasi
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No.

Kategori
Kompetensi
Keterampilan
Penyelesaian
Masalah
Kolaborasi

Skor Deskripsi

1 Tinggi 3

 Siswa merespon
ke permintaan
informasi dan
meminta tindakan,
dan memilih
tindakan yang
berkontribusi
untuk mencapai
tujuan kelompok.

 Siswa juga
proaktif membuat
inisiatif dalam
meminta informasi
dari orang lain,
memulai tindakan
yang tidak
dipromosikan, dan
efektif dalam
menyelesaikan
konflik, membuat
perubahan positif
dalam situasi yang
bermasalah, dan
menyelesaikan
hambatan baru
untuk tujuan.

 Siswa bertindak
sebagai anggota
tim yang
bertanggung jawab
ketika situasi
membutuhkan
untuk membuat
inisiatif dan
proaktif untuk
menyelesaikan
sulit untuk
menyelesaikan
hambatan dalam
kolaborasi.

2 Sedang 2

 Siswa merespon
paling banyak ke
permintaan
informasi dan
meminta tindakan,
dan memilih
tindakan yang
paling umum yang
berkontribusi
untuk mencapai
tujuan kelompok.

 Siswa
berpartisipasi pada
peran yang
ditugaskan dan
berkontribusi
untuk strategi

No.

Kategori
Kompetensi
Keterampilan
Penyelesaian
Masalah
Kolaborasi

Skor Deskripsi

secara keseluruhan
untuk
penyelesaian
masalah, dan pada
kesempatan
memulai tindakan.

 Siswa adalah
anggota tim yang
baik, tetapi tidak
selalu proaktif
mengambil
inisiatif untuk
Mengatasi
kesulitan
hambatan dalam
kolaborasi.

3 Rendah 1

 Siswa merespon
untuk
menghasilkan
informasi yang
memiliki sedikit
relevansi dengan
tugas.

 Siswa
berkontribusi
secara eksplisit
atau diminta
berulang kali,
namun tindakan
siswa minimal
atau tetap pasif
untuk
berkontribusi
mencapai tujuan
kelompok

 Siswa jarang
bertindak atau
berkomunikasi
dalam proses
membantu tim
untuk
menyelesaikan
hambatan
potensial.

(Sumber: OECD, 2013)
Analisis keterampilan penyelesaian masalah

kolaborasi siswa dapat dihitung dengan menggunakan
persamaan sebagai berikut:

KPMK =

Keterangan:
KPMK = keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi

Pada penilaian dan penghargaan prestasi
kelompok penyelesian masalah kolaborasinilai akhir
keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi juga
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dipengaruhi oleh rata-rata skor prestasi kelompok
penyelesaian masalah kolaborasi (S) pada tiap
pertemuan. Aturan pemberian penghargaan berupa nilai
prestasi kelompok penyelesaian kolaborasi pada Tabel
2 berikut.

Tabel 2 Kategori prestasi penyelesaian masalah
kolaborasi

Skor rata-
rata yang
diperoleh
kelompok
(S)

Kategori
Pencapaian
Kelompok
Penyelesaian
Masalah
Kolaborasi

Pemberian
prestasi
penyelesaian
masalah
kolaborasi

24 ≤ S ≤ 36 Tinggi 15 Poin
12 < S ≤ 24 Sedang 10 Poin
1 ≤  S ≤ 12 Rendah 5 Poin

Skor rata-rata yang diperoleh tiap kelompok (S),
dijadikan acuan untuk melihat perkembangan pada
pertemuan selanjutnya. Penghargaan atas pencapaian
prestasi tiap kelompok kolaborasi lebih lanjut, yaitu:
 Ketika skor rata-rata yang diperoleh kelompok

dapat naik 1 level maka akan mendapat tambahan
5 poin.

 Ketika  skor rata-rata yang diperoleh kelompok
sebelumnya sudah pada level “Tinggi”, dan dapat
mempertahankan pada level “Tinggi” maka akan
mendapat tambahan 5 poin.
Pada setiap 1 bab diperoleh skor rata-rata yang

diperoleh tiap kelompok (S) kemudian ditambahkan
pada nilai akhir posttest keterampilan penyelesaian
masalah kolaborasi yang telah dikonversi.
NA KPMK = S + KMPK

Selanjutnya siswa yang memiliki kategori sama
dikelompokkan dan dihitung presentasinya. Guru
memberikan penghargaan dengan penambahan poin
bagi tiap kelompok dan individu setelah proses PMK.
Guru memberikan penghargaan dengan penambahan
poin bagi tiap kelompok setelah proses PMK
(Penambahan poin berdasarkan urutan prestasi/nilai
komulatif yang diperoleh selama pembelajaran dan
tugas awal). Hal tersebut dilandasi bahwa pemberian
intensif ekstinsik dapat meningkatkan motivasi siswa
dalam pembelajaran (Slavin, 2011). Penghargaan yang
akan memberikan penambahan nilai yang tidak hanya
menguntungkan siswa yang novice tetapi juga memaksa
siswa dengan kemampuan expert merasa membutuhkan
untuk berkolaborasi dengan siswa novice agar
mendapat penambahan poin. Positive interdependence,
group members need to feel that they cannot personally
succeed unless the other members of the group also
succeed (Moreno, 2010).

Siswa dalam keadaan apapun akan lebih tertarik
mengerjakan apa yang mereka sukai dan bila
mendapatkan imbalan positif (penghargaan). Termasuk
dalam pembelajaran keterampilan penyelesaian masalah
kolaborasi, dengan asumsi bahwa setiap tindakan yang
diikuti oleh imbalan pasti akan diulang. Hal tersebut
didukung teori hukum pengaruh (The law of effect) oleh
Thorndike, an act that is followed by a favorable effect
is more likely to be repeated in similar situations; an
act that is followed by an unfavorable effect is less
likely to be repeated (Slavin, 2011). Pujian yang
mengacu pada kinerja yang jelas (contingent praise)

pemberiannya ditentukan oleh kinerja siswa di samping
juga perilaku yang terdefinisikan dengan baik (Slavin,
2011). Hal tersebut dilandasi dari hasil kajian empirik
oleh Arends (2012) bahwa pada proses dual assessment
terbukti dapat menyulitkan bagi guru ketika mereka
mencoba memberikan nilai individual untuk produk
kelompok. Hasil penelitian Dillenbourg (1999), Fiore,
et al. (2010), Stahl (2006) bahwa keterampilan
kolaborasi dapat dinilai pada kontribusi individu,
kelompok, atau tingkat organisasi (OECD, 2013) Hasil
penelitian Eisenberger, et al. (1999) dan Cameron &
Pierce (1994, 1996) menunjukkan bahwa aktivitas
siswa meningkat ketika ada standar dari kinerja yang
ditentukan dan adanya imbalan dari kinerja yang telah
mereka lakukan (dalam Slavin, 2011).

Pengahargaan prestasi kelompok penyelesaian
masalah kolaborasi sebagai inovasi dalam penilaian
dan pembelajaran sains. Pada implementasinya siswa
expert secara tidak langung bersedia membantu dan
berkolaborai dalam kelompok dan membimbing siswa
novice. Siswa novice juga akan termotivasi dalam
keberaddan siswa expert yang mau berkolaborasi dalam
proses penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok
kolaborasi. Siswa expert untuk memiliki
interdependensi positif dengan siswa novice dalam
pembelajaran penyelesaian masalah kolaborasi berbasis
multiple representation, sehingga akan terjadi
peningkatan pemahaman dan aktivitas penyelesaian
masalah kolaborasi. Semoga bias menjadi wacana
dalam usah memajukan pendidikan di Indonesia.

PENUTUP
Simpulan
Penghargaan dalam penilaian dan penghargaan prestasi
kelompok penyelesian masalah kolaborasi diberikan
dengan mengacu pada nilai keterampilan CPS rata-rata
nilai kelompok CPS. Pemberian penghargaan prestasi
berupa nilai untuk hasil belajar komulatif bergantung
pada skor rata-rata yang diperoleh kelompok
penyelesaian masalah kolaborasi. Hal ini secara tidak
langsung akan memaksa siswa expert untuk memiliki
interdependensi positif dengan siswa novice dalam
pembelajaran penyelesaian masalah kolaborasi berbasis
multiple representation, sehingga akan terjadi
peningkatan pemahaman dan aktivitas penyelesaian
masalah kolaborasi.
Saran
Perlunya pengembangan model, strategi, dan penilain
pembelajaran yang mampu meningkat keterampilan
penyelesaian masalah kolaborasi pada khususnya dan
pembelajaran IPA pada umumnya. Perlunya
mengetahui karakteristik siswa expert dan novice dalam
keterampilan penyelesaian masalah kolaborasi.
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Abstrak

Telah dilakukan penenlitian pegembangan yang menghasilkan ensiklopedia fisika bergambar. Penelitian
dilaksanakan di Jurusan Fisika FMIPA UNJ dan uji coba terbatas dilakukan terhadap siswa SMPN 119
Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2014/2015. Waktu pengembangan ensiklopedia dilakukan
pada bulan April 2014 – Desember 2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian dan pengembangan (Research and Development). Adapun langkah-langkah pengembangan
yang akan dilakukan peneliti, yaitu: (1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, (2)
mengembangkan produk awal, (3) validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapangan, (5) revisi produk dan
produk akhir, dan (6) implementasi produk terhadap siswa. Ensiklopedia fisika bergambar
dikembangkan untuk materi listrik dan magnet, berguna untuk memperkaya pengetahuan siswa baik di
SMP maupun di SMA. Ensiklopedia telah divalidasi oleh ahli materi fisika dan ahli media pembelajaran.
Hasil validasi ahli materi berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan, memberikan hasil penilaian
dalam skala 100 adalah 88,49 dan hasil validasi ahli media 77,5. Hasil uji empirik disekolah oleh siswa
84,1. Penilaian yang didapat dari hasil uji coba ini, menunjukkan bahwa ensiklopedia fisika bergambar
untuk materi listrik magnet telah memenuhi persyaratan sebagai buku referensi untuk membantu peserta
didik memahami konsep fisika khususnya materi listrik magnet.

Kata kunci: Media pembelajaran, Ensiklopedia, Listrik dan Magnet, Penelitian dan Pengembangan

Abstract

Have done that produce pictorial encyclopedia of physics. The experiment was conducted at the
Department of Physics, State University of Jakarta and limited testing conducted on students at 119JHS
Jakarta in the second semester of the academic year 2014/2015. Encyclopedia of development time in
April 2014 - December 2014. The method used in this research is a method of research and development.
The steps of development which will be conducted by researchers, namely: (1) to analyze the product to
be developed, (2) develop initial product, (3) expert validation and revision, (4) the trial court, (5) and
product revision the final product, and (6) implementation of products to students. Pictorial encyclopedia
of physics developed for electric and magnetic materials, useful to enrich students knowledge both in
junior high and high school. Encyclopedia has been validated by an expert of material physics and
instructional media. Results validation matter experts based instruments that have been established,
providing assessment results in a scale of 100 is 88.49 and 77.5 media expert validation results. The
results of empirical testing in schools by students 84.1. Assessment obtained from the results of this trial
showed that the pictorial encyclopedia of physics for the electric magnet material meets the requirements
as a reference book to help students understand the concepts of physics in particular magnetic electric
material.

Keywords: instructional media, Encyclopedia, electric and magnetism, Research and Development

PENDAHULUAN
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara. Pernyataan tersebut
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selaras dengan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat 1. Jalur pendidikan
untuk mengembangkan potensi diri terdiri dari
pendidikan formal, non-formal dan informal.
Pendidikan formal ialah jalur pendidikan yang
terstruktur dan berjenjenag yaitu sekolah, jalur
pendidikan non-formal ialah jalur diluar pendidikan
formal misalnya kursus, bimbingan belajar, dan lain-
lain. Sedangkan pendidikan informal ialah jalur
pendidikan yang dilakukan didalam sebuah keluarga
dan masyarakat.

Dalam pendidikan formal, biasanya guru
menggunakan buku text pelajaran sebagai media
pembelajaran untuk memudahkan pencapaian informasi
atau pesan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nomor 2 tahun 2008 pasal 6 (2) yang menyatakan
bahwa “Selain buku teks pelajaran, pendidik dapat
menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan,
dan buku referensi dalam proses pembelajaran”. Buku
referensi ialah buku yang berisi fakta dan data yang
dikumpulkan dari berbagai sumber sehingga dapat
dengan mudah digunakan. Pusat Kurikulum dan
Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
menyebutkan bahwa macam-macam buku referensi
ialah Ensiklopedia, Kamus, Atlas, dan
Aturan/Perundang-undangan.

Ensiklopedia merupakan buku yang berisi
keterangan atau uraian tentang berbagai hal ilmu
pengetahuan yang disusun secara abjad atau menurut
lingkungan ilmu. Ensiklopedia terbagi 2, ensiklopedia
umum dan ensiklopedia khusus. Ensiklopedia umum
ialah ensiklopedia yang menghimpun uraian dalam
seluruh bidang ilmu, sedangkan ensiklopedia khusus
ialah ensiklopedia yang menghimpun uraian dalam
bidang ilmu pengetahuan tertentu (Pringgodigno, 1973:
309).

Keuntungan dari ensiklopedia ialah sebagai
pelengkap dari buku teks. Ensiklopedia bertujuan
sebagai Source of answer to fact question, yaitu sebagai
sumber jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang
memerlukan fakta/kenyataan dan data-data. Serta
Source of background information, yaitu sebagai
sumber informasi yang memuat topik atau pengetahuan
dasar yang ada hubungannya dengan suatu subyek dan
berguna untuk penelusuran lebih lanjut (Yusuf, 2007:
13).

Oleh karena itu, perlu dikembangkan
ensiklopedia fisika bergambar untuk materi
listrik dan magnet sebagai pelengkap buku teks
pembelajaran fisika.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian dan pengembangan (Research and
Development). Meteode ini dipilih peneliti untuk
mengembangakan ensiklopedia fisika bergambar untuk
materi listrik dan magnet. Adapun langkah-langkah
pengembangan yang akan dilakukan peneliti akan
mengacu pada penelitian pengembangan Borg & Gall
(dalam Sugiyono 2008: 9) dengan melibatkan enam
langkah utama tanpa mengurangi esensinya, yaitu: (1)
melakukan analisis produk yang akan dikembangkan,
(2) mengembangkan produk awal, (3) validasi ahli dan
revisi, (4) uji coba lapangan, (5) revisi produk dan

produk akhir, dan (6) implementasi produk terhadap
siswa. Produk yang dikembangkan merupakan
ensiklopedia yang termasuk ke dalam buku referensi
pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ensiklopedia fisika bergambar ini dikembangkan
dengan menganalisis dari ensiklopedia yang telah ada
sebelumnya, selanjutnya menganalisis materi dari
kurikulum fisika 2013 untuk SMP kelas IX materi listrik
dan magnet.
Ensiklopedia fisika bergambar materi listrik magnet
memiliki komponen-komponen utama, yaitu: cover,
petunjuk penggunaan, isi, faktaneka, dan daftar pustaka.
Berikut tampilan ensiklopedia dari komponen utama
tersebut.

Gambar 1. Cover Ensiklopedia

Gambar 2. Petunjuk penggunaan Ensiklopedia

Gambar 3. Isi pada Ensiklopedi
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Gambar 4. Faktaneka pada Ensiklopedia

Gambar 5. Daftar Pustaka
Ensiklopedia fisika bergambar untuk materi listrik

magnet telah divalidasi oleh ahli materi fisika dan ahli
media pembelajaran. Hasil validasi ahli materi
berdasarkan instrumen yang telah ditetapkan,
memberikan hasil penilaian dalam skala 100 adalah
88,49 dan hasil validasi ahli media 77,5. Hasil uji
empirik disekolah oleh siswa SMPN 119 Jakarta ialah
84,10. Penilaian yang didapat dari hasil uji coba ini,
dapat diinterpretasikan sangat baik dan menunjukkan
bahwa ensiklopedia fisika bergambar untuk materi
listrik magnet telah memenuhi persyaratan sebagai buku
referensi untuk membantu peserta didik memahami
konsep fisika khususnya materi listrik magnet.

PENUTUP
Simpulan
Pada penelitian ini telah berhasil dikembangkan
ensiklopedia fisika bergambar untuk materi listrik
magnet dengan ketercapaian sangat baik. Oleh karena
itu, ensiklopedia fisika bergambar telah memenuhi
persyaratan sebagai buku referensi untuk mencapai
tujuan ensiklopedia tersebut.
Saran
Ensiklopedia dibuat dengan ukuran lebih besar agar
lebih jelas terlihat
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan modul multimedia fisika penunjang kurikulum 2013
untuk siswa SMA kelas XI. Penelitian dilaksanakan di laboratorium Fisika FMIPA UNJ dan uji coba
terbatas dilakukan terhadap siswa SMAN 11 Bekasi pada semester genap tahun ajaran 2014/2015.
Waktu pengembangan modul dilakukan pada bulan Maret 2014 – Desember 2014 .Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Research and
Development). Meteode ini dipilih peneliti untuk mengembangakan modul multimedia penunjang
kurikulum 2013 pada meteri momentum linier dan impuls. Adapun langkah-langkah pengembangan
yang akan dilakukan peneliti, yaitu: (1) melakukan analisis produk yang akan dikembangkan, (2)
mengembangkan produk awal, (3) validasi ahli dan revisi, (4) uji coba lapangan, (5) revisi produk
dan produk akhir, dan (6) implementasi produk terhadap siswa. Adapun responden penelitian ini
adalah responden ahli (expert review) dan responden uji lapangan (field test). Modul multimedia
telah diuji cobakan kepada ahli media dengan presentase pencapaian 76,94% dan ahli materi fisika
87,22%. Modul juga akan diuji cobakan kepada guru fisika SMA dan siswa SMA untuk diketahui
tanggapannya terhadap kelayakan modul multimedia sebagai penunjang kurikulum 2013. Instrumen
uji coba yang digunakan berupa angket rating scale dengan teknik analisis data menggunakan pilihan
skor 1 sampai 4.

Kata kunci : Modul Multimedia, Momentuntum Linier, Impuls, Penelitian Pengembangan, Kurikulum
2013.

Abstract

This research aims to develop a multimedia module supporting physics curriculum 2013 for high
school students of class XI. The experiment was conducted in the laboratory Physics, FMIPA UNJ
and limited testing conducted on students of SMAN 11 Jakarta in the second semester of the academic
year 2014/2015. The time development of the module was conducted in March 2014 - December 2014
.This method used in this research is a method of research and development . Meteode researchers
have been selected to develop the multimedia module supporting curriculum meteri 2013 on the linear
momentum and impulse. The steps of development which will be conducted by researchers, namely:
(1) to analyze the product to be developed, (2) develop initial product, (3) expert validation and
revision, (4) the trial court, (5) and product revision the final product, and (6) implementation of
products to students. The respondents of this study is the expert respondent and field test respondents.
Multimedia modules have been tested to the media expert with a percentage of 76.94% and the
achievement of physical matter experts with a percentage of 87,22%. The module will also be tested
for high school physics teacher and high school students to know his response to the feasibility of
multimedia modules to support curriculum 2013. Instruments trials used a questionnaire rating scale
with data analysis techniques using a score of 1 to 4.

Keywords: Multimedia Module, Momentuntum Linear, Impulse, Research Development, Curriculum
2013.
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PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 menuntut pembelajaran aktif

dan interaktif yang berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada
pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan
pendidikan. Pembelajaran juga harus berkenaan dengan
kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk
mengkonstruksi sendiri pengetahuan dalam proses
kognitinya melalui kegiatan belajar yang terdiri dari
proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,
mengasosiasi atau menganalisis, dan
mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya
dalam kegiatan analisis. (Permendikbud nomor 81A
tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum).

Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran
seperti tuntutan kurikulum 20013 diperlukan bahan ajar
yang sesuai. Ketersediaan bahan ajar khususnya untuk
mata pelajaran fisika SMA kurikulum 2013 masih
berbentuk bahan ajar cetak. Menurut Wahyuni (2013:
11-12) bahan ajar cetak seperti modul cetak belum
mampu mengatasi permasalahan belajar untuk mata
pelajaran fisika. Modul cetak cenderung bersifat
informatif dan kurang menarik karena tidak dapat
menampilkan warna, suara, video, dan gambar bergerak
sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar fisika.
Siswa juga belum mampu belajar mandiri dengan
menggunakan modul cetak sehingga sulit untuk
mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini
menyebabkan kurangnya pemahaman konsep siswa
terhadap materi yang telah diajarkan.

Hasil penelitian Violeta (2010: 154) menunjukan
bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) adalah salah satu bagian yang sangat penting di
dunia pendidikan. Ahmadi dan Sofyan (2010: 150)
mengungkapkan bahwa dengan perkembangan
teknologi, guru dapat meningkatkan penggunaan
teknologi tersebut dalam pembuatan bahan ajar yang
kreatif dan inovatif antara lain dengan mengembangkan
e-module (modul multimedia). Menurut Sugianto (2013:
102) e-module (modul multimedia) merupakan sebuah
bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang disusun
secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil
untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang
disajikan ke dalam format elektronik. Modul
multimedia dapat berisi teks, gambar, animasi, audio,
dan navigasi yang membuat pengguna menjadi lebih
interaktif. Modul multimedia dapat menyajikan
informasi secara terstruktur, menarik serta memiliki
tingkat interaktifitas yang tinggi karena merupakan
penggabungan dari media cetak dan komputer. Selain
itu, dengan menggunakan modul multimedia proses
pembelajaran tidak lagi bergantung pada instruktur/
pendidik sebagai satu-satunya sumber informasi.

Untuk menunjang pembelajaran fisika yang
terdiri dari proses mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan,
maka diperlukan bahan ajar yang dilengkapi dengan
video pengamatan, pertanyaan diskusi terkait video
pengamatan untuk menyampaikan hipotesis, langkah
penyelidikan untuk mengumpulkan informasi, dan tes

interaktif yang terintegrasi e-mail untuk mengukur
capaian belajar.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka
perlu dikembangkan sebuah modul multimedia fisika
berisi materi yang dilengkapi dengan video, langkah
penyelidikan, contoh soal, dan tes interaktif yang
terintegrasi dengan e-mail sehingga dapat digunakan
sebagai bahan ajar fisika SMA kelas XI kurikulum
2013. Modul multimedia fisika yang dikembangkan,
diharapkan dapat menjadi bahan belajar mandiri bagi
peserta didik dalam proses pembelajaran fisika pada
pokok bahasan momentum linier dan impuls.

Modul multimedia yang dikembangkan dalam
penelitian ini menggunakan software 3D PageFlip
Professional. Software 3D PageFlip Professional
adalah sebuah software flipbook yang berguna untuk
membuat halaman-halaman buku digital. Software
flipbook ini dapat mengkonversi PDF, Open Office,
gambar, dan video untuk mengubahnya menjadi
halaman buku digital dengan unsur-unsur multimedia
yang dapat dioperasikan di komputer atau laptop.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini yaitu penelitian dan pengembangan.
Penelitian dan pengembangan (Research &
development) dirancang untuk memperoleh produk
bahan ajar berupa modul multimedia fisika dalam pokok
bahasan momentum linier dan impuls sebagai bahan
ajar untuk SMA kelas XI kurikulum 2013. Desain
penelitian pengembangan modul multimedia fisika
mengadaptasi pada model penelitian dan pengembangan
Borg and Gall (1983) sampai pada langkah revisi
produk setelah ujicoba produk. Berikut ini adalah
gambar desain penelitian pengembangan modul
multimedia fisika.

Revisi

Revisi

Potensi dan masalah

Ide atau gagasan

Studi pendahuluan

Pengambangan
modul multimedia

Uji kelayakan

Uji lapangan

Desiminasi

Modul hasil pengembangan
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(Wina Sanjaya, 2013,136)
Gambar 1. Desain penelitian pengembangan modul

multimedia
Instrumen perolehan data dalam penelitian ini

adalah lembar analisis kebutuhan, angket uji validasi
ahli dan angket ujicoba siswa dengan analisa data
mengguakan skala likert. Kualitas modul
multimediafisika ditentukan dari pengolahan data
persentase penilaian kualitas dari para validator.
Berdasarkan hasil penilaian, ditentukan rata-rata
persentase capaian indikator yang diberikan oleh
masing-masing validator. Berdasarkan rata-rata
persentase capaian indikator ditentukan rata-rata
persentase capaian untuk setiap aspek penilaian.
Selanjutnya persentase capaian rata-rata total untuk
semua aspek dirujuk pada interval penentuan kualitas
modul multimedia fisika sebagai berikut:

0 % - 25 % Sangat Tidak baik
26 % - 50 % Tidak baik
51 % - 75 % Baik
76 % - 100 % Sangat baik

(Sugiyono, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada tahap awal pengembangan modul

multimedia, terlebih dahulu dipersiapkan materi yang
akan dimuat dalam kegiatan belajar yaitu momentum
linier dan impuls. Selanjutnya, dipersiapkan konten
pendukung di dalam modul seperti gambar, video dan
animasi yang memberikan gambaran arti fisis dari
materi yang dimuat dalam kegiatan belajar.

Modul multimedia fisika yang dikembangkan
terdiri atas dua kegiatan belajar yang masing-masing
kegiatan terdiri atas pertanyaan cek kemampuan, video
pengamatan, petanyaan diskusi, kegiatan percobaan,
contoh soal, latihan soal, rangkuman, dan tes evaluasi.
Berikut ini merupakan tampilan modul multimedia
fisika yang telah dikembangkan,

Gambar 2. Tampilan cover modul

Gambar 3. Tampilan daftar isi

Gambar 4. Tampilan kelengkapan modul

Gambar 5. Tampilan peta konsep dan cek kemampuan

Gambar 6. Tampilan video pengamatan

Gambar 7. Tampilan pertanyaan diskusi

Gambar 8. Tampilan contoh soal
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Gambar 9. Tampilan latihan soal

Gambar 10. Tampilan rangkuman

Gambar 11. Tampilan tes evaluasi

Modul multimedia yang dikembangkan ini
memanfaatkan beberapa software dalam tahap-tahap
pembuatannya. Pada tahap awal peneliti menggunakan
Corel Draw untuk mempersiapkan gambar, background
layout, cover modul dan melakukan pengetikan. Setelah
selesai, file disimpan ke dalam bentuk PDF. Pada tahap
selanjutnya, peneliti membuat contoh soal dengan
memanfaatkan Microsoft Power Point dan Camtasia
Studio 8. Dengan menggunakan Microsoft Power Point
contoh soal dapat ditampilkan step by step dimulai dari
menampilkan soal dan animasi atau video ilustrasi,
selanjutnya menampilkan langkah-langkah menjawab
soal hingga ditampilkan jawaban akhir. Setelah contoh
soal selesai dibuat dengan Microsoft Power Point,
selanjutnya tampilan slide direkam menggunakan
Camtasia Studio 8 sehingga bentuk akhir contoh soal
berupa video. Camtasia Studio 8 juga digunakan untuk
editing video yang digunakan dalam modul.

Pada tahap berikutnya, peneliti memanfaatkan
software Macromedia Flash 8 untuk membuat animasi
yang menggambarkan materi yang disajikan. Untuk
membuat pertanyaan cek kemampuan, pertanyaan
diskusi, latihan soal, dan tes evaluasi, peneliti
menggunakan Ispring Quiz Maker 6. Dengan
menggunakan Ispring Quiz Maker 6 pengguna modul
dapat langsung mengisikan jawaban dari pertanyaan

secara langsung di dalam modul. Ispring Quiz Maker 6
juga dipilih karena dapat berfungsi dengan baik saat
digunakan dalam 3D PageFlip Professional.

Tahap akhir dalam pembuatan modul multimedia
ini yaitu mengkombinasikan semua komponen (PDF,
gambar, video, animasi, kuis) yang telah dibuat
sebelumnya ke dalam 3D PageFlip Professional.

Data hasil uji validasi dideskripsikan untuk
menganalisis kualitas modul multimedia yang
dikembangkan. Uji Validasi telah dilakukan kepada dua
dosen ahli materi dan dua dosen ahli media. Selama
proses validasi, dilakukan revisi terhadap komponen
modul multimedia fisika sesuai dengan saran dan kritik
dari validator. Proses revisi dilakukan karena masih ada
kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki pada
setiap bagian modul multimedia fisika yang
dikembangkan guna mendapatkan kualitas produk
dengan kategori sangat baik.

Gambar 12. Diagram hasil uji validasi oleh ahli media

Berdasarkan hasil uji validasi oleh ahli media
ditinjau dari aspek komponen modul, komponen CTL,
fungsi modul, tujuan modul, format penyajian, ilustrasi
dan bahasa menunjukan persentase capaian rata-rata
sebesar 76,94% dengan interpretasi sangat baik.

Gambar 13. Diagram hasil uji validasi ahli materi

Berdasarkan hasil uji validasi oleh ahli materi
ditinjau dari aspek cakupan materi, akurasi materi,
teknik penyajian dan bahasa menunjukan persentase
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capaian rata-rata sebesar 87,22% dengan interpretasi
sangat baik.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan penelitian dan pengembangan yang telah
dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa modul
multimedia fisika pada pokok bahasan momentum linier
dan impuls hasil pengembangan memenuhi persyaratan
sebagai bahan ajar fisika SMA kelas XI kurikulum
2013. Modul multimedia fisika yang di dalamnya
ditampilkan video, animasi, dan tes interaktif dapat
dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah maupun bahan
belajar mandiri. Modul multimedia ini dapat juga
meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran
fisika pada kurikulum 2013.
Saran
Saran lebih lanjut dari penelitian dan pengembangan ini
adalah dilakukannya penelitian lebih lanjut untuk
melihat outcome dari modul multimedia fisika hasil
pengembangan terhadap minat belajar siswa maupun
hasil belajar siswa. Modul multimedia ini juga perlu
dikembangkan untuk pokok bahasan fisika lainnya.

DAFTAR RUJUKAN
Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang

Implementasi Kurikulum).
Sanjaya, Wina. 2013. Penelitian Pendidikan Jenis,

Metode dan Prosedur. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group.

Sugianto, dkk. 2013. Modul Virtual : Multimedia
Flipbook Teknik Dasar Digital. INVOTEC. 9 (2) :
101-116.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta

Violeta, et al. 2010. Implementation of information and
communication technology in higher education:
Comparative research in Asian, American and
European universities. Proceedings of the 21st

Central European Conference on Information
and Intelligent Systems. : 149-155

Wahyuni, dkk. 2013. Pengembangan modul elektronik
fisika sebagai media instruksional pokok bahasan
hukum newton pada pembelajaran fisika di SMA.
Jurnal Pembelajaran Fisika Universitas Jember.
1(4) : 411-416.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains sesuai tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

202

STUDI PENDAHULUAN TENTANG KONSEPSI
TENTANG GERAK DAN GAYA SISWA AL-FALAH

SURABAYA (PRELIMINARY STUDY OF SMA
AL-FALAH STUDENT'S ABOUT MOTION AND FORCE

CONCEPTION)

Dyah Permatasari 1)

Madlazim 2)

1)Mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya
2)Guru besar Fisika Universitas Negeri Surabaya

Email: dyahdyahpermata@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memvalidasi instrumen EKGG dan (2) menganalisis kompetensi
gerak dan gaya siswa. Untuk memvalidasi instrumen EKGG digunakan metode wawancara dengan
dua pakar. Sedangkan untuk menganalisis kompetensi gerak dan gaya siswa digunakan rancangan
One Shot Case Study. Pada rancangan ini, tidak menggunakan kelas pembanding dan hanya ada kelas
eksperimen yang diberi perlakuan (X) yang berupa pembelajaran yang biasanya berlangsung sehari-
hari  secara reguler di SMA dan tanpa intervensi dari peneliti. Sebelum kelas eksperimen diberi
perlakuan tidak dilakukan tes kompetensi materi gerak dan gaya. Pengujian skor hasil tes kompetensi
materi gerak dan gaya (O) hanya diberikan setelah pembelajaran diberikan pada kelas eksperimen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen EKGG layak digunakan untuk mengukur kemampuan
gerak dan gaya karena memiliki validitas dan konsistensi yang memadai. Persentase jawaban siswa
yang benar untuk soal tentang konsep gaya hanya 39%. Persentase jawaban siswa yang benar untuk
soal tentang konsep percepatan hanya 41%. Persentase jawaban siswa yang benar untuk soal tentang
konsep kecepatan hanya 44%. Siswa mengalami kesulitan tentang konsep gerak dan gaya karena
siswa sendiri sudah punya ide tentang gerak dan gaya sebelum dan sesudah proses belajar mengajar.

Kata Kunci: instrumen EKGG, kompetensi, gerak dan gaya

Abstract

This study aims to (1) validate the instrument EKGG and (2) analyze the competence of motion and
force students. To validate the instrument used EKGG interviews with two experts. As for analyzing
competencies motion and force students to use design One Shot Case Study. In this design, do not use
the comparison classes and class experiment only treated (X) in the form of learning which typically
takes place daily in the school on a regular basis and without the intervention of researchers. Before
the experimental class were treated no matter competency testing movement and style. The test scores
matter competency test results of motion and force (O) is given only after the lesson given in the
experimental class. The results showed that nstrumen EKGG decent used to measure the ability of
motion and force as it has adequate validity and consistency. The percentage of correct answers to
questions students about the concept of force is only 39%. The percentage of correct answers to
questions students about the concept of acceleration is only 41%. The percentage of correct answers
students' questions about the concept of speed for only 44%. Students having difficulty about the
concept of motion and force as the students themselves already have an idea of motion and force before
and after the learning process.

Keywords: instrument EKGG, competence, motion and force

PENDAHULUAN
Hukum kedua Newton adalah persamaan gerak yang
paling penting dan berguna dalam mekanika. Hukum ini

mengekspresikan hubungan antara gaya dan gerak.
Beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa siswa tidak
memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum kedua
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Newton (Mico et al., 2010). Bagi beberapa siswa telah
memahami bahwa gaya merupakan penyebab gerak.
Kesalahpahaman (miskonsepsi) mereka tentang
hubungan antara gaya dan gerak  merupakan bukti
bahwa akal sehat mereka mengalami resistensi terhadap
perubahan. Hal ini sangat penting bagi siswa untuk
melawan resistensi kesalahpahaman tentang hubungan
antara gaya dan gerak tersebut. Hukum kedua Newton
dalam banyak buku pelajaran untuk tingkat sekolah
menengah tingkat atas diperlakukan begitu abstrak dan
siswa tidak dapat mencapai pemahaman prinsip-prnsip
Newtonian dari hubungan antara gaya dan gerak. Jika
pembahasan dari semua jenis gerakan dilakukan melalui
hukum kedua Newton, dan bukan merupakan bagian-
bagian yang terpisahkan, maka pemahaman sikap,
pengetahuan dan ketrampilan siswa diyakini akan
meningkat.

Bagian utama dari mekanika adalah pembahasan
tentang kondisi gerak dari sistem mekanika melalui
penentuan koordinat terhadap waktu. Solusi dari kondisi
ini ditentukan ketika diketahui keadaan awal dari gerak
partikel dan ketika diketahui sifat-sifat gaya sebagai
fungsi koordinat partikel. Mengatur gaya dan kondisi
awal untuk posisi partikel dalam persamaan diferensial
dari hukum kedua Newton dan memecahkan persamaan
hukum kedua Newton tersebut kita dapat
menggambarkan bagaimana perubahan besaran-besaran
fisika terkait sebagai fungsi waktu.

Siswa sudah familiar dengan Hukum kedua
Newton karena mereka telah mempelajarinya dari
Sekolah Menengah atau SMA. Sebagian besar dari
mereka dapat menghafal Hukum kedua Newton dan
dapat mengatakan setiap kata Hukum kedua Newton.
Memang, tidak ada kesulitan dalam merumuskan hukum
gerak dan menerapkan persamaan sederhana: F = ma.
Tapi, mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas dan
benar. Hal ini disebabkan siswa memiliki konsep yang
mereka anggap masuk akal tentang gerak dan dalam
kebanyakan kasus. Mereka butuh waktu lama untuk
mengubah pemahaman dari konsep gerak Aristotelian
hingga ke konsep Galileo yang percaya bahwa gaya
berubah karena gerak, misalnya, bahwa gaya total yang
dibutuhkan untuk menjaga sebuah benda bergerak
dengan kecepatan konstan (Savinainen, 2004).

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah (1) bagaimana validitas dan konsistensi
instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi
pengetahuan siswa tentang gerak dan gaya? (2)
bagaimana kompetensi gerak dan gaya siswa?

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini menggunakan One Shot Case
Study (Campbell, 1975). Pada rancangan ini, tidak
menggunakan kelas pembanding dan hanya ada kelas
eksperimen yang diberi perlakuan (X) yang berupa
pembelajaran yang biasanya berlangsung sehari-hari
secara reguler di SMA dan tanpa intervensi dari peneliti.
Sebelum kelas eksperimen diberi perlakuan tidak
dilakukan tes kompetensi materi gerak dan gaya.
Pengujian skor hasil tes kompetensi materi gerak dan
gaya (O) hanya diberikan setelah pembelajaran diberikan
pada kelas eksperimen.

X O
Pembelajaran reguler
yang diterapkan di
SMA

Skor hasil tes
menggunakan instrumen
FMCE

Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas II
SMA Al-Falah Surabaya. Siswa kelas II SMA Al-Falah
dipilih karena sudah mendapatkan materi gerak dan gaya.
Jumlah siswa yang bisa mengikuti tes adalah 25 siswa.
Ada dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik
wawancara dengan dua pakar untuk pengembangan
instrumen versi Indonesia, Evaluasi Konsep Gerak dan
Gaya (EKGG) dan teknik tes kompetensi materi gerak
dan gaya menggunakan EKGG. Instrumen EKGG
dikembangkan dari Force Motion Concept Evaluation
(FMCE) (Thornton and Sokoloff, 1998). FMCE
merupakan instrumen untuk mengukur kompetensi
pengetahuan gerak dan gaya yang sudah tervalidasi dan
teruji reliabilitasnya secara internasional dan instrumen
ini telah digunakan secara luas oleh beberapa peneliti
pendidikan fisika untuk sampel atau populasi senior high
school (SMA) maupun mahasiswa semester awal
(Ramlo, 2008; Davenport, 2008). Untuk keperluan
penelitian ini, peneliti mengembangkan FMCE  versi
Indonesia yang diberi nama Evaluasi Konsep Gerak dan
Gaya (EKGG) yang telah divalidasi oleh dua pakar.
Pengembangan EKGG ini tidak mengubah substansi
yang ada pada FMCE. Peneliti hanya menerjemahkan
secara bebas FMCE supaya lebih mudah dipahami oleh
siswa SMA dan tidak menimbulkan salah paham bagi
siswa. Analisis data penelitian ini menggunakan metode
deskriptif-kualitatif untuk data hasil wawancara dengan
dua pakar yang disajikan dalam bentuk tabel hasil
wawancara tentang kebenaran dan konsistensi substansi
dari EKGG jika dibandingkan dengan materi gerak dan
gaya untuk SMA dan FMCE. Sedangkan untuk
menganalisis hasil tes EKGG digunakan metode
kuantitatif standar (patokan), dimana jika siswa berhasil
menjawab seluruh tes secara benar, maka dia akan
mendapatkan skor 100 dan bila bisa menjawab 50% dari
seluruh soal dia akan mendapatkan skor 50.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dua hasil penelitian ini adalah pertama, instrumen
EKGG yang telah diuji validitas dan konsistensi konsep
dan deskripsinya untuk masing-masing soal jika
dibandingkan dengan FMCE. Validitas dan konsistensi
EKGG dilakukan melalui wawancara untuk mendapatkan
respon dari dua pakar. Kedua, hasil  tes kemampuan
konsep gerak dan gaya.
1. Hasil  validasi dan konsistensi instrumen EKGG

Tabel 1. Validasi dan konsistensi EKGG dari hasil
wawancara dengan dua pakar

No Soal Konsep Deskripsi V1 V2
1 gaya Bahasa sains;

kereta luncur
4 4

2 gaya Bahasa sains;
kereta luncur

4 5

3 gaya Bahasa sains;
kereta luncur

5 5

4 gaya Bahasa sains; 4 4
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kereta luncur
5 gaya Bahasa sains;

kereta luncur
5 5

6 gaya Bahasa sains;
kereta luncur

5 4

7 gaya Bahasa sains;
kereta luncur

5 5

8 gaya Mobil pada
bidang miring

4 4

9 gaya Mobil pada
bidang miring

5 4

10 gaya Mobil pada
bidang miring

5 5

11 gaya Koin dilempar
(gravitasi)

5 5

12 gaya Koin dilempar
(gravitasi)

5 4

13 gaya Koin dilempar
(gravitasi)

4 4

14 gaya Grafiik (gerak
mobil)

5 5

15 gaya Grafiik (gerak
mobil)

5 4

16 gaya Grafiik (gerak
mobil)

4 5

17 gaya Grafiik (gerak
mobil)

5 5

18 gaya Grafiik (gerak
mobil)

4 4

19 gaya Grafiik (gerak
mobil)

5 5

20 gaya Grafiik (gerak
mobil)

4 4

21 gaya Grafiik (gerak
mobil)

5 5

22 percepatan Grafiik (gerak
mobil)

5 5

23 percepatan Grafiik (gerak
mobil)

4 4

24 percepatan Grafiik (gerak
mobil)

5 4

25 percepatan Grafiik (gerak
mobil)

5 5

26 percepatan Grafiik (gerak
mobil)

4 4

27 percepatan Koin dilempar
(gravitasi

5 5

28 percepatan Koin dilempar
(gravitasi

4 5

29 percepatan Koin dilempar
(gravitasi

5 5

30 gaya Tumbukan;
hukum Newton
ke-3

5 4

31 gaya Tumbukan;
hukum Newton
ke-3

4 4

32 gaya Tumbukan;
hukum Newton
ke-3

4 5

33 gaya Tumbukan; 4 4

hukum Newton
ke-3

34 gaya Tumbukan;
hukum Newton
ke-3

4 5

35 gaya Dorongan;
hukum Newton
ke-3

4 4

36 gaya Dorongan;
hukum Newton
ke-3

4 5

37 gaya Dorongan;
hukum Newton
ke-3

5 5

38 gaya Dorongan;
hukum Newton
ke-3

4 4

39 gaya Dorongan;
hukum Newton
ke-3

5 5

40 kecepatan Grafiik (gerak
mobil)

4 4

41 kecepatan Grafiik (gerak
mobil)

5 4

42 kecepatan Grafiik (gerak
mobil)

4 4

43 kecepatan Grafiik (gerak
mobil)

5 5

44 kecepatan Kereta luncur
di atas bukit;
energi

4 4

45 kecepatan Kereta luncur
di atas bukit;
energi

5 5

46 kecepatan Kereta luncur
di atas bukit;
energi

4 4

47 kecepatan Kereta luncur
di atas bukit;
energi

5 5

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa validitas
dan konsistensi instrumen EKGG semua soal adalah
valid dan konsisten (4) dan sangat valid dan sangat
konsisten (5). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
Ramlo (2008) dan Davenport (2008). Hal ini
mengindikasikan bahwa instrumen EKGG ini layak
untuk digunakan sebagai instrumen untuk mengukur
kompetensi pengetahuan  gerak dan gaya dari siswa.
Instrumen EKGG ini layak digunakan karena instrumen
ini telah menjadi standar internasional untuk mengukur
kompetensi gerak dan gaya. Sudah selayaknya siswa-
siswa Indonesia memiliki kompetensi yang diakui
internasional. Hal ini bisa menjadi bekal siswa supaya
memiliki  daya saing global.
2. Kompetensi gerak dan gaya siswa
Hasil tes kemampuan materi gerak dan gaya siswa masih
di bawah 50%. Persentase jawaban siswa yang benar
untuk soal tentang konsep gaya hanya 39%, berarti lebih
banyak yang salah (61%). Persentase jawaban siswa yang
benar untuk soal tentang konsep percepatan hanya 41%,
berarti lebih banyak yang salah (59%). Persentase
jawaban siswa yang benar untuk soal tentang konsep
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kecepatan hanya 44%, berarti lebih banyak yang salah
(56%).

Gambar 1. Grafik persentase jawaban siswa yang
benar terhadap konsep gaya, percepatan

dan kecepatan.

Hasil tes tersebut menunjukkan rendahnya
kemampuan siswa tentang gerak dan gaya karena
persentase jawaban yang benar masih kurang dari 50%.
Rendahnya kemampuan konsep gerak dan gaya ini
berkaitan dengan kesalahan konsep yang dialami oleh
sebagian besar siswa. Hal ini sesuai dengan hasil
penelitian Mico et al. (2010) dan Savinainen (2004).

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa siswa
memiliki banyak ide, baik sebelum maupun sesudah
proses belajar mengajar, yang berbeda dari kerangka
Newtonian tentang konsep gaya (lihat bibliografi di
McDermott & Redish 1999; Duit 2004). Banyak istilah
telah digunakan untuk menggambarkan ide siswa yang
salah tersebut, misalnya prakonsepsi (Clement 1982),
konsepsi akal sehat (Halloun & Hestenes 1985), model
intuitif (Thijs & Kuiper 1990), konsepsi atau gagasan
alternatif (Sequira & Leite 1991a, b), kesalahpahaman
Hestenes et al. 1992), p-formal (yaitu struktur
pengetahuan yang lebih kecil dan lebih terpisah-pisah
dari konsep fisik; diSessa, 1993), segi pengetahuan (yaitu
potongan individu, atau konstruksi dari beberapa potong,
pengetahuan dan / atau strategi penalaran; Minstrell
2003), tampilan siswa, yaitu siswa berpikir berbeda dari
pemahaman yang berlaku umum dari situasi fisik tertentu
tentang aspek terbatas daerah tertentu dalam fisika,
Thornton 1995).

Thornton (1995) menunjukkan bahwa istilah yang
berbeda menyiratkan model implisit maupun eksplisit
dari kognisi manusia yang berbeda. Dia juga mengkritik
penggunaan istilah 'kesalahpahaman' karena 'pada
umumnya pola berpikir siswa tidak salah paham tetapi
sering didasarkan pada informasi parsial atau tidak
benar'. Ini mungkin terjadi, tetapi dalam penelitian ini
istilah kesalahpahaman berarti bahwa ada perbedaan
antara ide siswa dan konsep gaya Newton, terlepas dari
asal-usul ide siswa tersebut.

Tidak ada cara untuk menghindarkan diri
kesalahpahaman siswa dalam pengajaran fisika karena
setiap siswa memiliki ide sebelum masuk kelas.
Kesalahpahaman ini sangat sulit untuk diubah dari awal
(mis) konsepsi ke konsepsi ilmiah, yaitu perubahan
konseptual. Oleh karena itu, berguna bagi guru untuk
mengetahui kesalahpahaman yang paling umum. Seperti
ditunjukkan oleh Savinainen (2004), bahkan Newton
sendiri memiliki kesalahpahaman tentang konsep gaya.
Jika konsep gaya begitu sulit bagi intelektual sekelas
Galileo dan Newton, berarti tidak mengherankan bahwa

kesalahpahaman tersebut juga menjadi masalah bagi
siswa-siswa pada saat ini.

Sebagian besar siswa memiliki konsep yang mereka
anggap masuk akal tentang gerak dalam kebanyakan
kasus.  Mereka butuh waktu lama untuk mengubah
pemahaman dari konsep gerak Aristotelian hingga ke
konsep Galileo yang percaya bahwa gaya berubah karena
gerak, misalnya, bahwa harus ada gaya total yang bekerja
untuk menjaga sebuah benda bergerak dengan kecepatan
konstan

PENUTUP
Simpulan
1. Instrumen EKGG layak digunakan untuk mengukur
kemampuan gerak dan gaya karena memiliki validitas
dan konsistensi yang memadai.
2. Persentase jawaban siswa yang benar untuk soal
tentang konsep gaya hanya 39%. Persentase jawaban
siswa yang benar untuk soal tentang konsep percepatan
hanya 41%. Persentase jawaban siswa yang benar untuk
soal tentang konsep kecepatan hanya 44%. Kompetensi
gerak dan gaya siswa masih kurang dari 50%.
Saran
Diperlukan pengembangan simulasi komputer yang dapat
memberi informasi yang benar dan komprehensif
mengenai konsep gaya dan gerak sehingga konsep gerak
dan gaya dapat siswa dapat meningkat.
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Abstrak

Pelaksanaan pembelajaran fisika di SMA menghendaki pendekatan ilmiah (Scientific approach),
salah satu sarana yang diperlukan adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang diperlukan
seharusnya adalah media pembelajaran yang tepat guna, yaitu media pembelajaran mudah
dioperasikan, terintegrasi dan sederhana. Langkah awal pengadaan media tepat guna adalah
merancang prototipe media tepat guna tersebut. Kualitas produk prototipe media tepat guna yang
dirancang harus baik, salah satu indikatornya adalah efektif. Indikator tingkat efektivitas prototipe
media tepat guna yang dirancang dapat ditentukan berdasarkan gain score ternormalisasi hasil
belajar yang diperoleh. Hasil  pembelajaran fisika menggunakan Prototipe Media Tepat Guna
menunjukkan efektif dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa meliputi efektif dapat
meningkatkan penguasaan konsep dan efektif dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah
Dalam bahasan ini akan dijabarkan bagaimana mengukur indikator efektivitas prototipe media tepat
guna yang dirancang.

Kata Kunci: Efektivitas, Media Tepat Guna, Pembelajaran Fisika.

PENDAHULUAN
Fisika merupakan cabang Sains/IPA yang pada
hakekatnya merupakan sebuah kumpulan pengetahuan
(“a body of knowledge”), cara atau jalan berpikir (“a
way of thinking”), dan cara untuk penyelidikan (“a way
of investigating”)” (Collette dan Chiappetta, 1994).
Istilah lain yang juga digunakan untuk menyatakan
hakekat Fisika sebagai cabang IPA adalah IPA sebagai
produk untuk pengganti pernyataan IPA sebagai sebuah
kumpulan pengetahuan (“a body of knowledge”), IPA
sebagai sikap untuk pengganti pernyataan IPA sebagai
cara atau jalan berpikir (“a way of thinking”), dan IPA
sebagai proses untuk pengganti pernyataan IPA sebagai
cara untuk penyelidikan (“a way of investigating”)
(Sutrisno, 2006).

Menurut Permendikbut No, 65 tahun 2013, Sesuai
dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran
pembelajaran mencakup pengembangan  ranah  sikap,
pengetahuan,  dan  keterampilan  yang  dielaborasi
untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga  ranah
kompetensi  tersebut  memiliki  lintasan  perolehan
(proses psikologis)  yang  berbeda.  Sikap  diperoleh
melalui  aktivitas“  menerima, menjalankan,
menghargai,  menghayati,  dan  mengamalkan”.
Pengetahuan diperoleh  melalui  aktivitas“  mengingat,
memahami,  menerapkan, menganalisis,  mengevaluasi,
mencipta.  Keterampilan  diperoleh melaluiaktivitas“
mengamati,  menanya,  mencoba,  menalar,  menyaji,
dan mencipta.” Karaktersitik  kompetensi  beserta

perbedaan  lintasan  perolehan turut  serta
mempengaruhi  karakteristik  standar  proses.  Untuk
memperkuat pendekatan  ilmiah  (scientific),  tematik
terpadu  (tematik  antarmata  pelajaran), dan  tematik
(dalam suatu  mata  pelajaran)  perlu  diterapkan
pembelajaran berbasis  penyingkapan/penelitian
(discovery/inquiry  learning).  Untuk mendorong
kemampuan peserta didik  untuk menghasilkan karya
kontekstual, baik  individual  maupun  kelompok  maka
sangat  disarankan  menggunakan pendekatan
pembelajaran  yang  menghasilkan  karya  berbasis
pemecahan masalah (project based learning).

Langkah-langkah pengembangan RPP dalam
Kurikulum 2013 menurut permendiknas 81a, dalam
mengkaji Silabus pada Kurikulum tingkat nasional
seharusnya setiap materi pokok pada setiap silabus
terdapat KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada
Tuhan, sikap terhadap diri dan lingkungan,
pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai KD
tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan siswa
secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar
proses. Kegiatan pembelajaran menerapkan pendekatan
ilmiah (Scientific) berupa 5M, yakni: mengamati
(observes), menanya (questions), mengumpulkan
informasi (mengeksplorasi/mencoba), mengolah
(associate) dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah
yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam
bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam
pembelajaran, agar siswa aktif belajar.
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Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah
disampaikan  pelaksanaan pemebelajaran fisika
memerlukan media yang baik. Media pembelajaran
yang baik adalah media yang tepat guna dan
berkualitas. Salah satu indikator kualitas media yang
baik adalah efektif, yaitu penggunaan prototipe media
tepat guna yang dirancang dapat memperoleh hasil yang
diharapkan (Nieveen, 1999). Dalam bahasan ini akan
dijabarkan bagaimana mengukur efektivitas prototipe
media tepat guna yang dirancang.
A. Prototipe Media Tepat Guna
Media berasal dari kata latin yang berarti antara, istilah
ini mengacu pada apapun yang membawa informasi
antara sumber dan penerima. Contoh termasuk alat-alat
manipulasi, video, televisi, diagram, bahan cetak,
komputer, dan instruktur. Hal ini dianggap media
pembelajaran jika mereka membawa pesan dengan
tujuan pembelajaran. Tujuan media adalah untuk
memfasilitasi komunikasi (Heinich dkk., 2002). Media
tepat guna adalah media yang mudah dioperasikan
(plug and play), terintegrasi dan sederhana, tepat dan
teliti, aman dan mudah pengadaannya. Sedangkan
Prototipe Media Tepat Guna adalah bentuk awal
(contoh) sebuah media dalam standar ukuran dan fungsi
tertentu. Jadi Prototipe Media Tepat Guna dibuat
sebagai bentuk awal atau dibuat khusus untuk
pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya
atau sebelum diproduksi secara massal. Tujuan
merancang Prototipe Media Tepat Guna adalah
menghasilkan media pembelajaran mudah dioperasikan,
terintegrasi, dan sederhana. Diharapkan Prototipe
Media Tepat Guna yang dirancang merupakan: a)
Bentuk awal dari media yang dapat diproduksi dalam
jumlah banyak, b) Dibuat berdasarkan dalam standar
ukuran dan fungsi tertentu dan dapat untuk tujuan
komersialisasi, c) Belum pernah dibuat sebelumnya, d)
Merupakan hasil penelitian dan pengembangan dari
media yang dirancang, e) Mudah dipahami dan
dianalisis untuk pengembangan lebih lanjut.

Menurut Heinich dkk. (2002), kriteria pemilihan
media pembelajaran tergantung pada beberapa faktor, di
antaranya sesuai dengan pertanyaan berikut.
1. Apakah sesuai dengan kurikulum?
2. Apakah tepat, teliti dan mutakir?
3. Apakah menggunakan bahasa yang jelas dan

ringkas?
4. Apakah akan mebangkitkan memotivasi dan minat

siswa?
5. Apakah melibatkan partisipasi siswa?
6. Apakah mempunyai kualitas teknis yang baik?
7. Apakah ada bukti efektivitas (misalnya, hasil uji

lapangan)?
8. Apakah menyenangkan dan mudah dioperasikan?
9. Apakah ada panduan pengguna atau

dokumentasi/spesidikasi media?
Menurut Nieveen (1999), hasil pengembangan

prototipe media yang berkualitas harus memenuhi tiga
kriteria, yaitu: validitas, kepraktisan dan efektifitas.
Validitas isi (relevansi) merupakan kebutuhan untuk
perlakuan dan desain yang didasarkan pada
pengetahuan (ilmiah) yang mutakir. Validitas konstruk
(konsistensi ) merupakan perlakuan yang dirancang
secara logis. Kepraktisan merupakan perlakuan yang

realistis dapat digunakan dalam tatanan dimana
perlakuan itu telah dirancang dan dikembangkan.
Efektivitas (Keefektifan) merupakan pengaruh
penggunaan perlakuan terhadap hasil yang diinginkan.

Tabel 1 Diskripsi Perbedaan Prototipe Media Tepat
Guna dan Media yang Telah Ada.

Aspek
pembaharuan

Media Pembelajaran Fisika
Prototipe
Media Tepat
Guna

Media yang
tersedia

Validitas

Data yang
dipeoleh tepat
dan teliti,
memerlukan
waktu yang
singkat.

Data yang
dipeoleh
sering tidak
tepat dan
tidak teliti,
memerlukan
waktu yang
lama.

Kepraktisan

Mudah
dioperasikan,
tidak perlu
seting awal,
alat
terintegrasi
dan lengkap
sehingga guru
senang
menggunakan
dalam
pembelajaran.

Sulit
dioperasikan,
harus diseting
terlebih dulu,
terpisah-pisah
dan sering
tidak lengkap
sehingga guru
tidak senang
menggunakan
dalam
pembelajaran.

Keefektipan

Siswa dapat
dengan cepat
dan mudah
memperoleh
data yang
valid
sehingga
dapat
digunakan
untuk
memecahkan
masalah dan
penguasaan
konsep.

Siswa
memerlukan
waktu yang
banyak dan
tidak mudah
memperoleh
data yang
valid sehingga
tidak dapat
digunakan
untuk
memecahkan
masalah dan
penguasaan
konsep.

Lembar
Kegiatan
Siswa (LKS)

Merupakan
langkah-
langkah
pemecahan
masalah yang
berbasis
inkuiri,
diakhiri
dengan
permasalahan
terkait
pengusaan
konsep yang
harus dikuasai
siswa.

Merupakan
langkah-
langkah
pemantapan
pemahaman
konsep yang
seolah-olah
berbasis
discovery,
tanpa diakhiri
dengan
permasalahan
terkait
pengusaan
konsep yang
harus dikuasai
siswa.
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Validitas isi (relevansi) prototipe media  tepat
guna diperoleh dari tinjauan literatur (kurikulum) dan
proyek-proyek  (yang berlalu dan atau sekarang) yang
membahas pemasalahan serupa dengan yang ada dalam
penelitian. Hasilnya adalah kerangka pedoman dan
rancangan utamanya untuk perlakuan. Validitas
konstruk (Konsistensi) prototipe media tepat guna
diperoleh dari uji coba dan direvisi berdasarkan
penilaian formatif oleh para ahli atau pakar media.

Kepraktisan prototipe media tepat guna
mengevaluasi apakah siswa sebagai pengguna dapat
bekerja dengan mudah menggunakan prototipe media
tepat guna tersebut dan apakah guru dapat dengan
mudah menerapkan prototipe media tepat guna tersebut
dalam pembelajaran mereka?

Efektivitas (Keefektifan) mengevaluasi apakah
pengaruh penggunaan prototipe media tepat guna
terhadap hasil yang diinginkan (penguasaan konsep dan
keterampilan pemecahan masalah).

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam
penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan prototipe
media tepat guna untuk pembelajaran fisika. Untuk
menghasilkan prototipe media pembelajaran dapat
diartikan menciptakan media pembelajaran yang baru
atau belum pernah ada dapat juga diartikan sebagai
upaya mengadaptasi, merekayasa, atau menyesuaikan
(modifikasi) media pembelajaran yang sudah ada
dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran.
Perbedaan antara prototipe media tepat guna yang
dikembangkan dan media yang telah ada, didiskripsikan
dalam Tabel 1.

Gambar 1 Contoh Prototipe Media Tepat Guna vibrator Integratif yang Dirancang.
Salah satu contoh prototipe media tepat guna yang
dihasilkan misalnya vibrator integratif. Vibrator
integratif ini mempunyai power supply yang sesuai dan
terintegrasi sehingga tidak memerlukan ruangan yang
luas dalam pengopersiannya. Pengopersian vibrator
mudah dan menyenangkan karena tidak perlu seting
ulang setiap awal digunakan, tinggal tekan tombol
power alat akan bekerja karena power supply sudah
terintegrasi. Pengadaannya mudah dan cepat karena
dapat dibeli/dipesan atau dibuat sendiri karena
mengguna bahan lokal yang banyak dijual di pasaran.
Contoh prototipe media tepat guna vibrator integratif
yang dirancang seperti ditunjukkan oleh Gambar 1.
Dengan prototipe media tepat guna diharapkan tujuan
pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang
diharapkan.
B. Pembelajaran Fisika Menggunaka Prototipe
Media Tepat Guna
Teori belajar behaviorisme menyatakan belajar
merupakan suatu perubahan perilaku yang dapat
diamati yang dipengaruhi oleh stimulus-stimulus yang
ada di lingkungannya (Ratna, 1988). Belajar merupakan
perubahan tingkah laku yang teramati akibat pengaruh
dari peristiwa eksternal, seperti penguatan,
pengkondisian, penghargaan, dan hukuman.

Teori belajar kognitif menyatakan belajar
merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan
yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam

pengetahuan, keterampilan dan sikap. Orang akan
menyimpan informasi yang telah ditangani melalui
pemrosesan yang paling sungguh-sungguh dan
mendalam. Informasi tersimpan dalam memori jangka
panjang dalam dua bentuk visual dan verbal ( Nur,
2008).

Teori belajar konstruktivisme menyatakan
bahwa siswa harus menemukan sendiri dan
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan
merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi
(Nur, 2008).

Tujuan pembelajaran dibedakan atas beberapa
kategori, sesuai dengan perilaku yang menjadi
sasarannya. Gage dan Briggs mengemukakan lima
kategori, yaitu “intelectual skill, cognitive strategies,
verbal information, motor skill dan attitude,” Bloom
mengemukakan tiga kategori sesuai dengan domain-
domain perilaku individu yaitu kognitif, afektif dan
psikomotor. Domain kognitif berkenaan dengan
perkembanganm kecakapan dan keterampilan
intelektual. Afektif berkenaan berkenaan dengan
perubahan minat, sikap, nilai-nilai, perkembangan
apresiasi dan kemampuan menyesuaikan diri. Domain
psikomotor berkenaan dengan keterampilan-
keterampilan gerak. Tujuan instruksional juga memiliki
tingkat kesukaran yang berbeda, Bloom membagi
domain kognitif atas enam tingkatan, yaitu: mengingat,
memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi



210

dan menciptakan (Nur, 2011a). Anderson and
Krathwohl et al. (2001), untuk domain afektif
membaginya atas lima tingkatan, yakni: penerimaan,
pertisipasi/merespons, penilaian, mengorganisasi nilai
dan pemahaman pola/karakterisasi nilai-nilai. Harrow
(1971), untuk domain psikomotor membaginya atas
enam tingkatan, yakni: persepsi, kesiapan, gerakan
terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks,
penyesuaian pola gerak dan kreativitas. Diharapkan
pembelajaran menggunakan metode eksperimen dengan
prototipe media tepat guna ini dapat meningkatkan
keterampilan pemecahan masalah dan penguasaan
konsep sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.

I Wayan (2007) menyatakan bahwa menurut
teori konstruktivisme konsep-konsep fisika sebaiknya
dipelajari dengan pendekatan pemecahan masalah
menggunakan pegamatan dan percobaan.

Arends (2012), menyatakan ketika pembelajaran
berbasis penyelidikan diterapkan dalam ilmu-ilmu
pengetahuan alam dan sosial akan menekankan proses
penyelidikan merupakan karakteristik metode ilmiah
dalam pemecahan masalah.

Menurut Yeap T. K (2008), metode ilmiah
meliputi: mengidentifikasi dan merumuskan masalah,
menyusun hipotesis, memprediksi konsekuensi
hipotesis, melakukan eksperimen untuk menguji
hipotesa, dan merumuskan hukum umum yang
sederhana yang diorganisasikan dari hipotesis, prediksi
dan eksperimen.

Yoder G. dan Cook J. (2010), menyatakan
bahwa menggunakan media sensor gaya wireless dan
accelerometer dalam demontrasi dapat dengan baik
dilakukan untuk program fisika pendahuluan.
Berdasarkan penlitian-penelitian ini dapat dinyatakan
bahwa penggunaan media pembelajaran yang tepat,
teliti dan praktis dengan model belajar inkuiri dapat
membantu siswa meningkatkan keterampilan
pemecahan masalah dan penguasaan konsep dalam
belajar fisika.

Ruiz J. (2009), menyatakan bahwa dengan
media YouTube siswa dapat mengakses video fisika
gratis baru untuk mempelajari kinematika melalui
pengukuran. Guru dapat memilih pendekatan pedagogis
untuk analisis YouTube yang paling sesuai dengan
siswa mereka. Guru dapat bertanya apa yang harus
diukur dan membuat estimasi sebelum melanjutkan.
Siswa kemudian dapat bekerja dalam kelompok untuk
menganalisis video dan melaporkan hasil mereka.
Berdasarkan pernyataan ini menunjukkan bahwa
penggunaan media pembelajaran apapun dapat
membantu siswa dalam penguasaan konsep fisika.

Oleg  Popov (2006), menunjukkan bukti bahwa
pembelajar menggunakan media di luar kelas berbasis
penyelidikan dapat meningkatkan tingkat minat dan
motivasi di kalangan siswa dalam mempelajari fisika.
Bukti ini membuat calon guru menjadi lebih percaya
diri untuk mengajar fisika dengan cara yang inovatif
diperlukan di sekolah. Ini memberi inspirasi untuk
pengembangan pendekatan pembelajaran lebih lanjut.
Berdasarkan bukti ini menunjukkan bahwa penggunaan

media pembelajaran apapun dapat membantu siswa
dalam penguasaan konsep fisika.

Wenning (2006), menggunakan pendekatan
penyelidikan dan mengajar langsung dalam konteks
tentang sifat IPA secara teratur akan jauh lebih efektif.
Agar guru berhasil dalam mengajarkan tentang sifat
IPA, harus diberi pemahaman penting, praktik
pedagogis yang sesuai, dan motivasi yang tepat
sehingga mereka dapat memaksimalkan apa yang siswa
mereka pelajari. Dengan demikian media yang baik
sangat diperlukan agar penyelidikan untuk memahami
sifat-sifat IPA dapat dilaksanakan dengan baik.

Brigss juga Gagne seperti yang dikutip oleh
Muharjito (2011), mengatakan bahwa media
pembelajaran pada hakekatnya adalah peralatan fisik
untuk membawakan atau menyempurnakan isi
pembelajaran. Memandang media sebagai salah satu
komponen dari suatu sistem penyampaian, di dalamnya
tercakup segala peralatan fisik komunikasi, seperti
benda sebenarnya (peralatan), buku, slide, modul, tape
recorder.

Heinich dkk. (2002), menyatakan pembelajaran
menggunakan media yang menggabungkan

pengalaman konkret, membantu siswa
mengintegrasikan pengalaman sebelumnya dan
memfasilitasi siswa belajar. Pentingnya media
pembelajaran dalam konteks pembelajaran, guru dapat
meningkatkan minat dan motivasi para siswa agar mutu
atau kualitas belajar siswa semakin baik dan semakin
aktif (siswa berperan dalam aktivitas proses
pembelajaran) yang pada gilirannya dapat
meningkatkan kualitas hasil belajar. Untuk maksud di
atas, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
perlunya pembelajaran yang merancang secara
sistematis, cara memberdayakan teknologi dan media
pembelajaran di kelas. Dengan demikian, komitmen
para guru yang lebih menekankan pada pemberdayaan
teknologi pembelajaran dan media pembelajaran di
kelas  sangat penting.

Guru fisika dalam pembelajaran fisika bukan
sebagai sumber informasi malainkan sebagai fasilitator
dan moderator, yaitu membuat skenario pembelajaran
yang baik, menyiapkan media/alat pembelajaran yang
tepat dan teliti, membantu peserta didik yang
mengalami kesulitan dan mengatur proses
pembelajaran. Guru fisika dianjurkan untuk mengurangi
berceritera dalam pembelajaran, tetapi lebih banyak
mengajak para peserta didik untuk bereksperimen dan
memecahkan masalah. Saat di depan kelas, guru tidak
disibukkan untuk menjelaskan materi pelajaran
melainkan sibuk memberikan perhatian peserta didik
belajar dan membantu peserta didik yang mengalami
kesulitan belajar. Guru membantu peserta didik
mengolah informasi menjadi bermakna dan relevan.
Guru mengajak peserta didik menyadari dan mau
menggunakan strategi-strategi mereka sendiri untuk
menjawab rasa ingin tahunya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
efektifitas Prototipe Media Tepat Guna terhadap hasil
belajar, yaitu meliputi peningkatan keterampilan
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pemecahan masalah dan peningkatan penuasaan
konsep. Penelitian peningkatan keterampilan
pemecahan masalah merupakan penelitian
eksperimental one group pretest-posttest design
sedangkan penelitian pengusaan konsep dalam
pembelajaran fisika di kelas, merupakan penelitian
eksperimental dengan menggunakan rancangan
randomized pretest-posttest control group design
(Fraenkel, 2003). Rancangan ini secara sederhana
digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2 . Desain Penelitian Peningkatan Keterampilan
Pemecahan Masalah dalam Pembelajaran

Fisika.

Keterangan:
O1 = Hasil penilaian awal keterampilan pemecahan

masalah dalam matapelajaran fisika pada
pokok bahasan yang dipelajari.

X1 = Pemberian perlakuan penggunaan Prototipe
Media Tepat Guna dan model pembelajaran
berbasis inkuiri.

O2 = Hasil penilaian akhir keterampilan pemecahan
masalah siswa dalam matapelajaran fisika.

Tabel 3. Desain Penelitian Peningkatan Penguasaan
Konsep dalam Pembelajaran Fisika

Keterangan:
R = Penugasan acak kelas. Kondisi-kondisi yang

ada di sekitar atau yang diperkirakan
mempengaruhi subjek yang digunakan untuk
eksperimen “seyogianya disingkirkan,”
sehingga apabila perlakuan selesai dan
ternyata ada perbedaan antara hasil pada kelas
eksperimen dengan kelas kontrol maka
perbedaan hasil ini merupakan akibat dari
adanya perlakuan. Sehubungan dengan itu
penentuan kelas eksperimen maupun kelas
kontrol dilakukan secara random, demikian
juga pembentukan kelompok dalam kelas
ekaperimen dilakukan secara random,
sehingga tidak ada kelas tinggi dan rendah
juga tidak ada kelompok cepat dan lambat..

O3 = Pemberian pre-test penguasaan konsep dalam
matapelajaran fisika pada pokok bahasan yang
dipelajari.

X1 = Pemberian perlakuan penggunaan Prototipe
Media Tepat Guna dan model pembelajaran
berbasis inkuiri.

X2 = Pemberian perlakuan penggunaan peralatan dan
atau model pembelajaran yang biasa
dilaksanakan.

O4 = Pemberian post-test penguasaan konsep siswa
dalam matapelajaran fisika pada pokok bahasan
yang dipelajari.

Efektivitas Prototipe Media Tepat Guna yang
dirancang dapat ditentukan berdasarkan peningkatan
penguasaan konsep dan keterampilan pemecahan

masalah siswa. Data yang diperoleh dilakukan analisis
secara kuantitatif untuk mengetahui peningkatan
penguasaan konsep dan keterampilan pemecahan
masalah siswa ditunjukkan oleh perbedaan gain score
antara pretest dan posttest. Adanya peningkatan
ditunjukkan oleh gain score ternormalisasi rata-ratanya,
gain score ternormalisasi yaitu gain score aktual dibagi
dengan gain score aktual maksimum yang mungkin,
dirumuskan sebagai berikut.

predata
predatapostdata

gain
gain

g
%100

%%
%

%

max





(Hake, 2002 a, b)
Klasifikasi peningkatan penguasaan konsep dan
keterampilan pemecahan masalah siswa ditandai oleh
besarnya gain score ternormalisasi rata-rata, yakni,
1) Tinggi jika gain score ternormalisasi rata-rata lebih

besar daripada 0,7
2) Sedang jika gain score ternormalisasi rata-rata

antara 0,3 sampai dengan 0,7
3) Rendah jika gain score ternormalisasi rata-rata lebih

kecil daripada 0,3.
Gain score merupakan metode yang cocok untuk

menganalisis hasil pretest dan posttest (Hake, 2002).
Gain score ternormalisasi <g> juga merupakan
indikator yang lebih baik dalam menunjukkan tingkat
efektivitas perlakuan daripada perolehan skor atau
posttest (Hake, 2002). Pembelajaran fisika
menggunakan Prototipe Media Tepat Guna dikatakan
dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika siswa
apabila gain score ternormalisasi rata-rata kelas
ekperimen minimal dalam kategori sedang dan lebih
tinggi daripada kelas kontrol, sedangkan dapat
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa
apabila gain score ternormalisasi rata-rata kelas
ekperimen minimal dalam kategori sedang.

Sejauhmana efektivitas Prototipe Media Tepat
Guna yang dirancang dapat juga diperoleh dari
banyaknya siswa yang mendapat nilai hasil belajar di
atas KKM (Kriteria Kompetensi Minimum) setelah
pembelajaran menggunakan media tersebut. Penentuan
nilai efektifitas Prototipe Media Tepat Guna adalah
sebagai berikut.

Kriteria efektivitas penggunaan Prototipe Media Tepat
Guna diadaptasi dari Sudjana (2013), seperti Tabel 4
berikut.

Tabel 4 Kriteria Efektivitas Prototipe Media Tepat
Guna Berdasarkan KKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelas Eksperimen O1 X1 O2

Kelas Eksperimen R O3 X1 O4

Kelas Kontrol R O3 X2 O4

No. Nilai (%) Efektivitas

1. 85 - 100 Sangat Efektif/Sangat Baik

2. 70 - 84 Efektif/Baik

3. 55 - 69 Kurang Efektif/Kurang Baik

4.  54 Tidak Efektif/Tidak Baik
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Sebagai salah satu contoh sejauhmana efektivitas
Prototipe Media Tepat Guna Kit Hukum Hooke dalam
pembelajaran fisika terhadap peningkatan penguasaan
konsep dan peningkatan keterampilan pemecahan
masalah dapat ditunjukan sebagai berikut.

Hasil pembelajaran menggunakan Prototipe
Media Tepat Guna  pada pokok bahasan Elastisitas dan
Hukum Hooke pada kelas eksperimen menghasilkan
nilai rata-rata 81 dan ketuntasan 90% sedangkan  pada
kelas kontrol menghasilkan nilai rata-rata 74 dan
ketuntasan 66%. Menujukkan bahwa pembelajaran
menggunakan Prototipe Media Tepat Guna pada kelas
eksperimen untuk pokok bahasan Elastisitas dan
Hukum Hooke mempunyai dampak terhadap hasil
belajar dalam kategori baik dan ketuntasan belajar
dalam kategori sangat baik, dibandingkan dengan
pembelajaran menggunakan Media tersedia pada kelas
kontrol untuk pokok bahasan Elastisitas dan Hukum
Hooke mempunyai dampak terhadap hasil belajar dan
ketuntasan belajar dalam kategori kurang baik.

Penggunaan Prototipe Media Tepat Guna Kit
Hukum Hooke pada kelas eksperimen menghasilkan
gain skor rata-rata 0,77 (Tabel 4.36) sedangkan pada
kelas kontrol menghasilkan gain skor rata-rata 0,68.
Gain skor rata-rata kelas eksperimen dalam kategori
tinggi yang lebih tinggi daripada gain skor rata-rata
kelas kontrol yang dalam kategori sedang. Menujukkan
bahwa pembelajaran fisika menggunakan Prototipe
Media Tepat Guna Kit Hukum Hooke efektif dan dapat
meningkatkan penguasaan konsep fisika dengan baik.

Hasil penilaian kinerja keterampilan pemecahan
masalah siswa, penggunaan Prototipe Media Tepat
Guna pada pokok bahasan Elastisitas dan Hukum
Hooke pada kelas eksperimen menunjukkan hasil dan
penguatan sebagai berikut (Tabel 5).
1. Merumuskan masalah memperoleh nilai gain score

ternormalisasi rata-rata 0,74 dalam kategori tinggi.
Hal ini menujukkan bahwa dampak penggunaan
Prototipe Media Tepat Guna pada pokok bahasan
Elastisitas dan Hukum Hooke dapat meningkatkan
keterampilan siswa dalam hal merumuskan
masalah.

2. Merumuskan hipotesis memperoleh nilai gain
score ternormalisasi rata-rata 0,74 dalam kategori
tinggi. Hal ini menujukkan bahwa dampak
penggunaan Prototipe Media Tepat Guna pada
pokok bahasan Elastisitas dan Hukum Hooke dapat
meningkatkan keterampilan siswa dalam hal
merumuskan hipotesis.

Tabel 5 Hasil Penilaian Kinerja Keterampilan
Pemecahan Masalah Siswa Kelas X-IPA4 SMA Negeri
7 Malang Pada Pokok Bahasan Elastisitas dan Hukum

Hooke.

Keterangan:
<GHK > = Gain keterampilan
pemecahan masalah materi Hukum Hooke.

3. Varibel pengamatan memperoleh nilai gain
score ternormalisasi rata-rata 0,73 dalam kategori
tinggi. Hal ini menujukkan bahwa dampak
penggunaan Prototipe Media Tepat Guna pada
pokok bahasan Elastisitas dan Hukum Hooke dapat
meningkatkan keterampilan siswa dalam hal
menentukan varibel pengamatan.

4. Penyelenggaraan pengumpulan data memperoleh
nilai gain score ternormalisasi rata-rata 1,00 dalam
kategori tinggi. Hal ini menujukkan bahwa dampak
penggunaan Prototipe Media Tepat Guna pada
pokok bahasan Elastisitas dan Hukum Hooke dapat
meningkatkan keterampilan siswa dalam hal
penyelenggaraan pengumpulan data.

5. Menganalisis data memperoleh nilai gain score
ternormalisasi rata-rata 0,79 dalam kategori tinggi.
Hal ini menujukkan bahwa dampak penggunaan
Prototipe Media Tepat Guna pada pokok bahasan
Elastisitas dan Hukum Hooke dapat meningkatkan
keterampilan siswa dalam hal menganalisis data.

6. Membuat kesimpulan memperoleh nilai gain
score ternormalisasi rata-rata 0,72 dalam kategori
tinggi. Hal ini menujukkan bahwa dampak
penggunaan Prototipe Media Tepat Guna pada

Aspek
Kinerja
Siswa

Nilai
Awal

Nilai
Akhir <GHK>

A.
Merumus
kan
Masalah

33 82 0,74

B.
Merumus
kan
Hipotesis

17 78 0,74

Varibel
Pengamat
an

23 79 0,73

D.
Penyeleng
garaan
Pengump
ulan Data

17 100 1,00

E.
Menganal
isis Data

13 82 0,79

F. Membuat
Kesimpul
an

10 75 0,72

rata-rata 19 83 0,79
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pokok bahasan Elastisitas dan Hukum Hooke dapat
meningkatkan keterampilan siswa dalam hal
membuat kesimpulan.

a. Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai rata-rata
gain score ternormalisasi rata-rata 0,79 dalam
kategori tinggi. Secara umum menujukkan bahwa
dampak penggunaan Prototipe Media Tepat Guna
pada pokok bahasan Elastisitas dan Hukum Hooke
dapat meningkatkan keterampilan pemecahan
masalah.
Berdasarkan Tabel 5, hasil peningkatan

keterampilan pemecahan masalah setiap siswa dampak
menggunakan Prototipe Media Tepat Guna pada pokok
bahasan Elastisitas dan Hukum Hooke, menghasilkan
gain score ternormalisasi rata-rata 0,79 dalam kategori
tinggi dengan ketuntasan 100% kategori sangat baik
(Tabel 5). Menujukkan bahwa pembelajaran
menggunakan Prototipe Media Tepat Guna Hukum
Hooke efektif dan dapat meningkatkan keterampilan
pemecahan masalah dengan sangat baik.

Pengkondisian yang tepat misalnya berupa
peragaan atau pengalaman bereksperimen
menggunakan Prototipe Media Tepat Guna Kit Hukum
Hooke merupakan pengaruh eksternal yang dapat
memudahkan mencapai tujuan belajar yang diharapkan
hal tersebut sesuai dengan teori belajar behaviorisme.
Dampak penggunaan Prototipe Media Tepat Guna Kit
Hukum Hooke secara efektif dapat meningkatkan
keterampilan pemecahan masalah dan pengusaan
konsep siswa.

Interaksi aktif dengan lingkungan menggunakan
Prototipe Media Tepat Guna Kit Hukum Hooke dalam
pembelajaran fisika menghasilkan perubahan dalam
pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga
informasi tersimpan dalam memori jangka panjang hal
tersebut sesuai dengan teori pembelajaran kognitif. Jadi
dampak penggunaan Prototipe Media Tepat Guna Kit
Hukum Hooke efektif dapat meningkatkan
keterampilan pemecahan masalah dan pengusaan
konsep siswa.

Menurut teori belajar konstruktivisme
menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan
merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak sesuai lagi
dapat menggunakan Prototipe Media Tepat Guna Kit
Hukum Hooke. Akibatnya keterampilan pemecahan
masalah dan pengusaan konsep siswa secara efektif
meningkat.

Dampak penggunaan Prototipe Media Tepat
Guna Kit Hukum Hooke secara efektif dapat
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan
pengusaan konsep siswa. Hal tersebut sesuai dengan
apa yang telah disampaikan oleh I Wayan (2007)
Arends (2012), Yoder G. dan Cook J. (2010), Ruiz J.
(2009), Oleg  Popov (2006), Wenning (2006), Brigss
juga Gagne seperti yang dikutip oleh Muharjito (2011),
Heinich dkk. (2002),

PENUTUP
Simpulan

Dalam penelitian ini efektivitas produk Prototipe
Media Tepat Guna Kit Hukum Hooke yang dirancang
meliputi: a) Efektivitas dalam meningkatkan
penguasaan konsep, b) Efektivitas dalam meningkatkan
keterampilan pemecahan masalah.
a. Efektivitas Prototipe Media Tepat Guna Kit Hukum

Hooke dalam meningkatkan penguasaan konsep
memperoleh gain skor rata-rata kelas eksperimen
dalam kategori tinggi yang lebih tinggi daripada
gain skor rata-rata kelas kontrol yang dalam
kategori sedang. Disimpulkan bahwa pembelajaran
fisika menggunakan Prototipe Media Tepat Guna
yang dirancang efektif dan dapat meningkatkan
penguasaan konsep fisika dengan baik.

b. Efektivitas Prototipe Media Tepat Guna Kit Hukum
Hooke dalam meningkatkan keterampilan
pemecahan masalah, disimpulkan bahwa
pembelajaran fisika menggunakan Prototipe Media
Tepat Guna yang dirancang sudah dalam kategori
efektif karena dapat diterapkan dalam kondisi
sesungguhnya (pembelajaran) dan dapat
memperoleh hasil yang diharapkan dan mempunyai
dampak dapat meningkatkan keterampilan
pemecahan masalah siswa dengan sangat baik.
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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan penguasaan konsep Fisika dan kerja
ilmiah siswa pada pembelajaran C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback dan pembelajaran
konvensional (inkuiri terbimbing). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuasi eksperimen
dengan desain posttest only control group. Populasi penelitian ini seluruh siswa Kelas VIII MTs
Daruttaqwa Suci Manyar Gresik pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2014/2015. Teknik pemilihan
sampel menggunakan cluster random sampling, dimana satu kelas menjadi kelas eksperimen yang
siswanya belajar dengan menggunakan model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T dengan formative
feedback dan satu kelas lainnya sebagai kelas kontrol yang siswanya belajar dengan menggunakan
model pembelajaran inkuiri terbimbing. Data penguasaan konsep Fisika diukur di akhir penelitian
dengan tes soal pilihan ganda. Data kerja ilmiah diukur selama proses pembelajaran dengan
menggunakan lembar observasi dan tes kerja ilmiah yang diambil di akhir penelitian. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan multivariate of anova. Sementara itu, pengaruh pembelajaran
diuji dengan menggunakan uji Tukey. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan
yang signifikan dari penerapan model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback dan
inkuiri terbimbing terhadap penguasaan konsep Fisika dan kerja ilmiah siswa, (2) siswa yang
belajar menggunakan model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback mencapai
penguasaan konsep Fisika yang lebih tinggi daripada siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran inkuiri terbimbing, dan (3) siswa yang belajar dengan model pembelajaran
C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback memiliki kerja ilmiah yang lebih tinggi daripada siswa
yang belajar dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing.

Kata Kunci: Model Pembelajaran C.I.R.C.U.I.T, Formative Feedback, Penguasaan Konsep Fisika,
Kerja Ilmiah.

Abstract

The aim of the research is to find out the effect of C.I.R.C.U.I.T learning model with formative
feedback and guided inquiry learning toward the students’ concept achievement and scientific
inquiry. This research used quasi experimental design posttest only control group. In addition, the
population includes the Eighth Graders of MTs Daruttaqwa Suci Manyar Gresik of Odd Semester in
2014/2015. Furthermore, this research used cluster random sampling in two samples, namely a
treatment class in which the students learn using C.I.R.C.U.I.T learning model with formative
feedback and other in which the students learn using guided inquiry learning. At the end of the
research, the researcher applies multiple choice test to assess the data of the students’ concept
achievement; whereas, the scientific inquiry data is taken during the learning process by observation
sheet and at the end of the study by experiment test. The data, then, is analyzed by using multivariate
of anova; whereas, the learning effect is drawn by Tukey’s test. The result showed that (1) there was
significant effect of C.I.R.C.U.I.T learning model with formative feedback toward the students’
concept achievement and scientific inquiry, (2) the students who learn using C.I.R.C.U.I.T learning
model with formative feedback achieve higher performance on the concept achievement than those
who learn using guided inquiry learning, and (3) the students who learn using C.I.R.C.U.I.T
learning model with formative feedback also gain higher scientific inquiry than those who learn
using guided inquiry learning.
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PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 32 Tahun 2013 pasal 19 (1), pembelajaran IPA
khususnya Fisika seharusnya berlangsung secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Siswa
terlibat langsung dalam mengamati objek dan peristiwa
fisika, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis,
mengujinya dengan mengumpulkan bukti-bukti,
membangun model dan menyusun penjelasan terhadap
fenomena yang diamati, menguji penjelasan tersebut
dengan cara yang berbeda, dan mengkomunikasikan
hasil (AAAS, 1993) serta dapat mengembangkan kerja
ilmiah (Depdiknas, 2006; NAS, 2000).

Kerja ilmiah merupakan faktor penting dalam
pembelajaran IPA (Fisika). Kerja ilmiah adalah
kemampuan melakukan penyelidikan. Kerja ilmiah
sesungguhnya merupakan perluasan dari metode ilmiah
dan diartikan sebagai scientific inquiry yang diterapkan
dalam tindakan belajar sains maupun dalam kehidupan
(Wenning, 2011; Rustaman & Rustaman, 2010:4).
Kerja ilmiah merupakan cara yang kuat untuk
menguasai konsep sains (Fisika). Kerja ilmiah terdiri
dari keterampilan hands-on dan minds-on atau proses
mental, sehingga kemampuan ini tidak datang secara
otomatis tetapi perlu latihan (Wenning, 2007;
Dumbrajs, dkk., 2011).

Pada kenyataannya, beberapa fakta di lapangan
menunjukkan bahwa proses kerja ilmiah siswa rendah.
Berdasarkan hasil penelitian Marlinda (2012),
menyimpulkan bahwa pencapaian kerja ilmiah siswa
masih rendah dalam pembelajaran disebabkan karena
karakteristik materi yang terlalu padat dan tolok ukur
keberhasilan pembelajaran masih difokuskan dari segi
produk (konsep). Oleh karena itu, siswa kurang peka
dalam mengasah kreativitas dan kemandiriannya.

Selain kerja ilmiah, siswa juga perlu
meningkatkan penguasaan konsep Fisika. Hasil
Penelitian Wirtha dan Rapi (2008), menyatakan bahwa
orientasi hasil belajar dititikberatkan pada nilai UAS
dan UN sehingga kegiatan belajar yang bersifat nalar
mendapat porsi yang relatif sedikit. Kemungkinan lain
yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam
mengembangkan penguasaan konsep Fisika
(Aufschnaiter & Rogge, 2010) adalah komunikasi yang
dibangun antara guru dan siswa lebih bersifat satu arah
(Madu & Amaechi, 2012; Kimani, dkk., 2013; Wirtha
& Rapi, 2008) sehingga siswa sulit memahami konsep
Fisika yang abstrak.

Berdasarkan realita tersebut, belum optimalnya
penguasaan konsep Fisika dan kerja ilmiah siswa salah
satunya disebabkan pendekatan pembelajaran tidak
sesuai dengan karakteristik materi. Hal tersebut sejalan
dengan pernyataan Yuliani (2012), yang mengatakan
bahwa proses pembelajaran Fisika tidak sesuai dengan
karakteristik fisika. Pendekatan pembelajaran yang
digunakan merupakan aspek yang terpenting dalam
proses pembelajaran karena harus disesuaikan dengan
materi yang akan diajarkan.

Materi Gaya dan Hukum Newton merupakan
materi yang terdiri dari konsep dan teori (Serway &
Jewett, 2004:112). Penguasaan konsep dan kerja ilmiah
siswa pada materi Gaya dan Hukum Newton dapat
dikembangkan melalui pendekatan konstruktivis.
Pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis
merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran untuk
menemukan konsep yang diawali dengan terjadinya
konflik kognitif (Karli & Yuliariatiningsih, 2003:2).
Selanjutnya, dikatakan bahwa siswa mengikuti
bagaimana ilmuwan mengembangkan, memahami, dan
menerapkan pengetahuan baru melalui pernyataan yang
sistematik, mangajukan hipotesis, merancang
eksperimen, melakukan eksperimen yang melibatkan
penemuan untuk memverifikasi fakta, dan menarik
kesimpulan (Opara & Oguzor, 2011; Zion, dkk., 2011;
Sarwi & Khanafiyah, 2010; Joyce, dkk., 2009:183).

Proses pembelajaran yang dibangun atas dasar
pengalaman-pengalaman sendiri sesuai pandangan
konstruktivis akan membuat pemahaman siswa lebih
lama dan lebih dalam (Hong & Siegler, 2011; Hudojo,
2011; Brickman, dkk., 2009). Hasil penelitian
sebelumnya, mengindikasikan bahwa siswa belajar
lebih baik dan aktif selama proses pembelajaran dengan
pendekatan konstruktivis, yakni melaksanakan
observasi dan partisipasi dalam kerja kelompok
(Kalani, 2009; Nworgu, 2013). Model pembelajaran
yang menggunakan pendekatan konstruktivis salah
satunya adalah model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T.
Model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T dimaknai sebagai
model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu
siswa dalam menjawab pertanyaan dengan tepat,
menemukan jawaban terbaik materi yang sedang
dipelajari, dan merumuskan hipotesis mereka sendiri.

Model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T adalah model
pembelajaran yang menekankan pengalaman langsung
dalam proses pembelajaran dengan berorientasi pada
sikap seperti: pengalaman konkrit, menanya,
menjawab, pendalaman konsep (eksperimen), diskusi,
mempresentasikan, dan tes. Model pembelajaran
C.I.R.C.U.I.T merupakan model pembelajaran dimana
guru tidak berperan sebagai aktor utama, tetapi siswa
secara mandiri berperan aktif dalam proses
pembelajaran. Selain itu, siswa dapat berinteraksi
dengan lingkungan seperti memanfaatkan fasilitas
komputer, buku-buku di perpustakaan, objek benda
hidup dan tak hidup di lingkungan sekolah, dan
sebagainya. Secara empiris, model pembelajaran
C.I.R.C.U.I.T efektif membangun pengetahuan siswa
(Ilie, 2013). Oleh karena itu, model pembelajaran
C.I.R.C.U.I.T secara tidak langsung berpengaruh pada
penguasaan konsep Fisika dan kerja ilmiah siswa.

Model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T memiliki
beberapa kelebihan tetapi juga memiliki kelemahan.
Kelemahan model ini diantaranya, guru tidak bisa
memetakan perkembangan penguasaan konsep Fisika
dan kerja ilmiah yang dicapai oleh siswa (Ilie, 2013).
Hal inilah yang menyebabkan guru masih ragu dalam
merencanakan pembelajaran selanjutnya, sehingga
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penguasaan konsep Fisika dan kerja ilmiah yang
dicapai siswa kurang optimal. Oleh karena itu,
dibutuhkan strategi khusus guna mengetahui dan
mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan
(Sadler, 1989:120).

Solusi untuk mengatasi keragu-raguan oleh guru
dapat diwujudkan dengan melaksanakan sistem
penilaian formatif dalam proses pembelajaran.
Penilaian formatif yang dilakukan oleh guru dapat
berupa feedback (Ashita, 2013). Feedback adalah
informasi tentang kesenjangan antara tingkat aktual dan
tingkat referensi siswa (Sadler, 1989:120) atau
kesenjangan kondisi siswa sekarang dengan tujuan-
tujuan dan standar pembelajaran (Nicol & Dick,
2006:2). Berdasarkan kejadian-kejadian dan informasi
inilah seorang guru akan melakukan penyesuaian
terhadap pembelajaran yang dilakukan (Kusairi,
2013:13) dan berpikir kreatif bagaimana cara
menerapkan penilaian yang sesuai dengan karakteristik
siswa (Lilly, dkk., 2010; Koedinger, dkk., 2010).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
penguasaan konsep Fisika dan kerja ilmiah yang lebih
tinggi antara siswa yang belajar dengan model
C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback dan inkuiri
terbimbing. Adapun hipotesis penelitian ini adalah
terdapat perbedaan penguasaan konsep Fisika dan kerja
ilmiah siswa yang belajar dengan model C.I.R.C.U.I.T
dengan formative feedback dan yang belajar dengan
inkuiri terbimbing. penguasaan konsep Fisika siswa
lebih tinggi belajar dengan model C.I.R.C.U.I.T dengan
formative feedback daripada belajar dengan inkuiri
terbimbing. Kerja ilmiah siswa lebih tinggi belajar
dengan model C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback
daripada belajar dengan inkuiri terbimbing.

Langkah-langkah model C.I.R.C.U.I.T dengan
formative feedback pada penelitian ini yaitu:
menyajikan pengalaman konkrit, menanya, menjawab,
pendalaman konsep, diskusi, mempresentasikan, dan
tes (feedback).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen
(quasi experiment) dengan menggunakan dua kelas
yaitu satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol.
Kelas eksperimen adalah kelas yang belajar dengan
menggunakan model C.I.R.C.U.I.T dengan formative
feedback, kelas kontrol adalah kelas yang belajar
dengan inkuiri terbimbing. Pokok bahasan yang diteliti
adalah Gaya, Hukum I, II, dan III Newton, dan Gaya
gesek. Desain penelitian ini menggunakan posttest only
control group design.

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VIII
MTs Daruttaqwa Suci Manyar Gresik pada semester
gasal tahun ajaran 2014/2015 yang terdiri atas enam
kelas yaitu kelas VIII-A, VIII-B, VIII-C, VIII-D, VIII-
E, dan VIII-F dengan jumlah 145 siswa, serta jumlah
siswa dari setiap kelas 25 siswa. Sampel diambil
dengan acak dengan teknik cluster sampling dan
terpilih kelas VIII-A sebagai kelas kontrol dan kelas
VIII-E sebagai kelas eksperimen.

Instrumen perlakuan yang meliputi Silabus, RPP,
LKS dibuat dan dilakukan validasi ahli (2 orang dosen).
Penguasaan konsep Fisika siswa diukur dengan

menggunakan instrumen tes yang berupa soal pilihan
ganda sebanyak 20 soal yang sebelumnya telah
divalidasi isi oleh 2 orang dosen, kemudian dilakukan
uji coba untuk menentukan validitas dan reliabilitasnya.
Tes penguasaan konsep Fisika siswa diperoleh dari
hasil postes yang dilakukan setelah pokok bahasan
Gaya, Hukum I, II, dan III Newton, dan Gaya gesek
selesai. Indikator soal meliputi kemampuan mengingat,
memahami, mengaplikasikan, dan menganalisis.

Kerja ilmiah diukur menggunakan tes kerja ilmiah
berdasarkan rubrik kerja ilmiah yang datanya
dikumpulkan selama proses pembelajaran dan tes di
akhir penelitian. Rubrik kerja ilmiah tersebut divalidasi
oleh 2 orang dosen dan dilakukan uji coba untuk
menentukan validitas dan reliabilitas instrumen. Data
yang dianalisis merupakan hasil rata-rata nilai kerja
ilmiah yang diperoleh selama pembelajaran
berlangsung dan tes kerja ilmiah di akhir penelitian.
Indikator kerja ilmiah yang diteliti meliputi
kemampuan untuk merumuskan hipotesis, menetapkan
variabel, merancang eksperimen, melakukan
eksperimen, menganalisis data, menyampaikan hasil
eksperimen, dan menyimpulkan berdasarkan hasil
percobaan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan
multivariate of analysis of varians. Sebelum dilakukan
pengujian hipotesis, data dilakukan uji prasyarat, yaitu:
uji normalitas, uji homogenitas varians, uji
homogenitas varians-kovarians, dan uji linearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran dilaksanakan dalam 8 kali
pertemuan. Pada materi Gaya dilakukan dalam 2 kali
pertemuan dengan total 4 jam pelajaran. Materi Hukum
I, II, dan III Newton dilakukan dalam 3 kali pertemuan
dengan total jam pelajaran 6 jam pelajaran. Materi
Gaya gesek dilakukan dalam 2 kali pertemuan dengan
total jam pelajaran 4 jam pelajaran. Setelah materi
selesai, siswa diberikan tes penguasaan konsep dan tes
kerja ilmiah dalam 1 kali pertemuan dengan total 2 jam
pelajaran.

Pada fase contextualization pada materi Gaya,
guru menyajikan pengalaman konkrit dengan membawa
balon lalu salah satu siswa diminta untuk maju
mendemonstrasikan perubahan bentuk akibat diberi
gaya. Siswa maju ke depan dan mendemonstrasikan
dengan cara tangan kiri memegang balon lalu balon
dipukul dengan kepalan tangan kanan lalu dibiarkan
beberapa saat. Kemudian guru menanyakan, “Apa yang
terjadi pada balon? Perubahan apa yang terjadi pada
benda setelah dipukul?”. Siswa secara serempak
menjawab “Bentuknya berubah” tetapi setelah guru
menanyakan “Apa yang menyebabkan bentuk balon
bisa berubah?”, siswa tidak bisa menjawab. Siswa
hanya tahu kalau setelah dipukul betuk balon menjadi
berubah dan tidak tahu kalau yang menyebabkan
perubahan bentuknya balon tersebut akibat dikenai
gaya.

Pada materi Hukum I Newton, guru memberikan
animasi pada power point kemudian menanyakan
“Berdasarkan gambar animasi, mobil yang sedang
melaju kencang kemudian tiba-tiba direm, apa yang
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akan terjadi?”. Siswa secara serempak menjawab
“Penumpang mobil badannya terdorong ke depan bu”
tetapi setelah guru menanyakan “Bagaimana apabila
mobil itu maju tiba-tiba”, siswa tidak bisa menjelaskan.
Siswa hanya tahu apa yang mereka lihat dari layar
animasi pada power point yang disajikan oleh guru
sebelumnya.

Pada materi Hukum II Newton, guru
menyajikan animasi pada power point kemudian
menanyakan “Bagaimana hubungan antara gaya dan
percepatan suatu benda berdasarkan animasi
tersebut?”. Siswa secara serempak menjawab
“Bertambah” tetapi setelah guru menanyakan
“Bagaimana hubungan antara massa dan percepatan
benda?”, siswa tidak bisa menjelaskan. Siswa hanya
tahu hubungan antara gaya dan percepatan suatu benda
berdasarkan animasi yang disajikan oleh guru. Pada
materi Hukum III Newton, guru menyajikan animasi
pada power point kemudian menanyakan “Berdasarkan
gambar animasi, jika benda di atas meja dikenai gaya
aksi sebesar gaya beratnya maka apa yang akan
terjadi?”, siswa menjawab serempak “Benda tersebut
akan mengerjakan gaya reaksi terhadap meja” tetapi
setelah guru menanyakan “Berapa besar gaya reaksi
tersebut?”, siswa tidak bisa menjelaskan. Pada materi
gaya gesekan, guru menyajikan power point kemudian
mengajukan pertanyaan berkaitan dengan konsep gaya
gesek “Saat kamu mengayuh sepeda, lalu kamu
menarik rem, apa yang terjadi?, siswa menjawab
serempak “Sepedanya berhenti”. Kemudian guru
melanjutkan pertanyaan “Mengapa sepedamu dapat
berhenti?”, siswa masih terdiam memikirkan jawaban
yang tepat.

Pada fase interrogation dan reaction adalah fase
tanya jawab secara singkat antara guru dan siswa. Pada
materi Gaya, guru mengajukan pertanyaan berkaitan
dengan konsep dengan membawa sebuah gelang karet
“Jika gelang karet ini ditarik, apa yang terjadi dengan
gelang karet?apakah panjangnya berubah?”, siswa
mencermati dan menjawab “Bentuknya berubah jadi
panjang karena ditarik”. Pada materi Hukum I Newton,
guru menunjukkan di depan kelas kertas dan spidol lalu
mengajukan pertanyaan “Spidol ibu letakkan di atas
selembar kertas, kemudian kertas ditarik perlahan. Apa
yang terjadi pada spidol? Bagaimana apabila kertas
ditarik dengan cepat. Apa yang terjadi?, siswa
menjawab “Spidolnya jatuh”. Pada materi Gaya gesek,
guru mengajukan pertanyaan “Bagaimana arah gaya
gesek?”, siswa diam memikirkan jawaban yang tepat.
Selain tanya jawab, fase interrogation dan reaction
disertai penentuan variabel bebas dan terikat.

Fase conceptualization pada materi Gaya, siswa
hanya mengukur besar gaya suatu benda dengan
menggunakan neraca pegas. Siswa membaca skala pada
neraca pegas sudah benar, tetapi masih dua kelompok
yang melakukan kesalahan saat membaca skala neraca
pegas, posisi mata tidak tegak lurus dengan skala
neraca. Pada materi Hukum I Newton, siswa melakukan
eksperimen sifat kelembaman benda. Siswa melakukan
tarikan dengan sekali sentakan tapi masih gagal karena
spidolnya terjatuh dari atas meja lalu mereka mencoba
lagi dengan teknik sentakan secara cepat dan secara
perlahan-lahan. Hasil yang diperoleh setiap kelompok

berbeda, karena ada kelompok yang sudah melakukan
eksperimen dengan benar dan ada pula kelompok yang
masih bingung dengan tujuan eksperimen mereka. Pada
materi Hukum II Newton, siswa menentukan hubungan
antara massa dengan percepatan. Hampir seluruh
kelompok mengalami kesulitan dalam melakukan
eksperimen, siswa mengalami kesulitan merancang set
alat percobaan. Bagaimana cara memasang katrol,
mobil, dan buku karena guru sama sekali tidak memberi
contoh rancangan set percobaan. Akhirnya dengan
arahan dan penjelasan dari guru, siswa dapat
memahami dan mulai mencoba merancang set alat
percobaan meskipun masih ada yang masih mengalami
sedikit kesulitan. Data hasil eksperimen yang diperoleh
siswa “Jika massa bertambah maka kecepatan
berkurang”. Data yang diperoleh siswa sudah benar
tetapi siwa masih belum sempurna dalam menjelaskan
mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Pada eksperimen materi Hukum III Newton
berjalan dengan lancar, tetapi ada beberapa siswa yang
mengeluh neraca pegas yang mereka gunakan mulai
longgar sehingga berpengaruh terhadap pembacaan
kedua skala neraca pegas dimana pada eksperimen
Hukum III Newton siswa mengaitkan dua buah neraca
pegas lalu neraca yang paling ujung ditarik dan dibaca
masig-masing skala pada neraca I dan II. Jika
keelastisan neraca berkurang maka akan menyebabkan
kesulitan didapatkan besar gaya yang sama pada kedua
neraca. Hal ini mengakibatkan data yang didapatkan
siswa tidak sama antara kedua neraca, sehingga tidak
terbukti sesuai dengan Hukum III Newton bahwa besar
gaya aksi sama dengan besar gaya reaksi. Pada materi
gaya gesek, siswa melakukan eksperimen dengan
menguji besar gaya gesekan pada tiga jenis permukaan
yang berbeda, yaitu permukaan kaca, kayu, dan karpet.

Pada fase utilization dan interpretation siswa
melakukan diskusi terutama dalam hal menarik
kesimpulan. Siswa tidak mengetahui bagaimana hasil
data yang benar sesuai dengan konsep sebelum
eksperimen, sehingga ada data yang yang tidak sesuai
dan menyebabkan salah pula dalam menarik
kesimpulan. Hal ini disebabkan siswa kurang tepat
dalam merancang langkah-langkah eksperimen. Pada
materi-materi selanjutnya siswa sudah mampu
melakukan perbaikan dalam merancang langkah-
langkah percobaan dan menentukan hipotesis
percobaan sesuai dengan konsep. Selanjutnya, siswa
mempresentasikan hasil eksperimen. Presentasi dan
diskusi hasil eksperimen bergantung pada siswa, karena
setiap siswa harus mempresentasikan hal yang berbeda.
Pada materi Gaya, siswa hanya menjelaskan sesuai
dengan jawaban yang mereka susun di LKS, setelah
ditanyakan penalaran lebih lanjut mengenai jawaban
mereka oleh guru, tidak ada yang menjawab. Pada
materi Hukum Newton dan Gaya gesek siswa dapat
menjelaskan lebih detail, dan mengungkapkan alasan
berdasarkan konsep yang dipahami.

Pada fase testing, guru melakukan feedback
kepada siswa dengan memberikan tes soal pilihan
ganda berkaitan dengan materi sesuai dengan indikator
pembelajaran. Selain itu, guru memberikan feedback
kerja ilmiah dengan melakukan observasi berdasarkan
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rubrik kerja ilmiah selama proses pembelajaran
berlangsung.
Data Penguasaan Konsep Fisika dan Kerja Ilmiah
Siswa
Deskripsi data peguasaan konsep Fisika dan kerja
ilmiah siswa dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Deskripsi Data Penguasaan Konsep Fisika dan

Kerja Ilmiah Siswa

Parameter Kelas eksperimen Kelas kontrol
PK KI PK KI

N 25 25 25 25
X 78 80 68,2 75,8

Xmin 60 66 50 64
Xmax 90 90 90 84

Sd 8,54 5 9,34 5,1

Data penguasaan konsep Fisika diperoleh dengan
melakukan tes pada akhir penelitian. Data kerja ilmiah
diperoleh dari rata-rata hasil observasi berdasarkan
rubrik kerja ilmiah selama proses pembelajaran
berlangsung dan tes di akhir penelitian. Kedua data
tersebut, sebelum dilakukan pengujian hipotesis
terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat seperti uji
normalitas, uji homogenitas varians, uji homogenitas
varians-kovarians, dan uji linieritas. Hasil uji prasyarat
tersebut menghasilkan bahwa kedua data normal,
homogen saat diuji sendiri-sendiri, dan homogen saat
diuji bersama-sama, kedua variabel juga saling linear.
Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji
manova. Uji manova menghasilkan bahwa terdapat
perbedaan antara siswa yang belajar dengan model
C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback (kelas
eksperimen) dan siswa yang belajar dengan inkuiri
terbimbing (kelas kontrol).

Hipotesis kedua dianalisis dengan menggunakan
Uji Tukey. Uji Tukey menghasilkan bahwa kelas yang
belajar dengan model C.I.R.C.U.I.T dengan formative
feedback memiliki penguasaan konsep Fisika lebih
tinggi daripada kelas yang belajar dengan inkuiri
terbimbing. Hal ini ditunjukkan dari kemampuan siswa
dalam memahami materi terlihat pada saat guru
mengevaluasi materi di akhir proses C.I.R.C.U.I.T.
Pada materi Gaya siswa hanya menjawab pertanyaan di
LKS dengan singkat dan belum mampu memberikan
alasan yang detail ketika guru menanyakan lebih lanjut
tentang jawaban siswa. Pada materi Hukum Newton
dan Gaya gesek, siswa menuliskan jawaban yang
singkat tetapi siswa mampu memberikan alasan dari
setiap jawaban yang dibuat sebelumnya dengan
penjelasan yang rinci dan konseptual saat presentasi,
selain itu ketika guru menanyakan lebih lanjut siswa
bisa memberikan penjelasan seperti yang diharapkan
guru.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa
model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T dapat membuat
penguasaan konsep Fisika lebih baik. Kemampuan
siswa dalam memahami materi terlihat pada saat guru
mengevaluasi materi di akhir proses C.I.R.C.U.I.T.
Pada materi Gaya siswa hanya menjawab pertanyaan di
LKS dengan singkat dan belum mampu memberikan

alasan yang detail ketika guru menanyakan lebih lanjut
tentang jawaban siswa. Pada materi Hukum Newton
dan Gaya gesek, siswa menuliskan jawaban yang
singkat tetapi siswa mampu memberikan alasan dari
setiap jawaban yang dibuat sebelumnya dengan
penjelasan yang rinci dan konseptual saat presentasi.
Selain itu, ketika guru menanyakan lebih lanjut siswa
bisa memberikan penjelasan seperti yang diharapkan
guru.

Hasil jawaban tes penguasaan konsep Fisika siswa
dan fakta pada proses pembelajaran menunjukkan
bahwa siswa lebih mudah memahami materi yang
diajarkan jika disampaikan melalui penyelidikan.
Kemudahan siswa dalam memahami materi melalui
proses penyelidikan merupakan dampak dari
pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis karena
siswa tidak hanya sekedar menerima pengetahuan tetapi
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri
(Crawford, 2001:2). Pembelajaran C.I.R.C.U.I.T
membuat siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuan
yang diperoleh siswa, karena siswa terlibat dalam
penyelidikan konsep. Keterlibatan siswa dalam
penyelidikan konsep membuat pembelajaran menjadi
bermakna bagi siswa. Melalui proses penyelidikan
konsep, siswa dapat memperoleh informasi baru.
Pernyataan ini sesuai dengan Arends (2012:17) yang
menyatakan bahwa penyelidikan dan penemuan
membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa
karena siswa ikut terlibat dalam penemuan konsep.
Selanjutnya, dikatakan bahwa penemuan konsep
dengan penyelidikan tidak hanya memberikan
pengetahuan dasar tetapi siswa dapat menemukan
informasi baru.

Kemampuan menemukan informasi baru oleh
siswa, menunjukkan bahwa melalui pembelajaran
C.I.R.C.U.I.T di kelas eksperimen siswa lebih mampu
menganalisis dan mengevaluasi daripada siswa yang
belajar di kelas kontrol. Hal ini disebabkan siswa yang
belajar dengan C.I.R.C.U.I.T dilatih aktif dalam proses
berpikir, seperti menjawab pertanyaan dengan tepat,
merumuskan pertanyaan mereka sendiri dan
menemukan jawaban terbaik materi yang sedang
dipelajari. Aktif terlibat dalam proses berpikir,
menyebabkan siswa dapat meningkatkan kreativitas
serta kemampuan intelektualnya. Hal ini sesuai dengan
Bruner yang menyatakan bahwa setiap siswa
mempunyai kemampuan intelektual dalam proses
belajar dan meningkatkan kemampuan intelektual
tersebut ketika siswa melibatkan diri dalam proses
berpikir atau nalar (Trowbridge & Bybee, 1990:210).

Siswa yang belajar dengan model pembelajaran
C.I.R.C.U.I.T  di kelas eksperimen mendapat
penguasaan konsep Fisika yang lebih tinggi daripada
siswa di kelas kontrol karena melewati tahap testing.
Pada tahap ini, guru menerapkan feedback (umpan
balik) berupa pemantapan konsep siswa dengan
memberikan tes soal pilihan ganda. Feedback juga
diberikan selama proses pembelajaran dengan
melakukan observasi berdasarkan rubrik kerja ilmiah.
Hal ini diharapkan siswa tersebut  dapat menganalisa
kesalahannya. Tujuan feedback (umpan balik) adalah
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untuk memperbaiki proses belajar mengajar (Rohani &
Ahmadi, 1991:173).

Pemberian feedback di setiap akhir pokok
bahasan/materi. Siswa diberi tes soal pilihan ganda
kemudian dilakukan koreksi jawaban bersama antara
guru dan siswa. Setelah itu, hasil tes dinyatakan dalam
bentuk angka (skor) dimana skor tersebut langsung
diberitahukan pada siswa. Hal ini bertujuan untuk
membangkitkan motivasi belajar siswa. Siswa yang
nilainya bagus akan semakin percaya diri dalam
mengikuti proses pembelajaran selanjutnya. Feedback
dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa
selama proses belajar berlangsung. Feedback adalah
informasi tentang kesenjangan antara tingkat aktual dan
tingkat referensi siswa (Sadler,1989:120) atau
kesenjangan kondisi siswa sekarang dengan tujuan-
tujuan dan standar pembelajaran (Nicol & Dick,
2006:2).

Dukungan kemampuan kognitif dan feedback
membuat siswa semakin paham dan lancar dalam
mengikuti proses pembelajaran C.I.R.C.U.I.T. Selain
itu, feedback juga merupakan strategi guru untuk
memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk
menentukan tingkat kemampuan siswa. Feedback
bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai
kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah
dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk
memperbaiki, mengubah atau memodifikasi
pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan
kompetensi siswa (Lambert & Lines, 2000:20). Hasil
dari feedback ini bermanfaat bagi guru dan siswa.
Manfaat bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh
mana bahan pelajaran dikuasai oleh siswa. Jika guru
mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam
menguasai materi pelajaran, maka guru dapat membuat
keputusan, apakah suatu materi pembelajaran perlu
diulang atau tidak. Jika harus diulang, guru juga harus
memikirkan strategi pembelajaran yang akan ditempuh.

Feedback merupakan penilaian hasil belajar dari
kesatuan-kesatuan kecil materi pelajaran. Dengan
demikian, beberapa hasil penilaian ini dapat
dipergunakan sebagai bahan untuk memperkirakan
penilaian sumatif. Manfaat bagi siswa yaitu mengetahui
susunan tingkat bahan pelajaran, mengetahui butir-butir
soal yang sudah dikuasai, dan butir-butir soal yang
belum dikuasai. Hal ini merupakan umpan balik yang
sangat berguna bagi siswa, sehingga dapat diketahui
bagian-bagian yang harus dipelajari kembali secara
individual.

Selanjutnya, Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa kelas yang belajar dengan
C.I.R.C.U.I.T memiliki kerja ilmiah lebih tinggi
daripada kelas yang belajar dengan inkuiri terbimbing.
Pada fase penyajian pegalaman konkrit
(contextualization) dan tanya jawab (interrogation dan
reaction), guru menyajikan contoh-contoh pengalaman
sehari-hari disertai dengan pertanyaan, dan siswa
mencoba menjawab sesuai pengetahuan mereka.
Selanjutnya, berdasarkan contoh-contoh konkrit yang
disajikan guru, siswa diarahkan untuk menentukan
variabel-variabel dalam percobaan dan menyusun
hipotesis. Pada materi Gaya, siswa merasa kesulitan
dalam menentukan variabel bebas dan terikat karena

siswa belum mengerti apa yang dimaksud variabel dan
apa bedanya.

Fase selanjutnya adalah fase mempresentasikan
hasil eksperimen (interpretation). Pada fase
mempresentasikan hasil eksperimen ini tergantung pada
siswa karena setiap siswa harus mempresentasikan hal
yang berbeda. Pada materi Gaya, seluruh siswa hanya
menjelaskan sesuai dengan jawaban yang mereka tulis
pada LKS. Pada materi Hukum Newton dan Gaya
gesek sebagian besar siswa dapat menjelaskan lebih
detail, dan mengungkapkan alasan berdasarkan konsep
yang dipahami. Hasil penelitian ini sesuai dengan
Etkina, dkk (2006:10) yang menyatakan bahwa siswa
yag biasa bekerja ilmiah akan meningkatkan
kemampuan mengkomunikasikan dan rasa percaya diri.
Hal ini terlihat bahwa siswa semakin percaya diri dalam
mengungkapkan pendapatnya baik dalam diskusi
kelompok maupun diskusi kelas.

Setelah melakukan presentasi dan diskusi kelas,
guru melakukan refleksi pembelajaran dengan
meluruskan pemahaman konsep siswa yang kurang
tepat dan membantu siswa memperbaiki kesimpulan.
Pada materi Gaya, kesimpulan yang dibuat siswa tidak
ada kaitannya dengan hipotesis. Sedangkan pada materi
selanjutnya, Hukum Newton dan gaya gesek
kesimpulan siswa yang dibuat ini sudah dikaitkan
dengan hipotesis. Hasil ini sesuai dengan Etkina, dkk
(2006:11) yang menyatakan bahwa kebiasaan bekerja
ilmiah membuat siswa mampu mengevaluasi hasil
eksperimen dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya
serta dapat merekonstruksi pengetahuan mereka
berdasarkan hasil eksperimen dan analisis data.
Kemampuan mengevaluasi ini berdampak pada
pembuatan kesimpulan siswa dimana siswa tidak hanya
menganggap bahwa kesimpulan adalah rangkuman
materi hasil belajar tetapi evaluasi terhadap hipotesis.

Langkah C.I.R.C.U.I.T yang berupa proses
penyelidikan melibatkan kegiatan kerja ilmiah siswa
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membangun sendiri pengetahuannya (kontruktivis).
Hasil ini senada dengan pernyataan bahwa model
pembelajaran C.I.R.C.U.I.T adalah model dimana
dalam pelaksanaannya menekankan aspek
pembangunan pengetahuan (konstruktivis) guna
membekali peserta didik dalam menyongsong masa
depan dan menjadi diri yang profesional (Ilie, 2013).
Penekanan aspek konstruktivis berarti pula
meningkatkan aspek kerja ilmiah. Peningkatan aspek
kerja ilmiah terjadi pada kedua kelas baik kelas
eksperimen maupun kelas kontrol. Kelas eksperimen
yang belajar dengan C.I.R.C.U.I.T memperoleh rata-
rata kerja ilmiah yang baik. Hal ini disebabkan pada
kelas C.I.R.C.U.I.T siswa melewati tahapan penilaian
formatif berupa feedback.

Feedback bermanfaat dalam proses mencari dan
menginterpretasikan bukti-bukti yang digunakan siswa
dan guru untuk memutuskan posisi siswa dalam
pembelajarannya, kemana siswa perlu melangkah dan
bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Lebih
lanjut ditekankan bahwa agar feedback lebih efektif,
guru harus terampil dalam menggunakan strategi yang
bervariasi. Strategi feedback dalam penelitian ini
bervariasi bisa berupa observasi, diskusi siswa, dan
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umpan balik (Sadler, 1989: 120; Dunn & Mulvenon,
2009). Feedback perlu dilakukan di dalam kelas oleh
guru dan siswa secara timbal balik. Pemberian umpan
balik dapat memotivasi siswa untuk belajar, mendorong
siswa untuk tertarik pada pembelajaran, menimbulkan
optimisme, dan meningkatkan kerja ilmiah.

PENUTUP
Simpulan
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat pengaruh
positif yang signifikan dari penerapan model
C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback dan inkuiri
terbimbing terhadap penguasaan konsep Fisika dan
kerja ilmiah. Siswa yang belajar dengan model
C.I.R.C.U.I.T dengan formative feedback memperoleh
penguasaan konsep Fisika lebih baik daripada siswa
yang belajar dengan inkuiri terbimbing. Siswa yang
belajar dengan model C.I.R.C.U.I.T dengan formative
feedback memperoleh kerja ilmiah lebih baik daripada
siswa yang belajar dengan inkuiri terbimbing.
Saran
Kepada guru Fisika di sekolah yang akan menggunakan
model pembelajaran C.I.R.C.U.I.T perlu perencanaan
yang baik agar proses pembelajaran berjalan dengan
lancar. Model pembelajaran ini ada kegiatan praktikum,
maka guru sebaiknya menyiapkan peralatan praktikum
yang mencukupi dan penataan kelas yang efisien
sebelum pembelajaran, bahan ajar yang akan digunakan
selama proses pembelajaran, dan penggunaan media
yang memadai dalam penyajian pengalaman konkrit
pada siswa. Hal utama lainnya yang perlu diperhatikan
adalah perencanaan alokasi waktu. Kendala yang
dihadapi dalam model pembelajaran ini, siswa
kebingungan dalam melakukan praktikum karena
petunjuk LKS yang digunakan sangat terbatas. Oleh
karena itu, arahan dan bimbingan dari guru perlu
dilakukan secara optimal.

Selama proses praktikum sebaiknya guru
membagi siswa ke dalam kelompok secara heterogen
dari segi kemampuan kognitif siswa agar praktikum
berjalan lebih efektif dan efisien dan kepada peneliti
lain yang akan melakukan penelitian serupa dapat
ditambahkan jenis formative feedback lainnya, seperti:
self assessment dan peer assessment. Self assessment
merupakan hal penting yang dilakukan siswa dalam
upaya menyadari adanya gap.

DAFTAR RUJUKAN
American Association for The Advancement of

Science, W., DC. 1993. Benchmarks for
Science Literacy. District of Columbia: Oxford
University Press, 198 Madison Avenue, New
York, NY 10016-4314.

Ashita, R. 2013. Beyond Testing and Grading: Using
Assessment to Improve Teaching-Learning.
Research Journal of Educational Sciences.
Vol. 1(1): 2-7. (Online). (http://www.isca.in),
diakses 7 Oktober 2014.

Aufschnaiter, C. V. & Rogge, C. 2010. Misconceptions
or Missing Conceptions? Eurasia Journal of
Mathematics, Science & Technology
Education. Vol. 6(1):3-18. (Online).
(http://ejmste.com), diakses 7 Oktober 2014.

Brickman, P., Gormally, C., & Armstrong, N. 2009.
Effects of Inquiry-Based Learning on
Students’ Science Literacy Skills and
Confidence. ISSN: 1931-4744. International
Journal for The Scholarship of Teaching and
Learning. Vol. 3( 2). (Online). (ttp://ife.ens-
lyon.fr/), diakses tanggal 1 Januari 2015.

Depdiknas. 2006. Standar Isi untuk Pendidikan Dasar
dan Menengah. Jakarta: Depdiknas.

Dumbrajs, S., Helin, P., & Karkkainen, H. 2011.
Towards Meaningful Learning through
Inquiry. Eurasian J. Phys. Chem. Educ. Vol.
3(1):39-50. (Online).
(http://www.eurasianjournals.com), diakses
tanggal 25 Januari 2014.

Dunn, K. E. & Mulvenon, S. W. 2009. A Critical
Review of research on Formative Assessment.
Journal practical Assessment Research &
Evaluation. Vol. 14(7):1-14. (Online).
(http://staff.uny.ac.id/), diakses tanggal 15
Desember 2014.

Etkina, E., Hauvelen, A. V., & Brahmia, S. W. 2006.
Scientific Abilities and Their Assessment.
Physics Education Research. Vol. 2(15):1-15.
(Online). (http://journals.aps.org/), diakses
tanggal 14 Juli 2014.

Hong, H. Y. & Siegler, X. L. 2011. How Learning
about Scientists' Struggles Influences Students'
Interest and Learning in Physics. Journal of
Educational Psychology. Vol. 1(1). (Online).
(http://www.bu.edu/), diakses 19 September
2014.

Hudojo, H. 2001. Pembelajaran Menurut Pandangan
Konstruktivisme. Makalah Semlok
Konstruktivisme sebagai Rangkaian Kegiatan
Piloting JICA. FMIPA UM. 9 Juli 2001.

Ilie, V. 2013. C.I.R.C.U.I.T. Model – A Strategic
Option in The Pedagogical Training of The
Constructivist Teacher. Science Journal of
Education.Vol. 1(5). (Online).
(http://www.sciencepublishinggroup.com),
diakses tanggal 11 April 2014.

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. 2002. Models of
Teaching. Terjemahan oleh Achmad Fawaid
dan Atoilla Mirza. 2009. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Kalani, A. 2009. A Study of The Effectiveness of
Concept Attainment Model Over Conventional
Teaching Method for Teaching Science in
Relation to Achievement and Retention.
ISSN:0974-2832. Science Journal of
Education.Vol. 11(5). (Online).
(http://www.ssmrae.com), diakses tanggal 14
April 2013.

Karli,  H.  &  Yuliariatiningsih,  M. S. 2003. Model-
Model  Pembelajaran.  Bandung: Bina Media
Informasi.

Koedinger, K. R., McLaughlin, E. A., & Heffernan, N.
T. 2010. A Quasi-Experimental Evaluation of
an On-Line Formative Assessment and
Tutoring System. Journal Educational
Computing Research. Vol. 43(4) 489-510.



222

(Online). (http://www.baywood.com), diakses
tanggal 25 Nopember 2014.

Kimani, G. N., Kara, A. M., & Njangi, L. W. Teacher
Factors Influencing Students’ Academic
Achievement in Secondary Schools in
Nyandarua County, Kenya. International
Journal of Education and Research. Vol. 1(3).
(Online). (http://www.ijern.com/), diakses
tanggal 2 Agustus 2014.

Kusairi, S. 2013. Asesmen Pembelajaran Sains.
Malang: UM Press.

Lambert, D. & Lines, D. 2000. Understanding
Assessment: Purposes, Perceptions, Practice.
London: Routledge Falmer. (online).
(http://www.iaea.info/), diakses tanggal 14
Desember 2014.

Lilly, J., Richter, U. M., & Macias, B. R. 2010. Using
Feedback to Promote Learning: Student and
Tutor Perspectives. Practitioner Research in
Higher Education.Vol. 4(1):30-40. (Online).
(194.81.189), diakses tanggal 25 Juni 2014.

Madu, B. C. & Amaechi C.C. 2012. Effect of Five-Step
Learning Cycle Modelon Students
Understanding of Concepts Related to
Elasticity. Journal of Education and
Practice.Vol. 3(9). (Online).
(http://www.iiste.org/), diakses tanggal 15 Mei
2014.

Marlinda, N. 2012. Pengaruh Model Pembelajaran
Berbasis Proyek Terhadap Kemampuan
Berpikir Kreatif dan Kinerja Ilmiah Siswa.
Jurnal Penelitian Pascasarjana Undhiksa.
(Online). (http://pasca.undiksha.ac.id/), diakses
tanggal 13 Desember 2014.

NAS. 2000. Inquiry and The National Science
Education Standards: A Guide for Teaching
and Learning. Washington, D.C: National
Academy.

Nicol, D. J. & Dick, D. M. 2006. Formative
Assessment and Self Regulated Learning: A
model and Seven Principles of Good Feedback
Practice. Studies in Higher Education. Vol.
31(2):199-218. (Online).
(http://www.reap.ac.uk/), diakses tanggal 2
Mei 2014.

Nworgu, L. N. 2013. Improving  Secondary  School
Biology  Teachers’  Pedagogic Content
Knowledge (PCK) Within A Contructivist
Framework. International Journal of Asian
Social Science. Vol. 3(11): 2375-2381.
(Online). (http://www.aessweb.com), diakses
tanggal 21 September 2014.

Opara, J. A. & Oguzor, N.S. 2011. Inquiry Instructional
Method and The School Science Currículum.
Current Research Journal of Social Sciences.
Vol. 3(3):188-198, (Online).

(http://academics.georgiasouthern.edu/),
diakses tanggal 12 Maret 2014.

Rohani, A. & Ahmadi, A.1991. Pengelolaan
Pengajaran. Jakarta: PT. RinekaCipta.

Rustaman, N. Y. & Rustaman, A. 2010. Kemampuan
Kerja Ilmiah dalam Sains. (Online).
(http://forum.upi.edu), diakses tanggal 5
Februari 2014.

Sadler, D. R. 1989. Formative Assessment and The
Design of Instructional Systems. Instructional
Science. Vol. 18:119-144. (Online).
(http://www.michiganassessmentconsortium.or
g/), diakses tanggal 5 Desember 2014.

Sarwi & Khanafiyah, S. 2010. Pengembangan
Keterampilan Kerja Ilmiah Mahasiswa Calon
Guru Fisika Melalui Eksperimen Gelombang
Open-Inquiry. ISSN:1693-1246. Jurnal
Pendidikan Fisika Indonesia. Vol. 6:115-122.
(Online). (http://www.journal.unnes.ac.id),
diakses tanggal 23 Mei 2014.

Serway, R. A. & Jewett, J. W. 2004. Physics for
Scientists and Engineers, Sixth Edition.
Pomona: Thomson Brooks/Cole.

Trowbridge, L. W. & Bybee, R. W. 1990. Becoming A
Secondary School Science Teacher Fifth
Edition. Columbus: Merril Publishing
Company.

Wenning, C. J. 2007. Assessing Inquiry Skills as A
Component of Scientific Literacy. Journal
Physics Teacher Education Online. Vol.
4(2):21-24. (Online). (http://www.jpteo.com),
diakses tanggal 27 Maret 2014.

Wenning, C. J. 2011. Experimental Inquiry in
Introductory Physics Courses. Journal Physics
Teacher Education Online. Vol. 6(2):2-8.
(Online). (http://www.phy.ilstu.edu.com),
diakses tanggal 27 Maret 2014.

Wirtha, I. M. & Rapi, N. K. 2008. Pengaruh Model
Pembelajaran dan Penalaran Formal Terhadap
Penguasaan Konsep Fisika dan Sikap Ilmiah
Siswa SMAN 4 Singaraja. JPPP, Lembaga
Penelitian Undiksa, Jurnal Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan. Vol. 1(2):15-29.

Yuliani, H. 2012. Pembelajaran Fisika dengan
Pendekatan Keterampilan Proses Sains dengan
Metode Eksperimen dan Demonstrasi Ditinjau
dari Sikap Ilmiah dan Kemampuan Analisis.
Jurnal Inkuiri. Vol. 1(3):207-216.

Zion, M., Levy, O. S., & Orchan, Y. 2011. Tracking
Invasive Birds: A Programme for
Implementing Dynamic Open Inquiry
Learning and Conservation Education. Journal
of Biological Education. Vol. 45(1). (Online).
(http://www.informaworld.com), diakses
tanggal 7 Juli 2014.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains sesuai tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

223

MELATIHKAN KETRAMPILAN BERPIKIR KRITIS
DENGAN PEMBELAJARANCONTEXTUAL TEACHING

AND LEARNING SISWA SMA

Endah Mardewanti

Mahasiswa Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Email : endah.mardewanti@yahoo.com

Abstrak

Untuk melatihkan ketrampilan berpikir kritis siswa SMA khusunya dalam mata pelajaran Fisika
diperlukan pembelajaran yang mampu membantu siswa dalam mengaitkan materi pembelajaran
dengan kehidupan nyata dan melibatkan siswa untuk aktif, kreatif dan kritis. Salah satu alternative
pembelajaran yang dapat merangsang kemampuan berpikir kritis siswa adalah pembelajaran dengan
pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning). Pembelajaran Kontekstual adalah
pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik fisik, maupun mental dalam
menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga
mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran
dengan pendekatan CTL mempunyai tujuh komponen yaitu (1) Konstruktivisme (2) menemukan (3)
Bertanya. (4) Masyarakat Belajar (5) Pemodelan (6) Refleksi (7) Penilaian yang sebenarnya.

Kata Kunci : Ketrampilan Berpikir Kritis, pendekatan Contextual Teaching and Learning,

Abstract

To train high school students' critical thinking skill sespecially in the subjects of Physics required
learning can help students in learning the material to associate with real life and engage students
inactive, creative and critical. One alternative learning can stimulate students' critical thinking skills
is learning with contextual approach (Contextual Teaching and Learning). Contextual learning is
learning that emphasizes the student activity fully, both physically, and mentally in finding the
material studied and relate it to real life situations that encourage students to be able to apply the
mine their daily lives. Learning with CTL approachhas seven components: (1)Constructivism (2) find
(3) inquiry (4)Community Learning (5)Modelling (6)Reflection (7)Authentic assessment.

Keywords:Critical ThinkingSkills, Contextual Teaching andLearningapproach.

PENDAHULUAN
Dalam kurikulum 2013, pembelajaran pada satuan
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotvasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
bakat, minta dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik. Kurikulum 2013 mengarahkan prinsip
kegiatan belajar mengajar berpusat pada siswa, dalam
proses pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah
dimana siswa harus mampu menemukan jawaban atas
suatu pertanyaan yang tentunya dengan bantuan guru.
Guru disisi bukanlah sebagai satu-satunya sumber
belajar tetapi siswa dapat belajar dari sumber belajar
lain seperti lingkungan, masyarakat, dan teknologi yang
sekarang sangat pesat perkembangannya.

Agar terjadi pengkonstruksian pengetahuan secara
bermakna, guru haruslah melatih siswa agar berpikir
secara kritis dalam menganalisis maupun dalam

memecahkan suatu permasalahan. Siswa yang berpikir
kritis adalah siswa yang mampu mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan mengkonstruksi argument serta
mampu memecahkan masalah dengan tepat (Splitter,
1991). Berpikir kritis sangat diperlukan karena
seseorang yang berpikir kritis akan dapat menjawab
permasalahan – permasalahan yang penting dengan
baik, sehingga mempu menolong dirinya dan orang lain
dalam menyelesaikan  permasalahannya yang dihadapi.
Untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa
SMA khususnya dalam mata pelajaran Fisika diperlukan
suatu model pembelajaran Fisika yang dapat
merangsang ketrampilan berpikir kritis siswa dalam
pembelajaran.

Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget,
anak usia SMA (11 tahun – dewasa), pemikiran anak
mulai berkembang menjadi bentuk yang merupakan ciri
khas orang dewasa. Orang pra remaja mulai mulai
sanggup berpikir abstrak dan melihat sejumlah
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kemungkinan yang melampaui disini dan saat ini
(Slavin, 2011: 52). Anak pada tingkatan usia ini sudah
mulai dapat menerapkan pola berpikir yang dapat
menggiringnya untuk memahami dan memecahkan
permasalahan. Disinilah ketrampilan berpikir kritis
dapat dilatihkan kepada siswa SMA karena pada
tahapan ini mereka sudah mampu berpikir abstrak dan
melihat sejumlah kemungkinan yang akan terjadi.

Hanya saja kebiasaan berpikir kritis ini belum
ditradisikan di sekolah – sekolah. Seperti yang
diungkapkan kritikus Jacqueline dan Brooks (dalam
Syahbana, 2012), sedikit sekolah yang mengajarkan
siswanya berpikir kritis. Sekolah justru mendorong
siswa memberi jawaban yang benar daripada
mendorong mereka memunculkan ide-ide baru atau
memikirkan ulang kesimpulan –kesimpulan yang telah
ada. Terlalu sering para guru meminta siswa untuk
menceritakan kembali, mendefinisikan,
mendeskripsikan, menguraikan, dan mendaftar daripada
menganalisis, menarik kesimpulan, menghubungkan,
mensintesiskan, mengkritik, menciptakan,
mengavaluasi, memikirkan dan memikirkan ulang.
Akibanya banyak sekolah meluluskan siswa-siswa yang
berpikir secara dangkal, hanya berdiri di permukaan
persoalan, bukannya siswa-siswa yang mampu berpikir
secara mendalam.

Pembelajaran yang kiranya baik untuk merangsang
kemampuan berpikir kritis siswa adalah pembelajaran
dengan pendekatan kontekstual. Pembelajaran
kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang
mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan
kehidupan nyata siswa sehari-hari, baik dalam
lingkungan keluarga, sekolah , masyarakat, maupun
warga negara, dengan tujuan untuk menemukan makna
materi tersebut bagi kehidupannya (Komalasari, 2010;
7). Pendekatan kontekstual melibatkan tujuh komponen
utama pembelajaran, yaitu konstruktivisme, bertanya,
menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi,
dan penilaian otentik (Depdiknas, 2007).

Dari ketujuh komponen utama pembelajaran
kontekstual ini, sangatlah sinkron dengan upaya
memunculkan kemampuan berpikir kritis siswa
(Johnson, 2010), terutama pada komponen bertanya,
menemukan, dan refleksi. Melalui ketiga komponen
komponen ini diharapkan siswa mampu memanfaatkan
model (pemodelan), yang ada, kemudian
mengkonstruksi pemahaman sendiri (konstruktivis)
terhadap apa yang dipelajarinya. Tentunya pembelajaran
yang dirancang demi tercapainya tujuan dalam
pendekatan kontekstual ini yaitu melalui masyarakat
belajar, dan penilaian yang dilakukan tidak terpaku pada
hasil akhir saja, namun mempertimbangkan juga proses
selama pembelajaran berlangsung demi terwujudnya
penilaian yang menyeluruh dan sebenar-benarnya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual akan
dapat memunculkan ketrampilan berpikir kritis siswa
sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan dalam
kehidupan sehari-hari. Selain itu juga menuntut guru
untuk melakukan pembelajaran yang efektif, efisien,
menarik dan menghasilkan pembelajaran yang bermutu
tinggi. Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan
beberapa permasalahan dalam makalah ini yaitu sebagai
berikut : (1) bagaimana definisi ketrampilan berpikir

kritis? (2)apa saja aspek ketrampilan berpikir kritis ?
(3) apa itu pembelajara Contextual Teaching and
Learnig ? (4) bagaimana karakteristik pembelajaran
Kontekstual ? (5) apa saja teori belajar yang mendukung
pembelajaran kontekstual ? (6) bagaimanakah hubungan
antara CTL dengan ketrampilan berpikir kritis ? Untuk
menjawab permasalahan diatas pada bagian berikut ini
penulis akan menguraikan beberapa hal antara lain (a)
definisi ketrampilan berpikir kritis ; (b) aspek dan
indikator ketrampilan berpikir kritis ; (c) pendekatan
Contextual Teaching and Learning. (d) hubungan antara
CTL dengan berpikir kritis.

PEMBAHASAN
Ketrampilan Berpikir Kritis

Berikut ini diuraikan beberapa definisi berpikir
kritis para ahli , walaupun masing-masing komponen
berpikir kritis diutarakan dari ahli yang berbeda akan
tetapi mengandung banyak persamaan. Krulik dan
Rudnik (1993) mendefinisikan berpikir kritis adalah
berpikir yang menguji, menghubungkan, dan
mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah.
Termasuk di dalam berpikir kritis adalah
mengelompokkan, mengorganisasikan, mengingat dan
menganalisis informasi.

Menurut Gerhard (1971) berpikir kritis adalah suatu
proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan
penguasaan data, analisa data, dan evaluasi data dengan
mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif serta
melakukan seleksi atau membuat keputusan berdasarkan
hasil evaluasi. Menurut Angelo (dalam Khaerudin,
2013) berpikir kritis merupakan ketrampilan tingkat
tinggi seperti analisis, sintesis, memahami dan
memecahkan masalah, interferensi, dan evaluasi.
Michael Scriven dan Richard Paul berpikir kritis
sebagai proses cerdas dari konseptualisasi, penerapan,
analisis, sintesis, dan evaluasi aktif dan ketrampilan
kritis itu diperoleh dari hasil kumpulan observasi,
pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi,
sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan
tindakan. Ennis (1996) “ Berpikir kritis adalah sebuah
proses dimana dalam mengungkapkan tujuan yang
dilengkapi alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan
dan kegiatan yang telah dilakukan.”

Dari definisi tersebut diatas terlihat bahwa proses-
proses berpikir berhubungan dengan jenis-jenis
kebiasaan lainnya dan memerlukan partisipasi aktif dari
si pemikir. Produk-produk utama berpikir berupa
pemikiran, pengetahuan, alasan, dan produk dari proses-
proses yang lebih tinggi dari pemikiran seperti
menimbang, dapat juga dihasilkan. Hubungan-hubungan
ini mungkin saling berhubungan dengan sebuah struktur
yang terorganisir dan mungkin diekspresikan oleh si
pemikir dengan berbagai cara. Sangat beragamnya
definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa berpikir
kritis merupakan usaha-usaha kompleks dan reflektif,
yang juga merupakan pengalaman kreatif.

Aspek – aspek ketrampilan berpikir kritis
(diadaptasi dari Ennis) yang akan dikali dalam makalah
ini meliputi lima aspek diantaranya :
1. Merumuskan masalah, adapun indikator dari

ketrampilan berpikir kritis ini adalah
memformulasikan bentuk pertanyaan yang memberi
arah untuk memperoleh jawaban.
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2. Memberi argument, indikator dari ketrampilan
berpikir kritis ini adalah argumentasi atau alasan
yang sesuai dengan konteks, menunjukkan
persamaan dan perbedaan.

3. Menganalisis, indikator dari ketrampilan berpikir
kritis ini adalah mendeduksi secara logis, melakukan
interpretasi terhadap pertanyaan, melakukan
pengumpulan data, membuat table dan grafik,
membuat kesimpulan terkait hipotesis.

4. Melakukan evaluasi, indikator ketrampilan berpikir
kritis ini adalah evaluasi yang diberikan berdasarkan
fakta dan prinsip/ pedoman, memberikan alternative
penyelesaian masalah.

5. Merumuskan dan melaksanakan, dengan indikator
memilih kemungkinan solusi, menentukan
kemungkinan tindakan yang akan dilaksanakan.

Pembelajaran Contextual Teaching and Learning
Terdapat beberapa pengertian tentang pembelajaran

kontekstual atau Contextual Teaching and Learning
(CTL) adalah konsep belajar dimana guru
menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan
mendorong siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya
dalam kehidupan sehari-hari. Sementara siswa
memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dari konteks
yang terbatas, sedikit demi sedikit, dan dari proses
mengkontruksi sendiri, sebagai bekal untuk
memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai
anggota masyarakat (Nurhadi dkk, 2004; 13).

Pembelajaran CTL adalah suatu strategi
pembelajaran yang menekankan kepada proses
keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat
menemukan materi yang dipelajari dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata
sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya
dalam kehidupan mereka (Sanjaya, 2006; 25).

Pembelajaran CTL adalah pendekatan
pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang
dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari-hari,
baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat,
maupun warga negara, dengan tujuan untuk menemukan
makna materi tersebut bagi kehidupannya (Komalasari,
2010; 7).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah
pembelajaran yang mampu menciptakan suasana yang
nyata dalam kelas, sehingga materi dan pengetahuan
yang didapat siswa bukan dari proses menghafal,dan
mengingat akan tetapi pengetahuan didapat dari hasil
proses mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut,
dan siswa dapat mengaplikasikan materi serta
pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-
hari baik sebagai individu, dalam keluarga maupun
dalam masyarakat. Selain itu dalam pembelajaran
kontekstual siswa dituntut aktif dan mengalami sendiri
proses pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga
pembelajaran lebih bermakna.

Adapun komponen – komponen pembelajaran
Kontekstual adalah :
1. Kontuktivisme (constructivism) merupakan landasan

berpikir pendekatan CTL,  yakni bahwa pengetahuan
dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang
hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan
tidak dengan tiba-tiba. Pengetahuan bukanlah

seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang
siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus
mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi
makna melalui pengalaman nyata.

2. Menenukan (inqury)
Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan
pembelajaran CTL. Pengetahuan dan ketrampilan
yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil
mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari
menemukan sendiri.

3. Bertanya (Questioning )
Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai
kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan
menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa
kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam
melaksanakan pembelajaran yang berbasis inkuiri,
yakni menggali informasi, mengkonfirmasi apa yang
sudah diketahui, dan mengarahkan perhatian pada
aspek yang belum diketahuinya.

4. Masyarakat Belajar
hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan
orang lain. hasil belajar diperoleh dari “sharing”
antar teman, antar kelompok, antara yang tahu ke
yang belum tahu. Baik dalam ruang kelas ataupun
diluar kelas, juga orang-orang dijalan., semua adalah
masyarakat belajar. Dalam kelas CTL, siswa belajar
secara berkelompok. Siswa dibagi dalam kelompok
– kelompok yang anggotanya heterogen, baik
kemampuannya, jenis kelamin, asal daerah dan
sebagainya.

5. Pemodelan (modeling)
Pemodelan maksudnya adalah, dalam sebuah
pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan tertentu
ada model yang ditiru. Model itu dapat berupa cara
menggunakan suatu alat. Model dapat dirancang
dengan melibatkan siswa. Seorang siswa dapat
ditunjuk untuk memberi contoh kepada temannya
tentang cara penggunaan suatu alat.

6. Refleksi (reflection)
Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang baru
dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa –
apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu.
Siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya
sebagai struktur pengetahuan baru, yang merupakan
pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya.
Refleksi merupakan respon terhadap kejadian,
aktivitas atau pengetahuan yang baru diterima.

7. Penilaian sebenarnya (Authentic Assesment)
Assessment adalah proses pengumpulan berbagai
data yang bisa memberikan gambaran pengetahuan
perkembangan belajar siswa. Gambaran kemajuan
belajar siswa diperlukan sepanjang proses
pembelajaran, maka penilaian tidak hanya dilakukan
di akhir periode (akhir semester) tetapi dilakukan
bersama secara terintegrasi dari kegiatan
pembelajaran. Penilaian menekankan pada proses
pembelajaran, maka data yang terkumpul harus
diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa
pada saat melakukan proses pembelajaran.

Karakteristik Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa

karakteristik yang khas, yang membedakannya dengan
pendekatan pembelajaran lain. menurut Johnson (dalam
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Komalasari, 2010; 7) ada delapan komponen utama
dalam system pembelajaran kontekstual yaitu :
a. Melakukan hubungan yang bermakna

Melakukan hubungan yang bermakna artinya
siswa sebagai seorang pelajar dapat
mengembangkan minatnya dan mampu
bekerjasama dalam kelompok. Minat dapat
berkembang jika siswa dapat berbuat sesuatu yang
berkenaan dengan minat tersebut baik sendiri
maupun dalam kelompok.

b. Melakukan kegiatan yang signifikan
Melakukan kegiatan yang signifikan artinya
sebagai orang yang akan hidup di masyarakat,
siswa diharapkan mampu menghubungkan
pengetahuan yang pernah didapat di dunia sekolah
dengan aspek-aspek yang ada dalam khidupan
dunia kerja.

c. Belajar yang diatur sendiri.
Belajar yang diatur sendiri artinya siswa dalam
melakukan suatu pekerjaan harus jelas tujuannya
dan produk yang akan dihasilkan dari pekerjaan
tersebut harus nyata, karena pekerjaan yang
dilakukan siswa selalu akan berhubungan dengan
orang lain.

d. Bekerja sama
Bekerja sama artinya dalam bekerja kelompok,
siswa tidak boleh individual karena dalam kerja
kelompok ada sebuah proses komunikasi yang
harus berjalan dan harus dilakukan antar sesama
anggota. Selain itu juga ada proses saling
mempengaruhi pada saat proses kerja kelompok
itu sendiri.

e. Berpikir kritis dan kreatif
Berpikir kritis dan kreatif artinya dalam
pembelajaran siswa dapat mengembangkan
kreatifitasnya masing-masing dalam memecahkan
masalah serta mampu membuat keputusan dengan
pemikiran yang didasari pada analisis, sintesis,
logika dan bukti.

f. Mengasuh atau memelihara pribadi siswa
Mengasuh atau memelihara pribadi artinya siswa
harus mengetahui dan memberi perhatian terhadap
potensi yang dimilikinya. Guru hanya memberi
motivasi agar potensi tersebut dapat dioptimalkan
untuk sebuah keberhasilan. Tetapi keberhasilan
siswa tidak bisa diraih tanpa bantuan dari orang
yang lebih berpengalaman, oleh karena itu siswa
harus menghormati orang lain.

g. Mencapai standar yang tinggi
Mencapai standar yang tinggi artinya guru harus
mampu mengenali potensi yang ada pada siswa
dan memotivasi agar potensi tersebut bisa dicapai.
Seorang guru harus menunjukkan kepada siswa
bagaimana cara mencapai potensi tersebut.

h. Menggunakan penilaian autentik
Menggunakan penilaian autentik artinya siswa
mampu menggunakan pengetahuan yang didapat
di sekolah agar bisa diterapkan dalam dunia nyata
dan dunia kerja.

Teori Belajar Pendukung Pembelajaran Kontekstual
1. Teori Perkembangan Piaget

Menurut Piaget (dalam Komalasari, 2010; 20) proses
belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-
tahap perkembangan sesuai dengan umurnya. Pola

dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus
dilalui berdasarkan urutan tertentu seseorang tidak
dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap
kognitifnya. Piaget membagi tahap kognitif menjadi
emepat (a) tahap sensorimotor, umur 0-2 tahun (b)
tahap Preoperasional, umur 2 – 7/8  tahun (c) tahap
operasional konkret, umur 7 atau 8 tahun – 11 tahun.
(d) tahap operasional formal , umus 11 – 18 tahun.

2. Teori Free Discovery Learning dari Bruner
Dalam memandang proses belajar, Bruner (dalam
Komalasari, 2010; 21) menekankan adanya
pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku
seseorang. Dengan teorinya Bruner mengatakan
bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan
kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada
siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan,
atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia
jumpai dalam kehidupan nyata. Bruner membagi
perkembangan kognitif seseorang melalui tiga tahap
yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan,
yaitu (a) tahap enaktif. (b) tahap ikonik (c) tahap
simbolik.

3. Teori Meaningful Learning dari Ausubel
Menurut Ausubel (dalam Komalasari, 2010; 21),
belajar merupakan asimilasi bermakna. Materi yang
dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan
pengetahuan yang telah dimilki sebelumnya. Belajar
lebih bermakna bagi siswa jika materi pelajaran
diurutkan dari umum ke khusus, dari keseluruhan ke
rinci yang sering disebut sebagai sucsumptive
sequence. Selain itu, pembelajaran dirancang dengan
advance organizers sebagai kerangka dalam bentuk
abstrak atau ringkasan konsep-konsep dasar tentang
apa yang dipelajari dan hubungannya dengan materi
yang telah ada dalam struktur kognitif siswa.

4. Teori Belajar Vygotsky
Menutut Vygotsky (dalam Komalasari, 2010; 22)
perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif
seseorang sesuai dengan teori sosiogenesis. Dimensi
kesadaran social bersifat primer, sedangkan dimensi
individualnya bersifat derivative atau merupakan
turunan dan bersifat sekunder. Artinya pengetahuan
dan perkembangan kognitif individu berasal dari
sumber-sumber social di luar dirinya. Hal ini tidak
berarti bahwa individu bersifat pasif dalam
perkembangan kognitifnya, tetapi Vigotsky juga
menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam
mengkonstruksi pengetahuannya.

Hubungan Contextual Teaching and Learning
dengan ketrampilan Berpikir kritis

Teori konstruktivisme pada saat ini dapat
berkembang dengan cepat karena membuat pelajaran
menjadi menyenangkan dan bermakna bagi siswa.
Menurut Suprijono (2009) ada beberapa gagasan
konstruktivisme mengenai pengetahuan yaitu :
a. pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyatataan

saja, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyatan
melalui kegiatan subyek.

b. Subyek membentuk skema kognitif, kategori,
konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan.

c. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsep
seseorang. Struktur konsep membentuk
pengetahuan jika konsep itu berlaku dan
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berhadapan dengan pengalaman – pengalaman
seseorang.
Berdasarkan gagasan kontruktivisme mengenai

pengetahuan yang telah diuraikan, tampaklah bahwa
pengetahuan akan lebih bermakna jika dikonstruksi dari
kenyataan ke pengalaman – pengalaman siswa.
Pembelajaran berbasis konstruktivisme memiliki
pandangan yang sama yaitu peran aktif siswa dalam
proses pembelajaran. Siswa mengkonstruksi
pengetahuan secara mandiri baik melalui pengetahuan
yang sudah dimiliki siswa sebelumnya maupun
pengalaman yang diperoleh melalui bantuan guru,
sehingga setiap pembelajaran mampu menghasilkan
makana. Salah satu pembelajaran yang berbasis
konstruktivisme adalah pembelajaran kontekstual.

Pada pembelajaran kontekstual, proses
pembelajaran berlangsung dalam bentuk kegiatan siswa
bekerja dan mengalami, dengan demikian hasil
pembelajaran diharapkan lebih bermakna untuk
memecahkan persoalan, berpikir kritis, berpikir kreatif,
dan melaksanakan observasi serta menarik kesimpulan
dalam kehidupan jangka panjangnya (Nurhadi,dkk,
2004). Menurut Johnson (2007), pembelajaran
kontekstual membantu siswa mengembangkan
kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, dan
berpikir kreatif.

Berpikir kritis adalah suatu kecakapan sistematis
dalam menilai, memecahkan masalah, menarik
keputusan, memberi keyakinan, menganalisis asumsi
dan pencarian ilmiah. Berpikir kritis dapat
dikembangkan dalam pembelajaran kontekstual sebab
dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu
siswa mencapai tujuannya. Guru lebih banyak berurusan
dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas
guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja
bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi
siswa. Sesuatu yang baru datang dari menemukan
sendiri bukan dari apa kata guru.

Pendekatan CTL dalam kelas cukup mudah. Secara
garis besar, langkah – langkah yang harus ditempuh
dalam CTL adalah sebagai berikut : a) kembangkan
pemikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna
dengan cara bekerja sendiri. Dan mengkonstrusi sendiri
pengetahuan dan ketrampilan barunya b) laksanakan
sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik c).
kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya d).
ciptakan masyarakat belajar e) hadirkan model sebagai
contoh pembelajaran. f) lakukan refleksi di akhir
pertemuan. g) lakukan penilaian yang sebenarnya
(authentic assessment) dengan berbagai cara.

Karakteristik pembelajaran CTL adalah :
kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak
membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran
terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa aktif,
sharing dengan teman, siswa kritis guru kreatif, dinding
dan lorong – lorong penuh dengan hasil kerja siswa,
peta – peta, gambar, artikel, humor dan lain-lain,
laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil
karya siswa, laporan hasil praktikum, karangan siswa
dan lain – lain.

Dalam pembelajaran kontekstual, program
pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas
yang dirancang guru, yang berisi scenario tahap demi
tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama

siswanya sehubungan dengan topik yang akan
dipelajarinya. Dalam program tercermin tujuan
pembelajaran, media untuk mencapai tujuan tersebut,
materi pembelajaran, langkah – langkah pembelajaran,
dan authentic assessment nya.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa
kesimpulan antara lain :
1. Dengan pembelajaran  menggunakan pendekatan

kontekstual guru bertidak sebagai fasilitator,
motivator, dan mediator dalam proses
pembelajaran.

2. ketrampilan berpikir kritis siswa dapat terasah
melalui kegiatan bertanya, menemukan dan refleksi
yang merupakan ketiga komponen dari
pembelajaran kontekstual dan diharapkan siswa
mampu memanfaatkan model (pemodelan) yang
ada untuk kemudian mengkontruksi
pemahamannya sendiri.

DAFTAR RUJUKAN
Depdiknas, 2007. Materi Sosialisaasi dan Pelatihan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
SMP. Jakarta: Pusat Kurikulum Depdiknas.

Ennis. Robert H. 1995. Critical Thingking. New Jersey :
Prentice Hall, University of Illnois.

Gerhard, M. 1971. Effective Taching Strategies with the
Behavioral Outcomes Approach.New York :
Parker Publishing Company, Inc.

Johnson, E.B. (2007). Contextual Teaching and
Learning : Menjadikan kegiatan Belajar –
Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna.
Bandung: Mizan Learning Center (MLC).

Khaerudin, 2013. Model Pembelajaran Fisika Berbasis
Ketrampilan Berpikir Kritis. Produk Desertasi
pada Program Pasca Sarjana, UNESA

Komalasari, Kokom. (2010). Pembelajaran
Kontekstual Konsep dan Aplikasi. Bandung :
Refika Aditama.

Nurhadi; Yasin; Burhan; dan Senduks; Agus Gerrad.
2004. Pembelajaran Kontekstual dan
Penerapannya dalam KBK. Malang: Universitas
Negeri Malang.

Scriven, Michael and Paul, R. 2007. Defining Critical
Thingking. [online]. Tersedia : http:www.
Criticalthingking.org/aboutCT/definingCt.cfm.
diakses : 2 Januari 2015.

Slavin, Robert E. 2011. Psikologi Pendidikan Teori dan
Pratik, Jakarta : PT. Indeks.

Splitter, L. J. 1991. Critical Thingking : What, Why,
When, and How. Educational Philosophy and
Teory 23 (1). 89 – 109.

Syahbana, Ali. (2012). “ Peningkatan Berpikir Kritis
Matematis Siswa SMP Melalui Pendekatan
Contextual Teaching and Learning” Edumatica,
Volume 02 No. 01, April 2012. Pp 45 – 56.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains sesuai tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

228

MODEL ARECOSI DALAM PEMBELAJARAN FISIKA:
PERAN CONTOH SOLUSI DAN REFLEKSI DALAM

MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNISI DAN
KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH

I Wayan Distrik 1)

Budi Jatmiko 2)

Z. A Imam Supardi 3)

1)Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya,
2)Guru Besar Pendidikan Sains Pascasarjan Universitas Negeri Surabaya,

3)Dosen Pendidikan Sains Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
Email: wa08yan@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran contoh solusi dan refleksi dalam  model
pembelajaran  AReCoSi untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan keterampilan pemecahan
masalah pada topik listrik dan magnet.  Penelitian ini adalah penelitian eksperimen  dengan desain
penelitian menggunakan  one group pretest-posttest design.  Sampel penelitian berjumlah 184
orang yang terdiri atas  kelompok eksperimen dan  kelompok kontrol masing-masing
berjumlah 92 orang.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  terdapat peningkatan (N-gain)
kemampuan metakognisiyaitu sebesar 48%  dan keterampilan pemecahan masalah   sebesar
55%.   Pembelajaran dengan unsur contoh solusi dan refleksi lebih efektif dalam
meningkatkan kemampuan metakognisi dan keterampilan pemecahan masalah pada topik
listrik dan magnet dibandingkan dengan model konvensional.

Kata kunci: Arecosi, contoh solusi, refleksi, metakognisi

Abstract

This study aims to determine the role of  example and reflection in  learning AReCoSi model to
improve the ability of metacognition and problem solving skills on the topic of electricity and
magnetism. This research is experimental research design using one-group pretest-posttest design.
These samples included 184 people who made up the experimental group and control group
respectively amounted to 92 people. The results showed that there was an increase (N-gain) 48%
metakognisi ability and  55% problem solving skills. Learning via example  and the reflection element
is more effective in improving the ability of metacognition and problem solving skills on the topic of
electricity and magnetism compared with conventional models.

Key word :  Arecosi, example, reflection, metacognation.

PENDAHULUAN
Dalam materi listrik dan magnet mahasiswa
dihadapkan pada kesulitan dalam menerapkan konsep-
konsep pada masalah yang kompleks dengan
menggunakan matematika yang rumit (Mur J., et al.,
2004).  Salah satu yang  dapat dilakukan oleh pengajar
dalam  membantu mahasiswa menerapkan konsep ke
dalam masalah kompleks,  dan melibatkan matematika
yang rumit  adalah dengan menggunakan contohsolusi
dan refleksi melalui model pembelajaran AReCoSI.
Model AReCoSi adalah sebuah model pembelajaran
yang terdiri dari 4 (empat) fase, yaitu identifikasi

konsep melalui analogi, menjelaskan konsep melalui
representasi, memahami masalah melalui contoh solusi,
dan melakukan koreksi melalui refleksi diri. Pada
makalah ini penulis membahas peran contoh solusi dan
refleksi dalam meningkatkan kemampuan metakognisi
dan keterampilan pemecahan masalah dalam materi
listrik dan magnet.

Contoh adalah permasalahan yang solusinya
diberikan kepada mahasiswa, bersamaan dengan cara
mendapatkan solusinya (Muldner & Conati, 2010).
Menurut Muldner dan Conati  contoh adalah
permasalahan yang solusinya diberikan kepada
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mahasiswa.   Contoh solusi merupakan bantuan yang
lebih efektif dalam pemecahan masalah ketimbang
prosedur-prosedur umum itu sendiri (Reed & Bolstad,
1991, Ringenberg & VanLehn, 2006).  Faktor kunci
yang harus dipertimbangkan dalam memilih contoh
solusi  adalah keserupaan permasalahan yang sedang
dikerjakan dan kemiripan contoh.  Jika contohnya
terlalu berbeda dengan permasalahan target, baik
pembelajaran dan pemecahan masalah menjadi
terhambat (Novick, 1995).  Sementara contoh-contoh
yang sangat serupa akan membuat mahasiswa hanya
menyalin. Contoh-contoh  yang yang mempunyai
kemiripan tinggi memungkinkan mahasiswa
menggunakan strategi-strategi yang dangkal seperti
peniruan (Reed, Dempster dan rekan, 1985).  Contoh-
contoh dengan tingkatan yang berbeda-beda terhadap
permasalahan, dirancang untuk kebutuhan mahasiswa.
Pemberian contoh solusi terhadap suatu permasalah
yang kompleks dan rumit sangat membantu mahasiswa
untuk membimbing ke arah penyelesaian masalah
dengan tepat. Contoh solusi dimaksudkan untuk
membantu mahasiswa mempelajari urutan prosedur
dalam memecahkan masalah yang kompleks dan rumit.

Pemecahan masalah dengan menggunakan
contoh solusi bisa dicirikan melalui dua fase: yakni fase
pemilihan dan penerapan (Muldner & Conati, 2010).
Selama fase pemilihan, mahasiswa harus memilih
contoh yang serupa dengan permasalahan target
sehingga bermanfaat selama pemecahan masalah.
Setelah satu contoh dipilih, solusinya harus diterapkan
untuk menghasilkan solusi permasalahan target (fase
penerapan).

Penggunaan contoh untuk menghasilkan
pemecahan masalah yang maksimal dapat dilakukan
dengan memahami urutan konsep dan prosedur
penyelesaiannya. Menggunakan contoh solusi
merupakan alat bantu bagi mahasiswa dalam
memahami masalah, jika  konsep dan prosedur
penyelesaian masalah dipahami dengan baik , maka
contoh solusi tidak diperlukan lagi.  Walaupun
mahasiswa menggunakan contoh sebagai alat bantu
dalam memahami masalah, belum tentu masalah yang
diselesaikan adalah benar, maka dari itu dilakukan
koreksi atas apa yang sedang dikerjakan melalui
refleksi diri. Refleksi adalah saran untuk analisis
kritis, pemecahan masalah, ide-ide yang berlawanan,
evaluasi, pola mengidentifikasi dan menciptakan
makna. Refleksi mendorong mahasiswa terhadap
pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam dan
mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan
mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Refleksi
merupakan kesadaran untuk melihat dan berpikir
tentang pengalaman tindakan, perasaan dan tanggapan
dan kemudian menafsirkan atau menganalisis tentang
semua kegiatan tersebut (Boud et al, 1994; Atkins dan
Murphy, 1994).  Refleksi melibatkan proses
pembelajaran dan representasi dari pembelajaran itu,
menyiratkan tujuan dan melibatkan proses mental yang
kompleks untuk masalah yang tidak memiliki solusi
yang jelas (Jan Gidman, 2001).  Selanjutnya Roger,
2001  mendefinisikan refleksi sebagai  proses yang
memungkinkan mahasiswa untuk mengintegrasikan
pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman

sehingga memungkinkan dapat memilih pilihan atau
tindakan berikutnya yang lebih baik yang dapat
memperkuat efektivitas secara keseluruhan.
Berdasarkan pengertian di atas bahwa  refleksi
mempunyai ciri-ciri seperti membuat analisis kritis,
pemecahahan masalah, proses berfikir  tentang
pengalaman, tindakan, perasaan dan tanggapan
terhadap apa yang sedang dan telah dikerjakan,
mengintegrasikan pemahaman yang diperoleh ke dalam
suatu permasalahan untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.

Tujuan studi ini adalah untuk menguji
keefektifan unsur contoh solusi dan refleksi dalam
meningkatkan kemampuan metakognisi dan
keterampilan pemecahan masalah dalam materi listrik
dan magnet.

METODE PENELITIAN
Populasi penelitian adalah mahasiswa  pendidikan
fisika FKIP Universitas Lampung, IAIN Raden Intan
tanjung Karang, dan Universitas Muhamadiyah Metro
Lampung semester II yang mengikuti kuliah fisika
dasar 2 tahun pelajaran 2013/2014. Pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik cluster random
sampling. Berdasarkan teknik, cluster random
sampling terpilih 2 kelas masing-masing perguruan
tinggi, yaitu 1 kelas eksperimen  dan 1 kelas
kontrol yang berjumlah masing-masing 30, 27,  35
untuk kelas eksperimrn dan  30,27, 35 untuk klas
kontrol .  Kelas eksperimen diajar dengan model
pembelajaran bebasis   contoh dan  refleksi dan
kelas kontrol diajar dengan model konvensional.
Desain penelitian menggunakan one group
pretest-posttest design (Fraenkel, 2003). Materi
dalam penelitian ini adalah listrik dan magnet yang
terdiri dari 3 topik, yaitu listrik statis, listrik
dinamis, dan kemagnetan. Teknik pengumpulan data
menggunakan tes kemampuan metakognisi yang
terdiri dari tujuh indikator, yaitu deklaratif,
kondisional, prosedural, prediksi, perencanaan,
evaluasi, dan monitoring.  Sedangkan tes keterampilan
pemecahan masalah terdiri atas tiga indikator, yaitu
menampilkan model, analisis model, dan verifikasi.
Analisis data dilakukan dengan uji statistik non
parametrik  untuk mengetahui  rata-rata   perbedaan
pemahaman konsep antara pretes dan postes, dan
perbedaan N-gain antara kelas eksperimen dan kontrol.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil pretes dan postes kemampuan metakognisi pada
topik listrik statis kelas eksperimen dan kontrol
ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Pretes, Postes dan N-Gain Kemampuan
Metakognisi dan Keterampilan Pemecahan Masalah

Topik Listrik Statis
J.Te
s

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Prete
s

Poste
s

<g> Prete
s

Poste
s

<g>

KM 42,2
8 67,68

44,3
3

41,0
5 58,31

29,3
3
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KP
M

25,7
1 69,80

59,6
7

26,4
7 52,80

35,6
7

Pada kelas eksperimen N-gain kemampuan
metakognisi adalah 44,33% termasuk dalam katagori
sedang, sedangkan N-gain  keterampilan pemecahan
masalah adalah 59,67% termasuk dalam katagori
sedang.  Pada kelas kontrol N-gain kemampuan
metakognisi antara 29,33 termasuk dalam katagori
rendah, sedangkan keterampilan pemecahan masalah
adalah 35,67% termasuk dalam katagori sedang.

Perbedaan  antara pretes dan postes
kemampuan metakognisi dan keterampilan pemecahan
masalah kelas eksperimen topik listrik statis dilakukan
uji perbedaan melalui uji Wilcoxon. Hasil uji
menunjukkan bahwa asymp sig.(2tailed) < sig.0,05,
berarti terdapat perbedaan kemampuan metakognisi
dan keterampilan pemecahan masalah kelas
eksperimen yang signifikan antara pretes dan postes.
Sedangkan perbedaan N-gain kemampuan metakognisi
dan keterampilan pemecahan masalah dilakukan uji
perbedaan melalui uji Mann-Whitney.  Hasil uji
menunjukkan bahwa asymp sig.(2-tailed) < sig.0,05,
berarti terdapat perbedaan N-gain kemampuan
metakognisi dan keterampilan pemecahan masalah
antara kelas eksperimen dan kontrol.

Peningkatan kemampuan metakognisi dan
keterampilan pemecahan masalah pada setiap indikator
topik listrik statis ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Peningkatan (N-Gain) Kemampuan
Metakognisi dan Keterampilan Pemecahan Masalah

pada Setiap Indikator Topik Listrik Statis
Jenis
Tes Indikator

Eksp Ktrl
R<g> R<g>

KM

Deklar. 0,48 0,32
Kondi. 0,33 0,14
Prosedur 0,52 0,30
Prediksi 0,12 0,04
Perenca. 0,64 0,39
Evaluasi 0,28 0,21
Monitor 0,81 0,75

KPM Men. M. 0,82 0,43
Analisis 0,69 0,51
Verifikasi 0,23 0,03

Pada topik listrik statis kemampuan
metakognisi skor tertinggi terdapat pada indikator
monitoring baik pada kelas eksperimen maupun kelas
kontrol. Walaupun demikian secara kuantitatif
kemampuan metakognisi mahasiswa pada kelas
eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibandingkan
dengan kelas kontrol. Mahasiswa baik pada kelas
eksperimen maupun kontrol mampu mengenali
permasalahan dan memelih strategi  dengan baik untuk
menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam
pembelajaran mahasiswa pada kelas eksperimen
dibimbing untuk mengenali strategi yang digunakan,
urutan dalam menyelesaikan masalah yang abstrak dan

komplek dan meninjau kembali apa yang telah
dikerjakan. Sedangkan skor terendah terdapat pada
indikator prediksi baik pada kelas eksperimen maupun
kelas kontrol. Rendahnya kemampuan mahasiswa pada
indikator prediksi karena mahasiswa kesulitan dalam
menganalis gambar atau data untuk membuat suatu
prediksi atau kesimpulan. Pada kelas eksperimen
terdapat 2 indikator yang N-gainnya termasuk dalam
katagori rendah, yaitu indikator prediksi dan evaluasi,
sedangkan pada kelas kontrol terdapat tiga indikator
rendah, yaitu indikator prediksi, evaluasi dan
kondisional. Peningkatan kemampuan metakognisi
pada kelas eksperimen rata-rata 45% termasuk dalam
katagori sedang, sedangkan pada kelas kontrol 31%
termasuk dalam katagori sedang juga.

Peningkatan keterampilan pemecahan masalah
pada topik listrik statis kelas eksperimen skor tertinggi
terdapat pada indikator menampilkan model.
Kemampuan mahasiswa  dalam menjabarkan suatu
permasalahan ke dalam suatu gambar atau konsep
yang lebih kecil sudah dipahami sebelumnya, walaupun
tidak maksimun.  Dalam pembelajaran mahasiswa
diberi beberapa contoh yang bersesuaian dengan
permasalah yang akan diselesaikan.  Melalui contoh
solusi, mahasiswa dapat mempelajari dan memahami
prosedur pemecahan masalah dengan baik.
Keterampilan pemecahan masalah pada indikator
verikasi baik mahasiswa pada kelas eksperimen
maupun kontrol mempunyai N-gain termasuk dalam
katagori rendah.  Mahasiswa baik pada kelas
eksperimen maupun kontrol kesulitan dalam membuat
verifikasi atau kesimpulan terhadap suatu
permasalahan. Kesulitan ini diakibatkan karena
kemampuan metakognisi mahasiswa dalam membuat
prediksi relatif rendah. Peningkatan (N-gain)
keterampilan pemecahan masalah pada kelas
eksperimen topik listrik statis adalah 58%, dan kelas
kontrol 32%.

Kegiatan pembelajaran pada tahap berikutnya
adalah topik listrik dinamis. Rerata pretes dan postes,
dan N-gain kemampuan metakognisi dan keterampilan
pemecahan masalah ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Pretes, Postes dan N-Gain Kemampuan
Metakognisi dan Keterampilan Pemecahan Masalah

Topik Listrik Dinamis
J.tes Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Prete
s

Poste
s

<g) Prete
s

Poste
s

<g>

KM
39,75 69,82

49,6
7 38,88 51,69

21,0
0

KP
M 26,79 68,22

56,3
3 27,10 52,56

35,0
0

Pada kelas eksperimen N-gain kemampuan
metakognisi  adalah 49,67% termasuk dalam katagori
sedang, sedangkan N-gain  keterampilan pemecahan
masalah antara 56,33% termasuk dalam katagori
sedang.  Pada kelas kontrol N-gain kemampuan
metakognisi adalah 21% termasuk dalam katagori
rendah, sedangkan keterampilan pemecahan masalah
adalah 35% termasuk dalam katagori rendah dan
sedang.
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Perbedaan  antara pretes dan postes
kemampuan metakognisi dan keterampilan pemecahan
masalah kelas eksperimen pada topik listrik dinamis
diperoleh hasil,  asymp sig.(2tailed) < sig.0,05, berarti
terdapat perbedaan kemampuan metakognisi dan
keterampilan pemecahan masalah yang signifikan
antara pretes dan postes pada kelas eksperimen.
Sedangkan perbedaan N-gain kemampuan metakognisi
dan keterampilan pemecahan masalah antara kelas
eksperimen dan kontrol diperoleh hasil, asymp
sig.(2tailed) < sig.0,05, berarti terdapat perbedaan N-
gain kemampuan metakognisi dan keterampilan
pemecahan masalah antara kelas eksperimen dan
kontrol.

Peningkatan (N-gain) kemampuan
metakognisi dan keterampilan pemecahan masalah
pada setiap indikator topik listrik dinamis ditampilkan
pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Peningkatan (N-Gain) Kemampuan
Metakognisi dan Keterampilan Pemecahan Masalah

pada Setiap Indikator Topik Listrik Dinamis.
Jenis Tes

Indikator
Eksp. Ktrl
<g> <g>

KM

Deklar. 0,79 0,01
Kondi. 0,50 0,14
Prosedur 0,83 0,18
Prediksi 0,16 0,18
Perenca. 0,17 0,30
Evaluasi 0,47 0,42
Monitor 0,40 0,29

KPM Men. M. 0,55 0,41
Analisis 0,71 0,41
Verifikasi 0,31 0,19

Peningkatan kemampuan metakognisi pada
topik listrik dinamis tertinggi terdapat pada indikator
prosedural, hal ini karena kemampuan metakognisi
mahasiswa pada topik listrik statis tertutama pada
indikator memonitoring sangat baik atau katagori
tinggi.  kemampuan memonitoring yang baik akan
berdampak pada kemampuan mahasiswa dalam
menjabarkan atau menguraikan permasalahan dengan
baik (kemampuan prosedural baik).  Peningkatan
kemampuan metakognisi terendah (N-gain terendah)
terdapat pada indikator prediksi dan perencanaan.
Kesulitan mahasiswa dalam melakukan prediksi pada
topik listrik dinamis sama pada topik listrik statis.  Hal
ini karena kebiasaan mahasiswa dalam pembelajaran
sebelumnya, dinama mahasiswa jarang sekali
melakukan analisis data untuk membuat suatu
kesimpulan. Kegiatan pembelajaran dengan contoh
solusi dan refleksi belum berdampak positif dalam
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam membuat
prediksi. Hal yang berbeda dialami oleh kelas kontrol.
Kelas kontrol kemampuan metakognisi tertinggi justru
terdapat pada indikator evaluasi (katagori sedang) dan
terendah terdapat pada indikator prosedural, deklaratif,
kondisional, dan monitoring. Peningkatan kemampuan
metakognisi mahasiswa pada kelas eksperimen  pada

topik listrik dinamis sebesar 47%  termasuk adalam
katagori sedang dan kelas kontrol 22% termasuk dalam
katagori rendah.

Peningkatan keterampilan pemecahan masalah
pada topik listrik dinamis kelas eksperimen tertinggi
terdapat pada indikator analisis model dan terendah
terdapat pada indikator verifikasi.  Hal yang sama
terjadi pada kelas kontrol, hanya saja berbedan secara
kuantitatif, dimana peningkatan keterampilan
pemecahan masalah pada kelas eksperimen lebih tinggi
secara signifikan dibandingkan kelas kontrol.
Peningkatan (N-gain) keterampilan pemecahan masalah
kelas eksperimen pada topik listrik dinamis adalah 52%
dan kelas kontrol 34%.

Pembelajaran selanjutnya adalah topik
kemagnetan, rata-rata  pretes, postes, dan N-gain
kemampuan metakognisi kelas eksperimen dan kontrol
ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.3. Pretes, Postes dan N-Gain Kemampuan
Metakognisi dan Keterampilan Pemecahan Masalah

Topik Kemagnetan
J.Te
s

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Prete
s

Poste
s

<g> Prete
s

Poste
s

<g>

KM 40,7
7 70,38

53,3
3

41,3
9 59,48

30,6
7

KP
M

25,8
5 72,43

63,0
0

24,2
0 53,77

38,6
7

Pada kelas eksperimen N-gain kemampuan
metakognisi adalah 53,33% termasuk dalam katagori
sedang, sedangkan N-gain  keterampilan pemecahan
masalah adalah  63,00% termasuk dalam katagori
sedang.  Pada kelas kontrol N-gain kemampuan
metakognisi adalah 30,67% termasuk dalam katagori
sedang, sedangkan N-gain keterampilan pemecahan
masalah adalah 38,67% termasuk dalam katagori
sedang.

Perbedaan  antara pretes dan postes
kemampuan metakognisi dan keterampilan pemecahan
masalah kelas eksperimen pada topik kemagnetan
diperoleh hasil,  asymp sig.(2tailed) < sig.0,05, berarti
terdapat perbedaan kemampuan metakognisi dan
keterampilan pemecahan masalah yang signifikan
antara pretes dan postes pada kelas eksperimen.
Sedangkan perbedaan N-gain kemampuan metakognisi
dan keterampilan pemecahan masalah antara kelas
eksperimen dan kontrol diperoleh hasil, asymp
sig.(2tailed) < sig.0,05, berarti terdapat perbedaan N-
gain kemampuan metakognisi dan keterampilan
pemecahan masalah antara kelas eksperimen dan
kontrol.

Peningkatan (N-gain) kemampuan
metakognisi dan keterampilan pemecahan masalah
kelas eksperimen dan kontrol pada setiap indikator
ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 1.6. Peningkatan (N-Gain) Kemampuan
Metakognisi dan Keterampilan Pemecahan Masalah

pada Setiap Indikator Topik Kemagnetan.
Jenis Tes

Indikator
Eksp. Ktrl
<g> <g>
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KM

Deklar. 0,48 0,20
Kondi. 0,52 0,28
Prosedur 0,59 0,38
Prediksi 0,59 0,41
Perenca. 0,43 0,17
Evaluasi 0,48 0,27
Monitor 0,49 0,36

KPM Men. M. 0,68 0,26
Analisis 0,77 0,56
Verifikasi 0,39 0,10

Peningkatan (N-gain) kemampuan metakognisi pada
topik kemagnetan pada setiap indikator besarnya
relatif sama, yaitu antara 43% – 59% dan termasuk
dalam katagori sedang.   Pemerataan kemampuan
metakognisi  pada setiap indikator karena ada
perbaikan dalam proses pembelajaran melalui contoh
solusi dan refleksi, yaitu penekanan pada setiap
indikator .  Peningkatan kemampuan metakognisi kelas
eksperimen pada topik kemagnetan (51%) lebih tinggi
dibandingkan pada topik listrik dinamis (47%) dan
statis (45%).  Sedangkan pada kelas kontrol
peningkatan kemampuan metakognisi pada topik
kemagnetan (30%) lebih tinggi dibandingkan pada
topik listrik dinamis (22%) dan lebih rendah
dibandingkan topik listrik statis (31%).

Peningkatan (N-gain) keterampilan
pemecahan masalah kelas eksperimen tertinggi terdapat
pada indikator analisis model dan terendah terdapat
pada indikator verifikasi, hal ini sama pada topik listrik
dinamis kelas eksperimen. Hal yang sama juga terjadi
pada kelas kontrol, hanya saja secara kuantitatif
keterampilan pemecahan masalah pada kelas
eksperimen lebih tinggi secara signifikan dibandingkan
kelas kontrol. Peningkatan keterampilan pemecahan
masalah kelas eksperimen pada topik kemagnetan
sebesar 54%, lebih tinggi dibandingkan pada topik
listrik dinamis (52%) dan lebih rendah dibandingkan
pada topik listrik statis (58%), sedangkan kelas kontrol
peningkatan keterampilan pemecahan masalah pada
topik kemagnetan (31%) lebih rendah dibandingkaan
pada topik listrik dainamis (34%) dan listrik statis
(32%).
Pembahasan

Pembelajaran dengan unsur contoh solusi dan
refleksi merupakan pembelajaran pembelajaran yang
berpusat pada mahasiswa.  Dalam pembelajaran
mahasiswa diberi permasalah (soal) yang harus
diselesaikan. Mahasiswa dibimbing oleh dosen dalam
memahami permasalah memalui contoh solusi yang
dapat diperoleh pada buku wajib mahasiswa dan
literatur lainnya yang menyajikan permasalah yang
mirip. Setelah mahasiswa menyelesaikan permasahan
mahasiswa melakukan refleksi diri, melakukan
monitoring terhadap langkah dan strategi yang
dilakukan, mengevaluasi, dan melakukan prediksi,
apakah penyelesaian yang dilakukan sudah sesuai
dengan prosedur penyelesaian masalah. Pembelajaran
dengan menerapkan unsur contoh solusi dan refleksi
yang diterapkan pada tiga perguruan tinggi dapat

meningkatkan kemampuan metakognisi sebesar 45%
pada topik listrik statis, 47% pada topik listrik dinamis,
dan 51% pada topik kemagnetan. Sedangkan pada kelas
kontrol peningkatan kemampuan metakognisi 31%
pada topik listrik statis, 22% pada topik listrik dinamis,
dan 30% pada topik kemagnetan. Peningkatan
kemampuan metakognisi pada semua topik berbeda
antara kelas eksperimen dan kontrol secara signifikan.
Hal ini berarti pembelajaran dengan unsur refleksi
mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan
kemampuan metakognisi. Unsur refleksi dalam
pembelajaran mendorong mahasiswa terhadap
pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam dan
mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan
mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, membantu
menjembatani gap antara teori dan praktik, membantu
mengatasi ketidakjelasan, tekanan, dan perubahan
(QIA, 2007). Aktivitas-aktivitas refleksi meliputi
menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pikiran,
asumsi, keyakinan dasar teori dan tindakan ini
mencakup seperti melihat kedepan (prospektif
reflektif), melihat apa yang sedang dikerjakan sekarang
(spective reflection), dan melihat ke belakang (Fade S.,
2002). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan keterampilan pemecahana masalah
antara pretes dan postes, dan perbedaan N-gain yang
signifikan antara kelas eksperimen dan kontrol.  Hal ini
berarti bahwa pembelajaran dengan unsur contoh solusi
dan refleksi mempunyai pengaruh positif terhadap
peningkatan keterampilan pemecahan masalah pada
topik listrik dan magnet. Hasil penelitian ini
memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ringenberg & VanLehn, (2006) yang menemukan
bahwa pembelajaran dengan contoh solusi lebih
efektif bagi pemula dalam pemecahan masalah
dibandingkan petunjuk prosedur.  Contoh solusi
terhadap suatu permasalah yang kompleks dan rumit
sangat membantu mahasiswa dalam penyelesaian
masalah dengan tepat. Disamping unsur contoh solusi
peningkatan keterampilan pemecahan masalah juga
didukung oleh unsur refleksi. Hal ini karena unsur
refleksi merupakan bentuk berfikir atau proses mental,
analisis kritis,  bentuk pemecahan masalah, melakukan
evaluasi, mengidentifikasi dan menciptakan makna
pada serangkaian tugas atau aktivitas yang telah
dilakukan oleh mahasiswa.  Peningkatan keterampilan
pemecahan masalah dalam pembelajaran dengan unsur
contoh solusi dan refleksi adalah 58% pada topik listrik
statis, 52% pada topik listrik dinamis, dan 54% pada
topik kemagnetan.   Sedangkan peningkatan
keterampilan pemecahan masalah dalam pembelajaran
secara komvensional  adalah 32% pada topik listrik
statis, 34% pada topik listrik dinamis, dan 31% pada
topik kemagnetan.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Pembelajaran dengan unsur contoh solusi dan

refleksi dapat meningkatkan kemampuan
metakognisi dan keterampilan pemecahan masalah
pada materi listrik dan magnet, yaitu masing-
masing sebesar 48% dan 55%.
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2. Pembelajaran dengan unsur contoh solusi dan
refleksi lebih efektif dalam meningkatkan
kemampuan metakognisi dan keterampilan
pemecahan masalah dibandingkan dengan model
komvensional.

Saran
1. Pembelajaran dengan unsur contoh solusi,

sebaiknya dosen membuat contoh solusi yang
mempunyai kesamaan superfisial (dimensi luar)
dan struktural (kemiripan struktur) dengan
masalah yang akan diselesaikan oleh mahasiswa.

2. Pembelajaran dengan unsur refleksi harus
dilakukan bimbingan dan arahan pada setiap
permasalahan atau kegiatan belajar yang
dilakukan oleh mahasiswa,  sehingga semua
komponen dalam metakognisi dapat dipahami
dengan baik oleh mahasiswa.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya: (1) Perbedaan hasil belajar antara peserta
didik yang diajar menggunakan strategi reciprocal teaching dengan peserta didik yang diajar
menggunakan strategi konvensional. (2) Perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang memiliki
sikap ilmiah tinggi dan peserta didik yang memiliki sikap ilmiah rendah. (3) Interaksi antara strategi
pembelajaran dengan sikap ilmiah terhadap hasil belajar. Sampel penelitian diambil 2 kelas dari 3
kelas X IPA SMAN 1 Langgudu berjumlah 115 peserta didik yang terbagi menjadi satu kelompok
eksperimen dan satu kelompok kontrol, kelompok pertama diajar menggunakan strategi pembelajaran
reciprocal teaching dan kelompok kedua diajar menggunakan strategi pembelajaran konvensional.
Pengambilan data dilakukan dengan tehnik tes untuk hasil belajar kognitif dan angket untuk sikap
ilmiah peserta didik. Jenis penelitian adalah quasi eksperimen dengan desain faktorial 2 x 2. Data
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis varians (ANAVA) dua jalan dengan bantuan program
SPSS 20,0 for windows. Hasil analisis data pada taraf  signifikan 0,05 dan Fratio = 4, menunjukkan
bahwa: (1) nilai signifikan penggunaan strategi reciprocal teaching terhadap hasil belajar sebesar
0,935 dan Fratio = 0,007 lebih kecil dari Ftabel = 4; (2) nilai signifikan sikap ilmiah peserta didik
terhadap hasil belajar sebesar 0,000 dan Fratio =17,157; (3) nilai signifikan interaksi penggunaan
strategi dengan sikap ilmiah sebesar 0,735 dan Fratio =0.116. Kesimpulan: (1) tidak terdapat
perbedaan hasil belajar kognitif peserta didik antara pembelajaran yang menggunakan strategi
pembelajaran reciprocal teaching dengan strategi pembelajaran konvensional; (2) terdapat
perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan sikap ilmiah
rendah; (3) tidak terdapat interaksi antara penggunaan strategi pembelajaran (reciprocal teaching
dan Konvensional) dengan sikap ilmiah (tinggi dan rendah) terhadap hasil belajar kognitif peserta
didik.

Kata Kunci: Strategi pembelajaran reciprocal teaching, sikap ilmiah dan hasil belajar kognitif.

Abstract

This study aimed to determine whether there is : ( 1 ) The difference between the learning outcomes of
students who were taught using reciprocal teaching strategies with students who were taught using
conventional strategies; (2) The difference in learning outcomes between students who have high
scientific attitude and students who have low scientific attitude; (3) The interaction between learning
strategy with a scientific attitude towards cognitive learning outcomes. Sampling were taken two
classes from tenth grade science SMAN 1 Langgudu as many as 115 students were divided into an
experimental group and a control group, the first group was taught using reciprocal teaching
learning strategies and the second group was taught using conventional learning strategy. Data
collection was performed with techniques for cognitive achievement tests and questionnaires for
scientific attitudes of students . This type of research is a quasi-experimental with 2 x 2 factorial
design. Data were analyzed using analysis of variance technique (ANOVA) two-way with SPSS 20.0
for windows . The results of the data analysis on the significant level of 0.05 and Ftabel = 4, indicates
that : (1) significant value using reciprocal teaching strategies to the learning outcomes of 0.935 and
Fratio = 0,007 more less than Ftabel = 4; (2) the significant value of the scientific attitude of students
towards learning outcomes of  0.000 and Fratio = 17,157 ; (3) the value of the significant interaction
with the strategic use of the scientific attitude of 0.735 and Fratio = 0,116. Conclusion: (1) there is no



235

difference in cognitive learning outcomes of students between learning using reciprocal teaching
learning strategies with conventional learning strategies; (2) there are differences in learning
outcomes between students who have a high scientific attitude and low scientific attitude; (3) there is
no interaction between the use of learning strategies (reciprocal teaching and Conventional) with a
scientific attitude (high and low) on cognitive learning outcomes of students .

Keywords: Reciprocal teaching learning strategies , Scientific attitude and Cognitive learning
outcomes .

PENDAHULUAN
Fisika sebagai salah satu cabang Ilmu Pengetahuan
Alam (sains) mengandung banyak konsep yang sifatnya
abstrak. Oleh karena itu dalam pembelajaran fisika
diperlukan sesuatu untuk menjembatani daya pikir
peserta didik yang masih bersifat konkret agar dapat
memahami konsep yang sifatnya abstrak. Dalam
menyampaikan materi pelajaran, seorang guru harus
mampu menggunakan berbagai model pembelajaran
agar peserta didik lebih termotivasi namun tidak
merugikan peserta didik. Tidaklah cukup bagi guru
hanya menggunakan satu model pembelajaran atau
menggunakan satu metode saja, tetapi guru dapat
memilih model pembelajaran untuk mencapai tujuan
pengajaran tertentu dalam proses belajar mengajar.

Dalam proses belajar mengajar keberhasilan
lebih banyak ditentukan oleh tenaga pengajar. Hal ini
disebabkan tenaga pengajar selain sebagai orang yang
berperan dalam proses transformasi pengetahuan dan
keterampilan, juga memandu jalannya proses
pembelajaran. Dalam pembelajaran juga harus
melibatkan suatu sistem pembelajaran yang di dalamnya
terdapat subsistem-subsistem pembelajaran. Misalnya,
strategi pembelajaran, media pembelajaran dan
sebagainya.

Menurut Hamalik dalam Utami (2005) cara
belajar seorang peserta didik sangat dipengaruhi oleh
guru mata pelajaran yang bersangkutan. Pada tingkat
berfikir inilah diharapkan bahwa guru, selain
memberikan mengajarkan bagaimana belajar yang
efisien juga berusaha untuk menumbuhkan sikap ilmiah
peserta didik sehingga akan meningkatkan hasil belajar.

Untuk menghasilkan peserta didik yang
mandiri dan memiliki sikap ilmiah perlu adanya suatu
strategi pembelajaran yang sesuai dalam penyampaian
materi pelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat
mewujudkan hal tersebut adalah strategi pengajaran
terbalik (reciprocal teaching). Alasan dipilihnya strategi
pengajaran terbalik dalam penyampaian materi fisika
karena strategi pengajaran terbalik mengajarkan enam
keterampilan kognitif yaitu membuat pertanyaan,
menjawab pertanyaan, merangkum informasi-informasi
penting dari jawaban pertanyan, mengidentifikasi kata-
kata yang belum dimengerti, menjelaskan, dan
memprediksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan
penelitian dengan rumusan masalah: “(1) Apakah
terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik
yang menggunakan strategi pembelajaran reciprocal
teaching dengan peserta didik yang menggunakan
strategi pembelajaran konvensional? (2) Apakah
terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik

yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan peserta didik
yang memiliki sikap ilmiah rendah? (3) Apakah ada
interaksi antara strategi pembelajaran dengan sikap
ilmiah terhadap hasil belajar kognitif?” dengan hipotesis
yang berbunyi:
1. Ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik

yang menggunakan strategi reciprocal teaching
dengan peserta didik yang menggunakan strategi
pembelajaran konvensional.

2. Ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik
yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan peserta didik
yang memiliki sikap ilmiah rendah.

3. Ada interaksi antara strategi pembelajaran dengan
sikap ilmiah terhadap hasil belajar.

Pembelajaran fisika sebaiknya diarahkan untuk
menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan
bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai
aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu
pembelajaran fisika menekankan pada pemberian
pengalaman belajar secara langsung melalui
penggunaan dan pengembangan keterampilan proses
dan sikap ilmiah (Depdiknas, 2005).

Terdapat beberapa strategi pembelajaran yang
memberikan kesempatan peserta didik untuk aktif
belajar mandiri dan mengembangkan kemampuan
komunikasi matematiknya, salah satunya adalah strategi
pembelajaran terbalik (Reciprocal Teaching). Menurut
Palincsar dan Brown seperti yang dikutip oleh Slavin
(dalam Ibrahim, 2007) bahwa strategi pembelajaran
terbalik adalah pendekatan konstruktivis yang
didasarkan pada prinsip-prinsip membuat pertanyaan,
mengajarakan keterampilan kognitif melalui pengajaran
dan pemodelan oleh guru untuk meningkatkan
keterampilan membaca pada peserta didik
berkemampuan rendah.

Ann Brown dan Anne Marie Palinscar dalam
Utami (2005) mengemukakan bahwa dengan pengajaran
terbalik guru mengajarkan peserta didik keterampilan-
keterampilan kognitif penting dengan menciptakan
pengalaman belajar, melalui pemodelan prilaku tertentu
dan kemudian membantu peserta didik mengembangkan
keterampilan tersebut atas usaha mereka sendiri dengan
pemberian semangat, dukungan dan suatu sistem
scaffolding.

Karakteristik dari pembelajaran terbalik menurut
Palinscar dan Brown (2008) adalah: “Reciprocal
teaching refers to an instructional activity that takes
place in the form of a dialogue between teachers and
students regarding segments of text. The dialogue is
structured by the use of four strategies: summarizing,
question generating, clarifying, and predicting. The
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teacher and students take turns assuming the role of
teacher in leading this dialogue”. Bila diterjemahkan
berarti bahwa karakteristik dari pembelajaran terbalik
adalah (1) Dialog antar peserta didik dan guru, dimana
masing-masing mendapat giliran untuk memimpin
diskusi, (2) “Reciprocal” artinya suatu interaksi dimana
seseorang bertindak untuk merespon yang lain, (3)
Dialog yang terstruktur dengan menggunakan empat
strategi, yaitu: merangkum, membuat pertanyaan dan
jawaban, mengklarifikasi (menjelaskan kembali), dan
memprediksi. Masing-masing strategi tersebut dapat
membantu peserta didik membangun pemahaman
terhadap apa yang sedang dipelajarinya.

Pembelajaran terbalik mengutamakan peran aktif
peserta didik dalam pembelajaran untuk membangun
pemahamannya dan mengembangkan kemampuan
komunikasi matematiknya secara mandiri. Prinsip
tersebut sejalan dengan prinsip dasar konstruktivisme
yang beranggapan bahwa pengetahuan itu merupakan
konstruksi (bentukan) dari kita yang mengetahui
sesuatu. Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang
tinggal ditemukan, melainkan suatu perumusan yang
diciptakan orang yang sedang mempelajarainya. Melalui
pengajaran terbalik peserta didik diajarkan empat
strategi pamahaman pengaturan diri spesifik yaitu
perangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifikasian
(menjelaskan kembali) dan prediksi. Hal ini mendorong
peserta didik menumbuhkan sikap ilmiahnya.

John W. Santrock  (2003) mengungkapakan
bahwa sikap ilmiah  merupakan sikap yang harus ada
pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika
menghadapi persoalan-persoalan ilmiah.  Seseorang
yang memiliki sikap ilmiah menyelesaikan masalah
berdasarkan metode ilmiah. Sikap ilmiah terdiri dari 7

sikap yaitu; (1) sikap ingin tahu yang  terlihat pada
kebiasaan bertanya tentang berbagai hal yang berkaitan
dengan bidang kajiannya; (2) sikap kritis yang terlihat
pada kebiasaan mencari informasi sebanyak mungkin
berkaitan dengan bidang kajiannya untuk dibanding-
banding kelebihan-kekurangannya, kecocokan-tidaknya,
kebenaran-tidaknya, dan sebagainya; (3) sikap terbuka
yang terlihat pada kebiasaan mau mendengarkan
pendapat, argumentasi, kritik, dan keterangan orang
lain, walaupun pada akhirnya pendapat, argumentasi,
kritik, dan keterangan orang lain tersebut tidak diterima
karena tidak sepaham atau tidak sesuai; (4) sikap
objektif yang terlihat pada kebiasaan menyatakan apa
adanya, tanpa diikuti perasaan pribadi; (5) sikap rela
menghargai karya orang lain yangi terlihat pada
kebiasaan menyebutkan sumber secara jelas sekiranya
pernyataan atau pendapat yang disampaikan memang
berasal dari pernyataan atau pendapat orang lain; (6)
sikap berani mempertahankan kebenaran yang nampak
pada ketegaran membela fakta dan hasil temuan
lapangan atau pengembangan walapun bertentangan
atau tidak sesuai dengan teori atau dalil yang ada; dan
(7) sikap menjangkau ke depan yang dibuktikan dengan
selalu ingin membuktikan hipotesis yang disusunnya
demi pengembangan bidang ilmunya.

Metodelogi Penelitian
Penelitian ini telah dilakukan di SMA N 1 Langgudu
peserta didik Kelas X, dimulai dari bulan April 2014
sampai dengan bulan Mei 2014. Dalam penelitian ini
yang menjadi populasi adalah seluruh peserta didik
kelas X IPA SMA N 1 Langgudu yang berjumlah 115
peserta didik.

Tabel. 1. Rancangan Analisis Faktorial 2 x 2
Strategi Pembelajaran (A)

Reciprocal Teaching
(A1)

Konvensional
(A2)

Sikap Ilmiah (B)
Tinggi (B1) A1 B1 A2 B1

Rendah (B2) A1 B2 A2 B2

Pada masing-masing kelas terdapat kelompok yang
memiliki keterampilan sikap ilmiah tinggi dan rendah.
Dengan demikian ada 4 kelompok yaitu : (1) A1B1 yaitu
pembelajaran fisika dengan strategi reciprocal teaching
pada paserta didik yang memiliki sikap ilmiah tinggi, (2)
A1B2 yaitu pembelajaran fisika dengan strategi
reciprocal teaching pada paserta didik yang memiliki
sikap ilmiah rendah, (3) A2B1 yaitu pembelajaran fisika
dengan strategi konvensioanal pada paserta didik yang
memiliki sikap ilmiah tinggi dan (4) A2B2 yaitu
pembelajaran fisika dengan strategi konvensioanal pada
paserta didik yang memiliki sikap ilmiah rendah.

Untuk mengetahui hasil belajar, peserta didik
diberikan tes berupa tes essay yang berbasis sikap imliah.
Sedangkan untuk mengetahui apakah peserta didik
dengan perbedaan tingkat sikap ilmiah maka akan
dilakukan penilaian sikap ilmiah dengan menggunakan
angket yang bertujuan untuk membagi kelompok

menjadi dua kelompok sikap imliah yaitu sikap imliah
tinggi dan sikap imliah rendah.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan
menggunakan uji ANAVA dua jalur. Untuk
memudahkan perhitungan, maka ANAVA akan dihitung
dengan bantuan program SPSS 20. Keputusan uji: (1)
Jika Fhitung ≤ Ftabel, dengan taraf signifikan 0,05%
maka Ho diterima atau Ha ditolak berarti tidak
signifikan. (2) Jika Fhitung ≥ Ftabel, dengan taraf
signifikan 0,05% maka Ho ditolak atau Ha diterima
berarti tidak signifikan. Untuk mengetahui perbedaan
mean antara kelompok sel pada anava dilakukan lanjut
dengan menggunakan uji-t dua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai rata-rata hasil belajar kognitif berdasarkan

instrumen tes hasil belajar kognitif peserta didik dapat
dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2. Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Kognitif
Descriptive Statistics

Dependent Variable: HASIL BELAJAR
STRATEGI SIKAP ILMIAH Mean Std. Deviation N

RT
TINGGI 89,0714 ,73005 14
RENDAH 80,6429 11,95252 14
Total 84,8571 9,35202 28

KONVENSIONAL
TINGGI 88,2857 6,32977 14
RENDAH 81,1250 4,63141 16
Total 84,4667 6,50057 30

Total
TINGGI 88,6786 4,43933 28
RENDAH 80,9000 8,67159 30
Total 84,6552 7,93516 58

Ket: RT : Reciprocal teaching

Tabel 3. Hasil analisis uji hipotesis
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: HASIL BELAJAR
Source Type III Sum of

Squares
df Mean Square F Sig.

Corrected Model 882,353a 3 294,118 5,868 ,002
Intercept 415504,702 1 415504,702 8289,371 ,000
STRATEGI ,333 1 ,333 ,007 ,935
SIKAP ILMIAH 878,029 1 878,029 17,517 ,000
STRATEGI * SIKAP
ILMIAH 5,808 1 5,808 ,116 ,735

Total 419246,000 58

Berdasarkan data penelitian di atas terlihat bahwa
penggunaan strategi pembelajaran terhadap hasil belajar
kognitif menunjukkan nilai Fratio = 0,007 dengan angka
signifikan 0,935. Ini menunjukkan bahwa Fratio lebih
kecil dari Ftabel= 4, maka Ho diterima dan Ha ditolak
yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar
kognitif peserta didik antara pembelajaran yang
menggunakan strategi reciprocal teaching dengan
strategi pembelajaran konvensional pada mata pelajaran
fisika materi listrik dinamis. Hal ini diperkuat oleh nilai
mean pembelajaran dengan strategi reciprocal teaching
(84,8) yang hampir sama dengan pembelajaran yang
menggunakan strategi konvensional (84,4). Namun,
walaupun kedua model pembelajaran tidak memberikan
perbedaan hasil belajar yang signifikan, akan tetapi
pembelajaran dengan strategi reciprocal teaching
memberikan pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar
peserta didik. Adanya perbedaan hasil belajar hasil
belajar yang lebih tinggi pada pembelajaran yang
menggunakan strategi reciprocal teaching dikarenakan
strategi reciprocal teaching mengutamakan peran aktif
peserta didik dalam pembelajaran untuk membangun
pemahamannya dan mengembangkan kemampuan
komunikasi matematiknya secara mandiri. Prinsip
tersebut sejalan dengan prinsip dasar konstruktivisme
yang beranggapan bahwa pengetahuan itu merupakan
konstruksi (bentukan) dari kita yang mengetahui sesuatu.

Pengetahuan itu bukanlah suatu fakta yang tinggal
ditemukan, melainkan suatu perumusan yang diciptakan
orang yang sedang mempelajarainya (Palinscar dan
Brown, 2008).

Hal lain yang terungkap dalam penelitian ini
adalah sikap ilmiah peserta didik memberikan  perbedaan
hasil belajar yang signifikan, baik pada peserta didik
yang menggunakan strategi pembelajaran reciprocal
teaching maupun pada peserta didik yang menggunakan
strategi pembelajaran konvensional. Hal tersebut
berdasarkan hasil perhitungan analisis varians (anava)
dengan menggunakan program SPSS 20 pada taraf
signifikan 5% dengan derajad kebebasan 1:57 diperoleh
Fhitung sebesar 17,517 sedangkan Ftabel sebesar 4 yang
artinya nilai Fhitung > Ftabel. Begitu juga dengan  αhitung
diperoleh sebesar  0,000 sedangkan  αtabel sebesar  0,05
yang artinya bahwa αhitng > αtabel. Ini menunjukkan bahwa
hipotesis alternatif diterima yaitu adanya perbedaan hasil
belajar antara peserta didik yang memiliki sikap ilmiah
tinggi dan peserta didik yang memiliki sikap ilmiah
rendah. Selain itu secara analisis deskriptif juga terlihat
bahwa  nilai rata-rata hasil belajar peserta didik yang
memiliki sikap ilmiah tinggi lebih baik daripada hasil
belajar peserta didik yang memilki sikap ilmiah  rendah.
Hal ini menunjukkan bahwa sikap ilmiah sangat
berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.

Dalam pembelajaran fisika, sikap ilmiah ini
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tercermin dengan keingintahuan peserta didik untuk
mengetahui darimana suatu konsep, hukum atau rumus
fisika itu diperoleh, dan bagaimana konsep, hukum atau
rumus tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan .
Selain keingintahuan peserta didik mempelajari sesuatu,
sikap ilmiah peserta didik juga tercermin dari tindakan
kejujuran peserta didik dalam dalam belajar. Misalnya
dalam mengerjakan suatu soal peserta didik selalu
berusaha menyelesaikan sendiri, tanpa harus menyontek
pekerjaan milik temannya. Kekritisan peserta didik
dalam mempelajari sesuatu, juga merupakan bagian
sikap ilmiah peserta didik. Peserta didik dalam hal ini
akan berusaha mengevaluasi pekerjaan. Peserta didik
juga berusaha untuk mengkritisi jawaban yang
dikerjakannya maupun yang dikerjakan temannya
(Andersen, 1981).

Sikap ilmiah peserta didik yang berasal dari
keingintahuan peserta didik, kejujuran peserta didik,
serta sikap kekritisan peserta didik dalam mempelajari
suatu pelajaran, khususnya pelajaran fisika menjadikan
peserta didik dalam belajar fisika akan bersungguh-
sungguh tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sikap ilimiah
peserta didik inilah peserta didik akan menyenangi
pelajaran, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta
didik akan baik.  Jadi semakin tinggi sikap ilmiah peserta
didik dalam belajar fisika, maka hasil belajar fisika
semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah sikap
ilmiah peserta didik dalam belajar, maka hasil belajar
peserta didik semakin menurun.

Adapun hal lain yang terungkap pada penelitian
ini mengenai interaksi antara pembelajaran yang
menggunakan strategi pembelajaran dengan sikap ilmiah,
berdasarkan analisis varians dengan derajad kebebasan
1:57 dan taraf  signifikansi 5% diperoleh nilai Fhitung
sebesar  0,116 sedangkan  Ftabel sebesar 4 yang artinya
Fhitung < Ftabel dan nilai signifikan (αhitung) sebesar 0,735
sedangkan  αtabel=0,05 yang berarti αhitung > αtabel. Ini
menunjukkan bahwa hipotesis awal diterima dimana
tidak terdapat interaksi antara penggunaan strategi
pembelajaran dengan sikap ilmiah terhadap hasil belajar.
Hal ini diperkuat oleh statistik deskriptif rata-rata hasil
belajar peserta didik yang menunjukkan bahwa adanya
selisih hasil belajar yang menggunakan strategi
pembelajaran reciprocal teaching dengan hasil belajar
yang menggunakan strategi konvensional ditinjau dari
peserta didik yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan
rendah. Dimana hasil belajar peserta lebih tinggi pada
pembelajaran yang menggunakan strategi reciprocal
teaching dibandingkan hasil belajar peserta didik yang
menggunakan strategi konvensional baik pada peserta
didika yang memilki sikap ilmiah tinggi maupun sikap
ilmiah rendah. Artinya bahwapembelajaran fisika baik
peserta didik yang memiliki sikap ilmiah tinggi maupun
sikap ilmiah rendah di SMA N 1 Langgudu untuk pokok
bahasan Listrik dinamis lebih cocok menggunakan
strategi pembelajaran reciprocal teaching dibandingkan
menggunakan strategi konvensional.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar kognitif

peserta didik yang signifikan antara pembelajaran
menggunakan strategi pembelajaran reciprocal
teaching dengan strategi konvensional pada
pembelajaran fisika materi listrik dinamis.

2. Terdapat perbedaan hasil belajar kognitif antara
peserta didik yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan
sikap ilmiah rendah  pada pembelajaran fisika materi
listrik dinamis. Peserta didik yang memiliki
keterampilan metakognitif tinggi memilki hasil
belajar kognitif lebih baik daripada peserta didik
yang memiliki keterampilan metakognitif rendah.

3. Tidak terdapat  interaksi antara penggunaan strategi
pembelajaran (reciprocal teaching dan
Konvensional)  dengan sikap ilmiah (tinggi dan
rendah) terhadap hasil belajar kognitif peserta didik
pada  pembelajaran fisika materi listrik dinamis.
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Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menuntut siswa untuk terus
meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka. Salah satu kemampuan berpikir tingkat
tinggi adalah kemampuan berpikir kreatif. Siswa harus mampu berpikir secara kreatif dalam
memecahkan suatu permasalahan. Untuk dapat meningkatkan kemampuan tersebut, siswa terlebih
dahulu harus memahami konsep yang akan dipelajari. Peta konsep dapat membantu siswa dalam
memahami konsep dan hubungan antar konsep. Pembelajaran fisika berbasis peta konsep dapat
dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Pemahaman konsep yang baik akan menjadi
dasar bagi siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir kreatif mereka dalam pemecahan masalah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran fisika berbasis peta
konsep untuk melatihkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Siswa dilatih untuk membuat peta
konsepnya sendiri, kemudian diminta untuk menjelaskan peta konsep tersebut, dengan demikian siswa
akan berlatih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif mereka.

Kata Kunci: pembelajaran fisika berbasis peta konsep, pemahaman konsep, kemampuan berpikir
kreatif.

Abstract

Development of science and technology requires student to improve their high order thinking skills.
One of high order thinking skills is creative thinking skills. Student must be able to think creatively to
solve a problem. In order to improve these capabilities, student must be able to understand the concept
that will be learn. Concept maps can help student to understand the concept and their relations.
Physics learning based of concept maps can be used to enhance the student’s understanding of the
concept. Good understanding of the concept will be the fundamental for student to use their creative
thinking skills in problem solving. The aim of this research is to describe the effect of Concept maps to
train student’s creative thinking skills. Students are trained to create their own concept maps, then they
are asked to explain their concept maps, so the students will be trained to improve their creative
thinking skills.

Keywords: physics learning based of concept maps, concept understanding, creative thinking skills.

PENDAHULUAN
Peningkatan standar kualitas pendidikan di Indonesia

sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Tuntutan era global yang semakin maju
membuat pendidikan di Indonesia berusaha untuk

meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa
agar dapat bersaing dengan negara luar. Salah satu
kemampuan berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki
oleh siswa adalah kemampuan berpikir kreatif.
Kemampuan berpikir kreatif yang tinggi akan
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membentuk pribadi yang kreatif. Dalam taksonomi
Bloom, tingkat kognitif yang paling tinggi adalah create.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa harus mampu berpikir
kreatif untuk mencapai tingkat kognitif tersebut. Dalam
pencapaian tingkat kognitif tersebut, siswa terlebih
dahulu harus memahami konsep yang sedang dipelajari.

Kurikulum 2013 juga didesain untuk memberikan
pembelajaran yang menuntut siswa menggunakan cara-
cara kreatif dalam pemecahan masalah. Kurikulum 2013
menekankan pendekatan saintifik dalam proses
pembelajarannya, yang terdiri dari proses mengamati,
menanya, mencoba, mengolah, menyajikan,
menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata
pelajaran (Kemendikbud,2013). Pendekatan saintifik
dirancang agar siswa mampu menggunakan seluruh
kemampuannya untuk pemerolehan konsep, termasuk
kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA,
siswa cenderung mengarah pada belajar hafalan saja
meskipun pembelajaran sudah dirancang berpusat pada
siswa melalui model-model pembelajaran yang ada.
Siswa sering mengalami kesulitan dalam memahami
konsep-konsep fisika. Kesulitan tersebut misalnya
tampak dalam ketidakmampuan siswa dalam mengaitkan
konsep-konsep fisika yang mereka pelajari. Apabila
pemahaman konsep siswa kurang, maka kemampuan
kognitif pada tingkat yang lebih tinggi akan sulit dicapai
oleh siswa.

Dalam kenyataannya juga ditemukan bahwa
kemampuan berpikir kreatif jarang dilatihkan kepada
siswa, akibatnya siswa cenderung sulit untuk berpikir
out of the box untuk memecahkan suatu permasalahan
atau dalam pemerolehan konsep. Pada saat diberikan
soal-soal yang menuntut kemampuan berpikir kreatif,
siswa cenderung menjawab seperti yang sudah
disampaikan oleh guru atau yang sudah ada di dalam
buku pelajaran. Pemahaman terhadap konsep yang
kurang akan menghambat kemampuan berpikir kreatif
siswa. Begitu juga sebaliknya, kemampuan berpikir
kreatif yang kurang akan menghambat siswa dalam
memahami suatu konsep dengan baik. Kemampuan
berpikir kreatif sangat dibutuhkan siswa untuk
mengembangkan cara berpikirnya dalam pemerolehan
konsep.

Pemahaman konsep dapat dicapai oleh siswa melalui
belajar bermakna yang dikemukakan oleh Ausubel.
Menurut Novak (2011) dalam belajar bermakna,
seseorang akan mengetahui bagaimana informasi baru
terintegrasi dengan pengetahuan sebelumnya. Novak
(2011) juga menemukan bahwa peta konsep dapat
digunakan untuk mewakili pengetahuan yang dimiliki
oleh siapa saja. Selain itu, dengan menggunakan peta

konsep dapat membantu peserta didik belajar bagaimana
belajar bermakna dan membantu para peneliti untuk
mendesain dan menginterpretasikan penelitian dengan
lebh efektif.

Maryanti (2012) menyatakan bahwa peta konsep
dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran
fisika. Lebih rinci Susanto (2011) mengatakan bahwa,
pemahaman terhadap suatu konsep dalam pemecahan
masalah akan dapat menimbulkan pola pikir kreatif pada
siswa. Pola pikir kreatif akan melatihkan kemampuan
berpikir kreatif siswa lebih dalam. Kemampuan berpikir
kreatif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk
berpikir orisinil yang bertujuan untuk memecahkan suatu
persoalan dan mencetuskan ide-ide baru yang berbeda
dengan lainnya. Kemampuan berpikir kreatif sangat
dibutuhkan untuk memetakan konsep-konsep fisika
sehingga menjadi suatu keterkaitan yang benar menurut
teori dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Belajar
dengan peta konsep juga sangat membantu melatihkan
kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga siswa
memiliki kreativitas yang tinggi dalam memecahkan
persoalan fisika.

Penggunaan peta konsep dalam pembelajaran fisika
sudah diterapkan dengan baik, namun peta konsep hanya
sebatas media visual yang diperlihatkan kepada siswa
tanpa dimaknakan lebih dalam. Peta konsep hanya
digunakan untuk brain storming pada saat awal
pembelajaran, siswa tidak membuat sendiri peta konsep
yang akan siswa pelajari. Siswa hanya menerima peta
konsep yang diberikan oleh guru, sehingga kurang
adanya kebermaknaan lebih lanjut dalam penggunaan
peta konsep.

Peta konsep seharusnya dapat berperan sebagai
penghubung antara pemahaman konsep dan kemampuan
berpikir kreatif. Pada saat siswa sudah memahami suatu
konsep, maka siswa diharapkan dapat membuat peta
konsepnya sendiri. Merancang suatu peta konsep
memerlukan kreativitas yang tinggi agar peta konsep
tersebut terlihat menarik dan mudah dipahami tanpa
mengurangi makna dari konsep yang dituliskan. Siswa
yang memiliki kemampuan berpikir kreatif yang tinggi
memiliki pola pikir kreatif untuk memahami suatu
konsep, menemukan suatu permasalahan, menemukan
solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut dan
diharapkan siswa dapat menemukan suatu pemikiran
baru terhadap konsep yang dipelajari.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemahaman tentang konsep sangat penting bagi

setiap orang. Pentingnya memahami konsep dapat dilihat
dari dicantumkannya pemahaman terhadap konsep pada
kurikulum setiap jenjang pendidikan. Konsep
memungkinkan seseorang mengklasifikasikan objek dan
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ide serta dapat merumuskan aturan dan prinsip. Konsep
menyediakan dasar bagi jaring kerja ide yang memandu
berpikir kita (Ibrahim, 2012). Pemahaman siswa
terhadap suatu konsep merupakan dasar bagi siswa
tersebut untuk mengembangkan ilmu yang dimilikinya.
Dengan memahami suatu konsep, siswa tersebut dapat
mengaplikasikannya ke dalam suatu permasalahan yang
berkaitan dengan konsep tersebut. Siswa juga dapat
menciptakan sesuatu apabila siswa tersebut sudah
memahami apa yang akan diciptakan.

Menurut Ibrahim (2012), agar belajar menjadi lebih
bermakna, maka seseorang harus dapat menghubungkan
satu konsep dengan konsep lainnya. Hubungan antara
satu konsep dengan konsep yang lain dapat dinyatakan
dengan peta konsep. Arends (2012) juga mengatakan
bahwa, peta konsep merupakan salah satu strategi
organisasi yang bertujuan membantu pebelajar
meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan yang sedang
dipelajarinya. Peta konsep adalah gambaran visual yang
dapat dibangun oleh seseorang untuk membuat suatu
informasi menjadi lebih bermakna, dan meningkatkan
retensi sehingga dapat mengingatnya untuk jangka
waktu lama. Berdasarkan kedua pendapat di atas, peta
konsep dapat digunakan untuk membantu siswa dalam
memahami suatu konsep dan hubungan antar konsep.
Konsep-konsep dasar dalam fisika sangatlah banyak,
sehingga perlu adanya kebermaknaan antar konsep agar
siswa lebih mudah dalam memahami konsep tersebut.
Peta konsep dapat membuat konsep-konsep dapat
terhubung secara bermakna.

Pembelajaran fisika berbasis peta konsep menitik
beratkan pada pemahaman konsep siswa dan diharapkan
dapat melatihkan kemampuan berpikir kreatif siswa.
Peta konsep dapat dikembangkan untuk menggali ke
dalam struktur kognitif siswa (Dahar, 2011). Struktur
kognitif yang dimaksud adalah keseluruhan pengetahuan
yang dimiliki siswa dan sejauh mana siswa tersebut
dapat mengaitkan pengetahuan tersebut dengan
pengetahuan-pengetahuan lain yang relevan secara
bermakna. Siswa dapat menggunakan seluruh
kemampuan kognitifnya untuk membentuk peta
konsepnya sendiri.

Menurut Dahar (2011), peta konsep dapat diterapkan
untuk berbagai tujuan sebagai berikut:
1. Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa

Belajar bermakna membutuhkan usaha yang
sungguh-sungguh dari pihak siswa untuk
menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep-
konsep relevan yang mereka miliki. Salah satu
pendekatan yang dapat digunakan guru untuk maksud
mengetahui apa yang diketahui siswa adalah dengan
memilih satu konsep utama (key concept) dari pokok

bahasan baru yang akan dibahas. Para siswa diminta
untuk menyusun peta konsep yang memperlihatkan
semua konsep yang dapat mereka kaitkan pada konsep
itu, serta memperlihatkan pula hubungan-hubungan
antar konsep yang mereka gambar. Dengan melihat
hasil peta konsep yang telah disusun oleh siswa, guru
dapat mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa
mengenai pokok bahasan yang akan diajarkan itu, dan
inilah yang dijadikan titik tolak pengembangan
selanjutnya.
2. Mempelajari cara belajar

Siswa diminta untuk menyusun peta konsep dari isi
suatu bab, maka ia akan berusaha untuk mengeluarkan
konsep-konsep dari apa yang dibacanya, menempatkan
konsep yang paling inklusif pada puncak peta konsep,
kemudian mengurutkan konsep-konsep yang kurang
inklusif, demikian seterusnya. Siswa juga diminta untuk
mencari kata penghubung untuk mengaitkan konsep-
konsep itu menjadi proposisi-proposisi yang bermakna.
Lebih dari itu siswa akan berusaha mengingat konsep-
konsep lain dari pelajaran yang lampau, atau
menerapkan konsep yang sedang dihadapinya ke dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan demikian siswa telah
berusaha benar untuk memahami isi pelajaran tersebut.
Belajar bermakna telah berlangsung pada siswa.
3. Mengungkapkan konsepsi salah

Peta konsep dapat pula mengungkapkan konsepsi
salah (misconception) yang terjadi pada siswa. Konsepsi
salah biasanya timbul karena terdapat kaitan antara
konsep-konsep yang mengakibatkan proposisi yang
salah.
4. Alat evaluasi

Selama ini alat evaluasi yang dikenal oleh guru dan
siswa terutama berbentuk tes objektif dan tes esai. Peta
konsep juga dapat menjadi alat evaluasi dengan berbagai
kriteria penilaian, diantaranya: 1) kesahihan proposisi, 2)
adanya hierarki, 3) adanya kaitan silang, dan 4) adanya
contoh-contoh.

Berdasarkan uraian tentang kegunaan peta konsep di
atas, peta konsep dapat diterapkan baik dalam
pembelajaran maupun dalam evaluasi pembelajaran.
Dalam pembelajaran, peta konsep digunakan untuk
menunjukkan gambaran umum materi yang akan
dipelajari serta membantu siswa untuk memahami
konsep dan hubungan antar konsep. Pembelajaran
berbasis peta konsep juga dapat digunakan untuk
mengidentifikasi miskonsepsi. Hubungan yang benar
antar konsep akan menghindarkan siswa dari
miskonsepsi. Dalam evaluasi pembelajaran, guru juga
dapat menggunakan peta konsep sebagai alat evaluasi.
Terdapat beberapa penggunaan peta konsep sebagai alat
evaluasi. Soal uraian dapat diintegrasikan dengan peta
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konsep. Setiap konsep dalam peta konsep berisi
pertanyaan yang berhubungan dengan konsep tersebut.
Peta konsep sebagai alat evaluasi juga dapat berbentuk
penilaian peta konsep. Siswa diminta untuk membuat
peta konsepnya sendiri tentang suatu materi yang
dipelajari, kemudian siswa diminta untuk menjelaskan
peta konsep tersebut.

Tseng dkk. (2012) mengatakan bahwa pembelajaran
dengan peta konsep dapat membantu siswa dalam
transfer pengetahuan yang meliputi: 1) pemerolehan
konsep, 2) komunikasi, 3) aplikasi, 4) penerimaan, 5)
asimilasi. Berdasarkan pendapat di atas, peta konsep
dapat membantu siswa dalam pemerolehan konsep. Peta
konsep terdiri dari konsep-konsep yang saling terhubung
secara hirarki, sehingga siswa dapat mengklasifikasikan
mana konsep yang umum dan mana konsep yang khusus
serta bagaimana hubungan antar konsep tersebut. Siswa
dapat mengkomunikasikan konsep yang mereka ketahui
setelah memahami konsep tersebut. Peta konsep dapat
membantu siswa dalam mengkomunikasikan suatu
konsep yang mereka pahami dengan menjelaskan hirarki
dari konsep tersebut. Pada tahap komunikasi, siswa
berbagi informasi dan mengklarifikasi miskonsepsi pada
saat mengkonstruk konsep melalui peta konsep. Siswa
dapat menggunakan konsep yang telah diperoleh untuk
diaplikasikan ke dalam permasalahan yang diberikan.

Peta konsep sangat berperan dalam proses belajar
bermakna. Novak (2010) mengatakan bahwa,
“Pembelajaran bermakna mendasari integrasi konstruktif
berpikir, perasaan, dan bertindak yang mengarah ke
pemberdayaan komitmen dan tanggung jawab”. Menurut
Novak (2010), peta konsep dapat membantu siswa
belajar cara belajar, menangkap pengetahuan eksplisit
dan tersembunyi yang dimiliki oleh para ahli, membantu
siswa dalam merancang suatu permasalahan,
mempermudah pekerjaan kreatif dalam setiap pekerjaan,
dan membantu peningkatan manajemen diri.

Berdasarkan pendapat di atas, peta konsep dapat
digunakan untuk menstimulus siswa dalam menggali
seluruh kemampuan kognitifnya, baik dalam memahami
konsep, maupun dalam merancang peta konsep
berdasarkan pengetahuan yang siswa peroleh. Peta
konsep dapat membantu siswa dalam pengorganisasian
pikiran dan pengetahuan, sehingga siswa dapat dengan
mudah menghubungkan suatu permasalahan dengan
konsep tertentu yang relevan. Siswa yang memiliki
pengorganisasian yang baik akan lebih mudah dalam
melakukan kegiatan kreatif. Kegiatan kreatif
membutuhkan kemampuan berpikir kreatif yang tinggi.

Menurut Johnson (2010) berpikir kreatif adalah
sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan
memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi,

mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru,
membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan
membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Menurut
McGregor (2007), berpikir kreatif adalah salah satu jenis
berpikir yang mengarah pada pemerolehan wawasan
baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara baru
dalam memahami sesuatu..

Munandar (2009) menjelaskan kreativitas dalam
empat P (Pribadi, proses, produk, dan press). Pribadi
kreatif yang melibatkan diri dalam proses kreatif, dan
dengan dukungan dan dorongan (press) dari lingkungan
untuk menghasilkan produk kreatif. Pengembangan
kreativitas seseorang dapat ditekankan pada keempat
elemen tersebut.

Siswa yang pada dasarnya memiliki pemikiran
kreatif akan lebih mudah dalam kegiatan kreatif seperti
menciptakan sesuatu, menemukan suatu permasalahan,
dan menemukan solusi dari suatu permasalahan
dibandingkan dengan siswa yang harus dilatihkan
terlebih dahulu melalui proses kreatif. Pribadi yang
kreatif akan memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk
mencoba sesuatu yang baru, berpikir berbeda dengan
pandangan orang lain, dan menggali potensi yang
dimiliki untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam
hubungannya dengan pembelajaran berbasis peta
konsep, guru melatihkan siswa untuk merancang peta
konsepnya sendiri. Siswa yang memiliki kemampuan
berpikir kreatif yang tinggi akan dengan mudah
mengklasifikasikan konsep dan hubungan antar konsep
dalam suatu peta konsep. Guru dapat melatihkan
kemampuan berpikir kreatif kepada siswa melalui
pembelajaran berbasis peta konsep.

Poin kedua dalam pengembangan kreativitas adalah
proses kreatif. Pribadi kreatif akan lebih tertantang untuk
memecahkan persoalan-persoalan yang membutuhkan
kreativitas tinggi. Pribadi kreatif akan menggunakan
kemampuan berpikir kreatifnya untuk menyelesaikan
permasalahan yang diberikan dalam proses kreatif.
Proses kreatif dapat berupa pertanyaan tentang
permasalahan sehari-hari yang membutuhkan
kemampuan berpikir kreatif yang tinggi, dan dapat juga
berupa tugas proyek yang menuntut siswa untuk berpikir
kreatif. Merancang suatu peta konsep adalah salah satu
contoh proses kreatif. Siswa akan menggunakan
kemampuan berpikir kreatifnya untuk merancang
konsep-konsep yang telah dipahami ke dalam peta
konsep. Melalui pembelajaran berbasis peta konsep,
siswa juga dilatihkan untuk berpikir kreatif.

Hasil yang diperoleh dari proses kreatif adalah
produk kreatif. Pemikiran-pemikiran baru dalam suatu
pemecahan masalah dapat dihasilkan dari proses kreatif.
Siswa dapat mengemukakan gagasan/ ide yang orisinil
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dalam suatu pemecahan masalah. Siswa juga dapat
merancang suatu peta konsep sebagai produk kreatif.
Siswa yang kreatif akan merancang suatu peta konsep
yang orisinil dari pemikirannya sendiri berdasarkan
konsep-konsep yang telah ia pahami. Pemahaman
terhadap konsep sangat menentukan berkembangnya
pemikiran-pemikiran kreatif tersebut.

Poin terakhir yang diutarakan adalah dukungan dan
dorongan (press). Menurut Munandar (2009), dorongan
tersebut timbul baik dari dalam diri (internal) maupun
dari lingkungan sosial dan psikologis (eksternal).
Dorongan yang timbul dari dalam diri dapat berupa
keinginan untuk menciptakan sesuatu, sedangkan
dorongan eksternal dapat timbul dari perkembangan
lingkungan sosial dan budaya yang terjadi. Dorongan
internal mendorong seseorang untuk menciptakan
sesuatu yang belum ada sebelumnya, atau yang berbeda
dengan lainnya. Perkembangan lingkungan sosial dan
budaya juga dapat mendorong seseorang untuk berpikir
kreatif dalam menyikapi hal tersebut. Timbulnya
permasalahan mendesak yang diakibatkan oleh
perkembangan tersebut, seseorang akan terdorong untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan
menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya.

Guliford (dalam Munandar, 2009) menjelaskan
bahwa terdapat empat indikator kemampuan berpikir
kreatif yakni, kelancaran, kelenturan, berpikir orisinil,
dan kemampuan merinci/ elaborasi. Kelancaran
berkaitan dengan bagaimana siswa mampu
mencetuskan banyak gagasan/ ide dalam waktu singkat.
Siswa dikatakan dapat berpikir lancar apabila siswa
dapat menyelesaikan permasalahan dengan gagasan
yang tepat dalam waktu singkat. Dalam perancangan
peta konsep, kelancaran dapat diamati pada saat siswa
mampu menuliskan dan menghubungkan satu konsep
dengan konsep lainnya dengan tepat dalam waktu
singkat.

Kelenturan berkaitan dengan bagaimana siswa
mampu menghasilkan gagasan/ ide yang bervariasi dan
memiliki banyak alternatif solusi dalam menyelesaikan
suatu permasalahan. Siswa dikatakan dapat berpikir
lentur apabila siswa mampu menuliskan beberapa variasi
gagasan/ ide dalam penyelesaian masalah. Dalam
perancangan peta konsep, kelenturan dapat diamati pada
saat siswa mampu memberikan gambaran berbeda dari
peta konsep yang diberikan sebelumnya, dan juga dapat
dilihat dari cara menghubungkan satu konsep dengan
konsep lainnya yang bervariasi dan berbeda dengan
lainnya.

Kemampuan berpikir orisinil berkaitan dengan
bagaimana siswa mampu menciptakan gagasan/ ide baru
dan unik. Siswa dikatakan dapat berpikir orisinil apabila

siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan
dengan cara-cara dan gagasan baru. Dalam perancangan
peta konsep, kemampuan orisinil dapat diamati pada saat
siswa mampu merancang peta konsep dengan tatanan
yang baru dan unik. Siswa dapat menulis menggunakan
cara-cara dan gagasan baru dalam merancang peta
konsep.

Kemampuan merinci/ elaborasi berkaitan dengan
bagaimana siswa mampu memperluas gagasan/ ide dan
dapat menambahkan dan memerinci detail-detail dari
suatu objek. Siswa dikatakan dapat mengelaborasi
apabila siswa mampu mampu mencari arti yang lebih
mendalam terhadap jawaban atau pemecahan masalah
dengan melakukan langkah-langkah terperinci dan siswa
mampu mengembangkan atau memperkaya gagasan
orang lain. Dalam perancangan peta konsep,
kemampuan mengelaborasi dapat diamati pada saat
siswa mampu mengembangkan lebih luas peta konsep
yang telah dibuat dan menambahkan detail-detail dari
peta konsep tersebut.

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai
pembelajaran berbasis peta konsep, pemahaman konsep,
dan kemampuan berpikir kreatif, maka dapat diberikan
peta konsep dari penelitian ini pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta konsep penelitian
Alur pemikiran pada Gambar 1 menunjukkan bahwa

peta konsep berperan sebagai strategi pembelajaran yang
mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa, dan di
sisi lain peta konsep juga dapat digunakan untuk
melatihkan kemampuan berpikir kreatif siswa.
Pemahaman konsep fisika yang baik akan membentuk
pola pikir kreatif siswa dalam pengorganisasian konsep
fisika dalam struktur kognitifnya. Siswa dapat
menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya pada saat
memecahkan suatu permasalahan setelah siswa tersebut
memahami konsep yang relevan dengan permasalahan
tersebut, sehingga dapat dikatakan pemahaman konsep
menjadi langkah awal untuk berpikir kreatif.
Kemampuan berpikir kreatif siswa dapat ditunjukkan
dengan mengerjakan tes kemampuan berpikir kreatif.
Merancang suatu peta konsep yang sahih dan orisinil
sesuai dengan konsep-konsep yang telah siswa pahami
adalah salah satu produk kreatif yang membutuhkan
kemampuan berpikir kreatif yang tinggi. Dengan
demikian, pembelajaran fisika berbasis peta konsep
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dapat diterapkan untuk melatihkan kemampuan berpikir
kreatif siswa.

PENUTUP
Simpulan

Pembelajaran fisika berbasis peta konsep dapat
digunakan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan
melatihkan kemampuan berpikir kreatif siswa.
Pemahaman yang baik terhadap konsep menjadi dasar
bagi siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir
kreatif.

Saran
Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan,

disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, harus
disesuaikan indikator pemahaman dan kemampuan
berpikir kreatif agar tidak saling tumpang tindih.
2. Peta konsep bukan merupakan satu-satunya tes untuk
mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa, namun
juga harus diberikan tes kemampuan berpikir kreatif
berupa soal-soal pemecahan masalah.
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Abstrak

Dalam proses belajar mengajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), diharapkan siswa
tidak mengalami miskonsepsi, pada kenyataannya bertolak belakang. Hal ini disebabkan beberapa
faktor, kurangnya minat siswa terhadap mata pelajaran IPA, rendahnya konsentrasi siswa di dalam
kelas, metode mengajar guru kurang kreatif, buku pelajaran yang terbatas sampai dugaan
miskonsepsi siswa terhadap mata pelajaran IPA. Berdasarkan dugaan diatas, maka dilakukan test
untuk mengetahui miskonsepsi yang dialami siswa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
korelasional (correlational studies) menggunakan teknik  Korelasi Pearson Product Moment.
Penelitian ini dilakukan untuk: (1) Mengetahui miskonsepsi siswa; (2) Mendiskripsikan profil
miskonsepsi siswa; (3) Menganalisis pengaruh miskonsepsi  terhadap hasil belajar siswa. Penelitian
ini  menggunakan teknik pengambilan data berupa tes. Instrumen tes yang digunakan adalah tes
diagnostik miskonsepsi yang telah divalidasi. Berdasarkan hasil tes soal miskonsepsi dan analisis
hasil belajar, ternyata ada siswa yang miskonsepsi pada mata pelajaran IPA khususnya materi listrik
dinamis. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara
miskonsepsi IPA materi listrik dinamis  dan  hasil belajar dengan koefisien korelasi sebesar 0,6285
termasuk pada katagori kuat. Kesimpulan yang diperoleh menunjukkan bahwa miskonsepsi siswa
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi listrik dinamis sebesar 40%.

Kata kunci : miskonsepsi, materi listrik dinamis, hasil belajar siswa dan korelasi pearson product
moment

.
Abstract

In the teaching and learning process of science, the students did not expected for misconceptions, in
fact it’s the opposite. These are due to several factors, they are the lack of interest of students towards
science subject, the low concentration of students in the class, teachers are less creative in teaching
methods, textbooks are limited to allegations of students misconceptions towards science subject.
Based on the causes above, then research did the test to determine misconceptions experienced by
students. This research is a descriptive correlational study using by correlation pearson product
moment technique. This research goals to: (1) to know the misconceptions; (2) to describe the profile
of students misconceptions; (3) to analyze the influence of misconceptions about student learning
outcomes. This research uses data retrieval techniques such tests. The instruments test used
diagnostic tests misconceptions that have been validated. Based on the test results and analysis of
misconceptions about learning outcomes, there were some a students misconceptions in science
subjects particularly dynamic electrical material. The hypothesis of this research there was a positive
and significant relationship between science misconceptions dynamic electrical materials and
learning outcomes with a correlation coefficient of 0.6285 included in the strong category. The
conclusion states that the student misconceptions effect on student learning outcomes in the dynamic
electrical material is 40%
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Keywords: misconceptions, dynamic electrical material, student learning outcomes and correlation pearson
product moment.

PENDAHULUAN
Rendahnya prestasi belajar siswa bukan hanya

disebabkan karena pemahaman siswa yang rendah
namun banyak faktor yang saling mempengaruhi. Mulai
dari strategi guru dalam menyampaikan materi pelajaran,
minat siswa terhadap disiplin ilmu tertentu, bahan ajar
atau buku teks, pengaruh lingkungan, sarana dan
prasarana sekolah yang kurang memadai sampai dugaan
pemahaman siswa yang salah (miskonsepsi).

Penyebab Miskonsepsi siswa, biasanya dari siswa itu
sendiri, buku teks, rendahnya motivasi belajar, kondisi
psikologis siswa yang rendah sehingga kurang mampu
dalam mengaitkan konsep-konsep yang saling berkaitan
dalam ilmu pengetahuan alam (IPA). Siswa yang telah
mempunyai pengetahuan awal dari pengalaman sehari-
hari dan mengambil keuntungan dalam mengamati
lingkungan sekitar disebut sebagai prakonsepsi atau
konsep awal yang dimiliki siswa.

Miskonsepsi atau salah konsep menunjuk pada suatu
konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau
pengertian yang diterima para pakar dalam bidang itu.
Misalnya siswa berpendapat bahwa pada saat seseorang
mendorong mobil dan mobil belum bergerak, tidak ada
gaya yang bekerja pada mobil tersebut. Konsep tersebut
salah karena meskipun mobil tidak bergerak, pada mobil
itu terjadi gaya yang diakibatkan oleh dorongan orang
tersebut (Paul Suparno, 2005).

Beberapa peneliti masih suka menggunakan istilah
miskonsepsi dengan alasan: (1) istilah itu sudah
mempunyai makna bagi orang awam; (2) dalam
pendidikan sains itu sudah membawa pengertian-
pengertian tertentu sesuai dengan pemikiran saintifik saat
ini;  (3) istilah itu mudah dimengerti  baik oleh para guru
dan orang awam (Wandersee, Mintzes dan Novak, 1994).

Sedangkan konsep awal yang telah dimiliki dan
diyakini oleh siswa tidak sesuai dengan konsep ilmiah
yang sudah disepakati oleh para ahli. Keadaan demikian
desebut dengan miskonsepsi. Miskonsepsi tersebut
biasanya sulit diatasi karena siswa cenderung
mempertahankan konsep awal ini secara kokoh (Ibrahim,
2012).

Miskonsepsi bukan terjadi pada siswa saja akan tetapi
miskonsepsi bisa terjadi pada mahasiswa, calon guru,
pendidik, bahkan ditemukan pada buku teks dan metode
mengajar. Banyak penelitian yang membuktikannya.
Oleh karena itu sangat disayangkan jika miskonsepsi
siswa tidak segera dideteksi miskonsepsi yang
menjangkitinya, maka  hal tersebut bisa menghambat
proses belajar mengajar di kelas yang mengakibatkan
rendahnya hasil belajar siswa. Tentu saja secara umum

akan mempengaruhi kredibilitas  sekolah, guru dan mutu
pendidikan di sekolah.

Langkah-langkah identifikasi sebagai berikut :
menetapkan individu yang mengalami miskonsepi,
menetapkan lokasi dimana miskonsepsi terjadi dan
menetapkan latar belakang miskonsepsi (Djono R,
1990:76).

Ketiga langkah tersebut bisa dilakukan dengan
memberikan tes diagnostik. Beberapa cara yang
digunakan untuk mengindentifikasikan miskonsepsi
diantaranya melalui menggunakan strategi peta konsep,
tes multiple choice dengan reasoning terbuka, tes esai
tertulis,  wawancara diagnosis, diskusi dalam kelas dan
praktikum dengan tanya jawab.

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam
pembelajaran. 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 pengajaran dari puncak proses belajar
(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 3-4).

Sedangkan menurut Nana Sudjana (2009: 3)
mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya
adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar
dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang
kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil belajar adalah
kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima
pengalaman belajar, yang meliputi aspek kognitif, efektif
dan psikomotorik. Sedangkan hasil belajar dapat dilihat
melalui evaluasi yang berguna untuk mendapatkan
pembuktian dan bisa dijadikan indikator tingkat
kemampuan siswa dalam memahami tujuan
pembelajaran. hasil belajar dalam penelitian ini
menggunakan instrumen Tes, untuk mengetahui hasil
belajar siswa pada aspek kognitif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis
mengadakan penelitian yang bertujuan pertama,
mengetahui ada tidaknya miskonsepsi siswa. kedua
mendiskripsikan profil miskonsepsi konsep IPA pada
materi listrik dinamis yang dialami siswa kelas IX SMP
Ma’arif NU 2 Karang Penang Sampang. Dan ketiga
menganalisis pengaruh miskonsepsi terhadap hasil belajar
siswa pada materi listrik dinamis pada siswa kelas IX
SMP Ma’arif NU 2 Karang Penang Sampang. Penelitian
ini menggunakan tes diagnostik melalui tes pilihan ganda
dengan reasoning terbuka.

Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ada
miskonsepsi pada materi listrik dinamis yang di alami
siswa kelas IX   SMP Ma’arif NU 2 Karang Penang
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Sampang Tahun Ajaran 2014/2015; (2) Bagaimana profil
miskonsepsi yang dialami siswa kelas IX A SMP Ma’arif
NU 2 Karang Penang Sampang Tahun Ajaran 2014/2015;
(3) Bagaimana pengaruh miskonsepsi terhadap hasil
belajar siswa kelas IX A SMP Ma’arif NU 2 Karang
Penang Sampang.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui ada
tidaknya miskonsepsi siswa pada materi listrik dinamis
yang dialami siswa kelas IX A SMP Ma’arif NU 2
Karang Penang Sampang Tahun Ajaran 2014/2015; (2)
Mendiskripsikan profil miskonsepsi siswa dan; (3)
Menganalisis pengaruh miskonsepsi  terhadap hasil
belajar siswa pada materi listrik dinamis.

Batasan masalah: agar penelitian ini lebih terarah,
efektif dan efisien maka diperlukan pembatasan masalah.
Penelitian ini dibatasi pada : (1) Tes yang digunakan
untuk mengindentifikasi miskonsepsi yaitu tes diagnostik
berupa soal pilihan ganda dengan reasoning terbuka; (2)
Analisis pengaruh  miskonsepsi terhadap hasil belajar
siswa menggunakan hasil belajar Ulangan Harian Materi
listrik dinamis; (3) Tidak ada tindakan lanjutan untuk
meremeditasi miskonsepsi; (4) Penelitian ini dilakukan di
SMP Ma’arif NU 2 Karang Penang Sampang.

METODE
Penelitian ini di lakukan di SMP Ma’arif NU 2 yang

berada di Desa Blu’uran Kecamatan Karang Penang
Kabupaten Sampang tahun pelajaran 2014/2015. Sumber
data utama berupa data yang diperoleh langsung dari
subyek penelitian.

Penelitian berlangsung selama bulan Oktober-
Desember 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas IX SMP Ma’arif NU 2 Karang
Penang, penelitian ini menggunakan satu kelas sebagai
sampel yang dipilih  dengan teknik acak (Random
Sampling). Cara ini dilakukan bila anggota populasi
dianggap homogen (Sugiyono,2011:120). Karena
pembagian siswa perkelas tidak berdasarkan nilai, maka
semua kelas mempunyai kesempatan yang sama sebagai
sampel, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kelas IX A yang berjumlah 23 siswa. Penelitian
ini adalah penelitian deskriptif menggunakan teknik
penelitian korelasional (Correlational studies) untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau
beberapa variabel. Dengan teknik ini penelitian dapat
mengetahui hubungan variasi dalam sebuah variabel
dengan variabel yang lain. Besar atau tingginya
hubungan tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien
korelasi (Sugiono, 2012)

Sumber data  ada dua macam yaitu data primer dan
sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari
sumber pertama baik dari individu atau perorangan
seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian

kkuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan
data sekunder merupakan data primer yang telah diolah
lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data
primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-
tabel atau diagram-diagram. (Husein Umar, 2008:41)

Validitas tes perlu dilakukan untuk memenuhi
validitas dari hasil tes, oleh karenanya instrumen harus
memenuhi syarat : valid (sahih) dan reliable (handal).
Instrumen dikatakan sahih apabila mengukur apa yang
seharusnya di ukur (Prabowo,  2011).

Supaya mendapatkan hasil kesahihan yang maksimal,
penyusunan kerangka soal di sesuaikan dengan materi
listrik dinamis yang telah diajarkan dan dibandingkan
dengan kinerja instrumen yang sudah standar. Sedangkan
untuk mendapatkan kehandalan yang memadai, dapat
diketahui dengan jalan mengadakan test-retest dan test
bentuk paralel. Untuk meminimalisir salah tafsir oleh
penjawab soal (siswa) maka perlu ditreatmen uji validasi
dalam ungkapan bahasa. Agar mempermudah keperluan
penelitian,  cakupan materi yang digunakan untuk tes
pada materi listrik dinamis sepenuhnya menjadi otoritas
peneliti.

Materi yang hendak diungkap dalam miskonsepsi
adalah materi listrik dinamis, adapun dugaan miskonsepsi
sebenarnya terletak pada  jawaban  pilihan ganda benar
akan tetapi argumentasinya salah dan pilhan ganda salah
tetapi argumentasi benar. Untuk lebih jelasnya peneliti
mengelompokan hasil jawaban siswa sebagai berikut

Tabel 1 : Pengelompokan Jawaban
Siswa

Hasil dari analisis deskriptif dilengkapi dengan hasil
analisis kuantitatif dalam bentuk persentase siswa yang
mengalami miskonsepsi. Dengan melihat kecenderungan
yang terjadi dari hasil tes miskonsepsi siswa maka dapat
dideskripsikan dan ditafsirkan miskonsepsi yang terjadi
pada siswa.

Sedangkan pada  tes ulangan harian disesuaikan
dengan materi yang telah dipelajari siswa khususnya pada
materi istrik dinamis. Sebanyak 10 soal tes uraian UH
diberikan kepada siswa untuk mengetahui pengaruh dari
miskonsepsi yang telah didiagnosa. Setiap butir soal UH
mempunyai skor yang berbeda, hal tersebut terkait
dengan tingkat kesulitan soal. Rentang skor paling rendah
adalah 5 poin dan paling tinggi 15 poin sehingga jumlah
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total skor 100 poin. Jumlah skor hasil belajar siswa
tersebut menjadi indikator ketercapaian dan  ketuntasan
belajar sehingga jumlah total persentase ketuntasan
belajar siswa dijadikan acuan ukur pengaruh miskonsepsi
terhadap hasil belajar.

Teknik Analisis Korelasi Pearson
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode deskriptif. Metode deskriftif analisis digunakan
untuk mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan
antara fenomena yang sedang diselidiki.

Definisi metode deskriptif analisis sebagai berikut:
“Metode Deskriptif Analisis merupakan metode
penelitian dengan  cara  mengumpulkan data-data sesuai
dengan yang sebenarnya kemudian data  data tersebut
disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan
gambaran mengenai masalah yang ada” (Sugiyono:
2012).

Korelasi adalah istilah statistik  yang menyatakan
derajat hubungan linier searah bukan timbal balik antara
dua variabel atau lebih. Analisis Korelasi merupakan
suatu analisis untuk mengetahui tingkat keeratan
hubungan antara dua variabel  yaitu variabel X dan
variabel Y. Besar atau tingginya hubungan tersebut
dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Didalam
penelitian deskriptif koefisien korelasi menerangkan
sejauh mana dua atau lebih variabel berkorelasi,
sedangkan dalam generalisasi hipotesis koefisien korelasi
menunjukkan tingkat signifikansi terbukti tidaknya
hipotesis (Suharsimi Arikunto: 2010).

Pengujian analisis data yang akan dikorelasikan
dalam penelitian ini adalah dari sumber data yang sama,
untuk itu digunakan teknik Korelasi Product Moment
dengan rumus 1 sebagai berikut :

Rumus 1 : Korelasi Product Moment
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( Sumber : Sugiono 2012 : 183 )
Dimana :

xyr = Korelasi Product Moment antara y

dengan x
x =  Variabel x
y =  Variabel y

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya
hubungan, maka dapat digunakan pedoman seperti pada
tabel dibawah ini.

Tabel   2 : Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Kosefisien Korelasi

Interval korelasi Tingkat hubungan

0,00 - 0,199
0,20 - 0,399
0,40 - 0,599
0,60 - 0,799
0,80 - 1,00

Sangat rendah
Rendah
Sedang

Kuat
Sangat kuat

( Sumber : Sugiono 2012 : 184 )

Untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah
hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh
populasi yang berjumlah n orang, maka perlu diuji
signifikansinya. Rumus uji signifikansi korelasi product
moment ditunjukkan pada rumus 2 berikut:

Rumus 2. Uji Signifikansi Korelasi Product moment

( Sumber : Sugiono 2012 : 183 )
Dimana :

= Nilai t yang dihitung
n =  Jumlah anggota sampel

=  Koefisien korelasi

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan
menghitung koefisien determinasi, dengan cara
mengkuadratkan koefisien yang ditemukan.

Pengertian koefisien determinasi yaitu: Koefisien
determinasi adalah merupakan besaran untuk
menunjukkan   tingkat kekuatan hubungan antara dua
variabel atau lebih dalam bentuk persen (menunjukkan
seberapa besar persentase keragaman y yang dapat
dijelaskan oleh keragaman x), atau dengan kata lain
seberapa besar x dapat memberikan kontribusi terhadap y
(Andi Supangat, 2008).

Berdasarkan dari pengertian diatas, maka koefisien
determinasi merupakan bagian dari keragaman total dari
variabel tak bebas yang dapat diperhitungkan oleh
keragaman variabel bebas dihitung dengan koefisien
determinasi dengan asumsi dasar faktor-faktor lain di luar
variabel dianggap tetap atau konstan. Untuk mengetahui
nilai koefisien determinasi, maka dapat dihitung dengan
menggunakan rumus 3 :

Rumus 3 : Koefisien Determinasi

KD = r2 ×100%
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(Sugiyono, 2012)
Dimana :

KD = Koefisien determinasi
r2 =  Kuadrat koefisien korelasi

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil analisis terhadap tes soal miskonsepsi yang

dialami siswa dapat diuraikan profil miskonsepsi siswa.
Untuk lebih memudahkan dalam menganalisis sebaran
jawaban siswa, peneliti mengelompokkan jawaban siswa
menjadi 3 kolom, kolom pertama berisi jawaban siswa
yang tidak memahami (T) kolom kedua berisi jawaban
siswa yang memahami (M) dan kolom terahir adalah
jawaban miskonsepsi (Mi).

Tabel 3. Sebaran Jawaban Siswa Tiap Butir Tes Soal

Berdasarkan data pada tabel 3, peneliti menganalisis
hasil jawaban siswa tiap butir soal menjadi jumlah skor
total tes soal miskonsepsi siswa yang ditunjukkan pada
tabel 4, dimana hasil ini bisa dijadikan acuan untuk
mengetahui persentase miskonsepsi yang dialami siswa.

Tabel 4. Jumlah Skor Total Tes Soal Miskonsepsi
Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa miskonsepsi
pada materi listrik dinamis yang dialami siswa sebagai
berikut :

1. Jumlah total jawaban  29 atau sebanyak 13%
siswa, Tidak Memahami (T).

2. Jumlah total jawaban 102 atau sebanyak 44%
siswa, Memahami (M).

3. Jumlah total jawaban 99 atau sebanyak 43%
siswa mengalami Miskonsepsi (Mi).

Persentase dari hasil tes miskonsepsi dapat
digrafikkan seperti pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar  1 : Persentase Hasil Tes Soal Miskonsepsi

Profil miskonsepsi diuraikan sebagai berikut : (1)
Burung yang bertengger di atas kabel bertegangan tinggi
tidak tersengat listrik, sebanyak 26% siswa mengalami
miskonsepsi, (2) Salah satu syarat agar arus listrik dapat
mengalir dalam suatu rangkaian tertutup, sebanyak 100%
siswa mengalami miskonsepsi, (3) Kawat penghantar
diberikan beda potensial sebesar 6 Volt sehingga
menyebabkan arus listrik mengalir sebesar 2 A, tentukan
hambatan kawat itu, sebanyak 35% siswa mengalami
miskonsepsi, (4) Voltmeter adalah alat untuk mengukur,
sebanyak 17% siswa mengalami miskonsepsi, (5) Pada
rangkaian listrik yang dihubungkan seri dengan  satu
baterai  dan dengan menggunakan 3 buah lampu yang
sama. Lampu manakah yang paling terang? sebanyak
70% siswa mengalami miskonsepsi, (6) Dirumahmu ada
saklar, apa fungsi saklar pada rangkaian tertutup?
sebanyak 52% siswa mengalami miskonsepsi, (7)
Manakah yang lebih terang, dua lampu yang dirangkai
seri ataukah dirangkai secara paralel? sebanyak 39%
siswa mengalami miskonsepsi, (8) sebuah rangkaian
listrik arus searah terdiri dari tiga buah lampu, dua buah
saklar dan sebuah sumber arus listrik, Manakah lampu
yang menyala jika saklar 1 tertutup dan saklar 2 terbuka
sebanyak 70% siswa mengalami miskonsepsi, (9) Yang
bukan termasuk fungsi hambatan listrik pada rangkaian
elektronika, sebanyak 22% siswa mengalami
miskonsepsi, (10) Hambatan bisa diukur menggunakan
Ohmmeter, sebanyak 0% siswa mengalami miskonsepsi.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian tersebut,
peneliti menskor hasil tes miskonsepsi  tiap siswa sebagai
berikut: (1) 40%, (2) 60%, (3) 40%, (4) 40%, (5) 30%,
(6) 30%, (7) 40%, (8) 40%, (9) 50%, (10) 40%, (11)
50%, (12) 30%, (13) 40%, (14) 60%, (15) 50%, (16)
40%, (17) 30%, (18) 40%, (19) 50%, (20) 70%, (21)
70%, (22) 30%, (23) 20%.

Gambar  2 : Skor Tes Miskonsepsi Siswa Yang
Mengalami Miskonsepsi (Mi)
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Hasil belajar yang diperoleh dari ulangan harian
materi listrik dinamis dianalisis hasil belajar tiap siswa
sebagai berikut: (1) 70%, (2) 80%, (3) 70%, (4) 70%, (5)
70%, (6) 70%, (7) 70%, (8) 70%, (9) 80%, (10) 70%,
(11) 75%, (12) 60%, (13) 70%, (14) 80%, (15) 75%, (16)
70%, (17) 60%, (18) 70%, (19) 80%, (20) 75%, (21)
75%, (22) 70%, (23) 75%.

Selanjutnya memasukkan variabel miskonsepsi (X)
dan variabel hasil belajar siswa (Y) pada tabel 7.

Tabel 5 : Jumlah Miskonsepsi dan Hasil Belajar
Siswa Pada Materi Listrik Dinamis

Dari tabel 7 terlihat, = 3687; = 637; dan
= 963 harga-harga tersebut dimasukkan dalam

rumus 1.

6285,0xyr
Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa terdapat

hubungan yang positif sebesar 0,6285 antara miskonsepsi
dan hasil belajar. Berdasarkan tabel 2, maka koefisien
korelasi ditemukan sebesar 0,6285 termasuk pada
katagori kuat. Jadi terdapat hubungan yang kuat antara
miskonsepsi dan hasil belajar.

Untuk menguji signifikansi hubungan, yaitu apakah
hubungan yang ditemukan itu berlaku untuk seluruh
populasi yang berjumlah 53 orang maka perlu diuji

signifikansinya. Rumus uji signifikansi korelasi product
moment ditunjukkan pada rumus 2.

Harga t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan
dengan harga t tabel. Untuk kesalahan 5% uji dua pihak
dan dk = n-2 = 21, maka diperoleh t tabel = 2,080.

Hipotesis statistik sebagai berikut:
Ho  :  µ  = 0   (tidak ada hubungan)
H1 : µ ≠ 0   (ada hubungan)

Berdasarkan hitungan yang ditunjukan, maka
dinyatakan bahwa t hitung jatuh pada daerah penolakan
Ho, maka dapat dinyatakan hipotesis nol yang
menyatakan tidak ada hubungan antara miskonsepsi dan
hasil belajar ditolak, dan hipotesis alternatif diterima. Jadi
kesimpulannya koefisien korelasi antara miskonsepsi dan
hasil belajar sebesar 0,6285 adalah signifikan, artinya
koefisien tersebut dapat digeneralisasikan atau dapat
berlaku pada populasi dimana sampel 23 orang diambil.

Analisis korelasi dapat dilanjutkan dengan
menghitung koefisien determinasi, dengan cara
mengkuadratkan koefisien yang ditemukan dan dikalikan
100% menggunakan rumus 3.

Jadi koefisien determinasi adalah x
100% = 0,40x100%  =  40%. Hal ini berarti varian yang
terjadi pada variabel hasil belajar 40,% ditentukan oleh
varian yang terjadi pada variabel miskonsepsi.

Pengertian ini diartikan pengaruh miskonsepsi
terhadap hasil belajar = 40 %, dan sisanya sebesar 60%
ditentukan oleh faktor lain, seperti tingkat IQ siswa,
motivasi belajar, metode belajar, dll.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang diperoleh menyatakan :

1. Ditemukan miskonsepsi siswa pada pelajaran
IPA materi listrik dinamis sebanyak 13% siswa
Tidak Memahami (T), sebanyak 44% siswa
Memahami (M) dan sebanyak 43% siswa
mengalami Miskonsepsi (Mi).

2. Koefisien korelasi ditemukan sebesar 0,6285
termasuk pada katagori kuat. Jadi terdapat
hubungan yang kuat dan signifikan antara
miskonsepsi dan hasil belajar.

3. Pengaruh miskonsepsi terhadap hasil belajar =
40 %.

4. Perlu diketahui bahwa korelasi tidak selalu
menunjukkan hubungan sebab-akibat.

\Saran
1. Untuk mendapatkan profil miskonsepsi yang

lebih akurat pada penelitian sejenis, perlu
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menambahkan instrumen tes dengan
kolom/kotak  jawaban yang  yang
mengindikasikan tingkat keyakinan (sangat
yakin, yakin, ragu-ragu, tidak yakin dan sangat
tidak yakin)  di lembar jawaban.

2. Pendeteksian miskonsepsi siswa sejak dini,
berguna bagi guru untuk mengetahui dan
meremiditasi miskonsepsi yang dialami siswa
sehingga bisa meningkatkan hasil belajar siswa.

3. Miskonsepsi siswa perlu diremidasi, sehingga
siswa mempunyai konsep yang benar khususnya
pada pelajaran sains fisika.

4. Di negara maju sudah banyak penelitian tentang
miskonsepsi khususnya sains fisika dan usaha
untuk meremiditasinya, sedangkan di indonesia
belum begitu banyak. Artinya hal ini menjadi
tantangan dan tanggung jawab moral bagi para
mahasiswa, pendidik dan peneliti yang ingin
membantu pemahaman siswa tentang fisika
secara benar sehingga menjadi ilmu yang
bermanfaat didunia dan akhirat.

sehingga penelitian ini terselesaikan.
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DESKRIPSI PRESTASI BELAJAR PENELITIAN
PENDIDIKAN FISIKA MAHASISWA MELALUI METODE

TUGAS DAN PRESENTASI MAKALAH KELOMPOK

Description of The Students’ Physics Education Research Achievement through The Groups’ Assignment
and Presentation of Papers Method
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Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang
e-mail: parno100@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh metode tugas dan presentasi makalah
kelompok terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran matakuliah Penelitian Pendidikan
Fisika. Penelitian weak experimental design ini menggunakan the one-shot1 case study design. Subyek
penelitian ini adalah mahasiswa prodi Pendidikan Fisika FMIPA UM angkatan 2011/2012, yang
sedang mengambil matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika pada semester genap 2013/2014.
Pengambilan data penelitian melalui Tes Prestasi Penelitian Pendidikan Fisika, dan Angket Respon
Mahasiswa terhadap Pembelajaran. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran yang menggunakan metode tugas
dan presentasi makalah kelompok mampu menghasilkan prestasi belajar mahasiswa, yakni 62.15 untuk
materi periode pertama (hakikat penelitian, jenis penelitian, masalah penelitian, kajian pustaka,
sampling penelitian kuantitatif, pengumpulan data tes dan non-tes, dan penelitian kuantitatif non-
eksperimen dan eksperimen), dan 49.75 untuk materi periode kedua (penelitian kualitatif, mixed
methods design, PTK dan LS, penelitian dan pengembangan, statistik deskriptif dan inferensial,
proposal dan laporan penelitian, dan penulisan artikel ilmiah); dan (2) mahasiswa memberikan respon
positif terhadap proses pembelajaran, yakni 68,41% setuju dan 17,11% sangat setuju untuk materi
periode pertama, dan 63,74% setuju dan 19,86% sangat setuju untuk materi periode kedua.

Kata Kunci: tugas, presentasi makalah, prestasi belajar, Penelitian Pendidikan Fisika

Abstract

The purpose of this study was to describe the influence of groups’ assignment and presentation of
papers method on the students’ achievement in the Physics Education Research course. This weak
experimental research design using the one-shot case study design. The subjects of this study were
students of Physics Education Study Program of the FMIPA UM 2011/2012, which was taking the
Physics Education Research course in the even semester 2013/2014. Data was collected through the
Physics Education Research Achievement Test, and students’ response questionnaire of the instruction
process. Data were analyzed using descriptive quantitative analysis. The results showed that (1) the
instruction using the groups’ assignment and presentation of papers method have been able to produce
students’ achievement, these were 62.15 for the first period of the material (nature of research, types of
research, research problem, literature review, research quantitative sampling, data collection tests and
non-test, and quantitative research non-experimental and experimentation), and 49.75 for the second
material (qualitative research, mixed methods design, CAR and LS, research and development,
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descriptive and inferential statistics, research proposals and reports, and writing scientific articles);
and (2) students responded positively to the instruction process, these were 68,41% agree and 17,11%
strongly agree for the first period of the material, and 63,74% agree and 19,86% strongly agree for the
second periods of the material.

Keywords: assignment, presentation of paper, achievement, the Physics Education Research course

PENDAHULUAN
Matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika, yang

berbobot 3 sks 4 js, yang disajikan pada semester
keenam,  termasuk dalam kelompok matakuliah
keahlian berkarya (MKB) yang wajib ditempuh oleh
mahasiswa prodi Pendidikan Fisika, yang ditujukan
terutama untuk menghasilkan tenaga ahli dengan
kekaryaan berdasarkan ilmu dan keterampilan
pembelajaran fisika yang dikuasai (Pedoman Pendidikan
UM, 2014), dan untuk mencapai kompetensi mampu
mengembangkan keprofesionalan dalam pendidikan
fisika, serta merupakan prasyarat Seminar Pendidikan
Fisika dan Skripsi (Katalog FMIPA UM, 2014). Dengan
demikian prestasi belajar yang baik dalam matakuliah
Penelitian Pendidikan Fisika akan memengaruhi
mahasiswa dalam merancang draft Skripsi dalam
matakuliah Seminar Pendidikan Fisika sekaligus
menyelesaikannya di ujung masa studinya.

Sebagai calon guru, mahasiswa hendaknya memiliki
salah satu dari empat kompetensi, yakni pedagogik
(Permendiknas 16/2007). Secara operasional dalam
mengelola pembelajaran mahasiswa harus menguasai
konten fisika dan membelajarkannya kepada siswanya
(Etkina, 2005; Wenning, 2006; AAPT, 2009). Selama
mengelola pembelajaran mahasiswa hendaknya mampu
mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan yang
ada. Selanjutnya, mahasiswa mengkaji permasalahan
tersebut secara teoritis, mendisain penelitian sebagai
solusinya, mengumpulkan dan menganalisis data
penelitian, dan mengambil kesimpulan. Prosedur
penelitian ilmiah ini diharapkan mampu memperbaiki
secara kontinu proses pengelolaan pembelajarannya.
Dengan demikian matakuliah Penelitian Pendidikan
Fisika berfungsi untuk membekali mahasiswa dalam
merefleksi pembelajaran sekaligus menyelesaikan
solusinya melalui disain penelitian yang sesuai.

Matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika memiliki
lingkup materi hakikat penelitian, jenis penelitian,
masalah penelitian, kajian pustaka, sampling penelitian
kuantitatif, pengumpulan data tes dan non-tes, dan
penelitian kuantitatif non-eksperimen dan eksperimen,
penelitian kualitatif, mixed methods design, PTK dan
LS, penelitian dan pengembangan, statistik deskriptif
dan inferensial, proposal dan laporan penelitian, dan
penulisan artikel ilmiah (Katalog FMIPA UM, 2014).
Tampak bahwa lingkup materi tersebut terasa luas
karena harus membekali mahasiswa dalam menulis
proposal penelitian dalam ragam kuantitatif (non-

eksperimen dan eksperimen), kualitatif, mixed methods
design, PTK berbasis LS, atau penelitian dan
pengembangan. Karena lingkup materi terlalu luas, dan
waktu jam perkuliahan terbatas, pembelajarannya
menggunakan metode tugas, yang bisa diselesaikan di
luar jam perkuliahan dengan melibatkan beberapa
sumber belajar, dan pertangungjawabannya berupa
makalah dipresentasikan oleh kelompok dalam
pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutomo
(1993) bahwa metode tugas dapat digunakan antara lain
jika ruang lingkup bahan pengajaran terlalu luas, dan
waktunya terbatas sehingga tidak mungkin dapat
diselesaikan hanya melalui jam pelajaran di sekolah.
Oleh karena itu penyelenggaraan perkuliahan Penelitian
Pendidikan Fisika pada semester genap 2013/2014
menggunakan pembelajaran dengan metode tugas dan
presentasi makalah kelompok.

Menurut Roestiyah (1989) dalam metode tugas, guru
menyuruh siswa membaca dan dilanjutkan dengan
menyelesaikan tugas yang diberikan. Tugas jauh lebih
luas dari pekerjaan rumah sehingga bisa dilaksanakan di
rumah, di sekolah, di perpustakaan, dan/atau tempat
lain, yang bisa diberikan secara individual atau
kelompok (Sudjana, 1989). Dengan demikian pengertian
metode tugas makalah kelompok adalah perintah
membaca, mempelajari dan/atau menyelesaikan suatu
masalah dan/atau topik tertentu perkuliahan kepada
kelompok, yang dikerjakan di tempat manapun dengan
waktu di luar jam perkuliahan, dan dilaporkan
penyelesaiaannya dalam bentuk makalah yang sudah
ditentukan sistematikanya. Selanjutnya, sebagai bentuk
tanggung jawab terhadap tugas yang di berikan oleh
guru, kelompok akan mempresentasikan makalah
tersebut dalam pembelajaran. Oleh karena itu, secara
keseluruhan pembelajaran yang demikian dikatakan
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok.

Melalui presentasi kelompok para mahasiswa
berlatih untuk bertanggung jawab akan pembelajaran
mereka sendiri, serta membelajarkan rekan-rekannya.
Presentasi, pada dasarnya, adalah mengkomunikasikan
ide-ide kepada audience, yang mencakup keterampilan
berbicara, mendengar dan berpikir. Ada 9 (sembilan)
langkah yang harus diikuti untuk menjadi
pembicara/presenter yang efektif. Langkah-langkah
tersebut adalah: (1) mengatasi demam panggung, (2)
berbicara dengan tulus dan penuh keyakinan, (3)
mengorganisasikan bahan yang akan dipresentasikan,
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(4) memberi penekanan terhadap hal-hal yang penting
dengan  tepat, (5) memperhatikan variasi suara yang
artinya  tinggi rendah, volume, dan kecepatan berbicara,
(6) mempergunakan  istilah-istilah secara tepat sesuai
dengan yang dimaksudkan, (7) menggunakan  media
untuk  membantu  memfokuskan  topik,  (8)  berbicara
dengan  persuasif  sehingga pendengar tertarik pada
topik yang dibahas, dan (9) mengupayakan agar
presentasi menjadi inspirasi bagi pendengar (Ford,
2007).

Metode pembelajaran reading, presenting, and
questioning (RPQ), yang dikembangkan oleh Marusic &
Slisko (2012), mirip dengan pembelajaran dengan
metode tugas dan presentasi makalah kelompok pada
matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika ini. RPQ
menekankan praktik “membaca untuk belajar”,
”presentasi untuk belajar”, dan “bertanya untuk belajar”.
Pembelajaran RPQ mampu menghasilkan sikap yang
baik terhadap pembelajaran fisika. Hal yang demikian
pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan prestasi
belajar fisika.

Menurut Arends (1997) metode tugas makalah dapat
“memaksa” mahasiswa, setidaknya, untuk melakukan
tiga hal, yakni (1) memanfaatkan pengetahuan awalnya
untuk mempelajari sumber belajar yang ada, (2)
menambah detil informasi sehingga lebih bermakna, dan
(3) melakukan refleksi terhadap apa yang telah
dipelajari dan diselesaikan. Dalam hal demikian
mahasiswa telah melakukan strategi belajar, yang
melibatkan proses berpikir, dan memengaruhi apa yang
sedang dipelajari. Hal pertama dilakukan mahasiswa
sebelum membuat makalah, yang  berarti mahasiswa
melakukan strategi belajar secara mengulang. Hal kedua
dilakukan mahasiswa saat proses membuat makalah,
yang berarti mahasiswa melakukan strategi belajar
secara  mengelaborasi. Hal ketiga dilakukan mahasiswa,
terutama, setelah membuat makalah, baik sebagian atau
seluruhnya, yang berarti mahasiswa melakukan strategi
belajar secara metakognisi. Lebih jauh Arends (1997)
menyatakan bahwa strategi belajar sejalan dengan
pendapat Vygotsky, dan teori psikologi kognitif
kontemporer. Dalam hal ini, Vygotsky menekankan tiga
hal, yaitu siswa mengkonfrontasikan ide baru dengan
pengetahuan awal yang telah ada, interaksi dengan yang
lain dapat meningkatkan pengembangan intelektual, dan
guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran.
Menurut teori psikologi kognitif, belajar memenuhi
kaidah pemrosesan informasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam
pembelajaran dengan metode tugas dan presentasi
makalah kelompok mahasiswa telah melakukan strategi
belajar. Menurut Arends (1997), mahasiswa yang
melakukan strategi belajar dapat mencapai tujuan utama
pembelajaran, yaitu self-regulated learners.
Pembelajaran yang demikian dapat memotivasi belajar

siswa; dapat lebih memperdalam, dan memperluas
wawasan yang dipelajari siswa; dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam mengolah informasi; siswa
dapat bekerja sama dalam kelompok; dan siswa dapat
mengeluarkan pendapat dan menghargai pendapat orang
lain ketika presentasi. Hal ini telah mendukung
penelitian Ellianawati dan Wahyuni (2010) yang
menemukan bahwa mahasiswa merasa nyaman saat
menggunakan strategi belajar sehingga menimbulkan
motivasi dalam berkompetisi dalam pembelajaran.
Dengan demikian penelitian pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok ini diharapkan dapat menghasilkan prestasi
belajar mahasiswa yang optimal. Oleh karena itu tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan prestasi belajar
mahasiswa melalui metode tugas dan presentasi
makalah kelompok dalam pembelajaran matakuliah
Penelitian Pendidikan Fisika. Hasil penelitian ini sangat
bermanfaat bagi pengelolaan matakuliah Penelitian
Pendidikan Fisika dan matakuliah pembelajaran yang
diprasyaratinya pada semester-semester mendatang.

METODE
Penelitian ini menggunakan Weak Experimental
Designs dengan rancangan The One-Shot Case Study
Design (Fraenkel and Wallen, 2003) seperti pada Tabel
1 berikut.

Tabel 1 Rancangan penelitian

Subyek penelitian ini adalah sebanyak 25 mahasiswa
angkatan 2011/2012 prodi Pendidikan Fisika FMIPA
UM dalam satu kelas yang sedang mengambil
matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika pada semester
genap 2013/2014.

Proses pembelajaran yang menggunakan metode
tugas dan presentasi makalah kelompok dalam
matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika dideskripsikan
sebagai berikut. Pertemuan pertama diisi dengan
pemaparan tujuan matakuliah Penelitian Pendidikan
Fisika, kuliah singkat tentang pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok, dan pembentukan kelompok tugas dan
presentasi makalah. Berdasarkan materi perkuliahan,
kelompok tersebut meliputi periode pertama (hakikat
penelitian, jenis penelitian, masalah penelitian, kajian
pustaka, sampling penelitian kuantitatif, pengumpulan
data tes dan non-tes, dan penelitian kuantitatif non-
eksperimen dan eksperimen), dan kedua (penelitian
kualitatif, mixed methods design, PTK dan LS,
penelitian dan pengembangan, statistik deskriptif dan
inferensial, proposal dan laporan penelitian serta

X O
Perlakuan Metode Tugas dan

Presentasi Makalah Kelompok
Pengukuran

Prestasi Belajar
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penulisan artikel ilmiah). Setiap kelompok
beranggotakan dua atau tiga mahasiswa, dan setiap topik
tugas dibuat oleh dua kelompok. Anggota suatu
kelompok ditentukan melalui undian. Pertemuan kedua
dan seterusnya adalah pembelajaran yang menggunakan
metode tugas dan presentasi makalah kelompok, yakni
kelompok mempresentasikan makalah kelompok yang
telah ditugaskan pada awal pembelajaran. Pada setiap
akhir pertemuan dosen pembina memberikan penekanan
terhadap konsep dan/atau prinsip penting selama
pembelajaran. Pada tengah semester diadakan tes
pertama, yang meliputi materi periode pertama,
penyebaran angket respon mahasiswa terhadap
pembelajaran; dan pada akhir semester diadakan tes
kedua, yang meliputi materi periode kedua, dan
penyebaran angket respon mahasiswa terhadap
pembelajaran.

Instrumen penelitian ini adalah tes dan angket.
Intrumen tes meliputi Tes Prestasi I Penelitian
Pendidikan Fisika sebanyak 26 butir soal obyektif
dengan reliabilitas 0,829; dan Tes Prestasi II Penelitian
Pendidikan Fisika sebanyak 16 butir soal obyektif
dengan reliabilitas 0,733. Angket Respon Mahasiswa
terhadap proses pembelajaran yang meliputi tiga
kategori, dan setiap kategori mengandung sejumlah
aspek. Rinciannya adalah kategori A: penilaian terhadap
kinerja dosen (terdiri atas aspek penguasaan materi, cara
menyampaikan materi, model pembelajaran yang
digunakan, sikap di kelas, dan pengelolaan kelas);
kategori B: pemahaman mahasiswa terhadap materi
(terdiri atas aspek materi lebih mudah dipahami, materi
lebih menyenangkan untuk dipelajari, soal-soal tes lebih
mudah dikerjakan, dan mahasiswa termotivasi untuk
belajar mandiri); dan kategori C: tanggapan siswa
terhadap alat belajar (terdiri atas aspek alat belajar
membantu pemahaman materi, dan tersedia untuk semua
bab yang dipelajari). Setiap aspek dinyatakan dalam
beberapa pernyataan yang menuntut mahasiswa untuk
memberikan respon STS (sangat tidak setuju), TS (tidak
setuju), S (setuju), atau SS (sangat setuju). Secara
keseluruhan ketiga ketegori tersebut meliputi 44
pernyataan.

Teknik analisis terhadap data hasil tes menggunakan
deskriptif kuantitatif, yakni menentukan skor rata-rata
dan mendeskripsikannya berdasarkan batas kelulusan
minimal matakuliah, yaitu 55 (Pedoman Pendidikan
UM, 2014). Pembelajaran yang menggunakan metode
tugas dan presentasi makalah kelompok dikatakan
mampu menghasilkan prestasi belajar mahasiswa yang
optimal pada matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika
jika mahasiswa mencapai skor rata-rata yang melebihi
batas kelulusan minimal. Terhadap data hasil angket
respon mahasiswa terhadap pembelajaran dilakukan
analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menentukan skor
rata-rata dari seluruh nilai butir pernyataan angket,

dengan kriteria pembelajaran yang menggunakan
metode tugas dan presentasi makalah kelompok
mendapatkan respon positif dari mahasiswa jika pilihan
jawaban sangat setuju dan setuju oleh mahasiswa
melebihi 50% (Ubaya, 2006). Disamping itu juga
dikemukakan respon negatif mahasiswa, yaitu jika
jawaban sangat tidak setuju dan tidak setuju oleh
mahasiswa melebihi 20%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika
semester genap 2013/2014 diselenggarakan pada setiap
hari Senin jam ke-7 s/d 10 dengan rincian deskripsi
berikut.
 Pertemuan 1: Pemaparan tujuan matakuliah

Penelitian Pendidikan Fisika, kuliah singkat tentang
pembelajaran yang menggunakan metode tugas dan
presentasi makalah kelompok, dan pembentukan
kelompok tugas dan presentasi dengan 2 atau 3
mahasiswa perkelompok yang ditentukan secara
undian.

 Pertemuan 2 s/d 6: Pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok untuk materi periode pertama. Dosen
pembina memberikan arahan awal tentang materi
dan proses presentasi makalah kelompok,
dilanjutkan dengan presentasi makalah oleh
kelompok, dan diakhiri dengan tanya jawab. Di
akhir pertemuan dosen pembina memberikan
penekanan terhadap konsep dan/atau prinsip
penting.

 Pertemuan 7: Tes Prestasi I Penelitian Pendidikan
Fisika dan penyebaran angket respon mahasiswa
terhadap pembelajaran.

 Pertemuan 8 s/d 13: Pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok untuk materi periode kedua.

 Pertemuan 14: Tes Prestasi II Penelitian Pendidikan
Fisika dan penyebaran angket respon mahasiswa
terhadap pembelajaran.
Pada Tabel 2 berikut disajikan ringkasan hasil Tes

Prestasi I Penelitian Pendidikan Fisika yang dicapai
mahasiswa prodi Pendidikan Fisika pada semester genap
2013/2014.

Tabel 2 Ringkasan Hasil Statistik Tes Prestasi I
Penelitian Pendidikan Fisika Mahasiswa pada

Materi Periode Pertama

No Kelas
Skor Rata-rata

Tes I
1 Pembelajaran yang

menggunakan metode tugas
dan presentasi kelompok

62.15

Dari tabel di atas tampak bahwa skor rata-rata Tes
Prestasi I Penelitian Pendidikan Fisika, yakni 62.15
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melebihi batas kelulusan minimal matakuliah, yakni 55.
Hal ini berarti mahasiswa telah mampu melampaui batas
kelulusan minimal suatu matakuliah yang ditetapkan
oleh UM. Dengan demikian perlakuan penelitian, yaitu
pembelajaran yang menggunakan metode tugas dan
presentasi kelompok, mampu menghasilkan prestasi
belajar mahasiswa yang optimal pada matakuliah
Penelitian Pendidikan Fisika untuk materi periode
pertama.

Prestasi belajar mahasiswa pada materi periode
pertama untuk masing-masing pokok bahasan disajikan
pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Ringkasan Hasil Statistik Tes Prestasi I
Penelitian Pendidikan Fisika Mahasiswa untuk
Setiap Pokok Bahasan Materi Periode Pertama

No Pokok Bahasan
Skor Rata-
rata Tes I

1 Hakikat penelitian 61.33
2 Jenis penelitian 44
3 Masalah penelitian 76
4 Kajian pustaka 52
5 Sampling penelitian

kuantitatif
76

6 Pengumpulan data tes dan
non-tes

69.14

7 Penelitian kuantitatif non-
eksperimen dan eksperimen

57.14

Dari tabel di atas tampak bahwa untuk pokok bahasan
hakikat penelitian, masalah penelitian, sampling
penelitian kuantitatif, pengumpulan data tes dan non-tes,
dan penelitian kuantitatif non-eksperimen dan
eksperimen, mahasiswa memperoleh skor rata-rata,
masing-masing 61.33, 76, 76, 69.14, dan 57.14,
melebihi batas kelulusan minimal matakuliah, yakni 55.
Hal ini berarti mahasiswa selama perlakuan penelitian,
yaitu pembelajaran yang menggunakan metode tugas
dan presentasi makalah kelompok, telah mampu
memiliki prestasi belajar mahasiswa yang optimal pada
matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika untuk lima
pokok bahasan di atas.

Skor rata-rata untuk jenis penelitian, yakni 44, dan
kajian pustaka, yakni 52, masih belum mencapai batas
kelulusan minimal matakuliah, yakni 55. Dalam hal ini
mahasiswa belum mampu membedakan ciri-ciri khusus
dari 4 jenis penelitian, yaitu kuantitatif, kualitatif,
penelitin dan pengembangan, dan PTK, satu dengan
yang lain. Materi empat jenis penelitian ini sangat
penting bagi mahasiswa. Pada akhir perkuliahan
Penelitian Pendidikan Fisika mahasiswa diwajibkan
untuk mengumpulkan tugas berupa draft proposal
skripsi. Draft ini, biasanya, dalam lingkup bidang yang
diminati oleh mahasiswa dan merupakan salah satu dari
empat jenis penelitian di atas. Dalam hal kajian pustaka,

mahasiswa belum mampu menyadari bahwa hipotesis
dirumuskan berdasarkan kajian pustaka, dan artikel
jurnal merupakan sumber utama kajian pustaka. Dua
keadaan ini wajar karena mahasiswa mempelajarinya
hanya sebatas literatur sehingga belum mengalami
sendiri bagaimana melakukan penelitian. Hal ini berarti
perlakuan penelitian, yaitu pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok, belum mampu menghasilkan prestasi belajar
mahasiswa yang optimal pada matakuliah Penelitian
Pendidikan Fisika untuk pokok bahasan jenis penelitian
dan kajian pustaka.

Pada Tabel 4 berikut disajikan ringkasan hasil Tes
Prestasi II Penelitian Pendidikan Fisika yang dicapai
mahasiswa prodi Pendidikan Fisika pada semester gasal
2012/2013.

Tabel 4 Ringkasan Hasil Statistik Tes Prestasi II
Penelitian Pendidikan Fisika Mahasiswa

No Kelas
Skor Rata-
rata Tes II

1 Pembelajaran yang
menggunakan metode tugas
dan presentasi makalah
kelompok

49.75

Dari tabel di atas tampak bahwa skor rata-rata Tes
Prestasi II Penelitian Pendidikan Fisika, yakni 49.75
belum melampaui batas kelulusan minimal matakuliah,
yakni 55. Hal ini berarti perlakuan penelitian, yaitu
pembelajaran yang menggunakan metode tugas dan
presentasi makalah kelompok, belum mampu
menghasilkan prestasi belajar mahasiswa yang optimal
pada matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika untuk
materi periode kedua.

Prestasi belajar mahasiswa pada materi periode
kedua untuk masing-masing pokok bahasan disajikan
pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Ringkasan Hasil Statistik Tes Prestasi II
Penelitian Pendidikan Fisika Mahasiswa untuk
Setiap Pokok Bahasan Materi Periode Kedua

No Pokok Bahasan
Skor Rata-rata

Tes II
1 Penelitian kualitatif 56
2 Mixed methods design 44
3 PTK dan LS 74
4 Penelitian dan

pengembangan
86

5 Statistik deskriptif dan
inferensial

38.22

6 Proposal dan laporan
penelitian serta penulisan
artikel ilmiah

32
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Dari tabel di atas tampak bahwa untuk pokok
bahasan penelitian kualitatif, PTK dan LS, dan
penelitian dan pengembangan, mahasiswa memperoleh
skor rata-rata, masing-masing 56, 74, dan 86 yang
melebihi batas kelulusan minimal matakuliah, yakni 55.
Hal ini berarti perlakuan penelitian, yaitu pembelajaran
yang menggunakan metode tugas dan presentasi
makalah kelompok, telah mampu menghasilkan prestasi
belajar mahasiswa yang optimal pada matakuliah
Penelitian Pendidikan Fisika untuk ketiga pokok
bahasan di atas.

Skor rata-rata untuk mixed methods design, yakni 44,
statistik deskriptif dan inferensial, yakni 38.22, dan
proposal dan laporan penelitian serta penulisan artikel
ilmiah, yakni 32, masih di bawah batas kelulusan
minimal matakuliah, yakni 55. Pengalaman
menunjukkan mahasiswa jarang atau bahkan tidak ada
yang mengambil skripsi jenis mixed methods design.
Tetapi, statistik deskriptif dan inferensial sangat penting
bagi mahasiswa saat menyusun draft skripsi.
Pengetahuan tentang proposal dan laporan penelitian
juga penting bagi mahasiswa. Hal ini hendaknya
menjadi perhatian dalam pembelajaran mendatang.
Dengan demikian perlakuan penelitian, yaitu
pembelajaran yang menggunakan metode tugas dan
presentasi makalah kelompok, belum mampu
menghasilkan prestasi belajar mahasiswa yang optimal
pada matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika untuk
ketiga pokok bahasan di atas.

Dari Tabel 2 dan 4 tampak bahwa skor rata-rata Tes
Prestasi I Penelitian Pendidikan Fisika, yakni 62.15,
sedikit lebih tinggi daripada skor rata-rata Tes Prestasi II
Penelitian Pendidikan Fisika, yakni 49.75. Skor rata-rata
tes pertama telah melebihi batas kelulusan minimal
matakuliah, yakni 55, sedangkan skor rata-rata tes kedua
belum. Juga, kedua skor rata-rata tersebut masih berada
di sekitar batas kelulusan minimal matakuliah. Hal ini
berarti operasionalisasi pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok ini masih bisa ditingkatkan keefektivannya
sehingga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk
bisa meningkatkan prestasi belajarnya lebih tinggi lagi.
Misalnya, kelompok non-penyaji makalah diwajibkan
untuk menyiapkan sejumlah pertanyaan dan contoh
kasus yang sesuai dengan topik makalah yang sedang
dibelajarkan.

Skor rata-rata yang di sekitar batas kelulusan
minimal matakuliah, menunjukkan bahwa pembelajaran
yang menggunakan metode tugas dan presentasi
makalah kelompok hanya mampu menghasilkan prestasi
belajar mahasiswa yang cukup optimal pada matakuliah
Penelitian Pendidikan Fisika. Hasil penelitian ini,
setidaknya, mendukung beberapa penelitian berikut.
Penelitian Supriadi dkk. (2010) menunjukkan bahwa
tugas membuat makalah perorangan dan kelompok serta

mempresentasikannya menyebabkan mahasiswa
memiliki keterampilan tambahan, yaitu penulisan dan
presentasi makalah, dan peningkatan prestasi belajarnya.
Metode pembelajaran RPQ (Marusic and Slisko, 2012),
yang mirip dengan metode tugas dan presentasi makalah
kelompok, mampu menghasilkan sikap yang baik
terhadap pembelajaran fisika. Tugas presentasi
kelompok mampu meningkatkan raw mean score Kimia
Organik mahasiswa dari siklus I ke siklus II dalam PTK,
dan mendapatkan respon positif mahasiswa yang merasa
tertantang dan termotivasi dalam mengikuti perkuliahan
(Iskandar, 2011). Parno (2013) menemukan bahwa
pembelajaran dengan metode tugas dan presentasi
makalah kelompok mampu menghasilkan prestasi
belajar optimal mahasiswa, dan mahasiswa memberikan
respon positif terhadap proses pembelajaran.

Respon terhadap pembelajaran menunjukkan bahwa
mahasiswa memberikan respon positif  terhadap
pembelajaran matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika
untuk materi periode pertama, yakni 85,52% yang
terinci atas 68,41% mahasiswa menyatakan setuju dan
17,11% sangat setuju. Hal ini menunjukkan
pembelajaran yang menggunakan metode tugas dan
presentasi makalah kelompok dirasakan nyaman oleh
mahasiswa sehingga diduga menyebabkan prestasi
belajarnya cukup optimal tentang materi periode
pertama. Untuk materi periode kedua, mahasiswa juga
menunjukkan respon positif  terhadap pembelajaran
matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika, yakni 83,60%
yang terinci atas 63,74% mahasiswa menyatakan setuju
dan 19,86% sangat setuju. Hal ini juga menunjukkan
bahwa pembelajaran yang menggunakan metode tugas
dan presentasi makalah kelompok dirasakan nyaman
oleh mahasiswa sehingga diduga menyebabkan prestasi
belajarnya cukup optimal tentang materi periode kedua.

Berdasarkan paparan data respon mahasiswa di atas,
tampak bahwa respon positif untuk materi periode
pertama, yakni 85,52%, sedikit lebih tinggi daripada
respon positif untuk materi periode kedua, yakni
83,60%. Harga respon positif mahasiswa ini sejalan
dengan prestasi belajar yang dicapai mahasiswa, yaitu
untuk materi periode pertama sedikit lebih tinggi
daripada untuk materi periode kedua. Tetapi, karena
skor rata-rata tes prestasi belajar yang dicapai oleh
mahasiswa yang masih di sekitar batas kelulusan
minimal matakuliah, seperti dijelaskan di atas, maka
berarti kualitas proses pembelajaran yang menggunakan
metode tugas dan presentasi makalah kelompok ini
masih bisa ditingkatkan lagi sehingga mahasiswa dapat
memberikan respon positif yang lebih besar lagi.

Berdasarkan beberapa pernyataan dalam angket,
mahasiswa memberikan respon negatif (lebih dari 20%
sangat tidak setuju dan tidak setuju) pada 10 (22.73%)
pernyataan untuk materi periode pertama, dan 13
(29.55%) pernyataan untuk materi periode kedua.
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Keduanya memiliki respon negatif yang sama sebanyak
7 (15.91%) pernyataan, yaitu model yang digunakan
bersifat menarik, sehingga memotivasi mahasiswa untuk
melakukan aktivitas dengan serius dan antusias;
mahasiswa menemukan sendiri konsep yang dipelajari
dengan melakukan diskusi untuk memverifikasi dugaan;
pembelajaran yang dilakukan membantu mahasiswa
untuk memahami materi pelajaran secara lebih baik;
pembelajaran berlangsung dalam kondisi
menyenangkan; mahasiswa banyak melakukan aktivitas
pembelajaran dengan gembira; soal-soal tes dapat saya
kerjakan dengan mudah; dan pembelajaran yang
dilakukan dosen lebih menarik dan memotivasi
mahasiswa untuk belajar. Respon negatif mahasiswa,
untuk materi periode pertama yang berbeda dengan
kedua, sebanyak 3 (6.82%) pernyataan, yaitu model
yang digunakan mendorong mahasiswa untuk berani
mempertahankan pendapat dan/atau berpendapat yang
berbeda dari yang sudah ada; dosen memberikan
perhatian ke seluruh mahasiswa; dan dosen mengajukan
pertanyaan yang relevan dan bervariasi. Respon negatif
mahasiswa, untuk materi periode kedua yang berbeda
dengan pertama, sebanyak 6 (13.64%) pernyataan, yaitu
dosen berusaha menggunakan berbagai cara agar
mahasiswa mudah memahami materi; model yang
digunakan mendorong mahasiswa untuk mengajukan
pertanyaan/pendapat kritis dan kreatif; model yang
digunakan mendorong mahasiswa untuk berani
mempertahankan pendapat dan/atau berpendapat yang
berbeda dari yang sudah ada; kerja kelompok membantu
mahasiswa  untuk memahami materi pelajaran secara
lebih baik; tugas-tugas yang diberikan dosen menambah
motivasi belajar mahasiswa; dan bahan dalam file yang
digunakan memudahkan mahasiswa untuk memahami
materi. Pembelajaran mendatang hendaknya dapat
mengurangi jumlah maupun harga respon negatif
mahasiswa tersebut.

Respon negatif mahasiswa terhadap pembelajaran
yang paling besar, ternyata, untuk materi periode
pertama adalah pada pernyataan soal-soal tes dapat saya
kerjakan dengan mudah. Sekitar 60% mahasiswa
memberikan respon negatif terhadap pernyataan
tersebut. Untuk materi periode kedua adalah pada
pernyataan model yang digunakan bersifat menarik,
sehingga memotivasi mahasiswa untuk melakukan
aktivitas dengan serius dan antusias. Sekitar 68%
mahasiswa memberikan respon negatif terhadap
pernyataan tersebut. Tetapi, untuk materi periode dua
juga sekitar 60% mahasiswa menyatakan respon negatif
terhadap pernyataan soal-soal tes dapat saya kerjakan
dengan mudah. Mungkin, hal ini yang dapat
menyebabkan skor rata-rata Tes Prestasi I Penelitian
Pendidikan Fisika, yakni 62.15, dan skor rata-rata Tes
Prestasi II Penelitian Pendidikan Fisika, yakni 49.75,
yang keduanya masih di sekitar batas kelulusan minimal

matakuliah, yakni 55. Oleh karena itu, pembelajaran
mendatang hendaknya dapat meningkatkan prestasi
belajar mahasiswa sehingga respon negatif tersebut
dapat berkurang harganya.

Berkait dengan prestasi belajar yang hendaknya
masih bisa ditingkatkan lagi, dan usaha untuk
mengurangi jumlah maupun harga beberapa pernyataan
yang mendapatkan respon negatif mahasiswa di atas,
pembelajaran matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika
yang menggunakan metode tugas dan presentasi
makalah kelompok di masa mendatang bisa diperbaiki
dengan teknik berikut. Saat pemberian tugas hendaknya
dosen menggali pengetahuan awal mahasiswa, misalnya
dengan cara (1) menyediakan file yang berisi bahan
untuk semua bab yang dipelajari beserta indikator
pencapaian kompetensi setiap pertemuan, (2)
menyediakan diktat kuliah, dan (3) menekankan bahwa
makalah hendaknya telah dibagikan kepada mahasiswa
seminggu sebelum pembelajaran sehingga mahasiswa
dapat membacanya dan menyiapkan pendapat dan/atau
pertanyaan yang berkait dengannya. Saat pembelajaran
hendaknya dosen tetap berupaya untuk memelihara
keterlibatan mahasiswa selama perkuliahan dan
meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi
yang sedang dipelajari, misalnya dengan cara (1)
mengajukan permasalahan pancingan yang berkait
dengan lingkup makalah di awal setiap pertemuan, (2)
menyampaikan indikator pembelajaran, (3) kelompok
non-penyaji makalah diwajibkan untuk menyiapkan
sejumlah pertanyaan dan contoh kasus yang sesuai
dengan topik makalah yang sedang dibelajarkan, (4)
membagi waktu presentasi secara ketat sehingga
mahasiswa memiliki cukup kesempatan untuk berani
bertanya dan/atau berpendapat, meskipun berbeda
dengan yang sudah ada, setelah presentasi, dan (5) di
akhir presentasi, dosen memberikan teori maupun
prinsip materi, dengan penekanan pada aplikasi pada
pembelajaran sains, secara lebih terstruktur, misalnya
melalui media power point. Di akhir pertemuan,
mahasiswa mengerjakan tes formatif untuk menentukan
tercapai atau tidaknya kriteria ketuntasan minimal
indikator pembelajaran sehingga perlu ada atau tidaknya
remidi pembelajaran.

PENUTUP
Simpulan
Penyajian hasil penelitian dan pembahasan di atas
menunjukkan kesimpulan tentang pembelajaran
matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika berikut. (1)
Deskripsi proses pembelajaran yang menggunakan
metode tugas dan presentasi makalah kelompok dengan
alokasi waktu 4 js/minggu adalah (a) pertemuan awal:
pemaparan tujuan matakuliah Penelitian Pendidikan
Fisika, kuliah singkat tentang pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi makalah
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kelompok, dan pembentukan kelompok tugas dan
presentasi dengan 2 atau 3 mahasiswa perkelompok
yang ditentukan secara undian; (b) pembelajaran yang
menggunakan metode tugas dan presentasi kelompok
untuk materi periode pertama;  (c) Tes Prestasi I
Penelitian Pendidikan Fisika dan penyebaran angket
respon mahasiswa terhadap pembelajaran; (d)
pembelajaran yang menggunakan metode tugas dan
presentasi kelompok untuk materi periode kedua, dan
(e) Tes Prestasi II Penelitian Pendidikan Fisika dan
penyebaran angket respon mahasiswa terhadap
pembelajaran. (2) Pembelajaran yang menggunakan
metode tugas dan presentasi makalah kelompok mampu
menghasilkan prestasi belajar cukup optimal mahasiswa,
yakni di sekitar batas kelulusan minimal. (3) Mahasiswa
memberikan respon positif terhadap proses
pembelajaran.

Saran
Hasil penelitian ini, setidaknya, dapat dimanfaatkan oleh
beberapa pihak, yaitu dosen pembina matakuliah
Penelitian Pendidikan Fisika, dan mahasiswa.
Mahasiswa prodi Fisika dapat menggunakan strategi
metode tugas dan presentasi makalah kelompok sebagai
salah satu alternatif solusi dalam rangka meningkatkan
prestasi belajarnya. Prestasi belajar yang baik dalam
matakuliah Penelitian Pendidikan Fisika akan
mempertebal persiapan mahasiswa saat menindaklanjuti
draft proposal skripsi dalam matakuliah Seminar
Pendidikan Fisika dan menyelesaikannya dalam
matakuliah Skripsi. Dosen pembina matakuliah
Penelitian Pendidikan Fisika dapat menggunakan
pembelajaran metode tugas dan presentasi makalah
kelompok menjadi salah satu pijakan dalam
pembelajaran yang akan datang, dengan mengadakan
beberapa penyempurnaan pada beberapa bagian, seperti
saat pemberian tugas, saat pembelajaran, dan di akhir
pertemuan pembelajaran seperti telah dijelaskan
sebelumnya.
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Dengan demikian, individu yang mampu berpikir
kritis dan berkomunikasi dengan efektif
seharusnya terbentuk dari perkembangan mata
pelajaran inti itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, pebelajar juga
perlu mempelajari ataupun dibelajarkan
keterampilan-keterampilan esensial yang berguna
dalam dunia kerja dan kehidupan sosial mereka
seperti yang telah disampaikan dalam uraian
sebelumnya yaitu keterampilan berpikir kritis,
pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi.

Pada saat suatu lingkungan belajar
dibangun atas dasar keterampilan-keterampilan
esensial untuk para pebelajar, kemudian
dikombinasikan dengan sistem standar yang
memadai, penilaian, kurikulum dan tujuan belajar,
guru dan lingkungan belajar yang sesuai, maka
para pebelajar akan lebih terlibat dalam proses
pembelajaran sehingga nantinya ketika mereka
lulus mereka akan lebih siap dalam menghadapi
tuntutan global.

Adapun tema utama dalam abad 21 adalah
1. Keterampilan berkomunikasi.
2. Bahasa dunia.
3. Seni.
4. Matematika.
5. Ekonomi.
6. Sains.
7. Geografi.
8. Sejarah.
9. Politik dan Sosial.

Dengan demikian, para pebelajar sangat
perlu untuk menguasai tema-tema di atas untuk
menghadapi tuntutan abad 21. Untuk menguasai
tema yang menjadi inti dalam abad 21 sangat
diperlukan pemahaman yang mendalam untuk
mengambil keputusan yang nantinya akan
dijalani.

Salah satu keterampilan yang dapat
membantu kita dalam memahami dan melatih kita
dalam membuat suatu kesimpulan dari persoalan
ataupun tuntutan dunia nyata adalah keterampilan
berpikir kritis.

Mengapa keterampilan berpikir kritis
dianggap penting???

Keterampilan berpikir kritis membantu kita
dalam banyak hal, diantaranya:
1. Membuat pertimbangan secara efektif yang

sesuai dengan situasi yang kita hadapi.
2. Menganalisis bagaimana keterkaitan bagian-

bagian dari permasalahan untuk menghasilkan
solusi secara menyeluruh pada sistem yang
kompleks atau rumit.

3. Menganalisis secara efektif dan menilai fakta-

fakta, argument/pernyataan, klaim, dan
keyakinan.

4. Mengevaluasi dan menilai suatu pernyataan
dari sudut pandang alternative atau sudut
pandang yang berbeda.

5. Mensistesis dan membuat hubungan antara
informasi dan pernyataan.

6. Menginterpretasi informasi dan menarik
kesimpulan menggunakan analisis yang tepat.

7. Merefleksi pengalaman dan proses
pembelajaran secara kritis.

Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah
untuk menyikapi pentingnya keterampilan
berpikir kritis?

Upaya yang telah ditempuh pemerintah melaui
Depdiknas untuk menghadapi tuntutan keterampilan
yang harus dimiliki pebelajar pada abad 21 adalah
dengan memperbaharui kurikulum yang diterapkan
dalam pembelajaran sekolah, dimana  Depdiknas
(2006), menghendaki pembelajaran IPA sebaiknya
dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry)
untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan
bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai
aspek penting kecakapan hidup. Hal ini deperkuat
kembali oleh Depdiknas (2013) melalui kurikulum 2013
yang mengharapkan agar siswa mampu menunjukkan
perilaku ilmiah dalam aktivitas sehari-hari yang
diantaranya keterampilan berpikir kritis sebagai
implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan
diskusi.

Sudahkah pembelajaran keterampilan berpikir kritis
diterapkan dalam pembelajaran di sekolah???

Berdasarkan pandangan teori belajar
konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan
memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa,
melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa
membangun sendiri pengetahuannya (Wadsworth,
1971).  Mengajar berarti berpartisipasi dengan siswa
dalam membentuk pengetahuan, membuat makna,
mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan
justifikasi.  Belajar adalah proses mengkonstruksi
pengetahuan.  Proses konstruksi itu dilakukan secara
pribadi maupun sosial.  Menurut Piaget (dalam
Wadsworth, 1971), proses perolehan pengetahuan
dilakukan siswa secara aktif melalui asimilasi atau
akomodasi.

Seiring dengan itu, apabila kita ingin
meningkatkan hasil belajar siswa tentunya tidak akan
terlepas dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran
di sekolah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah
paradigma pembelajaran dari yang semula berpusat
pada guru (teacher centered) beralih berpusat pada
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siswa (student centered), dan pendekatan yang semula
lebih banyak tekstual berubah menjadi kontekstual.
Satu inovasi yang menarik mengiringi perubahan
paradigma tersebut adalah ditemukan dan diterapkannya
model-model pembelajaran inovatif dan konstruktif
(Trianto, 2007).

Kecenderungan pembelajaran sains yang
dilakukan oleh guru adalah peserta didik hanya
mempelajari sains sebagai produk. Meskipun
sesungguhnya sains adalah bidang ilmu yang
berdimensi ganda yaitu proses dan produk (BSNP,
2006). Pembelajaran lebih bersifat teacher oriented,
guru hanya menyampaikan materi sains saja sebagai
produk dan peserta didik menghafal informasi faktual.
Peserta didik hanya mempelajari sains pada domain
kognitif yang terendah dan tidak dibiasakan untuk
mengembangkan potensi berpikirnya. Padahal
kemampuan berpikir memegang peran penting didalam
peningkatan kualitas hidup individu terutama
kterampilan berpikir kritis. Secara umum seseorang
yang memiliki kemampuan penalaran formal lebih
berhasil dalam proses pembelajaran dan lebih mampu
berpikir kritis (Lawson, 1995; Moon, 2008; Santrock,
2009).

Implikasinya adalah hasil belajar siswa yang
masih rendah.  Rendahnya hasil belajar siswa tersebut
tercermin pada kualitas pendidikan di Indonesia.
Contohnya pencapaian prestasi fisika dan matematika
siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah.
Menurut Trends in Mathematic and Science Study
(TIMSS) 2003, siswa Indonesia hanya berada di ranking
ke-35 dari 44 negara dalam hal prestasi matematika dan
di ranking ke-37 dari 44 negara dalam hal prestasi sains.
Dalam hal ini prestasi siswa kita jauh di bawah siswa
Malaysia dan Singapura sebagai negara tetangga yang
terdekat.

Dalam hal prestasi, 15 September 2004 lalu
United Nations for Development Programme (UNDP)
juga telah mengumumkan hasil studi tentang kualitas
manusia secara serentak di seluruh dunia melalui
laporannya yang berjudul Human Development Report
2004.  Di dalam laporan tahunan ini Indonesia hanya
menduduki posisi ke-111 dari 177 negara.  Apabila
dibanding dengan negara-negara tetangga saja, posisi
Indonesia berada jauh di bawahnya.

Dalam skala internasional, menurut Laporan
Bank Dunia (Greaney,1992), studi IEA (Internasional
Association for the Evaluation of Educational
Achievement) di Asia Timur menunjukan bahwa
keterampilan membaca siswa kelas IV SD berada pada
peringkat terendah.  Rata-rata skor tes membaca untuk
siswa SD: 75,5 (Hongkong), 74,0 (Singapura), 65,1
(Thailand), 52,6 (Filipina), dan 51,7 (Indonesia).  Anak-
anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30%
dari materi bacaan dan ternyata mereka sulit sekali

menjawab soal-soal berbentuk uraian yang memerlukan
penalaran.  Hal ini mungkin karena mereka sangat
terbiasa menghafal dan mengerjakan soal pilihan ganda.

Selain itu, hasil studi The Third International
Mathematic and Science Study Repeat (TIMSS-R,
1999), (IEA, 1999) memperlihatkan bahwa, diantara 38
negara peserta, prestasi siswa SLTP kelas 2 Indonesia
berada pada urutan ke-32 untuk IPA, ke-34 untuk
Matematika.  Dalam dunia pendidikan tinggi menurut
majalah Asia Week dari 77 universitas yang disurvei di
asia pasifik ternyata 4 universitas terbaik di Indonesia
hanya mampu menempati peringkat ke-61, ke-68, ke-73
dan ke-75 (Sukasmo, 2011).

Dalam menyelesaikan masalah di atas, guru
seharusnya membelajarkan keterampilan berpikir kritis
agar siswa dapat mengkonstruksi proses berpikir mereka
secara sadar dengan cara menyiapkan perangkat
keterampilan berpikir kritis berupa lembar kerja
keterampilan berpikir kritis, soal-soal yang dapat
menggiring siswa untuk berpikir kritis serta lembar
penilaian ketercapaian indikator keterampilan berpikir
kritis, sehingga dari hasil belajar yang didapat siswa,
guru dapat merefleksi proses pembelajran sebagai
perbaikan selanjutnya.

PEMBAHASAN

Berpikir merupakan keterampilan dalam
melaksanakan suatu pekerjaan, yang mendorong
kecerdasan untuk bekerja. Kecerdasan yang tinggi
mungkin berhubungan dengan keterampilan berpikir
tingkat tinggi, namun hal ini tidak selamanya benar.
Keterampilan berpikir tidak dapat berkembang secara
alamiah, sebab keterampilan berpikir harus diperkaya
oleh berbagai stimulus lingkungan dan suasana yang
beragam. Berpikir adalah suatu proses kognitif atau
aktivitas mental untuk memperoleh pengetahuan
(Presseisen dalam Costa, 1985). Menurut Solso (2008)
dalam buku psikologi kognitif, berpikir merupakan
proses umum yang mempertimbangkan masalah dalam
pikiran, dan menghasilkan pembentukan representasi
mental yang baru. Pramudya (2006) dalam Setyowati
(2011) menjelaskan konsep berpikir yaitu berbicara
dengan diri kita sendiri dalam benak dan batin masing-
masing dari hal mempertimbangkan, merenungkan,
mengamati, menganalisa, dan membuktikan sesuatu
serta menentukan hasilnya.

John Chaffee (1994), menjelaskan bahwa
berpikir sebagai sebuah proses aktif, teratur dan penuh
makna yang kita gunakan untuk memahami dunia. Dia
mendefinisikan berpikir kritis sebagai berpikir untuk
menyelidiki secara sistematis proses berpikir itu sendiri.
Maksudnya tidak hanya memikirkan dengan sengaja,
tetapi juga meneliti bagaimana kita dan orang lain
menggunakan bukti dan logika.
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Kaitannya dengan kritis, konsep berpikir sering
disebut sebagai berpikir kritis. Beberapa pendapat
menyatakan bahwa berpikir kritis dilambangkan dengan
keterampilan tertentu, seperti kemampuan untuk menilai
suatu alasan/pendapat dengan tepat, menimbang fakta-
fakta yang relevan, atau mengidentifikasi kesalahan
yang terdapat dalam suatu argument. Beberapa pendapat
lain mengatakan bahwa hal terpenting dalam berpikir
kritis adalah sebagai sikap atau pengaturan diri, seperti
kecendrungan untuk memetakan permasalahan inti
secara reflektif untuk pembentukan karakter.

Berpikir kritis telah lama menjadi pendekatan
dalam melakukan pembelajaran. John Dewey sebagai
seorang filusuf dan psikolog dikenal sebagai orang yang
telah lama mengenalkan konsep berpikir kritis. Dewey
memperkenalkan berpikir kritis sebagai “berpikir
reflektif” (Fisher, 2003). Dewey menjelaskan berpikir
reflektif merupakan analisis pada suatu keyakinan dan
bentuk pengetahuan yang diterima seseorang yang
dipandang dari sudut alasan yang mendukungnya dan
kesimpulan-kesimpulan lanjut yang menjadi
kecenderungannya melalui pertimbangan yang aktif,
persisten, teliti.

Fisher (2003) menjelaskan bahwa proses aktif
bisa dikontraskan dengan suatu contoh dimana
seseorang menerima begitu saja gagasan-gagasan dan
informasi dari orang lain, dan tidak berpikir secara
mendalam yang tidak melibatkan proses aktif dalam
pikiran yang mungkin cara berpikir seperti ini disebut
sebagai berpikir pasif. Di samping itu dalam berpikir
kritis dibutuhkan proses-proses yang persisten atau terus
menerus serta teliti. Fisher sendiri menjelaskan berpikir
kritis sebagai proses interpretasi dan evaluasi yang
terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi,
informasi dan argumentasi (Fisher and Scriven, 1997
dalam Fischer, 2003: 10).

Berpikir kritis adalah sebuah proses sistematis
dan terorganisasi yang memungkinkan siswa untuk
merumuskan, mengevaluasi bukti, asumsi, logika dan
bahasa yang mendasari pernyataan orang lain serta
pendapat mereka sendiri. Tujuan dari berpikir kritis
adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam.
Pemahaman yang membuat kita mengerti maksud di
balik ide yang mengarahkan ide kita setiap hari.
Pemahaman mengungkapkan makna di balik suatu
kejadian. Proses berpikir kritis mengharuskan
keterbukaan pikiran, kerendahan hati, dan kesabaran.
Karena ingin sekali melihat makna dibalik informasi
dan kejadian, pemikir kritis selalu berpikiran terbuka
saat mereka mencari keyakinan yang di timbang baik-
baik berdasarkan bukti logis dan logika yang benar
(Elaine, 2002).

Kemampuan berpikir kritis merupakan
keterampilan seseorang dalam menggunakan proses
berpikirnya untuk menganalisis argumen dan

memberikan interpretasi berdasarkan persepsi yang
sahih melalui logical reasoning, analisis asumsi dan
interpretasi logis (Hamzah, 2011)

Menurut Ennis (dalam Norris dan Ennis, 1989),
berpikir kritis didefinisikan “critical thinking as the
ability to make reasonable assessments of statements, to
which we would add that critical thinking is the best
thought of as an attitude or a persistent disposition to
make such assessments”. Berpikir kritis merupakan
sebuah proses yang bertujuan untuk membuat keputusan
yang masuk akal mengenai apa yang kita percayai dan
apa yang kita kerjakan. Terdapat 6 unsur dasar dalam
berpikir kritis, yaitu fokus (focus), alasan (reason),
kesimpulan (interference), situasi (situation), kejelasan
(clarity), dan tinjauan ulang (overview) (Amri,
2010:62).

Kemampuan berpikir merupakan salah satu
modal yang harus dimiliki siswa sebagai bekal dalam
menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi pada masa sekarang ini. Selain itu,
kemampuan berpikir juga sebagai sarana untuk
mencapai tujuan pendidikan yaitu agar siswa mampu
memecahkan masalah taraf tingkat tinggi (Nasution,
2008). Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil
dalam kehidupannya antara lain ditentukan oleh
kemampuan berpikirnya, terutama dalam memecahkan
masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya (Ibrahim,
2007).

Banyak psikolog pendidikan yang percaya
bahwa pemikiran yang baik dapat dan seharusnya
dikembanhkan di sekolah. Akan tetapi, jelas,
mengajarkan tentang bepikir melibatkan jauh lebih
banyak dari sekedar praktik-praktik kelas standar seperti
menjawab pertanyaan-pertanyaan “yang terpikir” di
akhir bab atau berpartisipasi dalam diskusi yang
dipimpin guru.

Cara lain untuk mengembangkan keterampilan
berpikir siswa adalah memberikan cognitive
apprenticeship dalam analisis, problem solving, dan
penalaran melalui pelajaran-pelajaran reguler dalam
kurikulum. David Perkins, dkk, 1993), menyarankan
agar guru melakukan ini dengan menciptakan sebuah
budaya berpikir dikelasnya. Hal ini berarti bahwa ada
spirit of inquisitiveness dan berpikir kritis, menghormati
penalaran dan kreatifitas, dan ekspektasi bahwa siswa
akan belajar dan memahami. Dalam kelas seperti itu,
pendidikan dilihat sebagai enkulturasi, sebuah proses
yang luas dan kompleks untuk memperoleh
pengetahuan dan memahami, yang konsistten dengan
teori Vygotsky tentang mediated learning. Persis seperti
yang diajarkan budaya asal kepada kita tentang bahasa,
budaya kelas dapat mengajarkan pelajaran-pelajaran
tentang berpikir dengan memberikan model-model
pemikiran yang baik; memberikan pengajaran langsung
tentang proses berpikir; dan mendorong latihan proses
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berpikir melalui interaksi dengan orang lain (Anita,
2009).

Keterampilan berpikir kritis berguna di hampir
setiap situasi kehidupan.Berpikir kritis merupakan
jantung dari kegiatan membaca, menulis, bicara dan
mendengarkan dengan efektif. Kemampuan berpikir
kritis memungkinkan kita untuk menyatukan
penguasaan isi dengan tujuan-tujuan yang sangat
beragam, seperti self-esteem, disiplin-diri, pendidikan
multikultural, pembelajaran kooperatif yang efektif, dan
problem solving. Kemampuan berpikir kritis
memungkinkan semua pengajar dan administrator untuk
menaikkan tingkat pengajaran dan tingkat berpikirnya
sendiri (Anita, 2009).

Menurut Hassoubah (2002), kemampuan berpikir
kritis dan kreatif sangat penting untuk mengembangkan
kemampuan berpikir lainnya, yaitu kemampuan untuk
membuat keputusan dan penyelesaian masalah.
Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu modal
dasar atau modal intelektual yang sangat penting bagi
setiap orang, selain itu menurut Penner dalam Ibrahim
(2007), kemampuan ini merupakan bagian yang
fundamental dalam kematangan manusia. Berpikir kritis
adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan
menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang
harus dipercayai dan dilakukan (Hassoubah, 2002).
Berpikir kritis merupakan kegiatan menganalisis ide
atau gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakan
secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji dan
mengembangkannya ke arah yang lebih sempurna.
Proses mental ini menganalisis ide dan informasi yang
diperoleh dari hasil pengamatan, pengalaman, akal sehat
atau komunikasi.

Menurut Muhfahroyin, kemampuan berpikir
kritis merupakan proses kognitif untuk memperoleh
pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan
berpikir kritis adalah kemampuan berpikir peserta didik
untuk membandingkan dua atau lebih informasi dengan
tujuan memperoleh pengetahuan melalui pengujian
terhadap gejala-gejala menyimpang dan kebenaran
ilmiah (dalam Setyowati, 2011).

Orang yang berpikir kritis akan mengevaluasi
dan kemudian menyimpulkan suatu hal berdasarkan
fakta untuk membuat keputusan. Menurut Hassoubah
(2002), salah satu ciri orang yang berpikir kritis akan
selalu mencari dan memaparkan hubungan antara
masalah yang didiskusikan dengan masalah atau
pengalaman lain yang relevan.

Glaser (1941) mendefinisikan berpikir kritis
sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir secara mendalam
tentang masalah-masalah dan hal-hal yang berada dalam
jangkauan pengalaman seseorang; (2) pengetahuan
tentang metode-metode inkuiri dan penalaran yang
logis; dan (3) suatu keterampilan untuk menerapkan
metode-metode tersebut. Berpikir kritis menuntun usaha

secara persisten atau terus menerus untuk menguji
setiap keyakinan atau anggapan berdasarkan bukti
pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan
yang diakibatkannya (Glaser, 1941 dalam Fisher, 2003;
Burris dan Garton, 2006).

Salah satu kontributor terkenal dalam tradisi
berpikir kritis adalah Robert Ennis. Ennis (1996: 396)
memberikan definisi yang sama dengan Hassard (2005:
332) tentang konsep berpikir kritis, yaitu berpikir kritis
sebagai pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang
berfokus untuk memutuskan apa yang harus diyakini
atau dilakukan. Dari definisi tersebut, Ennis
menjabarkan komponen berpikir kritis yaitu: (1)
merumuskan masalah;   (2) menganalisis argumen; (3)
menanyakan dan menjawab pertanyaan; (4) menilai
kredibilitas sumber informasi; (5) melakukan observasi
dan menilai laporan hasil observasi; (6) membuat
deduksi dan menilai deduksi; (7) membuat induksi dan
menilai induksi; (8) mengevaluasi; (9) mendefinisikan
dan menilai definisi; (10) menidentifikasi asumsi; (11)
memutuskan dan melaksanakan; (12) berinteraksi
dengan orang lain.

Dalam definisi lain Paul menjelaskan berpikir
kritis, yaitu cara berpikir mengenai hal, substansi atau
masalah apa saja, dimana seorang pemikir
meningkatkan kualitas pemikirannya dengan menangani
secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam
pemikiran dan menerapkan standar-standar intelektual
padanya (Paul, Fisher dan Nosich, 1993: 4, dalam
Fisher, 2003: 4-5). Paul juga menjelaskan berpikir kritis
sebagai suatu seni dalam menganalisis dan
mengevaluasi dengan maksud untuk meningkatkan
kemampuan itu sendiri (Paul & Elder, 2006: 4). Berpikir
kritis sering disebut berpikir mandiri, berpikir
mempertimbangkan, atau berpikir mengevaluasi (Reid,
2006).

Pada dasarnya segala hal yang tertuju pada suatu
pemikiran maka disebut sebagai suatu proses, dalam hal
ini kaitannya dengan berpikir kritis, Ibrahim (2007)
dalam Dwijananti (2010) menjelaskan berpikir kritis
merupakan proses mental yang mengorganisasi dengan
baik dalam mengambil keputusan penyelesaian
memecahkan masalah dengan menganalisis dan
menginterpretasi data dalam kegiatan inkuiri ilmiah.

Menurut Russel (1956: 285) dalam
Philanthananond (1993) menjelaskan berpikir kritis
sebagai proses memeriksa informasi dari sudut pandang
fakta yg terkait, membandingkan objek atau pernyataan
dengan beberapa aturan atau standar, dan
menyimpulkan atau melaksanakan keputusan yang telah
dibuat. Scriven dan Paul (2009, 1996), Scriven (1996)
dalam Karen (2006),  menjelaskan berpikir kritis
sebagai suatu proses intelektual secara aktif dan
terampilan mengkonseptualisasi, menerapkan,
menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi
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informasi yang dikumpulkan, atau dihasilkan dengan
mengobservasi, merefleksi, mempertimbangkan, atau
mengkomunikasi, sebagai panduan untuk dipercaya dan
dilakukan.

Secara spesifik berpikir kritis dipandang sebagai
proses kognitif. Muhfahroyin (2009) mengungkapkan
kemampuan berpikir kritis merupakan proses kognitif
untuk memperoleh pengetahuan. Kemampuan kognitif
yang umum meliputi kemampuan untuk menafsirkan,
menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan,
menjelaskan dan meregulasi diri (Facione dalam Bailin
dkk., 1999).

Hampir setiap orang yang bergelut dalam bidang
berpikir kritis telah menghasilkan daftar keterampilan-
keterampilan berpikir yang mereka pandang sebagai
landasan untuk berpikir kritis. Lipman dalam
Jeevanantham (2005) berpendapat bahwa berpikir kritis
sebagai suatu keterampilan, berpikir dengan
bertanggung jawab yang memfasilitasi keputusan yang
baik karena (a) bergantung pada kriteria, (b) mengoreksi
diri, (c) peka pada konteks. Ditambahkan oleh Rudinow
dan Barry (2008) bahwa berpikir kritis layaknya
sekumpulan perangkat-perangkat terkonsep dengan
menghubungkan kemampuan intelektual dan strategi
yang berguna untuk membuat keputusan-keputusan
yang beralasan tentang apa yang akan dilakukan atau
diyakini.

Menurut Paul dan Elder (2006), keterampilan
berpikir kritis dapat dipilah menjadi delapan fungsi
dimana masing-masing fungsi mewakili bagian penting
dari kualitas berpikir dan hasilnya secara menyeluruh,
yaitu:
a. Question at issue (mempertanyakan masalah).

Merupakan kesadaran untuk mempertanyakan
sesuatu yang memang diperlukan. Adanya
pertanyaan dapat mengidentifikasi sebuah isu atau
masalah yang perlu dijawab.

b. Purpose (tujuan). Tujuan menunjukkan adanya
hasil yang ingin dicapai oleh seseorang.

c. Information (informasi). Informasi dapat berupa
data, fakta, observasi, pengalaman atau sumber-
sumber lain yang dapat membantu seseorang
menjawab pertanyaan. Agar dapat menjawab
pertanyaan yang selanjutnya menuju ke arah hasil
yang akan dicapai membutuhkan informasi yang
tepat. Informasi menjadi inti dari pemikiran karena
informasi adalah bahan yang dapat digunakan
untuk mengembangkan gagasan-gagasan dan
menyatukan pemikiran-pemikiran baru.

d. Concept (konsep). Konsep adalah teori, definisi,
aturan-aturan, dan kaidah-kaidah yang mengatur
pemikiran dan tindakan. Konsep memberikan
dukungan pada keputusan-keputusan yang dibuat.
Konsep merupakan pola-pola berpikir manusia

yang menampilkan sebuah bingkai kerja di dalam
berpikir dan bertindak.

e. Assumtions (asumsi). Merupakan anggapan dasar
yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Asumsi
menggambarkan “baseline” (garis dasar) pikiran
dan jika terjadi kekeliruan dalam berasumsi, maka
penalaran yang berakar pada asumsi juga akan
keliru.

f. Points of view (sudut pandang). Perbedaan sudut
pandang seseorang dalam menalar dan berpikir
merupakan bagian dari berpikir kritis yang
melibatkan proses interpretasi dan memahami
sesuatu. Orang-orang menalar dan berpikir dari
sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang
seseorang berawal dari latar belakang
kehidupannya, cara berpikir, pengalaman, dan sikap
individu. Berpikir kritis melibatkan sebuah proses
menginterpretasi dan memahami sudut pandang
orang lain seperti memahami sudut pandang
sendiri.

g. Interpretation and inference (interpretasi dan
menarik kesimpulan). Berpikir merupakan proses
memadukan informasi baru dengan gagasan baru ke
dalam sudut pandang yang telah ada, konsep dan
asumsi. Interpretasi diperlukan untuk memahami
data dan menarik kesimpulan. Penalaran untuk
menarik kesimpulan merupakan kombinasi dari
kemampuan bertanya, pengujian, penyelidikan dan
pemahaman terhadap kegiatan yang dilakukan.

h. Implication and consequences (implikasi dan
akibat-akibat). Penalaran dan berpikir membawa
implikasi dan akibat-akibat. Kesimpulan yang
dibuat memiliki implikasi dan menimbulkan akibat-
akibat tertentu. Keputusan yang dibuat, keyakinan
dan sikap akan mempengaruhi apa yang terjadi di
masa depan.

Keterampilan-keterampilan dalam berpikir kritis
menurut Glaser (1941) dalam Fisher (2003)
mendaftarkan kemampuan untuk: (a) mengenal
masalah; (b) menemukan cara-cara yang dapat dipakai
untuk menangani masalah-masalah itu; (c)
mengumpulkan dan menyusun informasi yang
diperlukan; (d) mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai
yang tidak dinyatakan; (e) memahami dan
menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan khas; (f)
menganalisis data; (g) menilai fakta dan mengevaluasi
pernyataan-pernyataan; (h) mengenal adanya hubungan
yang logis antara masalah-masalah; (i) menarik
kesimpulan-kesimpulan dan kesamaan-kesamaan yang
diperlukan; (j) menguji kesamaan-kesamaan dan
kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil; (k)
menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang
berdasarkan pengalaman yang lebih luas, dan (l)
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membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan
kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

Fisher (2003) sendiri menjelaskan beberapa
keterampilan penting dalam berpikir kritis, yaitu: (a)
mengidentifikasi elemen-elemen dalam kasus yang
dipikirkan, khususnya alasan-alasan dan kesimpulan-
kesimpulan; (b) mengidentifikasi dan mengevaluasi
asumsi-asumsi; (c) mengklarifikasi dan
menginterpretasi pernyataan-pernyatan dan gagasan-
gagasan; (d) menilai ekseptabilitas, khususnya
kredibelitas, klaim-klaim; (e) mengevaluasi argumen-
argumen yang beragam jenisnya; (f) menganalisis,
mengevaluasi, dan menghasilkan penjelasan-penjelasan;
(g) menganalisis, mengevaluasi dan membuat
keputusan-keputusan; (h) menarik inferensi-inferensi,
dan; (i) menghasilkan argumen-argumen.

Dari beberapa teori mendasar tentang berpikir
kritis tersebut, maka dapat ditarik suatu benang merah
tentang makna berpikir kritis yaitu, berpikir kritis adalah
proses kognitif dimana siswa secara sadar
mengkonstruksi pemikirannya untuk menilai
kesimpulan dari permasalah-permasalahan yang
diberikan dan pengalaman belajar yang mereka tempuh.

Berpikir Kritis dalam Pembelajaran
Dari pandangan teori belajar konstruktivis

dinyatakan bahwa mengajar bukanlah memindahkan
pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu
kegiatan yang memungkinkan siswa membangun
sendiri pengetahuannya. Prinsip konstruktivis
didasarkan oleh ide dimana pembelajaran
mengembangkan pengetahuannya secara aktif, dan
bukan menerimanya secara pasif dalam bentuk paket,
dari guru atau sumber-sumber dari luar (Woolfolk,
2009). Woolfolk juga menjelaskan bahwa pendekatan
konstruktivis lebih menekankan pengetahuan yang
digunakan daripada simpanan fakta, konsep, atau
keterampilan yang tidak diaktifkan. Tujuan
pembelajaran termasuk mengembangkan kemampuan
untuk menemukan dan mengatasi masalah-masalah
yang ill-structured, pemikiran kritis, inquiry, self-
determination, dan keterbukaan terhadap berbagai
macam perspektif (Driscoll, 2005 dalam Woolfolk,
2009). Pendekatan konstruktivis merekomendasikan
lima kondisi untuk pembelajaran: 1) melekatkan
pembelajaran di lingkungan pembelajaran yang
kompleks, realistis, dan relevan; 2) menyiapkan
negosiasi sosial dan tanggung jawab bersama sebagai
bagian pembelajaran; 3) mendukung berbagai macam
perspektif  dan menggunakan berbagai macam
representasi isi; 4) mengembangkan kesadaran diri dan
pemahaman bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang
dikonstruksikan, dan; 5) mendorong rasa memiliki
dalam pembelajaran (Driscoll, 2005; Marshall, 1992
dalam Woolfolk, 2009: 151). Sementara mengajar

berpikir menuntut iklim ruang kelas yang positif dan
mendukung, diantaranya dapat dilakukan dalam proses
pembelajaran di kelas: 1) setiap guru memberi siswa
informasi dan memulai pelajaran dengan cara terbuka
dan tidak mengancam; 2) semua komentar siswa
diterima dan dihargai; 3) setiap guru mendorong
semangat kerjasama ketimbang kompetisi dan
menghindari untuk membanding-bandingkan sesama
siswa; 4) guru fokus pada pembelajaran dan
pemahaman ketimbang pemberian nilai dan kinerja
(Eggen dan Kauchak, 2012: 118).

Parkins (1993) dalam Eggen dan Kauchak
(2012: 110) mengatakan bahwa pembelajaran adalah
dampak dari berpikir. Retensi, pemahaman dan
penggunaan aktif pengetahuan bisa tercipta hanya
dengan pengalaman pembelajaran di mana murid
berpikir tentang, dan berpikir dengan, apa yang mereka
pelajari. Pembelajaran dan berpikir tidak bisa
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dikatakan oleh
Eggen dan Kauchak (2012: 110), semakin berkembang
penuh keterampilan berpikir siswa, semakin sering
mereka belajar. Kemudian, semakin sering mereka
belajar tentang satu topik, semakin baik mereka mampu
berpikir kritis tentang topik tersebut.

Sejumlah ahli menyimpulkan bahwa manusia
tidak memiliki kecenderungan alamiah untuk berpikir
secara kritis. Orang yang memiliki motivasi tinggi pun
sering berpikir sama tidak kritisnya ketimbang mereka
yang memiliki motivasi rendah (Machperson dan
Stanovich, 2007 dalam Eggen dan Kauchak, 2012: 112).
Berpikir kritis merupakan ranah berpikir tingkat tinggi,
dimana pemikiran tingkat tinggi dapat dan seharusnya
diajarkan pada siswa di sekolah (Woolfolk, 2009: 169).
Kita bisa membantu melatih siswa berpikir kritis lewat
kegiatan pembelajaran yang sederhana dan langsung
(Eggen dan Kauchak, 2012: 115).

PENUTUP
Kesimpulan dan Saran
Siswa hendaknya dibelajarkan keterampilan berpikir
kritis agar siswa dapat mengkonstruksi proses berpikir
mereka secara sadar dengan cara menyiapkan perangkat
keterampilan berpikir kritis berupa lembar kerja
keterampilan berpikir kritis, soal-soal yang dapat
menggiring siswa untuk berpikir kritis serta lembar
penilaian ketercapaian indikator keterampilan berpikir
kritis, sehingga dari hasil belajar yang didapat siswa,
guru dapat merefleksi proses pembelajran sebagai
perbaikan selanjutnya. Berpikir kritis adalah proses
kognitif dimana siswa secara sadar mengkonstruksi
pemikirannya untuk menilai kesimpulan dari
permasalah-permasalahan yang diberikan dan
pengalaman belajar yang mereka tempuh. Kita bisa
membantu melatih siswa berpikir kritis lewat kegiatan
pembelajaran yang sederhana dan langsung.
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Abstrak
Salah satu masalah pendidikan yang sulit dipecahkan adalah masalah. Tujuan penelitian ini adalah
untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Fisika siswa kelas Madrasah Aliyah Negeri Sengkol
tahun pelajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas X sedangkan sampelnya kelas
XA, penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) dengan penerapan model guided
inquiry dilengkapi penilaian portofolio hasil penelitian dengan menunjukkan peningkatan hasil
belajar dan aktivitas belajar siswa pada siklus I nilai rata-rata kelas 69,50  ketuntasan klasikal 55%,
aktivitas belajar siswa pada skor  15,40 dan 18,20 dengan kategori cukup aktif, sedangkan pada
siklus II nilai rata-rata kelas 80,00 dengan ketuntasan klasikal 90%, nilai rata-rata ativitas siswa
19,40 dan 22,80 dengan kategori aktif. Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa diperoleh
dengan cara melakukan perbaikan kekurangan yang dilakukan pada proses pembelajaran
sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran berbasis
portofolio dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas XA Madrasah Aliyah Negeri
Sengkol tahun pelajaran 2013/2014.

Kata Kunci: Aktivitas belajar, Hasil belajar, Model Pembelajaran Guided Inquiry.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang
terpenting dalam perkembangan manusia karena dengan
pendidikan akan dihasilkan manusia-manusia yang
berkualitas. Sekolah merupakan suatu lembaga
pendidikan yang diharapkan mampu menghasilkan
manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, sekolah tidak
hanya berperan dalam proses edukasi yaitu proses
pendidikan yang menekankan pada kegiatan mendidik,
akan  tetapi di dalam sekolah juga terjadi proses
sosialisasi dan bermasyarakat terutama pada siswa. Di
dalam sekolah juga terjadi proses perubahan tingkah
laku untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Asumsi dasar yang menyebabkan hasil belajar
siswa kurang optimal karena model pembelajaran yang
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar belum
melibatkan peran serta dan keaktifan siswa secara
menyeluruh. Ada sebagian kecil siswa yang belum
berperan serta dan aktif dalam proses balajar mengajar.
Dalam proses pembelajaran, siswa yang aktif hanyalah
siswa-siswa tertentu saja. Keadaan ini sangat berbeda
apabila dibandingkan dengan siswa yang aktif. Siswa
yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran
cenderung kurang berani untuk bertanya kepada guru
dan mereka hanya menerima saja pengetahuan yang
datang kepadanya. Hal ini dapat menimbulkan kesan
bahwa  kelas hanya dikuasai  oleh siswa yang tertentu

saja, dan siswa yang kurang aktif tidak diberi
kesempatan untuk berperan serta dalam kegiatan belajar
mengajar. Sehingga hal ini secara langsung dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa.

METODE PENELITIAN
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan
kelas adalah penelitian pembelajaran yang dilakukan di
dalam kelas untuk perbaikan. Kata lainya adalah
penelitian praktis (practical inquiry), karena
permasalahan yang dihadapi dan diamati oleh guru,
maka solusinya dirancang berdasarkan kajian teori
pembelajaran dan input dari teori lapangan. Penelitian
tindakan kelas ini juga menekankan pada suatu kajian
yang benar-benar dari situasi ilmiah kelas sehingga
rnampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar
mengajar.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah
penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model
siklus yang setiap siklusnya terdiri dari perencanaan,
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Pada
penelitian ini rencana tindakan terdiri dari satu kali
pertemuan dengan gambar siklus sebagai berikut:
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Gambar 1 Siklus penelitian tindakan kelas (Arikunto 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Penelitian mengenai Penerapan Model Guided
Inquiry dilengkapi Penilaian Portofolio dapat
Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa tahun
Pelajaran 2013/2014 dengan siswanya yang berjumlah
20 orang siswa.
Pembelajaran yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah
Negeri Sengkol kelas X A belum melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran model guided inquiry  dilengkapi

penilaian portofolio pada pembelajaran fisika khususnya
pada materi alat-alat optik, sehingga hasil belajar siswa
belum mencapai KKM (Kriteri Ketuntasan Minimal)
yang ditentukan sekolah pada awal semester. Untuk
mengantisipasi hal tersebut peneliti mengadakan
penelitian di kelas X A, peneliti menggunakan
pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar siswa yaitu dengan menerapkan model
guided inquiry yang dilengkapi penilaian portofolio
dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.

Diagram Batang 1 Perbandingan Hasil Belajar dan Aktivitas Belajar Siswa Pada Siklus I dan Siklus II
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Pembahasan
Penerapan model guided Inquiry yang dilengkapi

penilaian portofolio pada materi pokok alat-alat optik
dikelas X A Madrasah Aliyah Negeri Sengkol
diperoleh hasil berupa data hasil dan aktivitas siswa
serta dianalisis menggunakan metode yang telah
ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian,
aktivitas belajar siswa pada siklus I terlihat bahwa skor
aktivitas belajar siswa sebesar 15,40 dan 18,20 dengan
kriteria cukup aktif dan analisis hasil evaluasi belajar
siklus I dari 20 orang siswa yang mengikuti tes evaluasi,
terdapat 11 orang yang dinyatakan tuntas atau
mendapatkan nilai ≥ 75 dengan presentase ketuntasan
klasikal sekitar 65 % dengan nilai rata-rata kelas 69,50.
Hasil ini belum memenuhi ketuntasan klasikal yang
diinginkan yaitu 85% maka penelitian ini harus
dilanjutkan ke siklus II

Berdasarkan analisis data di atas, hasilnya belum
memenuhi indikator keberhasilan sesuai dengan tujuan
yang diharapkan, kekurangan-kekurangan yang terjadi
pada siklus I dilakukan penyempurnaan atau perbaikan
pada siklus II. Adapun kekurangan-kekurangan itu
adalah sebagai berikut: (a) Siswa belum memahami cara
mengidentifikasi masalah yang akan dikaji sesuai
dengan materi pokok sehingga banyak maslah yang
dikemukakan oleh siswa tidak berkaitan dengan materi
yang akan dibahas. Hal ini diatasi pada siklus II dengan
memberikan satu contoh masalah yang dapat dijadikan
bahan kajian pada materi pembelajaran yang akan
dibahas. (b) Waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas cukup lama. Hal ini diperbaiki
pada siklus II dengan cara memberikan sumber belajar
pada setiap kelompok sesuai dengan permasalahan yang
dikaji, menyiapkan gambar rumit dan menyiapkan
kelengkapan belajar. (c) Sebagian siswa kurang serius
dalam kegiatan membuat portofolio dokumen maupun
portofolio tayangan karena merasa tidak akan mendapat
tugas untuk menyajikan hasil kerjanya. Hal ini diatasi
dengan menjelaskan bahawa wakil yang akan maju
menyajikan portofolio akan diacak, dan semua anggota
kelompok memiliki tugas untuk membantu menjawab
pertanyaan dari peserta diskusi sehingga memacu
masing-masing siswa untuk lebih serius dalam
berdiskusi. (d) Diskusi kelas didominasi oleh siswa
yang pintar akibatnya siswa yang maju hanya beberapa
orang saja, hal ini diperbaiki pada siklus II dengan
meminta siswa yang berkemampuan lebih rendah untuk
mengemukakan pendapat lebih dahulu kemudian siswa
yang pintar diminta untuk melengkapi jawaban
temannya. (e) Portofolio dokumentasi dan potofolio
tayangan pada siklus I disimpan pada folder siswa
dalam dokumen guru. Pada siklus II portofolio
dokumentasi dibawa siswa masing-masing sedangkan

portofolio tayangan dijadikan pajangan dikelas dengan
harapan siswa dapat melihat hasil kerjanya setiap saat.

Setelah memperbaiki kekurangan-kekurangan
pada siklus I, berdasarkan analisa data, hasil observasi
siswa pada siklus II menunjukan peningkatan skor
menjadi  19,40 dan 22,80 dengan kategori aktif. Hasil
evaluasi belajar siswa meningkat dari ketuntasan
klasikal 65 % dengan nilai rata-rata 69,50 pada siklus I
menjadi ketuntasan klasikal 90 % dengan nilai rata-rata
80 pada siklus II.. Penelitian ini hanya sampai pada
siklus II karena hasil belajar dan aktivitas siswa telah
mencapai indikator yang ditetapkan.

Pencapaian ketuntasan belajar dan peningkatan
aktivitas siswa pada siklus II menunjukan bahwa
melalui penerapan model guided inquiry yang
dilengkapi penilaian portofolio dapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa kelas X A Madrasah
Aliyah Negeri Sengkol. Dengan deimikian model
guided inquiry yang dilengkapi penilaian portofolio
dapat digunakan sebagai alternatif untuk meningkatkan
hasil dan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran
fisika.

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan tujuan dari penelitian ini
maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model
Guided Inquiry dilengkapi penilaian portofolio dapat
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar Fisika siswa
kelas X A tahun pelajaran 2013/2014.

B. Saran
1. Bagi siswa, yaitu diharapkan dapat memberikan

pengalaman belajar yang lebih baik dan menyenangkan.
2. Bagi guru, yaitu dapat menjadi salah satu alternatif

model  pembelajaran yang dapat digunakan dalam
kegiatan belajar mengajar sehingga proses belajar
mengajar menjadi lebih baik.

3. Bagi sekolah,sebagai bahan inspirasi bagi guru lain
yang melakukan penelitian dengan menggunakan model
pembelajaran yang sudah dirancang dan berhasil.
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Abstrak

Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja
dari guru ke siswa. Pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada siswa
untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga siswa belajar
tidak hanya untuk mencapai hasil, melainkan juga belajar bagaimana belajar sebagai aspek penting
untuk kecakapan hidup. Model pembelajaran sangat penting bagi siswa, karena minat dan perhatian
dapat meningkatkan interaksi siswa dan guru. Materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan masalah
yang dihadapi oleh siswa agar siswa dapat dengan mudah memahami dan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Melalui studi literatur yang dilakukan, didapatkan salah satu model pembelajaran
yang dipandang cocok untuk mengimplementasi pembelajaran sesuai harapan kurikulum 2013 adalah
model pembelajaraan ARIAS. ARIAS merupakan satu kesatuan dari lima komponen yang disusun
berdasarkan teori belajar yaitu Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction. Model
pembelajaran ARIAS adalah suatu model pembelajaran yang memperhatian sikap, mental, dan emosi
siswa. Dalam proses pembelajaran model ARIAS menumbuhkan motivasi dan minat siswa untuk selalu
aktif dalam proses pembelajaran sehingga siswa selalu tertarik dalam mengikuti pelajaran.
Pembelajaran model ARIAS dapat dilakukan salah satunya dalam mata pelajaran IPA. Penelitian
mengenai penerapan model pembelajaran ARIAS yang diterapkan di berbagai jenjang pendidikan telah
banyak dilakukan dan mendapatkan hasil yang baik.

Kata kunci: Model Pembelajaran ARIAS, IPA, Kurikulum 2013

Abstrack

Curriculum 2013 adheres to the basic view that knowledge can not be moved away from the teacher to
the student. Learning must regard to the opportunity given to the students to construct knowledge in the
learning activities are carried out, so that students learn not only to achieve results, but also learn how to
learn as an important aspect of life skills. The learning model is very important for students, because of
the interest and attention can improve student and teacher interaction. The material is taught to be
adapted to the problems faced by the students so that students can easily understand and apply them in
daily life. Through literature study conducted, it was found one model of learning that is deemed suitable
for implementing appropriate learning curriculum expectations in 2013 is a model of learning ARIAS.
ARIAS is a unity of the five components is based on the theory of learning, namely Assurance, Relevance,
Interest, Assessment, Satisfaction. ARIAS learning model is a model of learning that memperhatian
attitude, mental, and emotional students. In the learning process model of ARIAS motivation and interest
of students to always be active in the learning process so that students are always interested in
participating in the lesson. ARIAS learning models can be one of them in science. Research on the
application of learning models ARIAS applied at various levels of education have been carried out and
get good results.

Keywords: Learning Model ARIAS, Science, Curriculum 2013
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PENDAHULUAN
Pendidikan mempunyai peran yang paling dominan

bagi manusia, oleh sebab itu pendidikan harus
mendapatkan perhatian dan prioritas yang tinggi oleh
pemerintah, pengelola pendidikan, maupun masyarakat
umumnya. Pendidikan yang berkualitas tidak terlepas
dari peran guru dalam proses pembelajaran. Guru dituntut
mampu menciptakan situasi pembelajaran yang aktif,
kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dalam proses
kegiatan pembelajaran. Ilmu Pengetahuan Alam sebagai
bagian dari ilmu pengetahuan merupakan salah satu mata
pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam
menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Ilmu
Pengetahuan Alam pada disiplin ilmu lainnya dan
aplikasinya pada perkembangan teknologi. Mengingat
pentingnya peranan Ilmu Pengetahuan Alam, maka dalam
rangka menerapkan pendidikan yang bermutu pemerintah
melakukan perubahan pada bidang pendidikan.
Perubahan yang terjadi adalah pergantian Kurikulum
2013 dari kurikulum sebelumnya yang diterapkan pada
sekolah/madrasah.

Kegiatan pembelajaran dalam Kurikulum 2013
diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang
dimiliki siswa agar mereka dapat memiliki kompetensi
yang diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta
mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada
pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan
secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang
satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan
demikian, proses pembelajaran secara utuh melahirkan
kualitas pribadi yang mencerminkan keutuhan
penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
terintegrasi (Hosnan, 2014). Dengan demikian, proses
pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi
yang mencerminkan keutuhan penguasaan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang terintegrasi.

Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari
guru ke siswa. Siswa adalah subjek yang memiliki
kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah,
mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk
itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan
yang diberikan kepada siswa untuk mengkonstruksi
pengetahuan yang dimiliki siswa, agar benar-benar
memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, siswa
perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah,
menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya
keras mewujudkan ide-idenya.

Model pembelajaran sangat penting bagi siswa,
karena minat dan perhatian dapat meningkatkan interaksi
siswa dan guru. Dalam beberapa kasus kegiatan proses
belajar mengajar di kelas banyak dijumpai pembelajaran
IPA yang dilaksanakan masih belum didominasi oleh
ceramah, disamping metode tanya jawab, diskusi, dan
eksperimen, tetapi perencanaan pembelajarannya kurang
maksimal. Dalam proses pembelajaran siswa diarahkan
kepada kemampuan untuk menghafal dan menerima
berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami
informasi yang diingatnya dan tanpa menghubungkan

informasi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini
menyebabkan peran siswa kurang terlihat, siswa kurang
kreatif dan tidak berinisiatif mempelajari sendiri materi
yang diberikan sehingga menyebabkan siswa bersifat
pasif. Padahal yang diharapkan pada kegiatan
pembelajaran yang dilakukan adalah siswa belajar tidak
hanya untuk mencapai hasil, melainkan juga belajar
bagaimana belajar, sebagai pondasi dasar bagi siswa
untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan
bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai
aspek penting untuk kecakapan hidup.

Mengacu pada latar belakang di atas, salah satu model
pembelajaran yang dipandang cocok untuk
mengimplementasi pembelajaran sesuai harapan
kurikulum 2013 serta menumbuhkan motivasi dan minat
siswa untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran
adalah model pembelajaran ARIAS.

PEMBAHASAN
A. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori
“pendidikan berdasarkan standar” (standard-based
education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi
(competency-based curriculum). Kurikulum 2013
menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru (taught
curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan
berupa kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan
masyarakat; dan (2) pengalaman belajar langsung peserta
didik (learned-curriculum) sesuai dengan latar belakang,
karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik.
Pengalaman belajar langsung individual peserta didik
menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil
belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum

Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk
memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi
peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk
bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan
bertindak. Kompetensi untuk Kurikulum 2013 dirancang
sebagai berikut:

1. Isi atau konten kurikulum yaitu kompetensi
dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI)
kelas dan dirinci lebih lanjut dalam Kompetensi
Dasar (KD) mata pelajaran.

2. Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara
kategorial mengenai kompetensi dalam aspek
sikap, pengetahuan, dan ketrampilan (kognitif dan
psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik
untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata
pelajaran. Kompetensi Inti adalah kualitas yang
harus dimiliki seorang peserta didik untuk setiap
kelas melalui pembelajaran KD yang
diorganisasikan dalam proses pembelajaran siswa
aktif.

3. Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi
yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema
untuk SD/MI, dan untuk mata pelajaran di kelas
tertentu untuk SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK.

4. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar di jenjang
pendidikan dasar diutamakan pada ranah sikap
sedangkan pada jenjang pendidikan menengah
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pada kemampuan intelektual (kemampuan
kognitif tinggi).

5. Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris
(organizing elements). Kompetensi Dasar yaitu
semua KD dan proses pembelajaran
dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam
Kompetensi Inti.

6. Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan
pada prinsip akumulatif, saling memperkuat
(reinforced) dan memperkaya (enriched) antar
mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi
horizontal dan vertikal).

7.  Silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar
untuk satu tema (SD/MI) atau satu kelas dan satu
mata pelajaran (SMP/MTS,
SMA/MA,SMK/MAK). Dalam silabus tercantum
seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di
kelas tersebut.

8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata
pelajaran dan kelas tersebut.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
dunia.

B. Pembelajaran IPA dalam Kurikulum 2013
Pada kurikulum 2013 materi IPA; dalam hal ini yang

terdiri dari biologi, fisika, dan kimia; disajikan terpadu,
pada jenjang SMP/MTs/SMPLB. Sedangkan di SD/MI
mata pelajaran disajikan secara tematik integratif. Pada
jenjang SMA biologi, fisika, dan kimia masuk dalam
mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu-ilmu
alam.

Pembelajaran IPA merupakan sesuatu yang harus
dilakukan oleh siswa bukan sesuatu yang dilakukan
terhadap siswa sebagaimana yang dikemukakan National
Science Educational Standart (dalam Purwanti, 2013)
bahwa ”Learning science is an active process. Learning
science is something student to do, not something that is
done to them”. Dalam pembelajaran sains siswa dituntut
untuk belajar aktif yang terimplikasikan dalam kegiatan
secara fisik ataupun mental, tidak hanya mencakup
aktivitas hands-on tetapi juga minds-on. Proses
pembelajaran IPA menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi
agar menjelajahi dan memahami alam sekitar secara
ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan untuk inquiry dan
berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk
memperoleh pengalaman dan pemahaman yang lebih
mendalam tentang alam sekitar.

IPA mempunyai objek dan persoalan yang holistik
sehingga IPA perlu disajikan secara holistik.  Menurut
Sund & Trowbridge (1973: 2), kata science sebagai “both
a body of knowledge and a process”. Sains diartikan
sebagai bangunan ilmu pengetahuan dan proses. Lebih
lanjut, sains didefinisikan mempunyai tiga elemen
penting yaitu sikap, proses dan produk. Makna sains

mencakup tiga komponen utama yaitu komponen sikap,
proses serta produk (hasil) dari kegiatan. Komponen
sikap menekankan pada kegiatan dan pola pikir yang
dilakukan dan diharapkan dapat menjadi sikap yang tetap
dilakukan dalam setiap aktivitas kehidupan. Sains sebagai
metode mengandung arti bahwa ciri seorang saintis harus
memecahkan persoalan berdasarkan pada metode ilmiah
yang dapat diterima secara logis.

Dengan demikian pembelajaran IPA dalam
Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk berperan aktif dan
mampu melatih berpikir menggunakan langkah-langkah
ilmiah dalam belajar, yang pada akhirnya diharapkan
siswa belajar tidak hanya untuk mencapai hasil,
melainkan mengikuti alur proses belajar.

C. Model Pembelajaran ARIAS
Model pembelajaran ARIAS merupakan modifikasi

dari model ARCS. Model ARCS (Attention, Relevance,
Confidence, Satisfaction) dikembangkan berdasarkan
teori nilai harapan (expectancy value theory) yang
mengandung dua komponen yaitu nilai (value) dari
tujuan yang akan dicapai dan harapan (expectancy) agar
berhasil mencapai tujuan itu Keller (1987). Dari dua
tujuan tersebut oleh Keller (1987) dikembangkan menjadi
empat komponen. Komponen model pembelajaran itu
adalah Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction
dengan Akronim ARCS (Keller dan Kopp dalam
M.Rahman dan Sofan Amri, 2014). Pada model
pembelajaran ini tidak ada evaluasi (assessment), padahal
evaluasi merupakan komponen yang tidak dapat
dipisahkan dengan kegiatan pembelajaran (Sopah, 2008
dalam M.Rahman dan Sofan Amri, 2014). Evaluasi yang
dilaksanakan tidak hanya pada akhir kegiatan
pembelajaran tetapi perlu dilaksanakan selama proses
kegiatan berlangsung. Mengingat pentingnya evaluasi,
maka model pembelajaran ini dimodifikasi dengan
menambahkan komponen evaluasi pada model
pembelajaran tersebut. Dengan memodifikasi tersebut,
model pembelajaran yang digunakan mengandung lima
komponen yaitu: Attention (minat/perhatian); Relevance
(relevansi), Confidence (percaya diri), Satisfaction
(kepuasan/bangga), dan Assessment (evaluasi).
Modifikasi juga dilakukan dengan penggantian nama
Confidence (percaya diri) menjadi Assurance, karena kata
Assurance sinonim dengan self-confidence (Sopah, 2008
dalam M.Rahman dan Sofan Amri, 2014).

Dalam kegiatan pembelajaran guru tidak hanya
percaya bahwa siswa akan mampu dan berhasil,
melainkan sangat penting menanamkan rasa percaya diri
siswa bahwa mereka mampu dan dapat berhasil.
Demikian juga penggantian kata Attention menjadi
interest (minat) karena dalam kata interest sudah
terkandung pengertian Attention (perhatian) (Sopah, 2008
dalam M.Rahman dan Sofan Amri, 2014). Dengan kata
interest tidak hanya menarik perhatian/minat siswa pada
awal kegiatan melainkan tetap memelihara
minat/perhatian siswa tersebut selama kegiatan
pembelajaran berlangsung. Untuk memperoleh akronim
yang lebih baik dan bermakna maka urutannya
dimodifikasi menjadi Assurance, Relevance, Interest,
Assessment, Satisfaction. Makna dari modifikasi ini
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adalah usaha pertama dalam kegiatan pembelajaran untuk
menanamkan rasa yakin/percaya pada siswa. Kemudian
diadakan evaluasi dan menumbuhkan rasa bangga pada
siswa dengan memberikan penguatan. Dengan
mengambil huruf awal dari masing-masing komponen,
maka menghasilkan kata ARIAS sebagai akronim. Oleh
karena itu, model pembelajaran yang sudah dimodifikasi
ini disebut dengan model pembelajaran ARIAS (Sopah,
2008 dalam M.Rahman dan Sofan Amri, 2014 ).

Model pembelajaran ARIAS terdiri dari lima
komponen (Assurance, Relevance, Interest, Assessment,
Satisfaction). Kelima komponen dalam pembelajaran
ARIAS merupakan satu kesatuan yang diperlukan dalam
kegiatan pembelajaran. Teori belajar yang digunakan
untuk menyusun model pembelajaran ARIAS adalah
teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori
belajar konstruktivistik dan teori belajar humanistik
(Sopah, 2008 dalam M.Rahman dan Sofan Amri, 2014).

Komponen-komponen dalam pembelajaran ARIAS
(Sopah, 2008 dalam (M.Rahman dan Sofan Amri, 2014)
adalah sebagai berikut:

1. Assurance (percaya diri/yakin)
Assurance (percaya diri/yakin) yaitu
berhubungan dengan sikap percaya, yakin akan
berhasil atau yang berhubungan dengan harapan
untuk berhasil. Ada beberapa cara yang dapat
digunakan untuk mempengaruhi sikap percaya
diri siswa, antara lain:
a. Membantu siswa menyadari kekuatan dan

kelemahan diri serta menanamkan pada
siswa gambaran diri positif terhadap diri
sendiri.

b. Menggunakan suatu patokan, standar yang
memungkinkan siswa dapat mencapai
keberhasilan.

c. Memberikan tugas kepada siswa dimulai dari
yang mudah sampai tugas yang sukar.
Menyajikan materi bertahap sesuai dengan
urutan dan tingkat kesukaran.

d. Memberikan kesempatan kepada siswa
secara bertahap mandiri dalam belajar dan
melatih suatu keterampilan.

e. Menampilkan gambar, poster, atau foto
orang terkenal dan menceritakan sejarah
hidupnya sehingga mencapai sukses.

2. Relevance (relevansi)
Relevance (relevansi) berhubungan dengan
kehidupan siswa, baik kehidupan sekarang
maupun kehidupan yang akan datang. Dalam
kegiatan pembelajaran, guru perlu
memperhatikan unsur relevan ini, ada beberapa
cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan
relevansi dalam pembelajaran, antara lain:
a. Mengemukakan tujuan sasaran yang akan

dicapai. Tujuan yang jelas akan memberikan
harapan yang jelas pada siswa dan
mendorong mereka untuk mencapai tujuan
tersebut.

b. Mengemukakan manfaat pelajaran bagi
kehidupan siswa baik untuk masa sekarang
maupun masa yang akan datang.

c. Menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-
contoh yang ada hubungannya dengan
pengalaman nyata atau nilai-nilai yang
dimiliki siswa.

d. Menggunakan berbagai alternatif strategi,
metode, dan media pembelajaran yang cocok
untuk mencapai tujuan, seperti: alat peraga
dan media cerita/gambar.

3. Interest (perhatian)
Interest berhubungan dengan minat/perhatian
siswa, oleh karena itu, guru harus memperhatikan
berbagai bentuk minat/perhatian dalam kegiatan
pembelajaran. Beberapa cara yang dapat
dilakukan untuk membuat kegiatan belajar
mengajar menjadi lebih menarik, antara lain:
a. Menggunakan cerita atau analogi.
b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk

berpartisipasi aktif dalam pembelajaran,
misalnya: berdiskusi, mengajukan
pertanyaan, atau mengemukakan masalah
yang perlu dipecahkan.

c. Mengadakan variasi dalam kegiatan
pembelajaran, misalnya dari variasi serius ke
humor, dari cepat ke lambat, dari suara keras
ke suara yang sedang, dan mengubah gaya
mengajar.

d. Mengadakan komunikasi non verbal dalam
kegiatan, seperti: demonstrasi dan simulasi
yang dilakukan untuk menarik
minat/perhatian siswa.

4. Assessment (evaluasi)
Assessment (evaluasi) dilaksanakan untuk
meneliti hasil dan proses belajar siswa, dan untuk
mengetahui kesulitan-kesulitan yang melekat
pada proses kegiatan belajar mengajar itu.
Evaluasi dapat memberikan manfaat baik bagi
guru maupun bagi siswa. Beberapa cara yang
dapat digunakan untuk melaksanakan evaluasi,
antara lain:
a. Mengadakan evaluasi dan member umpan

balik terhadap kinerja siswa.
b. Memberikan evaluasi yang objektif dan adil

serta menginformasikan hasil evaluasi
kepada siswa.

c. Memberikan kesempatan kepada siswa
mengadakan evaluasi terhadap diri sendiri.

d. Memberikan kesempatan kepada siswa
mengadakan evaluasi terhadap teman.

5. Satisfaction (kepuasaan)
Satisfaction yaitu rasa bangga atas apa yang
dicapai. Berikut ini cara yang dapat dilakukan
menanamkan dan menjaga rasa bangga dan puas
dalam diri siswa, antara lain:
a. Memberi penguatan, penghargaan yang

pantas baik secara verbal maupun non verbal
kepada siswa yang telah menampilkan
keberhasilannya.

b. Memberi kesempatan kepada siswa untuk
menerapkan pengetahuan atau keterampilan
yang baru diperoleh dalam situasi nyata atau
simulasi.
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c. Memperlihatkan perhatian yang besar pada
siswa, sehingga mereka merasa dikenal dan
dihargai oleh para guru.

d. Memberi kesempatan kepada siswa untuk
membantu teman mereka yang mengalami
kesulitan atau memerlukan bantuan.

Penggunaan model pembelajaran ARIAS perlu
dilakukan sejak awal, sebelum guru melakukan kegiatan
pembelajaran di kelas. Model pembelajaran ini digunakan
sejak guru merancang kegiatan pembelajaran dalam
bentuk satuan pelajaran. Satuan pelajaran sebagai
pegangan (pedoman) guru dan satuan pelajaran sebagai
bahan/materi bagi siswa. Satuan pelajaran sebagai
pegangan  guru disusun sedemikian rupa, sehingga satuan
pelajaran tersebut sudah mengandung komponen-
komponen ARIAS. Artinya, dalam satuan pelajaran itu
sudah tergambarkan usaha/kegiatan yang akan dilakukan
untuk menanamkan rasa percaya diri pada siswa,
mengadakan kegiatan yang relevan, membangkitkan
minat/perhatian siswa, melakukan evaluasi, dan
menumbuhkan rasa dihargai/bangga pada siswa
(M.Rahman dan Sofan Amri, 2014).

Dengan menerapkan dan mengembangkan model
pembelajaran ARIAS tersebut diharapkan guru mampu
menyusun rencana pembelajaran yang dapat
menumbuhkan, mengembangkan, serta menjaga motivasi
siswa.

D. Hasil Penelitian Model Pembelajaraan ARIAS
Penelitian mengenai model pembelajaran ARIAS telah
banyak diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M.Nor (2013) pada
siswa kelas VIII SMPN 4 Tambang, tentang
Motivasi Belajar Fisika Siswa Melalui Penerapan
Pendekatan ARIAS, dapat disimpulkan bahwa
melalui pembelajaran menggunakan pendekatan
ARIAS lebih tinggi jika dibandingkan
pembelajaran konvensional.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abiseka Atma
Rynugraha (2013) pada siswa Kelas XI TAV 1 di
SMKN 7 Surabaya, tentang Pengembangan
Perangkat Pembelajaran Model ARIAS
(Assurance, Relevance, Interest, Assessment,
Satisfaction) Pada Standar Kompetensi
Memperbaiki Compact Cassette Recorder, dapat
disimpulkan bahwa: (1) analisis hasil validasi oleh
guru dan dosen menyatakan bahwa perangkat
yang dikembangkan valid dan dapat digunakan di
sekolah; (2) analisis nilai pretes dan postes dengan
uji-t berpasangan dua sisi menggunakan SPSS 15
diketahui Output SPSS memberikan nilai p-value
untuk uji dua sisi siswa sebelum memperoleh
pembelajaran model ARIAS tidak sama dengan
sesudah memperoleh pembelajaran model ARIAS;
(3) siswa memberikan respon positif terhadap
model pembelajaran ARIAS dengan skor respon
83,97% dan termasuk kriteria respon sangat baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sintaria (2012)
pada siswa kelas IX SMA Al-Islam 1 Surakarta,
tentang Pengaruh Penerapan Model ARIAS
Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa, dapat

disimpulkan bahwa model pembelajaran ARIAS
berpengaruh nyata terhadap hasil belajar biologi
siswa baik pada ranah kognitif, afektif, maupun
psikomotorik

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatma Rahma
Dewi (2012) pada siswa kelas XI IPA SMA
Islamic Center Sultan Fattah Demak, tentang
Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui
Model Pembelajaran ARIAS ((Assurance,
Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction),
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
ARIAS (Assurance, Relevance, Interest,
Assessment, Satisfaction) dapat meningkatkan
hasil belajar siswa khususnya pada pokok bahasan
fluida, karena dalam model pembelajaran ini
disajikan secara menarik dan dapat menumbuhkan
rasa percaya diri sehingga siswa bersemangat
dalam belajar. Peningkatan yang terjadi terlihat
dari beberapa aspek yaitu aspek kognitif, afektif
dan psikomotorik.

KESIMPULAN
Model Pembelajaran ARIAS merupakan model
pembelajaran inovatif yang dapat menumbuhkan,
mengembangkan, serta menjaga motivasi siswa. Model
pembelajaran ARIAS ini dinilai sesuai dengan kegiatan
pembelajaran dalam Kurikulum 2013 yang diarahkan
untuk memberdayakan semua potensi yang dimiliki siswa
agar mereka dapat memiliki kompetensi yang diharapkan
melalui upaya menumbuhkan serta mengembangkan
sikap, pengetahuan dan keterampilan. Proses
pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan
sikap, pengetahuan dan keterampilan secara utuh/holistik.
Sehingga pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu
saja dari guru ke siswa, karena siswa diberi kesempatan
untuk mengkonstruksi pengetahuan yang dimiliki, agar
benar-benar memahami dan dapat menerapkan
pengetahuan, siswa perlu didorong untuk bekerja
memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk
dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.
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Abstrak

Pelajaran Fisika identik dengan pelajaran yang banyak rumus dan kegiatan praktikum. Kendala
yang dihadapi guru adalah keterbatasan waktu pelajaran dan ketersediaan alat praktikum,
sehingga guru mengalami kesusahan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Dengan kendala
tersebut, guru cenderung melakukan pembelajaran konvensional yang bersifat monoton dan
membuat siswa bosan. Siswa juga akan mengalami kendala dalam memahami materi yang
disampaikan. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, kegiatan belajar-mengajar
dapat dibantu dengan penggunaan media atau sarana untuk menutupi kekurangan pada
pembelajaran sebelumnya. Tujuan dari kajian literatur ini adalah mendeskripsikan tentang
penggunaan media animasi Flash pada kegiatan belajar mengajar dan pengaruhnya bagi siswa.
Penggunaan media pembelajaran, dalam hal ini media animasi Flash, dapat membantu guru
untuk meningkatkan motivasi siswa karena dilengkapi dengan pembelajaran audio visual yang
bersifat interaktif dengan pengguna. Siswa yang termotivasi akan memfokuskan diri dan rasa
ingin tahunya untuk dapat mengikuti pelajaran. Dengan demikian, hasil belajar siswa akan
meningkat dari sebelumnya.

Kata Kunci: Pembelajaran Fisika, Animasi Flash, Peningkatan Hasil Belajar.

Abstract

Physics Lesson identical with that lesson many formulas and lab activities. Constraints faced by
teachers is subject to time constraints and the availability of practical tools, so the teacher in
trouble to explain the material to students. With these constraints, teachers tend to perform
conventional learning monotonous and make students bored. Students will also have difficulty in
understanding the material presented. To improve students’ motivation and learning outcomes,
learning activities can be helped with the use of the media or the means to cover the shortfall in
the previous study. The purpose of this literature review is to describe about media use Flash
animation on learning activities and the effect on students. The use of instructional media, in this
case the Flash animation media, can help teachers to improve student motivation for learning is
equipped with audio-visual interactive to the user. Students are motivated to be focused and
curiosity to be able to follow the lessons. Thus, the results of student learning will be increased
from the previous.

Keyword: Physics Lesson, Flash Animation, improvement of Learning Outcomes

Pendahuluan
Pembelajaran IPA terutama fisika, identik dengan

pelajaran yang banyak akan rumus-rumus. Selain
banyak rumus, menurut Wiyono (2013), pelajaran
fisika berisi akan materi yang dapat diamati secara
kasat mata dan tak kasat mata. Untuk materi yang
kasat mata, siswa relatif lebih mudah untuk
melakukan ekspeimen untuk mendapatkan data,
semisal gerak jatuh bebas, gaya berat, dsb. Berbeda
dengan materi yang tak kasat mata seperti bunyi, gas
ideal, dsb. Materi yang tak kasat mata relatif lebih

susah ketika melakukan eksperimen. Tak hanya dalam
melaksanakan praktikum, pemahaman materi fisika
untuk materi yang tak kasat mata juga memiliki teori
yang lebih susah untuk dipahami oleh siswa, sehingga
perlu juga adanya kesinambungan antara kegiatan
pembelajaran teori di kelas dengan kegiatan praktikum
yang mendukung.

Untuk melaksanakan kegiatan praktikum dengan
baik, tentunya harus didukung dengan peralatan
praktikum yang baik pula. Peralatan praktikum yang
baik bukan berarti harus beli alat yang mahal. Alat
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praktikum yang baik adalah alat praktikum yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran. terkadang, tidak
semua sekolah bisa memenuhi kebutuhan alat
praktikum yang berguna untuk menunjang proses
belajar mengajar karena berbagai kendala.

Menurut Wiyono (2013), Kendala yang pertama
adalah Biaya, alat penunjang kegiatan praktikum
untuk beberapa materi pelajaran fisika, terutama
materi yang tak kasat mata, beberapa alat penunjang
praktikum memiliki harga yang relatif mahal, seperti
osiloskop, penghasil frekuensi, percobaan boyle gay-
lussac, dsb.

Kendala yang kedua adalah kendala waktu, waktu
yang tersedia di sekolah dibatasi dalam jam pelajaran
yang berbeda-beda dalam tiap tingkatnya. Padahal
untuk beberapa materi, pelaksanaan kegiatan
praktikum membutuhkan waktu yang relatif lama,
sehingga kecenderungan guru untuk melaksanakan
pembelajaran secara teoritis. Padahal kegiatan
praktikum sangat berperan untuk membantu
pemahaman siswa akan materi pelajaran, semisal
materi boyle gay-lussac yang memerlukan simulasi
untuk membantu pemahaman siswa akan sifat gas.

Menurut Pudjiadi (1999, dalam Buku Guru IPA
Kemdikbud), IPA didefinisikan sebagai sekumpulan
pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang
diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan
ilmuwan yang dilakukan dengan ketrampilan
bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah.
Melalui definisi tersebut, seseorang yang belajar IPA
diharapkan menggunakan ketrampilannya
menggunakan metode ilmiah dalam mencari data dan
mengolah data tersebut sehingga menjadi suatu
pengalaman pengetahuan bagi orang tersebut.

Belajar IPA menurut Zubaidah dkk (2013a, dalam
Buku Guru IPA Kemdikbud), siswa dituntut untuk
belajar aktif, yakni belajar yang harus dilakukan oleh
siswa, bukan belajar untuk dilakukan oleh siswa. Guru
harus mempersiapkan pembelajaran yang harus
dilakukan oleh siswa. Pada saat proses belajar, siswa
dirangsang rasa ingin tahunya, sehingga proses
pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa
(David, dalam Yusuf, 2004) dan pembelajaran tidak
hanya menjadi sekedar kegiatan di dalam kelas.

Belajar IPA melibatkan semua alat indera dan
seluruh proses berpikir. Untuk memenuhi rasa ingin
tahu tersebut, siswa harus dapat menggunakan seluruh
alat indera melalui kegiatan observasi, ekplorasi, dan
eksperimen, serta mengolah hasil penyelidikan
tersebut guna mendapatkan penjelasan bagi rasa ingin
tahu siswa.

Belajar IPA memerlukan berbagai macam alat dan
bahan dalam kegiatan observasi, eksplorasi, dan
eksperimen. Keberadaan alat dan bahan ini bertujuan
membantu siswa untuk mendapatkan data dalam
pengamatan yang mungkin tidak dapat diperoleh dari
pengamatan seseorang yang menggunakan indera.
Guru harus dapat menyediakan alat dan bahan yang
diperlukan dalam kegiatan siswa. Hanya saja, tidak
semua alat dan bahan yang diperlukan untuk
melakukan penyelidikan bisa diperoleh secara mudah
dengan harga terjangkau. Saat ini, telah banyak

dikembangkan media pembelajaran IPA yang berbasis
komputer dan terhubung internet, sehingga guru
dengan mudah dapat mengunduh aplikasi tersebut dan
menggunakannya sebagai alat dan bahan dalam
kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa.

Kemampuan belajar setiap siswa berbeda-beda.
Ada siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi
dan ada juga siswa yang memiliki kemampuan belajar
rendah. Perbedaan kemampuan belajar ini lah yang
menjadi tantangan bagi guru, bagaimana
mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang adil bagi
setiap siswanya. Pembelajaran teoritis bagi beberapa
siswa akan terasa membosankan, karena mereka
dituntut untuk berpikir menggunakan otak. Tetapi, jika
pembelajaran menggunakan alat dan bahan serta rasa
ingin tahu siswa dirangsang terlebih dahulu, proses
pembelajaran akan menjadi lebih hidup.

PEMBAHASAN
Pembelajaran IPA terutama Fisika, merupakan

mata pelajaran yang berisi akan banyak teori dan
pembuktian-pembuktian konsep yang didapatkan dari
kegiatan praktikum oleh para ilmuwan terdahulu. Pada
pelajaran Fisika, siswa dituntut untuk dapat
memahami teori dan pembuktian konsep yang telah
ada. Dalam proses pembelajaran, siswa terkadang
susah untuk dapat memahami teori atau konsep
terutama materi yang menuntut siswa untuk
menggunakan imajinasinya dalam memahami materi.

Proses pembelajaran di kelas melibatkan beberapa
komponen yang saling berhubungan satu sama lain
(Rusdiana, 2013). Komponen tersebut adalah Guru,
Siswa dan sarana pendidikan. Dalam proses
pembelajaran, siswa tidak diperlakukan sebagai obyek
yang diajari, melainkan lebih ditekankan sebagai
subyek yang melaksanakan pembelajaran sehingga
pembelajaran yang dilakukan oleh siswa menjadi lebih
bermakna bagi siswa tersebut (Zubaidah, 2013a,
dalam Buku Guru IPA KemDikBud).

Penggunaan media dalam proses pembelajaran
berperan penting sebagai sarana untuk menyampaikan
pesan agar lebih mudah untuk dipahami oleh para
siswa. Menurut Hamalik (dalam Rasim, 2008),
pemakaian media dalam kegiatan pembelajaran dapat
membangkitkan minat, motivasi, dan pengaruh-
pengaruh psikologis dalam diri siswa untuk mengikuti
dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Agar
pembelajaran lebih efektif, siswa diajak untuk dapat
menggunakan seluruh indera, sehingga informasi yang
diterima dan diolah oleh diri siswa dapat dimengerti
dan tersimpan lebih lama dalam ingatan siswa (Rasim,
2008).

Media berbasis komputer merupakan suatu media
yang menggunakan perangkat komputer sebagai
penyampai pesan utama dalam kegiatan belajar
mengajar. Penyampaian pesan dalam kegiatan belajar
mengajar biasanya menggunakan suatu perangkat
lunak yang telah terpasang pada komputer. Ada
banyak contoh perangkat yang dapat digunakan untuk
kegiatan pembelajaran, sebagai misal melalui video,
animasi, dan simulasi eksperimen.
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Program semacam ini lebih menekankan pada sisi
visual yang dapat dipadukan dengan audio yang
disesuaikan dengan isi materi, sehingga dapat
membantu siswa untuk membayangkan dan
memahami materi yang disampaikan (Wiyono, 2013).
Penggunaan media komputer merangsang siswa untuk
menggunakan alat inderanya yaitu indera pendengaran
dan penglihatan. Memang tidak semua indera
digunakan untuk mengikuti kegiatan pengajaran,
namun paling tidak siswa dapat mengalami kegiatan
pembelajaran seolah-olah sedang melaksanakan
kegiatan praktikum sesungguhnya. Rasim (2008)
menyatakan bahwa media mempunyai kegunaan untuk
memperjelas pesan verbal menjadi lebih interaktif,
mengatasi pembelajaran yang terbatas ruang dan
waktu, meningkatkan motivasi siswa, dan
memungkinkan siswa untuk dapat belajar secara
mandiri sesuai bakat dan minat, kemampuan audio
visual dan kinestetik siswa, menyamakan pengalaman
setiap siswa sehingga menghasilkan persepsi yang
sama pada setiap siswa. Di sisi lain, penggunaan
media pembelajaran memiliki kontribusi dalam
kegiatan belajar mengajar yang dinyatakan oleh Kemp
dan Dayton (dalam Rasim, 2008) yaitu: penyampaian
pesan yang menjadi lebih terstandar, pembelajaran
interaktif dengan memanfaatkan teori belajar yang
menjadikan pembelajaran lebih menarik, waktu
pelaksanaan pembelajaran dapat dipercepat namun
kualitas pembelajaran meningkat, serta pembelajaran
dapat dilakukan dimanapun dan kapan pun.

Rasim (2008), menuliskan pemakaian komputer
untuk kegiatan pembelajaran dapat digunakan untuk
tujuan:
1. Tujuan Kognitif: komputer cocok digunakan

untuk pembelajaran mandiri, karena komputer
dapat mengajarkan konsep aturan, proses,
langkah kerja, dan kalkulasi yang kompleks.
Penggunaan komputer dapat membantu
menjelaskan materi menjadi lebih sederhana
dipadukan dengan audio dan visual yang
dianimasikan.

2. Tujuan Psikomotor: pemakaian media komputer
dapat menampilkan pembelajaran yang dikemas
dalam bentuk animasi dan simulasi ataupun mini
game yang disesuaikan dengan kondisi
sesungguhnya.

3. Tujuan Afektif: pembelajaran media komputer
yang disesuaikan dengan kegiatan nyata,
sehingga siswa merasakan bahwa dirinya
melakukan praktikum nyata akan membantu
guru dalam mengajarkan pembelajaran afektif
kepada siswa.

Animasi flash adalah suatu program untuk web
yang digunakan untuk menghasilkan animasi-animasi
yang dipadukan dengan grafis dan suara serta dapat
bersifat interaktif dengan pengguna internet (Wijaya
dan Hutasoit, 2003). Dalam perkembangannya,
program animasi digunakan untuk membantu guru dan
siswa dalam kegiatan belajar mengajar karena
program ini dapat dibuat untuk lebih interaktif dengan
penggunanya, dalam hal ini adalah guru dan siswa.

Menurut Wiyono (2013), ada beberapa keuntungan
dari penggunaan animasi flash, antara lain:
1. Siswa terbantu dalam membayangkan materi

yang disampaikan terutama materi yang tak kasat
mata, seperti gas ideal, optika, arus elektron, dll.

2. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan
program, sehingga siswa memiliki pengalaman
untuk melaksanakan kegiatan praktikum.
Walaupun secara animasi, jika siswa nantinya
memiliki kesempatan untuk melakukan
praktikum yang sesungguhnya siswa tidak akan
terlihat canggung.

3. Siswa tidak mengalami pengajaran satu arah,
yakni dari guru ke siswa saja. Melalui
penggunaan media animasi ini, guru dan siswa
dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran
secara bersama-sama sebagai rekan karena guru
diposisikan bukan sebagai sumber belajar yang
utama tetapi sebagai fasilitator yang siap
membantu siswa ketika siswa mengalami
kesulitan. Dengan demikian, siswa akan lebih
termotivasi dan tidak mudah bosan sehingga
materi dan tujuan pembelajaran yang
disampaikan dapat diterima dengan mudah oleh
siswa.

Media pembelajaran yang dikembangkan dengan
pedoman konsep teori kognitif dapat digunakan
sebagai salah satu metode untuk meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi (Wati, 2010).
Media pembelajaran yang dibuat disesuaikan dengan
tujuan pembelajaran, dilengkapi dengan soal evaluasi
yang menantang yang didukung dengan interaksi
audiovisual yang memotivasi siswa akan menjadi daya
minat siswa untuk terus mengembangkan cara belajar
individu siswa.

PENUTUP
Kesimpulan

Pembelajaran Fisika yang identik dengan rumus
dan materi yang kasat dan tak kasat mata, dengan
kendala penyediaan alat praktikum dan keterbatasan
waktu untuk melaksanakan pembelajaran dapat
dibantu dengan menggunakan media pembelajaran
yang berbasis animasi flash yang bersifat interaktif,
sehingga siswa tidak bosan dan lebih mudah untuk
memahami tujuan pembelajaran sehingga dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

Saran
Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan

tersebut. Ada beberapa saran yang dapat kami
sampaikan:
1. Pembuatan animasi flash yang interaktif tidak

hanya menonjolkan keunggulan estetika untuk
menarik minat belajar, namun hendaknya
memperhatikan juga sisi keilmuan.

2. Animasi atau program yang dibuat benar-benar
sesuai dengan alat praktikum yang nyata, data
yang didapatkan setidaknya mendekati hasil
nyata, sehingga perlu dibandingkan hasil nyata
dengan hasil praktikum yang dibuat program.



281

3. Media pembelajaran dilengkapi soal-soal
evaluasi yang bertingkat, sehingga siswa
semakin terpacu untuk mengembangkan diri.
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Abstrak

Melalui penelitian ini telah dikembangkan set praktikum kesetimbangan statis yang dapat
meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran fisika SMA kelas XI. Rancangan set
praktikum kesetimbangan statis ini dikembangkan dari subtansi soal Ujian Nasional SMA topik
kesetimbangan statis mengenai batang homogen dari tahun 2009 s.d. 2013, dimana berdasarkan
data Analisis Butir Soal Hasil UN SMA Tahun 2012/2013 terkait soal topik tersebut hanya sebesar
58.18% siswa menjawab benar (kemendikbud:2013). Metode penelitian yang dipakai adalah
metode penelitian pengembangan (Research & Development) mengacu pada rumusan Borg and
Gall. Penelitian diawali dengan studi analisis kebutuhan siswa dengan responden 60 siswa di 5
sekolah dan 6 bimbingan belajar, serta analisis kebutuhan guru dengan jumlah responden 29 guru
dari 25 SMA di DKI Jakarta dan Bekasi. Tahap kedua adalah pembuatan produk awal yang
selanjutnya divalidasi oleh dua orang dosen ahli materi fisika dan dua orang dosen ahli media
pembelajaran fisika. Tahap selanjutnya adalah uji coba lapangan dan revisi produk sebanyak dua
kali siklus uji coba. Uji coba tahap pertama adalah uji coba skala kecil dengan subjek penelitian
siswa kelas XI IPA SMA Negeri 22 Jakarta sebanyak 36 siswa. Uji coba tahap kedua adalah uji
coba skala menengah dengan subjek penelitian siswa kelas XI IPA SMA Negeri 22 Jakarta
sebanyak 36 siswa, SMA Negeri 12 Bekasi sebanyak 30 siswa, dan SMA Budi Mulia Utama
sebanyak 25 siswa.

Kata kunci: pengembangan, set praktikum, pembelajaran fisika, kesetimbangan statis

Abstract

Through this research has developed a set of static equilibrium experiment that can improve the
understanding of students in high school physics grade 11st. The design of set of static equilibrium
experiment was developed from the trend of the National High School Exam topics about the static
equilibrium aboput homogeneous rod from 2009 untill 2013 which is based on the data analysis of
Grain Problem High School National Exam in 2012/2013 related to that subject matter only
58.18% of students answered correctly. The research method used is the Research and
Development methods with reference to the formulation of the Borg and Gall. The research begins
with a study of the analysis of the needs of students with respondents is 60 students in 5 schools
and 6 tutoring, then the analysis of the needs of teachers by the number of respondents is 29
teachers from 25 high schools in Jakarta and Bekasi. The second stage is develop preliminary
form of product that validated by two lecturers in the physics content and two lecturers in physics
instructional media. The next stage is field testing and revision of the product as much as twice the
cycle test. The first phase of the test was small scale test with subjects of research is 36 High
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School students grade 11st Science at SMAN 22 Jakarta. The second phase of the test is a medium
scale test with the subject is High School students grade 11st Science in SMAN 22 Jakarta as many
as 36 students, in SMAN 12 Jakarta as many as 30 students, and in Budi Mulia Utama School as
many as 25 students.

Keywords: development, set experiment, instructional physics, static equilibrium

PENDAHULUAN
Kesetimbangan benda tegar merupakan salah satu

topik materi pembelajaran fisika SMA, dimana dalam
pembelajarannya siswa dituntut untuk menguasai tiga
kompetensi yaitu kognitif, afektif dan psikomotor.
Peraihan kognitif siswa berdasarkan data Analisis
Butir Soal Hasil Ujian Nasional SMA Tahun
2012/2013 untuk soal berkaitan gerak melingkar
tersebut hanya mencapai presentase penguasaan
materi soal fisika sebesar 58.18% siswa menjawab
benar di tingkat nasional (kemendikbud:2013).
Terkait ranah psikomotor, berdasarkan hasil angket
siswa SMA di DKI Jakarta dan Bekasi,  62 % dari 62
siswa tidak pernah melaksanakan praktikum
kesetimbangan, dan  berdasarkan angket guru 57%
sekolah SMA di DKI Jakarta dan Bekasi tidak
memiliki alat praktikum kesetimbangan benda
sebagaimana tuntutan K.D 4.6 kurikulum 2013.
Untuk meningkatkan pemahaman materi
kesetimbangan statis tentunya diperlukan media
pembelajaran yang dapat memperlihatkan kejadian
nyata terkait penerapan konsep kesetimbangan statis.
Selaras dengan hal tersebut berdasarkan hasil
penelitian Putri Ari Zulyanti (2014) dalam
pembelajaran set praktikum mempermudah siswa
untuk memahami materi, mengembangkan
keterampilan proses siswa, dan dapat dijadikan alat
peraga untuk guru dalam menjelaskan konsep-konsep
fisika.

Penelitian terkait set praktikum kesetimbangan
statis sebelumnya pernah dilakukan Galdofo &
Friedman (2005) melalui penelitian yang berjudul “
Static Equilibrium A Mechatronic Demonstration
Project” dalam jurnal “Science and Mechatronic
Aided Research for Teacher 2003-2005”. Namun
maih terdapat kekurangan yaitu perangkat elektronik
yang digunakan sangat sensitive sehingga
memungkinkan sering terjadinya ketidaksesuaian data
yang dihasilkan terutama dalam pengukuran besar
sudut;  perangkat elektronik yang digunakan membuat
alat sulit untuk dibawa dan  kurang praktis; variabel
bebas pada alat hanya pada massa beban saja; harga
alat yang mahal mencapai $214.50 per unit.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu studi
pengembangan alat praktikum kesetimbangan statis
tersebut sehingga dapat digunakan sebagai alat
praktikum kesetimbangan statis untuk pembelajaran
fisika pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas

dan dapat dijangkau oleh steak holder pendidikan di
Indonesia.

Perumusan Masalah
Bagaimana mengembangkan set praktikum

kesetimbangan statis yang dapat meningkatkan
pemahaman siswa dalam pembelajaran fisika SMA?

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan

set praktikum kesetimbangan statis yang dapat
meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran
fisika SMA untuk materi kesetimbangan benda tegar
kelas XI SMA.

TINJAUAN TEORITIS
Penelitian Pengembangan

Penelitian pendidikan dan pengembangan dikenal
juga dengan istilah Reseach & Development (R & D).
Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg &
Gall (1983)  adalah suatu proses yang dipakai untuk
mengembangkan dan memvalidasi produk
pendidikan. Pada 2007 Richey dan Klein
menyebutnya sebagai penelitian desain dan
pengembangan (Design and Development Research)
yang mendefinisikannya sebagai

The systematic study of design, development and
evaluation processes with the aim of establishing
an empirical basis for the creation of
instructional and noninstructional products and
tools and new or enhanced models that govern
their development (Richey&Klein,2007:xv)
Penelitian pengembangan menurut Seels &

Richey dalam Punaji (2013) didefinisikan sebagai.
Menurut Seel & Richey, dalam bentuk yang paling
sederhana penelitian pengembangan ini dapat berupa:
a. kajian tentang proses dan dampak rancangan

pengembangan dan upaya-upaya pengembangan
tertentu atau khusus;

b. suatu situasi dimana seseorang melakukan atau
melaksanakan rancangan, pengembangan
pembelajaran, atau kegiatan evaluasi dan
mengkaji proses pada saat yang sama;

c. kajian tentang rancangan, pengembangan, dan
proses evaluasi pembelajaran baik yang
melibatkan komponen proses secara menyeluruh
atau tertentu saja.
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Secara umum penelitian pengembangan
merupakan penelitian yang arahnya adalah untuk
menghasilkan produk tertentu, mengkaji sesuatu
dengan mengikuti alur berjalannya periode waktu,
mempelajari suatu proses terjadinya atau
berlangsungnya suatu peristiwa, keadaan, dan objek
tertentu.

Praktikum
Djamarah dan Zain (2002:95) memberi

pengertian bahwa praktikum adalah proses
pembelajaran dimana peserta didik melakukan dan
mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati
obyek, menganalisis, membuktikan dan menarik
kesimpulan suatu obyek, keadaan dan proses dari
materi yang dipelajari tentang gejala alam dan
interaksinya.

Sund dan Trowbridge, dalam Sumaji, (2003: 43)
memaparkan kerja laboratorium atau praktikum
meliputi :
a. merencanakan eksperimen dan menyusun

hipotesis-hipotesis,
b. merakit peralatan,
c. menyusun bahan dan peralatan,
d. melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala

alamiah,
e. melakukan pengamtan terhadap suatu proses,
f. mengumpulkan dan mencatat data,
g. melakukan modifikasi peralatan,
h. melakukan pembacaan pada alat pengukur,

i. kalibrasi peralatan,
j. menggambar bahan dan grafik,
k. menganalisis data,
l. menarik kesimpulan dari data,
m. membuat laporan praktikum,
n. memberi penjelasan tentang eksperimen yang

dilakukan,
o. mengidentifikasi permasalahan untuk studi

lanjutan,
p. melepas, membersihkan, menyimpan, dan

memperbaiki peralatan.

Manfaat Praktikum

Khusus untuk sains, menurut Woolnough &
Allsop (Rustaman, 1995) sedikitnya ada empat alasan
yang dikemukakan para pakar pendidikan sains
mengenai pentingnya kegiatan praktikum, yaitu:
a. Praktikum membangkitkan motivasi belajar sains.
b. Praktikum mengembangkan keterampilan-

keterampilan dasar melaksanakan eksperimen.
c. Praktikum menjadi wahana belajar pendekatan

ilmiah.
d. Praktikum menunjang pemahaman materi

pelajaran.

Berdasarkan hasil riset untuk masalah praktik
yang tertera dalam Marzano (2007: 64)
memperlihatkan pentingnya praktik sebagaimana
tertera pada tabel 2.1.

Tabel 1. Hasil Riset Untuk Masalah Praktik

Hasil Riset Untuk Masalah Praktik
Studi

Sintesis
Fokus Jumlah

Ukuran
Dampak

Rata-rata
Ukuran
Dampak

Kenaikan
Persentil

Bloom,
1976

Efek
umum
praktik

13
8

0,93
1,47

32
42

Feltz&La
nders,
1983

Praktik
mental
pada

keahlian
motorik

60 0,48 18

Ross,
1988

Efek
umum
praktik

12 1,26 40

Kumar,
1991

Efek
umum
praktik

5 1,58 44







Kondisi alat ketika terlipat
tampak depan Kondisi alat ketika terlipat

tampak belakang



Kondisi alat ketika terbuka
tampak depan

Kondisi alat ketika terbuka
tampak belakang

Kondisi alat ketika siap
digunakan tampak belakang

Gambar 6 : Dokumentasi hasil pengembangan set praktikum kesetimbangan statis benda tegar di laboratorium fisika
FMIPA UNJ

Kondisi alat ketika siap
digunakan tampak depan
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Trek  Sistem penjepit untuk pemasangan sliding
trek

 Disain slidding trek yang dapat dilipat

3 Poros  Pemilihan bahan kombinasi aluminium dan
plastik

 Sistem bongkar pasang
 Sitem penjepit untuk memasang batang

homogen
 Penggunaan bering friction less
 Penggunaan besi as friction less

8 Dynamomet
er

 Penggunaan dynamometer 100 N dengan
sistem gantung untuk mempermudah
mengetahui besar gaya

4 Katrol  Penggunaan katrol friction less
 Dengan sistem geser double role agar

stabil
 Penggunaan katrol dengan  massa ringan

dan diameter kecil

9 Busur  Penggunaan busur custom dengan diameter
25 cm

 Penggunaan busur dengan bahan
transparent akrilik 0,2 mm

 Besar sudut busur 360ᵒ
 Penggunaan sistem geser double role agar

stabil dan kokoh
 Disain busur dengan ketelitian 1 derajat

5 Batang
Homogen

 Pemilihan bahan
 Penggunaan 8 jenis batang yang terdiri

dari:
o 5 batang homogen dengan bahan dan

massa yang berbeda dengan panjang yang
sama

o 3 batang homogen dengan bahan dan
panjang berbeda, dan panjang batang yang
sama

 Penggunaan sistem kait di ujung batang
untuk memudahkan menghubungkan
batang dengan tali

 Pengadaan 1 buah batang dengan banyak
kait untuk praktik pengaruh panjang

10 Lintasan
Busur

 Penggunaan aluminium yang ringan dan
kokoh

 Dengan sistem rel
 Sistem penjepit untuk pemasangan lintasan

busur
 Disain lintasan busur dapat dilipat

SIMPULAN
Sedang Proses
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Abstrak

Pada dasarnya, semua anak kreatif, orang tua dan guru hanya perlu menyediakan metode
pemetaan konsep yang benar untuk membebaskan seluruh potensi kreatifnya. Di dalam
pendidikan anak, orang tua dan guru bukanlah pengajar. Orang tua dan guru diharapkan
memberikan stimulasi pada anak, sehingga terjadi proses pembelajaran yang berpusat pada
anak. Stimulasi dapat diberikan dengan cara memberikan kesempatan pada anak untuk menjadi
kreatif. Biarkan anak dengan bebas melakukan, memegang, menggambar, membentuk, ataupun
membuat dengan caranya sendiri dan menguraikan pengalamannya sendiri. Bebaskan daya
kreatif anak dengan membiarkan anak menuangkan imajinasinya. Ketika anak mengembangkan
keterampilan kreatif, maka secara otomatis anak tersebut juga dapat menghasilkan ide-ide yang
inovatif dan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah serta meningkatkan kemampuan dalam
pemahaman konsep dan mengingat sesuatu.

Kata Kunci: Peta Konsep, Berpikir Kreatif, dan Pemahaman Konsep

PENDAHULUAN
Evaluasi dan perubahan kurikulum adalah sebuah

keniscayaan, seiring berkembangnya zaman serta untuk
menjawab kebutuhan bangsa dan masyarakat. Hal ini
tercermin pada evaluasi dan perubahan dari kurikulum
KTSP 2006 menjadi KTSP 2013 yang akan
direncanakan untuk 12 tahun ke depan. Perubahan
kurikulum ini didukung oleh pernyataan Wakil Presiden
RI, yang menyatakan pendidikan merupakan kunci
pembangunan sehingga diperlukan penyiapan sumber
daya manusia (SDM) yang punya soft skills dan hard
skill. Dalam istilah lain diperkenalkan pula istilah
successful intelligence (SI) yang dianggap lebih penting
daripada hard skills. Kesadaran akan pentingnya soft
skills (selanjutnya disebut successful intelligence/SI)
tidak sejalan dengan pembentukan SI yang begitu sulit,
ironisnya justru SI sering diabaikan pada sistem sekolah
konvensional. Menurut Stanberg (dalam Forum
Mangunwijaya VII 2013), Hard skill bisa dipelajari
dengan membaca buku, menghafal dan latihan berulang
akan tetapi mengajarkan siswa untuk cakap mengolah

emosi, berkarakter baik, punya motivasi, kritis, kreatif
perlu usaha besar dan teknik tersendiri.

Pelajaran IPA termasuk fisika juga membutuhkan
soft skill dan hard skill hal itu tercermin dalam 4 unsur
hakikat pembelajaran IPA (1) sikap: rasa ingin tahu
tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta
hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru
yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar;
IPA bersifat open ended; (2) proses: prosedur
pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode
ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan
eksperimen atau percobaan, evaluasi, pengukuran, dan
penarikan kesimpulan; (3) produk: berupa fakta, prinsip,
teori, dan hukum; dan (4) aplikasi: penerapan metode
ilmiah dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya pemenuhan ke-4 unsur hakikat IPA tersebut,
kendala dan kesulitan serta hasil yang kurang maksimal
sering dijumpai di kelas. Proses pembelajaran yang
masih berpusat pada guru teacher-centered yang
membuat siswa menjadi pasif diduga menjadi salah satu
penyebabnya dan sebagai hasil akhirnya dapat dilihat
pada rendahnya hasil belajar siswa pada pelajaran IPA
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khususnya fisika.Siswa sudah terbiasa menjawab
pertanyaan dengan prosedur rutin, sehingga ketika
diberikan masalah yang sedikit berbeda maka siswa
akan kebingungan. Hal ini terlihat jelas dari hasil
TIMMS 2011 (Trends in International Math and
Science Survey),  yang menempatkan siswa Indonesia
dalam bidang sains di urutan ke 40 dengan skor 406 dari
42 negara, pada kategori kemampuan berpikir advance
yaitu mengolah informasi, membuat generalisasi
menyelesaiakan masalah non rutin, mengambil
kesimpulan data skor ini turun 21 angka dibandingkan
TIMSS tahun 2007 (Pusat Penilaian Pendidikan
Balitbang Kemdikbud, 2011).

Hasil TIMMS tersebut juga tidak luput dari faktor
lemahnya kemampuan siswa untuk terampil secara
intelektual. Salah satu keterampilan intelektual yang
dimaksudkan adalah keterampilan mengembangkan
daya cipta atau pemikiran  kreatif agar ia menjadi
individu yang kreatif (Gie TL, 2003). Semua mata
pelajaran hendaknya berusaha atau bertujuan untuk
mengembangkan kemampuan kreatif siswa sehingga
mereka bergerak ke arah “aktualisasi diri” serta
kesehatan mental yang lebih baik. Begitu pentingnya
berpikir kreatif dalam kegiatan pembelajaran, Spittler
menjelaskan bahwa berpikir kreatif dapat
mempersiapkan siswa berpikir dalam berbagai disiplin
ilmu, menuju pemenuhan akan kebutuhan intelektualnya
dan mengembangkanya sebagai individu berpotensi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses
pembelajaran lebih meningkatkan siswa sebagai pemikir
daripada pengumpul pengetahuan (Liliasari, 2009).
Praktik pendidikan dan pembelajaran kita,
pengembangan berpikir kreatif siswa kurang dijadikan
tujuan pembelajaran. Pembelajaran disekolah-sekolah
telah dikebiri menjadi perolehan informasi dengan
sistem tagihan yang mengutamakan hasil belajar jangka
pendek dan hanya dipandang dalam satu dimensi yaitu
dimensi produk saja, sementara pembentukan
kemampuan-kemampuan yang memerlukan jangka
waktu lebih lama serta merupakan misi lintas mata
pelajaran, seperti kemampuan berpikir, kemampuan
menyelesaikan masalah, dan memandang pengalaman
belajar sebagai suatu sistem pola berpikir yang logis dan
kreatif, masih cukup jauh tertinggal penangananya.

Suatu cara yang mampu menyalakan percikan-
percikan kreativitas anak adalah dengan membebaskan
anak menuangkan pikirannya. Salah satu cara adalah
dengan menggunakan peta konsep. Peta konsep akan
membuat rangkaian yang bermakna, sehingga ingatan
lebih kuat untuk menyimpannya. Tidak mungkin
seseorang dapat menghubungkan sesuatu (konsep)
apabila orang tidak mengerti benar akan konsep
tersebut. Seseorang yang telah dapat mengkaitkan
konsep-konsep menunjukkan orang tersebut telah
paham benar dengan konsep yang dimengertinya,

karena peta konsep menggambarkan bagaimana konsep-
konsep saling terkait atau berhubung-hubungan.

Menurut Dahar (2010) pembentukan konsep-konsep
mengizinkan kita untuk mengatur dan
menyederhanakan lingkungan kita. Konsep-konsep
merupakan dasar-dasar untuk berpikir, untuk belajar
aturan-aturan, dan akhirnya untuk memecahkan
masalah. Tanpa konsep-konsep tidak mungkin kita
mengajar.

Guru hendaknya menentukan konsep-konsep yang
akan diajarkannya kepada para siswa, tingkat-tingkat
pencapaian konsep yang diharapkan dari para siswa, dan
metode mengajar yang akan digunakan. Pengetahuan
tentang perkembangan kognitif dan perkembangan
bahasa akan menolong dalam membuat keputusan-
keputusan ini. Analisis konsep dapat digunakan untuk
merencanakan pengajaran, dan untuk menentukan
apakah para siswa telah mencapai konsep-konsep pada
tingkat yang sesuai. Pencapaian konsep memperlancar
belajar melalui proses-proses transfer.

PEMBAHASAN
1.1. Konsep Kreatifitas
1.2. Apakah Kreatifitas itu

Terdapat banyak interpretasi berbeda tentang
istilah kreativitas. Seorang peneliti memisahkan jenis-
jenis kreativitas menjadi :
a. Kreatifitas “C Besar” melibatkan tindakan

menjadikan suatu hal yang benar-benar baru
yang memperoleh validasi sosial yang cukup
untuk ditambahkan pada khasananh bidaya.
Sebuah contoh kreativitas Capital C adalah
penemuan bola lampu pijar.

b. Kreatifitas “c Kecil” melibatkan ide-ide atau
produk-produk yang baru bagi orang itu,
namun hanya bagi orang itu. Sebuah contoh
Kreativitas small c adalah cara baru oleh anak
dalam mencampur  warna-warni (Nur,2014).
Definisi berikut ini dapat membantu siswa untuk

memahami lebih baik konsep kreativitas. Kreativitas
adalah cara berpikir dan bertindak atau membuat
sesuatu yang orisinil untuk individu tersebut dan
dihargai oleh orang itu dan orang lain.
1.3. Proses Kreatif

Ada dua jenis berpikir yang menghasilkan solusi
terhadap masalah. Salah satu jenis tipe ini disebut
berpikir konvergen (convergent thinking). Jenis yang
lain disebut berpikir divergen (divergent thinking).
Berpikir konvergen biasanya menghasilkan satu
jawaban atau solusi terhadap sebuah pertanyaan atau
masalah. Berpikir divergen membuka banyak hal
menjadi tampak dan menghasilkan banyak jawaban
terhadap sebuah masalah.

Misalnya, jika seorang anak diminta untuk
menghitung jumlah ikan dalam sebuah aquarium, hanya
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ada satu jawaban benar. Ini adalah sebuah pertanyaan
yang memandu siswa untuk berpikir konvergen. Di
pihak lain, jika seorang anak diminta untuk mengatakan
sebanyak mungkinyang dapat dikatakan tentang
aquarium, jelas ada banyak jawaban benar yang dapat
dibuat. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini lebih
mendorong berpikir divergen daripada berpikir
konvergen. Kreativitas membutuhkan kedua-duanya,
berpikir divergen dan konvergen. Dua jenis berpikir itu
merupakan hal penting untuk kreativitas.
Konsekuensinya, tantangan bagi guru adalah
menghindari menggantikan jenis berpikir yang satu
dengan jenis berpikir yang lain. Cara lain untuk
memahami tentang hal ini adalah siswa harus belajar
“cara berbagai masalah diselesaikan” (convergent
thinking) sebelum benar-benar mengalami proses
kreatif. Misalnya, seorang anak perlu belajar bagaimana
memegang dan menggunakan sebuah kuas gambar
(convergent thinking) sebelum ia dapat pengalaman
proses menggambar tersebut. Anak yang lebih dewasa
harus belajar aturan-aturan itu misalnya, bagian-bagian
apa sajakah dari sebuah laporan buku) sebelum ia dapat
memulai memodifikasi atau mengubah aturan-aturan itu
untuk menjadi kreatif (misalnya, memberi tugas sebuah
laporan buku sebagai tugas untuk dilombakan
pemuatannya dalam majalah sekolah).

Ketika menangani anak-anak muda, seharusnya guru
fokus pada proses – yaitu, pengembangan dan
pembangkitan ide-ide orisinal. Guru fokus pada proses
mendorong pengembangan kreativitas di seluruh bagian
kurikulum, bukan hanya pada aktivitas seni dan musik
(Nur, 2014).

1.4. Berpikir Kreatif
1.4.1. Konsep Berpikir Kreatif

Menurut Presseisen (Costa, 2001), secara umum
berpikir didefinisikan sebagai suatu proses kognitif,
yaitu kegiatan mental untuk  memperoleh pengetahuan.
Proses berpikir berhubungan dengan diluar kebiasaan
atau keaktifan pemikir sehingga berpikir merupakan
kegiatan yang kompleks dan reflektif. Berpikir kreatif
menurut Perkins (Marzano, 1988) adalah kemampuan
untuk membentuk kombinasi gagasan baru, untuk
memenuhi suatu keperluan atau memperoleh suatu
berpikir hasil (produk), yang asli dan sesuai dengan
kriteria pokok pertanyaan. (Liliasari, 2009) berpendapat
bahwa berpikir kreatif menekankan pada aspek intuitif
sekaligus berpikir rasional. Tujuan berpikir tersebut
adalah menggunakan informasi atau materi yang
diketahui untuk menghasilkan suatu kemungkinan
maupun elaborasi berdasarkan pandangan asli pemikir.
Pemikir kreatif selalu meramu hal-hal yang
diketahuinya untuk menciptakan suatu pemikiran baru.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan
bahwa berpikir kreatif merupakan proses dihasilkanya

ide, gagasan, produk baru, baik dari hasil pemikiran yan
benar-benar baru maupun dari hasil pengemangan ide,
gagasan maupun produk yang telah ada.

1.4.2. Ciri-Ciri Berpikir Kreatif
Guilford pertama kali memperkenalkan konsep

berpikir divergen pada tahun 1950 an. Ia mengamati
bahwa orang-orang kreatif cenderung mengembangkan
cara berpikir tersebut. Oleh karenanya, ia
menghubungkan  berpikri divergen dengan kreativitas,
yang mempunyai karakteristik fluency (kelancaran),
flexibility (keluwesan), originality (keaslian), dan
elaboration (elaborasi). Berdasarkan itu, pada tahun
1966 Torrance mengembangkan tes untuk menguji
kemampuan berpikir kreatif seseorang, yang dikenal
dengan istilah Torrance Test of Creative Thinking
(TTCT). Hasil dari test berpikir kreatif ini dinilai
dengan menggunakan keempat karakteristik di atas
(Kim, 2007).

Menurut Williams (Munandar, 2009), untuk lebih
mudah dalam melihat apakah seseorang itu kreatif atau
tidak, dapat dilihat pada ciri kemampuan berpikir kreatif
yang terbagi dalam dua unsur yaitu aptitude dan non-
apttitude. Ciri aptitude berhubungan dengan kognitif
atau proses berpikir, sedangkan non aptitude
berhubungan dengan sikap dan perasaan. Ciri aptitude
dalam kemampuan berpikir kreatif terdiri atas empat
aspek yaitu karakteristik fluency (kelancaran), flexibility
(keluwesan), originality (keaslian), dan elaboration
(elaborasi) (Munandar, 2009).

Tes kemampuan berpikir kreatif pada penelitian ini
lebih ditujukan pada ciri proses berpikir atau
berhubungan dengan kognitif, sehingga komponen
berpikir kreatif yang dimaksud yakni meliputi:
Kelancaran (fluency) yakni kemampuan untuk
menghasilkan kata-kata kunci yang digunakan dalam
Concept Mapping dan kemampuan membuat cabang-
cabang yang sesuai. Keluwesan atau fleksibilitas
(flexibility) yakni kemampuan menghasilkan ide-ide
beragam. Kerincian atau elaborasi (elaboration) yakni
kemampuan mengembangkan, membumbui, atau
mengeluarkan sebuah ide. Orisinalitas (originality)
yakni kemampuan untuk menghasilkan ide yang tak
biasa di antara kebanyakan atau jarang.

1.5. Pengertian Konsep
Konsep dapat didefinisikan dengan berbagai macam

rumusan. Salah satunya adalah definisi yang
dikemukakan oleh Carrol dalam Kardi (1997: 2) bahwa
konsep merupakan suatu abstraksi dari serangkaian
pengalaman yang didefinisikan sebagai suatu kelompok
objek atau kejadian. Abstraksi berarti suatu proses
pemusatan perhatian seseorang pada situasi tertentu dan
mengambil elemen-elemen tertentu, serta mengabaikan
elemen yang lain.
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Tidak ada satu pun definisi yang dapat
mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau
berbagai macam konsep-konsep yang diperoleh para
siswa. Oleh karena itu konsep-konsep merupakan
penyajian internal dari sekelompok stimulus, konsep-
konsep itu tidak dapat diamati, dan harus disimpulkan
dari perilaku. Dahar (2009) menyatakan bahwa konsep
merupakan dasar untuk berpikir, untuk belajar aturan-
aturan dan akhirnya untuk memecahkan masalah.
Dengan demikian konsep itu sangat penting bagi
manusia dalam berpikir dan belajar.

1.6. Pemahaman Konsep
Pemahaman adalah suatu proses terjadinya adaptasi

dan transformasi ilmu pengetahuan. Pemahaman
(understanding) dilandasi oleh pengetahuan pada level
yang lebih rendah dan merupakan dasar untuk menuju
level yang lebih tinggi, seperti penerapan, analisis,
sintesis, evaluasi, wawasan, dan kebijakan (Sudjana,
2006). Pemahaman merupakan perangkat standar
program pendidikan yang merefleksikan kompetensi,
sehingga dapat mengantarkan siswa untuk menjadi
kompeten dalam berbagai bidang kehidupan

Belajar atau mempelajari sesuatu, lebih diutamakan
untuk lebih dahulu mempelajari konsepnya. Menurut
Dahar (2009) belajar konsep merupakan hasil utama
yang diperoleh dari suatu pendidikan. Karena konsep-
konsep yang dipelajari tersebut merupakan landasan
dasar dalam berpikir dan dasar proses mental yang lebih
tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasinya.
Oleh sebab itu, pemahaman konsep sangat penting bagi
siswa yang sedang belajar, dan dapat dikatakan bahwa
pemahaman konsep merupakan tujuan akhir dari setiap
proses pembelajaran.

1.7. Peta Konsep
Peta konsep digunakan untuk menyatakan hubungan

yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk
proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi merupakan dua
atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-
kata dalam suatu unit semantik. Dalam bentuknya yang
paling sederhana, suatu peta konsep hanya terdiri atas
dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata
penghubung untuk membentuk suatu proposisi. Oleh
karena itu belajar bermakna lebih mudah berlangsung
bila konsep-konsep baru dikaitkan pada konsep yang
lebih inklusif, maka peta konsep harus disusun secara
herarki. Ini berarti, bahwa konsep yang lebih inklusif
harus ada di puncak peta. Makin ke bawah konsep-
konsep diurutkan makin menjadi lebih khusus.

Salah satu pernyataan dalam teori Ausubel adalah
bahwa faktor yang paling penting dalam mempengaruhi
pembelajaran adalah apa yang telah diketahui siswa
(pengetahuan awal). Jadi supaya belajar jadi bermakna,
maka konsep baru harus dikaitkan dengan konsep-
konsep yang ada  dalam struktur kognitif siswa.

Ausuble belum menyediakan suatu alat atau cara yang
sesuai yang digunakan guru untuk mengetahui apa yang
telah diketahui oleh para siswa (Dahar, 2010: 149).
Berkenaan dengan itu Novak dan Gowin dalam Dahar
(2010: 149) mengemukakan bahwa cara untuk
mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa,
supaya belajar bermakna berlangsung dapat dilakukan
dengan pertolongan peta konsep.

1.7.1. Ciri-Ciri Peta Konsep
Untuk membuat suatu peta konsep, siswa dilatih

untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan
dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut
dalam suatu pola logis. Kadang-kadang peta konsep
merupakan diagram hirarki, dan kadang peta konsep itu
memfokus pada hubungan sebab akibat. Agar
pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka
Dahar (2010: 153) mengemukakan ciri-ciri peta konsep
sebagai berikut:
1) Peta konsep (pemetaan konsep) adalah suatu

cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan
proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu

bidang studi fisika, kimia, biologi, matematika dan
lain-lain. Dengan membuat sendiri peta konsep
siswa “melihat” bidang studi itu lebih jelas, dan
mempelajari bidang studi itu lebih bermakna.
2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambar

dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu
bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang
memperlihatkan hubungan-hubungan
proposional antara konsep-konsep. Hal inilah
yang membedakan belajar bermakna dari
belajar dengan cara mencatat pelajaran tanpa
memperlihatkan hubungan antara konsep-
konsep.

3) Ciri yang ketiga adalah mengenai cara
menyatakan hubungan antara konsep-konsep.
Tidak semua konsep memiliki bobot yang
sama. Ini berarti bahwa ada beberapa konsep
yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep
lain.

4) Ciri keempat adalah hirarki. Bila dua atau lebih
konsep digambarkan di bawah suatu konsep
yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki
pada peta konsep itu.
Peta konsep dapat menunjukkan secara visual

berbagai jalan yang dapat ditempuh dalam
menghubungkan pengertian konsep di dalam
permasalahanya. Peta konsep yang dibuat murid dapat
membantu guru untuk mengetahui miskonsepsi yang
dimiliki siswa dan untuk memperkuat pemahaman
konseptual guru sendiri dan disiplin ilmunya. Selain itu
peta konsep merupakan suatu cara yang baik bagi siswa
untuk memahami dan mengingat sejumlah informasi
baru (Arends, 2012).
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1.7.2. Cara Menyusun Peta Konsep
Menurut (Dahar, 2010) peta konsep memegang

peranan penting dalam belajar bermakna. Oleh karena
itu siswa hendaknya pandai menyusun peta konsep
untuk meyakinkan bahwa siswa telah belajar bermakna.
Langkah-langkah berikut ini dapat diikuti untuk
menciptakan suatu peta konsep.
Langkah 1: mengidentifikasi ide pokok atau prinsip

yang melingkupi sejumlah konsep.
Langkah 2: mengidentifikasi ide-ide atau konsep-

konsep sekunder yang menunjang ide
utama.

Langkah 3: menempatkan ide utama di tengah atau di
puncak peta tersebut.

Langkah 4: mengelompokkan ide-ide sekunder di
sekeliling ide utama yang secara visual
menunjukan hubungan ide-ide tersebut
dengan ide utama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan
langkah-langkah menyusun peta konsep sebagai berikut:
1) Memilih suatu bahan bacaan
2) Menentukan konsep-konsep yang relevan
3) Mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep

dari yang paling inklusif ke yang paling tidak
inklusif

4) Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu
bagan, konsep-konsep yang paling inklusif
diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan
tersebut.
Dalam menghubungkan konsep-konsep tersebut

dihubungkan dengan kata hubung. Misalnya
“merupakan”, “dengan”, “diperoleh”, dan lain-lain.

1.8. Peta Konsep sebagai Alat Ukur Alternatif
Peta Konsep menurut Novak (1985) dalam Dahar

(2010) adalah suatu alat ukur/evaluasi yang dapat
mengenali perubahan suatu perkembangan arti suatu
konsep dalam diri anak sebagai hasil proses
instruksional. Mereka menawarkan skema penilaian
peta konsep sebagai berikut; struktur hierarkhis (dari
yang umum ke khusus), perbedaan progresif
(membentuk lebih banyak kaitan-kaitan yang
bermakna), dan rekonsiliasi integratif (memperlihatkan
kaitan-kaitan yang baru yang silang antara segmen-
segmen konsep). Selanjutnya Novak dan Gowin (1984)
dalam Sutowijoyo (2002) memberikan suatu aturan
untuk mengikuti penilaian perlu dengan memperhatikan
komponen (relasi, hierarkhis, dan contoh), uraian dan
skor; yang nantinya dimunculkan dalam bentuk skor
model peta konsep. Untuk lebih jelasnya sistem
penskoran ditunjukan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Sistem Penskoran

Komponen Uraian
Skor

Relationship Apakah relasi antara dua konsep
ditunjukan oleh garis

1 poin untuk tiap
proporsi yang berarti

penghubung dan kata
penghubung? Aakah relasinya
valid?

dan valid yang
ditunjukan.

Hierarkhi Apakah peta menunjukan
hubungan yang hierarkhi?
Apakah tiap konsep subordinat
lebih spesifik dan kurang general
dari konsep yang digambarkan
diatas dalam  konteks materi
yang dipetakan

5 poin untuk tiap
level hierarkhi yang
valid.

Contoh Peristiwa atau obyek spesifik
yang valid ditunjukan oleh level
konsep.

1 poin untuk tiap
contoh

(Sumber: Djalo, 2004).
Tes seperti pilihan ganda yang selama ini

dipandang sebagai alat ukur (uji) keberhasilan siswa
dalam menempuh jenjang pendidikan tertentu, bukanlah
satu-satunya alat ukur untuk menentukan keberhasilan
siswa. Tingkat keberhasilan siswa dalam menyerap
pengetahuan sangat beragam, maka diperlukan alat ukur
yang beragam. Peta konsep adalah salah satu bentuk
penilaian kinerja yang dapat mengukur siswa dari sisi
yang berbeda. Penilaian kinerja adalah bentuk penilaian
yang digunakan untuk menilai kemampuan dan
keterampilan siswa berdasarkan pada pengamatan
tingkah lakunya selama melakukan penilaian terhadap
hasil kerja siswa selama kegiatan. Menurut Tukman
dalam (Sutowijoyo, 2002) penilaian kinerja adalah
penilaian yang meliputi hasil dan proses, yang biasanya
menggunakan material atau suatu peralatan (equipment).
Penilaian kinerja dapat digunakan terutama untuk
mengukur tujuan pembelajaran yang tidak dapat diukur
dengan baik bila menggunakan tes obyektif. Penilaian
kinerja mengharuskan siswa secara aktif
mendemonstrasikan apa yang mereka ketahui. Paling
penting, penilaian kinerja dapat memberi motivasi untuk
meningkatkan pengajaran, pemahaman terhadap apa
yang mereka perlu ketahui dan yang dapat mereka
kerjakan. Berdasarkan teori belajar kognitif Ausubel,
Novak dan Gowin (1984) dalam (Dahar, 2010)
menawarkan skema penilaian yang terdiri atas: struktur
hirarki, perbedaan progresif, dan rekonsiliasi integratif.

Struktur hirarkis, yaitu struktur kognitif yang
diatur secara hirarki dengan konsep-konsep dan
proposisi-proposisi yang lebih inklusif, lebih umum,
superordinat terhadap konsep-konsep dan proposisi-
proposisi yang kurang inklusif dan lebih khusus.
Perbedaan progresif menyatakan bahwa belajar
bermakna merupakan proses yang kontinyu, dimana
konsep-konsep baru memperoleh lebih banyak arti
dengan bentuk lebih banyak kaitan-kaitan proporsional.
Jadi konsep-konsep tidak pernah tuntas dipelajari, tetapi
selalu dipelajari, dimodifikasi, dan dibuat lebih inklusif.
Rekonsiliasi integratif menyatakan bahwa belajar
bermakna akan meningkat bila siswa menyadari akan
perlunya kaitan-kaitan baru antara kumpulan-kumpulan
konsep atau proposisi. Dalam peta konsep, rekonsiliasi
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integratif ini diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang
antara kumpulan-kumpulan konsep (Dahar, 2010)

Selanjutnya Novak dan Gowin memberikan suatu
aturan untuk mengikuti penilaian numerik jika skoring
dipandang perlu. Pertama, skoring didasarkan atas
preposisi yang valid. Kedua, untuk menghitung level
hirarkis yang valid dan untuk menskor tiap level
sebanyak hubungan yang dibuat. Ketiga, crosslink yang
menunjukan hubungan valid antara dua kumpulan
(segmen) yang berbeda adalah lebih penting daripada
level hirarkis, karena mungkin saja ini pertanda adanya
penyesuaian yang integratif. Keempat, diharapkan siswa
dapat memberikan contoh yang spesifik dalam beberapa
kasus untuk meyakinkan bahwa siswa mengetahui
peristiwa atau obyek yang ditunjukan oleh label konsep.

1.8.1. Jenis-Jenis Peta Konsep
Menurut Nur (2003), mengatakan bahwa, ada

empat macam peta konsep, yaitu pohon Jaringan
(Network Tree), Rantai Kejadian (Events Chain), Peta
Konsep Siklus (Cycle Concept Map), dan Peta Konsep
Laba-Laba (Spider Concept Map). Keempat peta konsep
ini paling banyak diterapkan dalam mempelajari Sains,
khususnya pada materi-materi yang esensial dan relevan
dengan tujuan pembelajaran.
a. Pohon Jaringan

Beberapa kata berada di dalam persegi empat
sedangkan yang lain dituliskan pada garis-garis
penghubung. Kata-kata di dalam persegi empat itu
adalah ide-ide pokok. Garis-garis pada peta itu
menunjukan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata
yang ditulis pada garis memberikan hubungan antara
konsep-konsep.

Pohon jaringan cocok digunakan untuk
memvisualisasikan hal-hal yang berkaitan dengan
informasi sebab-akibat, suatu hierarkhi, prosedur yang
bercabang, istilah-istilah yang berkaitan dan dapat
digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan
(Gambar 2.1).

Gambar 2.1 Pohon jaringan jenis-Jenis Gaya (Romelan, 2006).

b. Rantai Kejadian
Suatu peta konsep rantai kejadian digunakan untuk

memberikan konsep-konsep dalam urutan. Di dalam
sains, suatu peta konsep atau rantai kejadian dapat
digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian,
langkah-langkah dalam suatu prosedur linear atau tahap-
tahap dalam suatu proses (Gambar 2.2)

Gambar 2.2 rangkaian terjadinya gaya (Rusdi, 2001).

c. Peta Konsep Siklus
Peta konsep siklus adalah suatu peta rantai

kejadian yang khusus. Dalam suatu peta konsep siklus,
rangkaian kejadian itu tidak menghasilkan suatu hasil
final. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan
kembali kejadian awal. Peta konsep siklus cocok
diterapkan untuk menunjukan hubungan bagaimana
suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk
menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-
ulang (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 Peta Siklus Gaya (Djalo, 2004)

d. Peta Konsep Laba-laba
Peta konsep laba-laba digunakan untuk curah

pendapat ide-ide yang berangkat dari suatu ide sentral,
memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk
yang berkaitan dengan ide sentral itu, belum tentu jelas
hubungan antara satu sama lain.

Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk
memvisualisasikan hal-hal yang tidak hierarkhis kecuali
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berada dalam suatu kategori, kategori yang tidak paralel
dan curah pendapat (Gambar 2.4).

Gambar 2.4 peta gaya Tipe laba-laba (Rusdi,2001).

2. PENUTUP
A. Simpulan

Berlangsung atau tidaknya belajar bermakna
tergantung pada struktur kognitif yang ada, serta
kesiapan dan niat anak didik untuk belajar bermakna,
dan kebermaknaan materi pelajaran secara potensial.

Menerapkan teori Ausubel dalam mengajar, guru
perlu memperhatikan adanya pengatur awal pada awal
pelajaran, dalam mengaitkan konsep-konsep. Atas dasar
teori Ausubel, Novak mengemukakan gagasan peta
konsep yang menyatakan hubungan antara konsep-
konsep untuk menolong guru mengetahui konsep-
konsep yang telah dimiliki para siswa agar belajar
bermakna dapat berlangsung, untuk mengetahui
penguasaan konsep-konsep pada siswa, dan untuk
menolong para siswa belajar bagaimana belajar.
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Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan data awal dalam rangka mengembangkan
sebuah model pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam bertanya dan
berkomunikasi dari bentuk komunikasi tulisan ke bentuk komunikasi lisan dalam pembelajaran fisika.
Sedangkan tujuan khusus untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa, kemampuan siswa dalam
membuat pertanyaan secara tertulis dan penyebab kesulitan siswa dalam bertanya dan berkomunikasi
dalam pembelajaran fisika.  Penelitian ini merupakan penelitian surve yang dilakukan pada siswa
kelas XI MIA 4 SMA Nageri 19 Surabaya dengan jumlah siswa 40 orang. Pengumpulan data
menggunakan lembar observasi, tes, angket dan wawancara. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
hanya 8 orang atau 20% siswa yang mampu bertanya selama proses pembelajaran. Jumlah siswa
yang mampu menulis pertanyaan tingkat tinggi 60% dan tingkat rendah 40% sesuai dengan topik
yang diajarkan. Siswa tidak mau bertanya disebabkan oleh karena merasa takut pertanyaannya salah
atau tidak sesuai konsep yang diajarkan, merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan guru,
lebih senang memberi pendapat, mendengar, dan menjawab pertanyaan teman daripada bertanya.
Menurut guru bahwa cara mengajar memancing siswa untuk bertanya melalui bentuk pertanyaan
tertulis itu baik, dan dapat diujicobakan pada materi selanjutnya.

Kata Kunci: Keteramp1ilan bertanya dan berkomunikasi, pembelajaran fisika

Abstrac

This research aims to obtain preliminary data in order to develop a learning model that relates to the
ability of students to ask and communication of forms written communication to verbal
communications in learning physics. While the specific purpose is determine the activities of teachers
and students, students' ability to create questions in writing and causes difficulty in asking and
communication students in learning physics. This research was conducted at the surve class XI SMA
Nageri MIA 4 19 Surabaya with the number of students 40 people. Collecting data using observation
sheets, tests, questionnaires and interviews. The results showed that only 8 people or 20% of students
were able to ask questions during the learning process. The number of students who are able to 1write
high-level questions are 60% and a low rate are 40% according to the topic being taught. Students do
not want to ask because of fear caused by the question incorrectly or do not fit the concept being
taught, was not satisfied with the answers provided by the teacher, is happy to give opinions, listen,
and answer questions rather than asking your friends. According to the teachers that teach how to
angle students to ask questions in a form of written questions were good, and can be further tested on
the next lesson.

Keywords: Question and communication skill, physics teaching
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PENDAHULUAN
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia

untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di
sekolah, antara lain melakukan sertifikasi guru dan
mengubah kurikulum baik pada tingkat dasar maupun
pada tingkat menengah dan perguruan tinggi, sehingga
kurikulum pendidikan dasar sampai saat ini sudah
mengalami sepuluh kali perubahan, yaitu pada tahun
1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973 (Kurikulum
PPSP), tahun 1975 (Kurikulum Sekolah Dasar), tahun
1984 (Kurikulum 1984), tahun 1994 (Kurikulum 1994),
tahun 1999 (sebagai suplemen Kurikulum 1994), tahun
2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK), tahun 2006 dikenal dengan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan  (KTSP) dan
tahun 2013 yang dikenal dengan Kurikulum 2013.

Menurut Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses disebutkan bahwa Kurikulum  2013
menerapkan pendekatan scientific (scientific approach).
Dalam menerapkan pendekatan scientific ada lima
langkah pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu:
mengamati, menanya, mengumpulan data, mengasosiasi
dan mengkomunikasi atau yang dikenal dengan istilah
5M. Dalam penelitian ini penulis mencoba memperdalam
pembahasan tentang kemampuan bertanya dan
berkomunikasi siswa dalam pembelajaran fisika di SMA.

Kehadiran Kurikulum 2013 merupakan harapan baru
bangsa Indonesia dalam rangka mempersiapkan sumber
daya manusia untuk menjawab tantangan pendidikan
pada abad ke 21 mendatang yang dikenal sebagai abad
ilmu pengetahuan dan informasi.  Kesuksesan siswa di
era informasi ini ditentukan oleh seberapa cerdas mereka
dapat mengakses dan menciptakan pengetahuan.

Menurut Saavendra (2012: 5) ada tujuh keterampilan
yang dibutuhkan oleh para siswa untuk kebutuhan hidup
pada abad-21, yaitu: “Berpikir kritis (critical thinking)
dan pemecahan masalah (problem solving), kolaborasi
(colaboration)  dan kepemimpinan (leadership),
kecerdasan otak (agility) dan kemampuan beradaptasi
(adaptability), inisiatif (initiative) dan interprenurisme
(entreprenuerialism), berbicara efektif (effective oral)
dan komunikasi tertulis (written comunication),
mengakses dan menganalisis informasi, dan
keingintahuan (curiosity) dan imajinasi.”

Sedangkan menurut Susan (2013) “Abad ke-21 adalah
zaman akuntabilitas. Esensi dari akuntabilitas adalah
menetapkan bahwa para guru mengajarkan apa yang
seharusnya mereka ajarkan, dan siswa mempelajari apa
yang seharusnya mereka pelajari.” Sedangkan Tilaar
(2002) menyatakan “Sumberdaya manusia yang
diperlukan pada abad ke-21 adalah yang memiliki
keterampilan khusus, mampu bekerjasama, berpikir kritis
dan kreatif, serta memiliki kemampuan komunikasi.”

Kemampuan berkomunikasi di sini termasuk kemampuan
bertanya dan kemampuan berdiskusi.

Kemampuan bertanya sangat penting dalam proses
belajar mengajar. Chin dan Osborne (2010) mengatakan
bahwa “Semua ilmu pengetahuan dilmulai dari sebuah
pertanyaan.” Sedangkan Prof. Syawal Gultom salah
seorang tim pengembang Kurikulum 2013 pernah
mengatakan dalam sebuah seminar Sosialisi Kurikulum
2013 di Jakarta tanggal 15 juli 2013 bahwa “Orang
bertanya lebih hebat dari pada orang berbuat atau
melakukan sesuatu, karena orang tersebut dapat membuat
sesuatu itu karena ada orang yang bertanya.” Misalnya
seseorang bertanya bagaimana caranya mematikan TV
tanpa harus menekan langsung tombol TV? Atas dasar
pertanyaan tersebut, maka sekarang orang bisa membuat
remote control.

Brosser (2000) mengatakan bahwa “Pertanyaan dapat
membantu siswa untuk mereview atau memeriksa
pemahaman, merangsang pemikiran kritis, mendorong
kreativitas, menekankan pokok masalah, mengontrol
kegiatan kelas, mengurangi perilaku yang mengganggu,
membantu menentukan nilai, mendorong diskusi,
mencegah ketidak perhatian siswa, dan untuk alasan yang
lainnya.” Pertanyaan juga dapat digunakan untuk
membangkitkan rasa ingin tahu, merangsang minat, dan
memotivasi siswa untuk mencari informasi baru (Harrold,
2013). Pertanyaan yang baik adalah termasuk cara
mengajar yang baik (Cooper, 2006).

Keterampilan bertanya merupakan ucapan atau
pertanyaan yang dilontarkan guru sebagai stimulus untuk
memunculkan atau menumbuhkan jawaban atau respon
dari siswa (Sumiati dan Asra, 2008: 225).

Dalam proses belajar mengajar sering ditemukan
bahwa banyak siswa tidak mau bertanya pada saat guru
memberi kesempatan untuk bertanya, guru sering
mendominasi kelas dalam bertanya kepada siswa.
Seharusnya siswa yang lebih banyak bertanya kepada
guru atau kepada sesama temannya karena mereka adalah
sedang belajar suatu materi yang disampaikan guru dan
sudah pasti banyak hal yang tidak mereka ketahui.

Kemampuan guru dalam mengelola keterampilan
bertanya dan berkomunikasi merupakan salah satu
komponen penting di dalam proses pembelajaran.
Keterampilan bertanya guru yang baik dapat membuat
suasana kelas menjadi aktif dan siswa berpikir atau
paling tidak merespon apa yang disampaikan oleh guru.
Pertanyaan yang diajukan oleh guru akan membuat siswa
termotivasi dan bangkit rasa ingin tahunya terhadap
materi pelajaran. Selain itu pertanyaan yang dilontarkan
oleh guru juga dapat dijadikan alat pemusat perhatian
siswa. Hal ini dapat dilakukan bila konsentrasi siswa
sedang tertuju pada hal-hal lain selain pembelajaran.
Selain itu, pertanyaan dapat pula difungsikan sebagai alat
untuk mendiagnosis kesulitan belajar yang sedang
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dialami siswa dalam mempelajari sebuah materi
pelajaran.

Komunikasi merupakan proses penyampaian
informasi oleh komunikator (guru) kepada komunikan
(siswa) melalui media yang menimbulkan efek tertentu.
Proses belajar mengajar merupakan suatu bentuk
komunikasi antara siswa dengan guru dan antara siswa
dengan siswa lainnya. Di dalam komunikasi tersebut
terdapat pembentukan (transform) dan pengalihan
(transfer) pengetahuan, keterampilan ataupun sikap dan
nilai dari komunikator dengan komunikan sesuai dengan
tujuan yang telah ditetapkan.

Sistem komunikasi secara umum ada dua, yaitu
komunikasi lisan (oral comunication) dan komunikasi
tulisan (written comunication). Komunikasi tulisan
biasanya dilakukan dalam bentuk surat menyurat, buku-
buku dan media cetak lainnya. Sedangkan komunikasi
lisan dilakukan dalam bentuk berbicara dan mendengar.

Komunikasi lisan adalah sebuah proses interaktif di
mana seorang individu secara bergantian mengambil
peran sebagai pembicara dan pendengar.” Hubungan
berbicara dan mendengarkan disebut “strategi
komunikasi.” Oleh karena itu, keterampilan berbicara dan
mendengar perlu difahami oleh siswa untuk
mengembangkan kompetensi komunikatif, terutama
kompetensi strategis. Dengan mengacu pada
keterampilan berbicara, kompetensi strategis sangat
diperlukan untuk mengetahui bagaimana memulai,
menjaga, dan mengakhiri percakapan, serta bagaimana
untuk memperjelas masalah komunikasi terhadap
pemahaman yang salah   (Saziye, Pelin, & Mehtap,
2013).

Proses berfikir terjadi secara individu dan kolaboratif,
sehingga menguji berbagai pendapat perlu dilakukan agar
hasil pemikiran individu bisa lebih berkembang lebih
baik. Hal ini tentu sangat mendukung dalam melatihkan
keterampilan berkomunikasi secara lisan yang meliputi
berpendapat, bertanya, menanggapi dan menjadi
pendengar yang baik (Dexon, 2013). Keterampilan
komunikasi yang baik dapat membantu siswa dalam
menemukan sumber informasi baru, mengekpresikan ide
dan pendapat untuk menanggapi dan mengklarifikasi
(Griffith, 2004)

Berdasarkan pengalaman penulis, baik sebagai guru
pada saat mengajar fisika di SMA atau sebagai dosen
pada saat mengajar di perguruan tinggi, dan juga sebagai
tutor pada saat mengajar pelatihan guru seperti pada saat
PLPG. Banyak siswa, mahasiswa, dan guru-guru yang
tidak mau bertanya ketika diberi kesempatan bertanya
dalam pembelajaran, kuliah atau pada saat pelatihan bagi
guru-guru. Kalaupun ada yang bertanya hanya sebagian
kecil saja yang mau bertanya dan itupun pertanyaannya

ada yang tidak sesuai dengan materi yang kita ajarkan
atau hanya sekedar bertanya.

Permasalahan di atas sering terjadi dalam proses
belajar mengajar fisika dan juga dalam bidang studi
lainnya. Akibatnya guru menjadi bingung pada saat
melakukan evaluasi belajar untuk mengetahui sejauh
mana siswa telah dapat memahami apa yang diajarkan.
Kadang-kadang dalam menyusun soal kelihatannya
mudah menurut guru, ternyata sulit menurut siswa pada
saat mengikuti ujian. Hal ini menunjukkan bahwa materi
yang kita ajarkan belum bisa difahami oleh siswa dan ini
diketahui setelah evaluasi secara tertulis diakukan.

Seorang guru harus dapat memahami bahwa siswanya
belum menguasai materi yang telah diajarkan. Hal ini
dapat dilakukan dengan cara memancing siswa untuk
bertanya dengan pertanyaan yang betul-betul menyangkut
dengan konsep yang belum mereka pahami. Pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh siswa pada saat proses
belajar mengajar dapat dijadikan sebagai dasar pedoman
untuk menilai kemampuan siswa pada saat pembelajaran
sedang berlangsung. Eggen dan Kauchak (2012:103)
mengatakan bahwa “pertanyaan (questioning) dapat
digunakan untuk (1) membantu mempertahankan
perhatian, (2) melibatkan siswa yang pemalu dan
sungkan, (3) memberikan penekanan lewat pengulangan,
dan (4) menilai pembelajaran siswa.”

Beberapa penelitian pernah dilakukan berkaitan
dengan keterampilan siswa dalam bertanya dan
berkomunikasi dalam pembelajaran fisika. Evendi (2009)
menunjukkan bahwa banyak mahasiswa tidak mau
bertanya saat mengikuti kuliah pada Progran Studi Fisika
FKIP Unsyiah karena tidak tahu apa yang mau
ditanyakan, malu untuk bertanya dan takut ditertawakan
teman.

Suprapto (2013) menunjukkan bahwa penerapan
pembelajaran bertanya atau learning by question (LBQ)
dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa pada
tingkat sedang.

Chin dan Osborne (2010) menunjukkan bahwa ada
korelasi yang positif dan signifikan antara jumlah
pertanyaan yang diajukan dan skor siswa. Selain itu,
kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan dapat
mempengaruhi kualitas argumentasi sebagai potensi
untuk mengungkit perubahan konseptual.

Harrold (2013) menunjukkan bahwa praktek
mengajar melalui pengamatan terhadap diri sendiri
tentang teknik bertanya dapat membantu guru dalam
melakukan refleksi atas  pertanyaan  yang  mereka ajukan
selama  pembelajaran.

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris di atas, tujuan
umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan data awal
dalam rangka mengembangkan sebuah model
pembelajaran yang berkaitan dengan kemampuan siswa
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dalam bertanya dan berkomunikasi dari bentuk
komunikasi tulisan ke bentuk komunikasi lisan dalam
pembelajaran fisika. Sedangkan tujuan khusus penelitian
ini adalah untuk mengetahui aktivitas guru dan siswa,
kemampuan siswa dalam membuat pertanyaan secara
tertulis dan penyebab kesulitan siswa dalam bertanya dan
berkomunikasi dalam pembelajaran fisika.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal awal Januari

2015 di kelas XI MIA 4 SMA Negeri 19   Surabaya
dengan jumlah siswa 40 orang. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
survew. Pengambilan data dilakukan dengan
menggunakan lembar observasi, tes, angket, dan
wawancara.

Lembar observasi digunakan untuk mengamati
aktivitas guru dan siswa terkait dengan kegiatan bertanya
dan berkomunikasi selama pembelajaran berlangsung.
Tes digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa
dalam mengajukan pertanyaan dalam bentuk tertulis.
Angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa
terhadap kegiatan bertanya dan berkomunikasi dalam
pembelajaran fisika. Wawancara dilakukan untuk
mengetahui tanggapan guru dan siswa secara langsung
terhadap kemampuan bertanya dan berkomunikasi antara
siswa dengan guru selama proses belajar mengajar.
Analisis data dilakukan menggunakan statistik diskriptis
persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa

selama proses pembelajaran berlangsung, guru
memberikan kesempatan bertanya kepada siswa sebanyak
5 kali selama pembelajaran. Jumlah siswa yang bertanya
selama proses pembelajaran sebanyak 8 orang atau 20%.
Rata-rata jumlah siswa yang bertanya untuk setiap kali
kesempatan bertanya 3 orang atau 7,5%. Jumlah siswa
yang mau bertanya ditandai dengan jumlah siswa yang
mengacung tangan untuk bertanya.  Hasil analisis data tes
tentang kemampuan siswa membuat pertanyaan dalam
bentuk tertulis sebanyak 24 orang atau 60% siswa dapat
menulis pertanyaan tingkat tinggi (C4 - C6) sesuai
dengan topik yang diajarkan dan 16 orang atau 40%
siswa dapat menulis pertanyaan tingkat rendah (C1 – C3).

Hasil analisis data angket tentang sebab-sebab siswa
tidak mau bertanya dan berkomunikasi selama
pembelajaran adalah 18 orang atau 45% siswa
menyatakan tidak tahu apa yang harus ditanyakan. 11
orang atau 27,5% siswa menyatakan takut pertanyaannya
salah atau tidak sesuai konsep yang diajarkan. 10 orang
atau 25% siswa menyatakan sudah mengerti apa yang
diajarkan oleh guru. 13 orang atau 32,5% siswa merasa

tidak puas dengan jawaban yang diberikan guru. 21 orang
atau 52,5% siswa menyatakan lebih senang memberi
pendapat daripada bertanya. 17 orang atau 42,5% siswa
menyatakan lebih senang mendengar daripada bertanya.
22 orang atau 55% siswa menyatakan lebih senang
menjawab pertanyaan teman daripada bertanya. 37 orang
atau 92,5% siswa menyatakan bahwa guru memberikan
cukup waktu untuk bertanya dan mengemukakan
pendapat dalam belajar fisika.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru
mengatakan bahwa siswa tidak mau bertanya merupakan
suatu masalah yang harus dicari jalan keluarnya.  Upaya
yang pernah dilakukan guru untuk mengatasi siswa untuk
bertanya dan berdiskusi adalah dengan memberikan tugas
proyek untuk didiskusikan pada pertemuan selanjutnya.
Guru menyatakan belum pernah menerapkan cara
bertanya siswa dalam bentuk pertanyaan tertulis. Guru
juga mengatakan bahwa model mengajar dengan cara
memancing siswa untuk bertanya secara lisan melalui
bentuk pertanyaan tertulis itu bagus, hanya saja belum
terbiasa.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan

bahwa selama proses pembelajaran berlangsung hanya 8
orang atau 45% siswa yang bertanya. Sebahagian besar
siswa (24 orang atau 60% ) mampu menulis pertanyaan
tingkat tinggi (C4 - C6) dan 16 orang atau 40% siswa
dapat menulis pertanyaan tingkat rendah (C1 – C3) sesuai
dengan topik yang diajarkan.

Siswa tidak mau bertanya disebabkan oleh karena
merasa takut pertanyaannya salah atau tidak sesuai
konsep yang diajarkan, sudah mengerti apa yang
diajarkan oleh guru, merasa tidak puas dengan jawaban
yang diberikan guru,  lebih senang memberi pendapat
daripada bertanya,  lebih senang mendengar daripada
bertanya,  lebih senang menjawab pertanyaan teman
daripada bertanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru
mengatakan bahwa siswa tidak mau bertanya merupakan
suatu masalah yang harus dicari jalan keluarnya.
Penerapan cara mengajar memancing siswa untuk
bertanya melalui bentuk pertanyaan tertulis itu bagus,
hanya saja belum terbiasa dan dapat diujicobakan pada
materi selanjutnya.
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Abstrak

Makalah ini menyajikan ulasan tentang model Apposite dalam pembelajaran Fisika  untuk
meningkatkan penguasaan konsep pada mahasiswa. Secara sederhana Model Apposite
merupakan suatu pengembangan model pembelajaran baru yang menunjukan interaksi antara
guru dan siswa berdasarkan pada kemampuan skemata serta respon dari siswa. Model ini
menekankan interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
kontekstual yang diharapkan mampu mengontrol proses kognitif siswa secara
berkesinambungan. Penguasaan konsep Fisika merupakan pemahaman dari siswa pada suatu
konsep Fisika yang tidak menimbulkan miskonsepsi. Pembelajaran dengan pendekatan
kontekstual merupakan pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara penuh untuk
dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata.
Ada 7 tahapan dalam menggunakan model Apposite pada pembelajaran Fisika melalui
pendekatan kontekstual ; Invitasi, Eksplorasi, Elaborasi, Penjelasan dan solusi, Pengambilan
tindakan dan evaluasi,serta refleksi.diri Guru dapat menggunakan model Appsite  dengan
pendekatan kontektual dalam pembelajaran Fisika untuk mengecek pemahaman siswa terhadap
materi yang disampaikan serta sikap siswa dalam pembelajaran. Guru perlu memberikan
arahan yang menyebabkan kesalahan konsep (miskonsepsi) pada diri siswa sehingga siswa
dapat menemukan sendiri jawaban yang benar serta sikap yang dilakukan dalam penguasaan
konsep pada pembelajarannya.

Kata  kunci: Model Apposite, penguasaan konsep , miskonsepsi

PENDAHULUAN
Perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan di

abad XXI khususnya dalam dunia kerja mendorong
perguruan tinggi untuk membekali lulusannya dengan
kemampuan beradaptasi, penguasaan konsep  dan
kreativitas agar dapat mengikuti perubahan dan
perkembangan tersebut.(Panduan pengembangan
kurikulum,Dirjen Dikti,2008). Ilmu Fisika sebagai salah
satu cabang IPA merupakan ilmu fundamental yang
menjadi dasar perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang cukup pesat pada saat ini, telah mempermudah
kehidupan manusia. Mengingat begitu pentingnya
peranan ilmu Fisika, seharusnya ilmu ini dipahami dengan
baik oleh siswa.

Data untuk beberapa tahun  dari hasil survei
Internasional TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) yang dilakukan Pusat

Penelitian Balitbang Kemendikbud (2012) untuk siswa di
kelas VIII dalam prestasi Sains (IPA) pada tahun 1999
dari sejumlah 38 negara peserta, Indonesia berada pada
urutan ke 34 dengan skor 403 masih di bawah dari standar
skor yang ditetapkan 488, juga pada tahun 2003 Indonesia
berada pada urutan 37 dari 46 negara peserta dengan skor
420. Demikian pula pada tahun 2007 berada pada urutan
35 dengan skor 427 dari 49 negara peserta dibawah dari
skor standard yang ditetapkan 500. Bahkan pada tahun
2011 Indonesia berada pada urutan 40 dari 42 negara
peserta. Data ini menunjukan bahwa skor prestasi sains
siswa kelas VIII negara Indonesia berada signifikan di
bawah rata-rata Internasional, dan siswa sekolah
menengah Indonesia memiliki penguasaan materi Sains
(IPA) yang masih rendah hanya dalam domain kognitif
pengetahuan .

Upaya siswa dalam mempelajari ilmu Fisika sering
menemui hambatan-hambatan karena dari wawancara
secara informal dengan siswa dan mahasiswa dikatakan
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ilmu Fisika  dianggap sebagai pelajaran yang sulit
dipahami.

Kemampuan mahasiswa yang rendah dalam
pelajaran Fisika dapat menyebabkan terjadinya
miskonsepsi, yang tentunya sangat terkait dengan
penguasaan konsep yang diajarkan dan kemampuan
berpikir mahasiswa dalam mengembangkan
kreativitasnya. Mendasari pada  hal di atas yaitu
penguasaan konsep pada materi Fisika sangat dibutuhkan
, sehingga  untuk pengembangannya membutuhkan
adanya suatu model pembelajaran dengan harapan dapat
mengembangkan penguasaan konsep siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan
dengan wawancara secara langsung dengan beberapa
dosen Fisika FKIP Unej juga pengalaman peneliti selama
mengajar  terdapat beberapa temuan diantaranya :

1. Indeks prestasi  mahasiswa dalam penguasaan
materi Fisika rata-rata masih dibawah 3,0.

2. Konsep Fisika yang  menimbulkan miskonsepsi
banyak terjadi pada materi Mekanika,
Gelombang , Rangkaian Listrik dan Magnet.

3. Mahasiswa merasa kesulitan dan sering
mengalami miskonsepsi  bila menghadapi
masalah pada bentuk soal yang mengandung
kemiripan konsep sehingga sering terjadi
miskonsepsi.

Demikian pula dari hasil uji coba pendahuluan
bulan september 2014 tentang  materi Fisika pada
mahasiswa semester V (lima) dan diambil secara acak,
ternyata banyak mahasiswa yang mengalami miskonsepsi
pada materi mekanika, utamanya dalam konsep Dinamika
Gerak.  Dari sejumlah 12 soal yang diberikan dan 4 soal
hitungan banyak mahasiswa yang tidak memahami
konsep dan mengalami miskonsepsi dengan kemampuan
kreatifitasnya hanya pada tahap kelancaran Salah satu
faktor yang turut membuat Fisika dianggap sulit dan
kurangnya penguasaan konsep adalah Fisika memiliki
kajian yang komplek baik abstrak maupun real Pada
pembelajaran Fisika di kelas kebanyakan guru hanya
melibatkan ketrampilan-ketrampilan kognisi siswa tetapi
lupa atau jarang melibatka kreativitas  siswa, sehingga
terdapat beberapa anggapan yang dilupakan atau
tersembunyi yang tidak disampaikan. Sebagai contoh Jika
tidak ada gaya yang bekerja pada benda barulah benda
dapat bergerak beraturan. Pernyataan ini adalah tidak
benar sebab a)  pada setiap benda akan selalu bekerja
gaya  b ) benda yang melakukan gerak beraturan akan
terdapat  dua hal yakni pertama kecepatan konstan dan
kedua kecepatan berubah secara beraturan  c) Jika
kecepatan konstan maka percepatan adalah nol sehingga
jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda itu adalah nol.
d) Jika kecepatan  berubah secara beraturan  maka
percepatan adalah konstan sehingga jumlah gaya-gaya
yang bekerja pada benda adalah konstan.

Model Apposite merupakan suatu pengembangan
model pembelajaran baru yang menunjukan interaksi
antara guru dan siswa berdasarkan pada kemampuan
berpikir serta respon dari siswa. Model ini menekankan
interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan kontekstual yang diharapkan

mampu mengontrol proses kognitif siswa secara
berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang di atas perlu adanya
suatu penerapan model pembelajaran interaksi yang
berbasis metakognisiuntuk mengurangi miskonsepsi siswa
dalam pembelajaran Fisika .

PEMBAHASAN
1.1 Pengertian Konsep dan miskonsepsi

Dalam proses pembelajaran selalu menyangkut
transfer konsep, ketrampilan dan nilai dari pengajar ke
siswa. Yang paling diutamakan dalam  pembelajaran
adalah konsep.

Menurut Ausubel dalam Berg (Ed.) (1999: 8) Konsep
adalah benda-benda, kejadian-kejadian, situasi-situasi,
atau ciri-ciri yang memiliki ciri-ciri khas dan yang
terwakili dalam setiap budaya oleh suatu tanda atau
simbol (objects, events, situations, or properties that
possess common critical attributcs and are designated in
any given culture by some accepted sign or symbol).
Dengan demikian konsep merupakan abstraksi dari ciri-
ciri sesuatu yang mempermudah komunikasi antara
manusia dan yang memungkinkan manusia berpikir .

Setiap konsep tidak berdiri sendiri, melainkan setiap
konsep berhubungan dengan konsep-konsep yang lain.
Misalnya “kursi” berhubungan dengan semua ciri yang
diperlukan untuk mengartikannya, yakni bentuk, jenis
bahan, warna, fungsinya, besar dan seterusnya. Sehingga
dengan demikian setiap konsep dapat dihubungkan
dengan banyak konsep yang lain dan hanya mempunyai
arti dalam hubungan dengan konsep-konsep yang
lain.tersebut. Sering kali siswa hanya menghafalkan
definisi konsep tanpa memperhatikan hubungan antara
konsep dengan konsep-konsep lainnya. Dengan demikian
konsep baru tidak masuk jaringan konsep yang telah ada
dalam pikiran siswa, tetapi konsepnya berdiri sendiri
tanpa hubungan dengan konsep lainnya, sehingga konsep
yang baru tersebut tidak dapat digunakan oleh siswa dan
tidak mempunyai arti, sebab arti konsep berasal dari
konsep- konsep yang lain. Sebagai misal siswa hanya
mengahafal gaya adalah hasil perkalian antara gaya
dengan percepatan (F = m.a), maka siswa belum tahu apa-
apa dan belum mampu menggunakan pengetahuannya.
Berarti dalam hal ini guru maupun siswa harus
memeperhatikan hubungan antar konsep.

Konsep dalam fisika sebagian besar telah
mempunyai arti yang jelas karena merupakan kesepakatan
para fisikawan, tetapi tafsiran konsep fisika tersebut bisa
berbeda-beda di antara siswa satu dengan siswa yang
lainnya. Misalnya penafsiran konsep gaya berat dan gaya
normal berbeda untuk setiap siswa.  Tafsiran perorangan
mengenai suatu konsep ini disebut konsepsi.

Tafsiran konsep seseorang atau konsepsi tersebut
kadang sesuai dengan tafsiran yang dimaksud oleh para
ilmuwan atau pakar dalam bidang itu kadang pula tidak
sesuai. Konsepsi yang tidak sesuai dengan yang diterima
para pakar dalam bidang itu disebut salah konsep atau
miskonsepsi. Suparno (1998 : 95) . Misalnya inti konsep
tetapan pegas  adalah bahwa untuk jenis bahan tertentu
hasil bagi gaya dan pertambahan panjang selalu tetap dan
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tetapan itu berbeda untuk setiap jenis pegas. Namun
banyak siswa mempunyai konsepsi berbeda, mereka
cenderung berpikir bahwa jika panjang pegas
diperpanjang maka tetapannya juga bertambah. Inilah
salah satu contoh miskonsepsi. Dengan demikian
miskonsepsi dipandang sebagai pengertian yang tidak
akurat akan konsep, penggunaan konsep yang salah,
klasifikasi contoh-contoh yang salah, kekacauan konsep-
konsep yang berbeda dan hubungan hierarkis konsep-
konsep yang tidak benar. Jadi bentuk miskonsepsi fisika
yang dialami siswa berupa kesalahan konsep awal,
hubungan yang tidak benar antara konsep satu dengan
lainnya, atau gagasan intuitif atau pandangan yang naif.
Untuk pembelajar pemula, miskonsepsi sering juga
diistilahkan dengan konsep alternatif.
2.2 .Penyebab Miskonsepsi

Miskonsepsi akan terbentuk bila konsepsi seseorang
mengenai suatu materi tidak sesuai dengan konsepsi yang
diterima oleh ilmuwan atau pakar di bidangnya. Suatu
miskonsepsi siswa/siswa dapat  berasal dari beberapa
sebab.  Miskonsepsi siswa bisa berasal dari siswa sendiri,
yaitu siswa salah menginterpretasi gejala atau peristiwa
yang dihadapi dalam hidupnya.  Selain itu, miskonsepsi
yang dialami siswa dapat juga diperoleh dari
pembelajaran oleh guru./dosen.  Pembelajaran yang
dilakukan guru/dosen mungkin kurang terarah sehingga
siswa melakukan interpretasi yang salah terhadap suatu
konsep, atau mungkin juga guru/dosen mengalami
miskonsepsi terhadap suatu konsep sehingga apa yang
disampaikan juga merupakan suatu miskonsepsi.
Miskonsepsi yang bersumber dari guru/ dosen  ini
ditekankan pula oleh Sadia (1996:13) yang menyatakan
bahwa miskonsepsi mungkin pula diperoleh melalui
proses pembelajaran pada jenjang pendidikan
sebelumnya.

Secara lebih lengkap, Suparno (2005) menyatakan
faktor penyebab miskonsepsi fisika dapat dibagi menjadi
lima sebab utama, yaitu berasal dari siswa, pengajar, buku
teks, konteks, dan cara mengajar.  Adapun penjelasan
rincinya seperti yang disajikan pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 2.1.  Penyebab Miskonsepsi
Sebab
Utama Sebab Khusus

1.Siswa Prakonsepsi, pemikiran asosiatif,
pemikiran humanistik, reasoning yang
tidak lengkap, intuisi yang salah, tahap

perkembangan kognitif siswa,
kemampuan siswa, minat belajar siswa

2.Pengajar Tidak menguasai bahan, bukan lulusan
dari bidang ilmu fisika, tidak

membiarkan siswa mengungkapkan
gagasan/ide, relasi guru dan siswa tidak

baik
3.Buku
Teks

Penjelasan keliru, salah tulis terutama
dalam rumus, tingkat penulisan buku
terlalu tinggi bagi siswa,  tidak tahu
membaca buku teks, buku fiksi dan

kartun sains sering salah konsep karena
alasan menariknya yang perlu,

4.Konteks Pengalaman siswa, bahasa sehari-hari

berbeda, teman diskusi yang salah,
keyakinan dan agama, penjelasan orang

tua/orang lain yang keliru, konteks hidup
siswa (tv, radio, film yang keliru,

perasaan senang tidak senang, bebas atau
tertekan.

5.Cara
mengajar

Hanya berisi ceramah dan menulis,
langsung ke dalam bentuk matematika,

tidak mengungkapkan miskonsepsi, tidak
mengoreksi PR, model analogi yang

diapakai kurang tepat, model demonstrasi
sempit,dll

1.2 Mengatasi Miskonsepsi Fisika
Mengatasi miskonsepsi fisika untuk  siswa ternyata

bukan persoalan yang mudah, karena sejumlah
miskonsepsi fisika bersifat resistan. Meskipun telah
diusahakan untuk menjelaskan dengan penalaran yang
logis melalui penunjukkan perbedaannya dengan
pengamatan sebenarnya yang diperoleh dari peragaan dan
percobaan. Penyebab dari resistennya sebuah miskonsepsi
karena setiap orang membentuk pengetahuan dalam
kepalanya persis dengan pengalaman yang diperolehnya.
Begitu pengetahuan terbentuk dalam diri siswa/dari
pengalaman yang diperoleh langsung, maka akan menjadi
susah untuk memberi tahu siswa/ tersebut untuk
mengubah miskonsepsinya. (Wiliantara, 2005).

Kesulitan dalam mengatasi masalah miskonsepsi
juga dikatakan oleh Berg (Ed.)  (1991:5-6) Menurutnya
miskonsepsi awet dan sulit diubah.  Apabila guru berhasil
mengoreksi miskonsepsi siswa pada suatu konsep tertentu
maka apabila siswa diberi soal yang sedikit menyimpang
dari konsep yang semula, miskonsepsi akan muncul lagi.
Walaupun sulit mengatasi miskonsepsi ini, tetapi tetap
ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau
setidaknya mengurangi miskonsepsi siswa.  Cara
mengatasi miskonsepsi yang efektif dan efisien memang
sulit ditemukan, namun ada beberapa langkah yang dapat
dilakukan seperti yang dikemukakan oleh Berg (Ed)
(1991: 6), yaitu:

1. Langkah pertama adalah mendeteksi prakonsepsi
siswa. Apa yang sudah ada dalam kepala mereka
sebelum kita mulai mengajar? Prakonsepsi apakah
yang sudah terbentuk dalam kepala  siswa oleh
pengalaman dengan peristiwa-peristiwa yang akan
dipelajari? Apa kekurangan prakonsepsi tersebut ?
Prakonsepsi dapat diketahui dari literatur atau hasil-
hasil penelitian sebelumnya, test diagnostik,
pengamatan, membaca jawaban-jawaban yang
diberikan siswa langsung, dari peta konsep dan dari
pengalaman guru.  Literatur dan test diagnostik sangat
membantu, demikian juga membaca hasil tes esai
siswa dengan cara yang kritis dan santai. Fokuskan
perhatian pada jawaban  siswa yang salah.

2. Langkah kedua adalah merancang pengalaman belajar
yang bertolak dari prakonsepsi tersebut dan kemudian
menghaluskan bagian yang sudah baik dan
mengoreksi bagian konsep yang salah. Prinsip utama
dalam koreksi miskonsepsi adalah bahwa siswa diberi
pengalaman belajar yang menunjukkan pertentangan
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konsep mereka dengan peristiwa alam.  Dengan
demikian diharapkan bahwa pertentangan pengalaman
ini dengan konsep yang lama akan menyebabkan
koreksi konsepsi. (cognitive dissonance theory,
Festinger). Atau dengan memakai istilah Piaget dapat
dikatakan bahwa pertentangan pengalaman baru
dengan konsep yang salah akan menyebabkan
akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif (otak)
yang menghasilkan konsep baru yang lebih tepat, akan
tetapi, belum tentu pengalaman yang tidak cocok
dengan prakonsepsi akan berhasil.

3. Langkah ketiga adalah latihan pertanyaan dan soal
untuk melatih konsep baru dan menghaluskannya.
Pertanyaan dan soal yang dipakai harus dipilih
sedemikian rupa sehingga perbedaan antara konsepsi
yang benar dan konsepsi yang salah akan muncul
dengan jelas. Cara mengajar yang tidak membantu
adalah kalau guru hanya membahas soal tanpa
memperhatikan konsep (drill), atau hanya menulis
banyak rumus di papan tulis, atau hanya berceramah
tanpa interaksi dengan murid.

2. 3 Teori Belajar yang mendukung penguasaan
konsep dalam pembelajaran

Belajar pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada
produk atau hasil belajar namun juga harus berorientasi
kepada proses belajar, (Herdian,2010).
1. Teori Brunner

Teori kuntruktivis Brunner menjelaskan bahwa
siswa mengkonstruk pengetahuan dari pengalaman
eksternal dan dari interaksi dengan lingkungannya
(Corpuz, 2006). Belajar terjadi saat siswa mengkonstruk
pengetahuan dan keterampilan baru sebagai hasil
modifikasi pengetahuan dan keterampilan awal yang telah
ada sebelumnya

Brunner meneliti bagaimana orang dewasa
menggunakan bahasa untuk menjembatani dunia sekitar
anak-anak dan membantu mereka memecahkan masalah
yang disebut“scaffolding talk“.  Dalam penelitian ini
“scaffolding talk“yang diberikan merupakan Instruksi
bertahap (step instruction) yang dapat dilakukan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Memberikan tugas menjadi lebih sederhana dengan

memecah tugas menjadi langkah-langkah yang lebih
kecil.

b) Memberikan step instruction yang mengarahkan siswa
kepada penyelesaian tugas yang sesuai dengan tujuan
utamanya.

c) Menunjukan hal-hal yang penting untuk dikerjakan
dengan menunjukan bagaimana menyelesaikan
bagian-bagian dari tugas dengan sebaik-baiknya.
Dalam kegiatan ini Bruner mengemukakan bahwa

belajar melibatkan tiga proses bertahap yang berlangsung
hampir bersamaan yaitu :
a) Tahap informasi merupakan tahap awal untuk

memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru yang
merupakan penghalusan dari informasi sebelumnya
yang telah dimiliki siswa.

b) Tahap transformasi merupakan tahap memahami,
mencerna dan menganalisis pengetahuan baru serta

ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin
bermanfaat untuk kehidupannya.

c) Tahap evaluasi merupakan tahap untuk mengetahui
apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar
atau tidak. (http//irwantop.blogspot.com/2011)..

2. Teori Piaget
Piaget dalam teorinya memandang anak sebagai

individu(pembelajar) yang aktif.  Perhatian utama Piaget
tertuju bagaimana anak-anak dapat mengambil peran
dalam lingkungannya dan bagaimana lingkungan sekitar
berpengaruh pada perkembangan mentalnya. Menurut
Piaget (dalam Helena,2004) anak senantiasa berinteraksi
dengan sekitarnya dan selalu berusaha mengatasi
masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan itu.
Perkembangan dapat terjadi sebagai hasil dari beraktivitas
yaitu asimilasi dan akomodasi.
Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam
pembelajaran adalah:
1).  Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang

dewasa. Oleh karena itu guru dalam mengajar
mrnggunakan bahasa yang sesuai dengan cara
berpikir anak.

2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat
menghadapi lingkungan dengan baik. Guru harus
membantu anak agar dapat berinteraksi dengan
lingkungan sebaik-baiknya.

3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya
dirasakan baru tetapi tidak asing.

4) Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap
perkembangannya.

5) Di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang
untuk saling berbicara dan diskusi dengan temannya.
(http//irwantop.blogspot.com/2011).
Penelitian ini difokuskan pada proses siswa

mengasimilasi ide baru dan memodifikasi skemata yang
ada untuk mengakomodasi pengalaman baru dan guru
merupakan fasilator yang tidak hanya sebagai penstranfer
pengetahuan namun juga merancang lingkungan belajar
untuk mendukung instruksi bertahap (step instruction)
dalam mengembangkan penguasaan konsep  untuk
membentuk pengetahuan baru.
3. Teori Vygotsky

Arends (2009) mengutip bahwa Vygotsky
menempatkan lebih penting pada aspek sosial dari belajar.
Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial dengan yang
lain memacu pengkonstruksian ide-ide baru dan
meningkatkan pengembangan intelektual siswa.

Vygotsky mengemukakan ada empat prinsip dasar
kunci dalam pembelajaran Arends (2009) yaitu :
a)   Penekanan pada hakekat sosio –kultural pada

pembelajaran (the sosiocultural of learning). Siswa
belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan
teman sebaya yang lebih mampu. Vygotsky
menekankan pentingnya interaksi social dengan
orang lain dalam proses pembelajaran.

b) Zona perkembangan terdekat (zone of proximal
development) yang didefinisikan sebagai jarak atau
selisih antara tingkat perkembangan anak yang
actual dengan tingkat perkembangan potensial yang
lebih tinggi yang dapat dicapai anak jika ia
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mendapat bimbingan atau bantuan dari seseorang
yang lebih dewasa atau lebih berkompeten.

c) Pemagangan kognitif (cognitive apprenticeship)
yang merupakan suatu proses dimana seorang siswa
belajar setahap demi setahap akan memperoleh
keahlian dalam interaksinya dengan seorang ahli.

d) Scaffolding merupakan suatu ide kunci yang
ditemukan dari gagasan pembelajaran social
Vygostky. Scaffolding berarti pemberian sejumlah
besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-
tahap awal pembelajaran, kemudian secara perlahan
dikurangi dengan memberikan kesempatan kepada
anak  untuk mengambil alih tanggung jawab setelah
ia mampu mengerjakan sendiri.
Berdasarkan uraian di atas menunjukan bahwa
implikasi utama dari teori Vygostky terhadap
pembelajaran dengan membentuk kelompok
lingkungan belajar disertai adanya scaffolding agar
siswa mempunyai tanggung jawab dalam belajar.
Dalam penelitian ini lingkungan belajar dilakukan

dengan pendekatan contekstual disertai scaffolding yang
berupa instruksi bertahap untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kreatif siswa serta mengurangi
adanya miskonsepsi yang terjadi.
2.4 Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching and
Learning) adalah suatu pendekatan pembelajaran yang
menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara
penuh untuk  dapat menemukan materi yang dipelajari
dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata
sehingga mendorong siswa untuk menerapkannya dalam
kehidupan mereka.    (Sanjaya,2005). Pembelajaran
kontekstual merupakan suatu sistem atau pendekatan
pembelajaran yang bersifat menyeluruh (holistik),
terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait,
apabila dilaksanakan masing-masing memberikan
dampak sesuai dengan peranannya    ( Sukmadinata,
2004).

Berdasarkan pengertian pembelajaran kontekstual di
atas maka dapat di perjelas beberapa hal  sebagai berikut :
1.  Pembelajaran kontekstual menekankan proses
keterlibatan siswa untuk menemukan materi, artinya
proses belajar berorientasi pada proses pengalaman secara
langsung. Proses belajar tidak mengharapkan agar siswa
hanya menerima pelajaran akan tetapi proses mencari dan
menemukan sendiri materi pelajaran.
2.  Pembelajaran kontekstual mendorong agar siswa dapat
menemukan hubungan antara materi yang dipelajari
dengan situasi kehidupan nyata, artinya siswa dituntut
untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman
belajar di sekolah dengan kehidupan nyata di masyarakat.
Hal ini akan memperkuat dugaan bahwa materi yang telah
dipelajari akan tetap tertanam erat dalam memori siswa,
sehingga tidak akan dilupakan.
3.  Pembelajaran kontekstual mendorong siswa untuk
dapat menerapkannya dalam  kehidupan , artinya
pembelajaran tidak hanya mengharapkan siswa dapat
memahami materi yang dipelajari , akan tetapi bagaimana
materi tersebut dapat mewarnai perilaku dalam kehidupan
sehari-hari.

2.5. Kerangka Berpikir Model Pembelajaran
APPOSITE
Tujuan pembelajaran umumnya agar siswa

mampu mengembangkan pemahamannya atas beberapa
prinsip atau konsep, dan mampu mengaplikasikannya
untuk memecahkan permasalahan dalam berbagai situasi
baru. Pengajar secara umum menginginkan siswa untuk
meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikirnya.
Terdapat tiga situasi pembelajaran berkualitas yang dapat
memengaruhi belajar yang secara prinsip diasosiasikan
dengan kemampuan berpikir (Rapp, 2005). Pertama,
pelibatan secara kognitif (cognitive engagement), yakni
secara aktif memfokuskan dan menghadirkan stimulus,
dan menghubungkannya dengan representasi pengetahuan
yang telah ada. Siswa yang mengintegrasikan informasi
baru dengan pengetahuan awalnya dalam memori akan
memperkuat kaitan yang dapat meningkatkan peluang
bahwa informasi tersebut akan disimpan dalam memori,
dan kemudian diakses kembali di masa mendatang.
Pelibatan kognitif meningkatkan motivasi dan
mempertinggi tingkat aktivitas kognitif sehingga
menghasilkan pengkonstruksian dalam memori
kemampuan berpikirnya. Hal ini sesuai dengan
pandangan teori konstruktivisme. Kedua, pembelajaran
interaktif yang berpusat pada siswa pengajar hanya
sebagai fasilitator. Pembelajaran yang demikian dapat
meningkatkan kemampuan berpikir sains siswa. Ketiga,
pembelajaran yang memanfaatkan multimedia, yaitu
mempresentasikan informasi secara kombinasi antara
verbal dan visual. Dalam hal ini pengajar hendaknya
merancang pembelajarannya sehingga mengarah pada
pengkonstruksian berpikir  siswa melalui penggunaan
multimedia secara efektif dan efisien. Ketiga situasi
pembelajaran di atas, senada dengan yang dikemukakan
Formica et al., (2010) bahwa yang dapat meningkatkan
pemahaman konsep hukum-hukum Newton dalam
dinamika gerak adalah pembelajaran aktif, yang berpusat
pada siswa dan yang bertumpu pada pelibatan interaktif
(interactive engagement) siswa.
2.6 Model Hipotetik Pembelajaran APPOSITE

Dalam proses pembelajaran terdapat tiga situasi
pembelajaran berkualitas yang dapat mempengaruhi
belajar (Rapp,2005). Pertama, pelibatan secara kognitif
(cognitive engagement), yakni secara aktif memfokuskan
dan menghadirkan stimulus, dan menghubungkannya
dengan representasi pengetahuan yang telah ada. Kedua,
pembelajaran interaktif yang berpusat pada siswa.
Pembelajaran yang demikian dapat meningkatkan berpikir
sains siswa. Ketiga, pembelajaran yang memanfaatkan
multimedia, yaitu mempresentasikan informasi secara
kombinasi antara verbal dan visual. Dalam hal ini
pengajar hendaknya merancang pembelajarannya
sehingga mengarah pada pengkonstruksian model
pembelajaran melalui penggunaan multimedia secara
efektif dan efisien. Ketiga situasi pembelajaran di atas,
senada dengan yang dikemukakan Formica et al., (2010)
bahwa yang dapat mempromosikan  konsep Dinamika
Gerak adalah pembelajaran aktif, yang berpusat pada
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siswa dan yang bertumpu pada pelibatan interaktif
(interactive engagement) siswa.
2.7 Karakteristik Model Pembelajaran APPOSITE

Pada model pembelajaran Apposite selain sebagai
fasilitator, guru hendaknya menyiapkan instruksi
bertahap(step instruction) untuk mendukung proses
pengembangan skemata siswa. (Lindstrøm and Sharma,
2009). Menurut Piaget dan Vygotsky, saat terjadi proses
konstruksi dan rekonstruksi pengetahuan, siswa
memanfaatkan pengetahuan awal dan step instruction
yang diberikan (Corpuz, 2006).. Yang dimaksudkan
dalam pembelajaran dengan pendekatan ini bahwa siswa
menghubungkan antara konsep yang dipelajari dalam
Fisika  yang berkenaan dengan konsep yang aplikasinya
sering diabaikan atau tersembunyi, sehingga siswa
memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang
keterkaitan konsep tersebut baik dalam bentuk kelebihan
maupun kekurangannya.

Alur pelaksanaan Model Apposite dalam
pembelajaran Fisika  ada 7 tahapan yang dapat dilakukan
seperti berikut :

1. Tahap Invitasi :merupakan tahap mengkaji konsep atau
teori yang akan dipelajari . Pada tahap ini siswa didorong
agar mengemukakan pengetahuan awalnya tentang
konsep yang akan dibahas. Bila perlu guru memancing
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan problematis
yang sering ditemui dalam keadaan sehari-hari yang
berhubungan dengan materi yang akan dibahas dan
mengkaitkan lingkungan sekitar. Siswa diberi kesempatan
untuk mengkomunikasikan, mengilustrasikan tentang
konsep tersebut.  Tahap invitasi ini merupakan tahapan
yang memerlukan kemampuan metakognisi dalam
merencanakan (planning)  suatu proses pembelajaran
sesuai dengan kemampuan awalnya serta respon siswa.

2. Tahap Eksplorasi : Pada tahap ini siswa diberi
kesempatan untuk penyelidikan dan menemukan konsep
melalui pengumpulan, pengorganisasian,
penginterprestasian data dalam suatu kegiatan yang telah
dirancang guru. Secara berkelompok / individu siswa
melakukan kegiatan dan diskusi. Secara keseluruhan
tahap ini akan memenuhi rasa keingin tahuan siswa
tentang fenomena alam sekelilingnya yang selanjutnya
memilih dan menghubungkan dengan konsep atau teori
yang akan dibahas dalam pembelajaran.
3. Tahap Elaborasi : Dalam kegiatan elaborasi,
mendiskusikan penerapan konsep dan prinsip materi
pembelajaran dalam pemecahan masalah serta membuat
alat peraga atau demonstrasi materi yang bertujuan untuk
menanamkan nilai: Jujur, Toleransi, Kerja keras, Mandiri,
Demokratis,  Rasa ingin tahu, Komunikatif, dan
Tanggung Jawab. Tahap elaborasi merupakan tahapan
yang memerlukan kemampuan metakognisi dalam
memonitor permasalahan yang ada pada diri sendiri.
4. Tahap penjelasan dan solusi : merupakan tahapan saat
siwa memberikan penjelasan dan solusi yang didasarkan
pada hasil observasinya ditambah dengan penguatan guru,
maka siswa dapat mengemukakan gagasan, membuat
model, membuat penjelasan baru, membuat solusi,
memadukan solusinya dengan teori dari buku, membuat
rangkuman dan kesimpulan. Hal ini menjadikan siswa
tidak ragu-ragu tentang konsepsinya.dan merupakan
pembentukan metakognisi siswa untuk berani
mengemukakan pendap;at berdasarkan hasil pengamatan
yang telah diperoleh.
5. Tahap pengambilan tindakan : dalam tahap ini siswa
dapat membuat keputusan, menggunakan pengetahuan
dan ketrampilan, berbagi informasi dan gagasan,
mengajukan pertanyaan lanjutan, mengajukan saran baik
bagi individu maupun masyarakat yang berhubungan
dengan pemecahan masalah. Dalam tahap ini merupakan
pembentukan metakognisi siswa untuk berani, kesediaan
mengambil keputusan, kesediaan menunda keputusan,
bertanggung jawab, rendah hati, berpikiran terbuka, jujur,
menjunjung tinggi logika, inquiry, memverifikasi ,
mencari kebenaran, obyektif, keselamatan dan resiko ,
imaginasi serta evaluasi secara kritis
6. Tahap Pegujian dan Evaluasi : Dalam tahap ini guru
melaksanakan pengujian dan evaluasi terhadap
pemahaman siswa beserta respon siswa untuk melihat
perkembangan hasil belajar yang diperoleh.juga
kemampuan metakognisi siswa.
7. Tahap Refleksi diri: Dalam tahap ini guru serta siswa
melakukan refleksi diri dan dimasukan dalam jurnal
belajar  yang hasilnya nanti dijadikan bahan refleksi
terhadap rencana pembelajaran berikutnya. Dalam tahap
ini merupakan tahapan untuk memebenruk kemampuan
metakognisi  siswa dalam mengevaluasi diri untuk
mengetahui kelebihan dan menyadari kekurangan yang
terjadi.

PENUTUP
Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas maka

dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut
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1. Dalam pembelajaran Fisika model Apposite guru
selain  melibatkan ketrampilan kognitif siswa juga
harus melibatkan pengembangan skemata
siswa,dengan menyiapkan step instruction Dengan
mengembangkan skemata siswa disertai pendekatan
kontekstual dalam pembelajaran Fisika di kelas
diharapkan guru dapat mengetahui keunggulan dan
kelemahan para siswanya dan sekaligus membantu
siswa yang salah konsep maupun salah prosedur
untuk penguasaan konsepnya.

2. Guru dalam pembelajaran Fisika menggunakan
model Apposite di kelas untuk mengecek
penguasaan konsep siswa terhadap materi yang
disampaikan terutama konsep-konsep maupun
prinsip-prinsip yang diajarkan dapat melalui tujuh
tahapan invitasi, eksplorasi, elaborasi, penjelasan
dan solusi,pengambilan tindakan, pengujian dan
evaluasi serta rahap refleksi diri.

3. Bila dalam pembelajaran Fisika di kelas bila guru
menemukan siswa yang tidak dapat menyelesaikan
soal di kelas dengan benar, maka selain melibatkan
slemata siswa guru  juga perlu memberikan arahan
yang menyebabkan terjadinya kesalahan konsep
(miskonsepsi)  pada diri siswa sehingga siswa pada
akhirnya dapat menemukan sendiri jawaban yang
benar..
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MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS
X MELALUI PEMBELAJARAN SAINTIFIK
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Abstrak

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas X diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat
membuat siswa berpikir secara ilmiah dalam memecahkan permasalahan. Oleh karena itu diperlukan
suatu metode pembelajaran yang dapat mendukung hal tersebut, yakni melalui pembelajaran saintifik.
Pembelajaran saintifik merupakan konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan
melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran diterapkan berdasarkan teori tertentu.
Kemendikbud (2013) memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan ilmiah dalam pembelajaran di
dalamnya mencakup komponen: mengamati, menanya, mencoba/ mencipta, menalar, menyimpulkan,
menyajikan/ mengkomunikasikan. Metode ilmiah merujuk pada teknik-teknik investigasi atas suatu atau
beberapa fenomena atau gejala, memperoleh pengetahuan baru, atau mengoreksi dan memadukan
pengetahuan sebelumnya. Dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan pembelajaran saintifik
(berdasarkan metode ilmiah), tidak semua materi dapat diajarkan dengan praktikum secara langsung yang
dikarenakan terbatasnya alat praktikum atau terdapat materi abstrak yang tidak dapat diamati secara
langsung oleh siswa, misalnya pada materi Alat Optik. Sehingga hal ini membutuhkan suatu simulasi
untuk menggambarkan secara lebih nyata kepada siswa, salah satunya yaitu dengan simulasi komputer.

Kata Kunci: Hasil Belajar, Pembelajaran Saintifik, Simulasi Komputer, Alat Optik

Abstract

To improve the learning achievement of class X student needed a learning method that can make students
to think scientifically in solving the problem. Therefore, we need a method of learning that can support it,
through scientific study. Scientific Learning is a basic concept that embodies, inspire, strengthen, and the
underlying idea of how learning methods applied by a particular theory. Kemendikbud (2013) gives the
conception of its own that the scientific approach in learning it includes components: observe, ask, try/
create, reasoning, conclude, present/ communicate. Scientific method refers to the techniques of
investigation into one or several phenomena or symptoms, acquire new knowledge, or correcting and
integrating previous knowledge. In carrying out the study using scientific study (based on the scientific
method), not all of the material can be taught to practice directly due to the limited tools are practical or
abstract material that can not be observed directly by students, for example Optical Geometry. So, it
require a simulation to describe more real to the students, one of which is with the computer simulation.

Key Word: Learning Achievement, Scientific Learning, Computer Simulation, Optical Geometry
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PENDAHULUAN
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangatlah

berperan penting bagi kehidupan manusia. Selain sebagai
salah satu media informasi, mempercepat komunikasi,
TIK juga memudahkan manusia dalam menyelesaikan
segala macam urusannya. Memasuki abad ke-21 teknologi
komputer sangat dirasakan kebutuhan dan kepentingannya
untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Melalui pemanfaatan teknologi tersebut kita dapat
meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan
cara membuka lebar-lebar terhadap akses ilmu
pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu,
terutama penerapan high teach dan high touch approach.
Teknologi informasi berkembang sejalan dengan
perkembangan teori dan komunikasi dan teknologi yang
menunjang terhadap praktek kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran merupakan kegiatan yang paling
pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Hal ini
berarti bahwa pencapaian tujuan pendidikan banyak
bergantung pada bagaimana proses pembelajaran dikemas
dan dirancang secara tepat dan profesional.

TIK mempunyani peran yang luar biasa dalam bidang
pendidikan. Berbagai perangkat lunak seperti microsoft
office atau OpenOffice memudahkan para pelajar dalam
mengerjakan tugas, seperti laporan praktikum dan artikel,
juga ketika mempresentasikan tugas di kelas. Sistem
pengajaran berbasis multimedia (teknologi yang
melibatkan teks, gambar, suara, dan video) mampu
membuat penyajian suatu topik bahasan menjadi menarik,
tidak monoton dan mudah dicerna. Seorang murid atau
mahasiswa dapat mempelajari materi tertentu secara
mandiri dengan menggunakan komputer yang dilengkapi
program yang berbasis multimedia.

Dalam dokumen paparan Wakil Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan R.I Bidang Pendidikan, tentang Konsep
dan Implementasi Kurikulum 2013, disebutkan bahwa
TIK digunakan di semua mata pelajaran dalam kurikulum
2013. Di berbagai media, Kemdikbud juga mengatakan
bahwa tidak ada penghapusan mata pelajaran dalam
Kurikulum 2013, yang ada hanya pengintegrasian mata
pelajaran. Mata pelajaran TIK menurut Kurikulum 2013
akan diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran.
Menurut pemerintah pengintegrasian ini dilakukan karena
penting, serta menyesuaikan zaman yang terus mengalami
perkembangan pesat.

Dengan sentuhan teknologi komputer, berbagai
pelajaran yang sering dianggap sulit, seperti fisika dapat
disajikan dengan cara yang menarik dengan simulasi
komputer sehingga siswa menyenangi sekaligus
memahaminya dengan lebih mudah. Simulasi komputer
berbasis open source dapat dimanfaatkan oleh guru untuk
mengajarkan materi tersebut, karena selain dapat

membantu siswa memahami materi, teknologi yang
berbasis open source ini dapat diakses secara gratis oleh
siapapun.

Simulasi komputer menggunakan Easy Java
Simulations merupakan salah satu simulasi komputer yang
berbasis Open Source yang menyajikan fenomena alam
yang terdapat dalam pembelajaran fisika. Easy Java
Simulations adalah suatu software (perangkat lunak)
sebagai alat desain untuk menciptakan simulasi peristiwa
alam (sains) melalui komputer dengan mudah, cepat, dan
tepat (Madlazim, 2007).

Fisika merupakan salah satu cabang IPA yang juga
mendasari perkembangan teknologi yang berhubungan
dengan alam. Dalam ilmu Fisika mempelajari segalanya
yang ada di alam semesta ini, yaitu materi dan energi serta
hubungan-hubungan antara keduanya. Untuk memahami
ilmu dalam fisika, tidak semua dapat dipelajari secara
langsung bersentuhan dengan alam, sebab objek yang
dipelajari seringkali bersifat abstrak. Oleh karena itu
diperlukan alat bantu pembelajaran yang dapat
membuatnya lebih konkret dan membantu siswa
memahaminya, salah satunya adalah simulasi komputer.

Faktor eksternal yang ikut berperan dalam membantu
keberhasilan siswa dalam memahami suatu topik
pembelajaran yang disampaikan guru adalah kemampuan
guru dalam memilih metode dan model pembelajaran
yang tepat. Selanjutnya dalam Permendiknas nomor 41
tahun 2007 tentang standar proses satuan pendidikan
bahwa proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan
berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi
aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kreatifitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dengan
demikian, setiap guru dalam merencanakan KBM dituntut
menggunakan model, metode, dan strategi yang
mendorong siswa aktif secara mental dan fisik dalam
pembelajaran. Paradigma pembelajaran tidak lagi terpusat
pada guru (teacher centered), melainkan pada siswa
(student centered). Salah satu metode pembelajaran
student centered yang dapat membangun pengetahuan
siswa sendiri dan disarankan dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik. Dengan
metode pembelajaran ini, siswa dituntun dan diarahkan
oleh guru untuk menemukan suatu konsep dari apa yang
diamati atau dilakukannya.

Muafa (2013) dalam penelitiannya mengenai pengaruh
penggunaan media pembelajaran simulasi komputer
terhadap peningkatan hasil belajar siswa memberikan
hasil bahwa peningkatan hasil belajar siswa yang
menggunakan simulasi komputer meningkat lebih tinggi
dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar siswa
tanpa menggunakan simulasi komputer. Siswa
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memberikan respon positif terhadap pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan simulasi komputer.

Hasil pengamatan di lapangan berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran Fisika masih didominasi
dengan penjejalan konsep-konsep Fisika melalui ceramah,
tanya jawab, dan demonstrasi. Praktikum dilakukan jika
ada alatnya, sementara siswa sangat antusias jika
pembelajaran melalui praktikum. Para guru Fisika
seringkali mengeluhkan permasalahan klasik kurangnya
waktu dan fasilitas untuk melaksanakan pembelajaran
Fisika dengan menerapkan strategi pembelajaran Fisika
yang menjadi tuntutan kurikulum. Ketika ditanyakan
apakah dilakukan kegiatan praktikum atau observasi
mengenai Fisika dalam pembelajaran, jawabannya, tidak
cukup waktu untuk melakukan hal tersebut dan alat belum
terlalu lengkap. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan
praktikum atau observasi oleh para guru Fisika dianggap
sebagai kegiatan tambahan yang sifatnya boleh dilakukan
kalau ada waktu dan alat. Padahal strategi pembelajaran
seperti itulah yang seharusnya diterapkan dalam
pembelajaran IPA (Fisika). Berdasarkan pendapat guru
Fisika SMAN 1 Tugu, hasil belajar Fisika materi Alat
Optik pada tahun ajaran sebelum-sebelumnya dinilai
hanya cukup baik. Oleh karena itu guru harus dapat
mengembangkan suatu alternatif pembelajaran untuk
mengatasi kekurangan tersebut.

Berdasarkan analisis Kompetensi Dasar 3.9 kelas X,
pada materi ini terdapat beberapa pengetahuan yang
kurang jelas jika diajarkan secara konvensional atau
misalnya dengan gambar saja, contohnya penentuan jarak
bayangan pada cermin atau lensa. Simulasi komputer
yang dikembangkan oleh peneliti diharapkan mampu
membantu siswa untuk belajar lebih baik.

PEMBAHASAN
Alat-alat Optik
a) Kacamata

Kacamata merupakan salah satu alat yang dapat
digunakan untuk mengatasi cacat mata. Kacamata terdiri
dari lensa cekung atau cembung, dan frame atau kerangka
tempat lensa berada, seperti pada gambar 2.18. Fungsi
kacamata adalah mengatur supaya bayangan benda yang
tidak dapat dilihat dengan jelas oleh mata menjadi jatuh di
titik dekat atau di titik jauh mata, bergantung pada jenis
cacat matanya. Jika sebuah benda berada di depan sebuah
lensa, bayangan akan dibentuk oleh lensa tersebut. Jauh
dekatnya bayangan terhadap lensa, bergantung pada letak
benda dan jarak fokus lensa, secara matematis dapat
ditulis sebagai berikut :

…(1)
dengan : S = jarak benda ke lensa (m),

S' = jarak bayangan ke lensa (m), dan

F = jarak fokus lensa (m).
Kekuatan atau daya lensa adalah kemampuan lensa

untuk memfokuskan sinar yang datang sejajar dengan
lensa. Hubungan antara daya lensa dan kekuatan lensa
memenuhi persamaan : P = 1 / f …(2).

dengan : P = kekuatan atau daya lensa (dioptri), dan
f = jarak fokus lensa (m).

(1) Kacamata Berlensa Cekung untuk Miopi
Seperti telah dibahas sebelumnya, mata miopi tidak

dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jauh atau
titik jauhnya terbatas pada jarak tertentu. Lensa kacamata
yang digunakan penderita miopi harus membentuk
bayangan benda-benda jauh (S ~ ) tepat di titik jauh mata
atau S' = –PR, dengan PR singkatan dari Punctum
Remotum, yang artinya titik jauh. Tanda negatif pada S'
diberikan karena bayangan yang dibentuk lensa kacamata
berada di depan lensa tersebut atau bersifat maya. Jika
nilai S dan S' tersebut Anda masukkan ke dalam
Persamaan (18), diperoleh :

…(3)
Persamaan (20) menunjukkan bahwa jarak fokus lensa

kacamata adalah negatif dari titik jauh mata miopi. Tanda
negatif menunjukkan bahwa keterbatasan pandang mata
miopi perlu diatasi oleh kacamata berlensa\negatif
(cekung atau divergen).
Jika Persamaan (3) dimasukkan ke dalam Persamaan (2),
diperoleh :

…(4)
dengan PR dinyatakan dalam satuan m (meter) dan P
dalam dioptri.
(2) Kacamata Berlensa Cembung untuk Hipermetropi

Karena hipermetropi tidak dapat melihat benda-benda
dekat dengan jelas, lensa kacamata yang digunakan
haruslah lensa yang dapat membentuk bayangan benda-
benda dekat tepat di titik dekat matanya. Benda-benda
dekat yang dimaksud yang memiliki jarak 25 cm di depan
mata. Oleh karena itu, lensa kacamata harus membentuk
bayangan benda pada jarak S = 25 cm tepat di titik dekat
(PP, punctum proximum) atau S' = –PP. Kembali tanda
negatif diberikan pada S' karena bayangannya bersifat
maya atau di depan lensa. Jika nilai S dan S' ini
dimasukkan ke dalam Persamaan (1) dan (2), diperoleh :

…(5)
dengan PP dinyatakan dalam satuan meter (m) dan P
dalam dioptri. Karena PP > 0,25 m, kekuatan lensa P akan
selalu positif. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang
bermata hipermetropi perlu ditolong oleh kacamata
berlensa positif (cembung atau konvergen).
(3) Kacamata untuk Presbiopi dan Astigmatisma

Penderita presbiopi merupakan gabungan dari miopi
dan hipermetropi. Maka, kacamata yang digunakan harus



313

berlensa rangkap (bifokal), yakni lensa cekung pada
bagian atas untuk melihat benda jauh dan lensa cembung
pada bagian bawah untuk melihat benda-benda dekat.
Astigmatisma dapat diatasi dengan menggunakan lensa
silindris.
(4) Lensa Kontak

Lensa kontak atau contact lens juga dapat digunakan
untuk mengatasi cacat mata. Pada dasarnya lensa kontak
adalah kacamata juga, hanya tidak menggunakan rangka,
melainkan ditempelkan langsung ke kornea mata.
b) Kamera

Kamera merupakan alat optik yang menyerupai mata.
Elemen-elemen dasar lensa adalah sebuah lensa cembung,
celah diafragma, dan film (pelat sensitif). Lensa cembung
berfungsi untuk membentuk bayangan benda, celah
diafragma untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk,
dan film berfungsi untuk menangkap bayangan yang
dibentuk lensa. Film terbuat dari bahan yang mengandung
zat kimia yang sensitif terhadap cahaya (berubah ketika
cahaya mengenai bahan tersebut). Pada mata, ketiga
elemen dasar ini menyerupai lensa mata (lensa cembung),
iris (celah diafragma), dan retina (film).
Prinsip kerja kamera secara umum sebagai berikut. Objek
yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Ketika
diafragma dibuka, cahaya yang melewati objek masuk
melalui celah diafragma menuju lensa mata. Lensa mata
akan membentuk bayangan benda. Supaya bayangan
benda tepat jatuh pada film dengan jelas maka letak lensa
harus digeser-geser mendekati atau menjauhi film.
Menggeser-geser lensa pada kamera, seperti mengatur
jarak fokus lensa pada mata (akomodasi).
c) Lup

Lup atau kaca pembesar (sebagian orang menyebutnya
suryakanta) adalah lensa cembung yang difungsikan untuk
melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih jelas
dan besar.

Penggunaan lup sebagai kaca pembesar bermula dari
kenyataan bahwa objek yang ukurannya sama akan
terlihat berbeda oleh mata ketika jaraknya ke mata
berbeda. Semakin dekat ke mata, semakin besar objek
tersebut dapat dilihat. Sebaliknya, semakin jauh ke mata,
semakin kecil objek tersebut dapat dilihat. Sebagai
contoh, sebuah pensil ketika dilihat pada jarak 25 cm akan
tampak dua kali lebih besar daripada ketika dilihat pada
jarak 50 cm. Hal ini terjadi karena sudut pandang mata
terhadap objek yang berada pada jarak 25 cm dua kali dari
objek yang berjarak 50 cm.

Meskipun jarak terdekat objek yang masih dapat
dilihat dengan jelas adalah 25 cm (untuk mata normal),
lup memungkinkan untuk menempatkan objek lebih dekat
dari 25 cm, bahkan harus lebih kecil daripada jarak fokus
lup. Hal ini dikarenakan ketika mengamati objek dengan
menggunakan lup, yang terlihat adalah bayangan objek,

bukan objek tersebut. Ketika objek lebih dekat ke mata,
sudut pandangan mata akan menjadi lebih besar sehingga
objek terlihat lebih besar. Perbandingan sudut pandangan
mata ketika menggunakan lup dan sudut pandangan mata
ketika tidak menggunakan lup disebut perbesaran sudut
lup.

Gambar 1. Menentukan perbesaran lup (a) sudut pandang
mata tanpa menggunakan lup. (b) saat menggunakan lup.
Sumber: http://Alat-AlatOptikPerpustakaanCyber.htm

Perbesaran sudut lup secara matematis
didefinisikan sebagai :

...(6)
Dari Gambar 1 diperoleh bahwa :

...(7)         dan ...(8)
Untuk sudut-sudut yang sangat kecil berlaku :

...(9) dan, ...(10)
Jika persamaan terakhir dimasukkan ke persamaan (6),
perbesaran sudut lup dapat ditulis menjadi :

...(11)
dengan : Sn= titik dekat mata (25 cm untuk mata normal),

S = letak objek di depan lup.
Perlu dicatat bahwa objek yang akan dilihat

menggunakan lup harus diletakkan di depan lup pada
jarak yang lebih kecil daripada jarak fokus lup atau S ≤ f.
Ketika objek diletakkan di titik fokus lup, S = f, bayangan
yang dibentuk lup berada di tak terhingga, S' = −∞ .
Ketika bayangan atau objek berada di tak terhingga, mata
dalam keadaan tanpa akomodasi. Jika S = f dimasukkan
ke Persamaan (11), diperoleh perbesaran sudut lup untuk
mata tanpa akomodasi, yaitu :

...(12)
Persamaan (12) menunjukkan bahwa semakin kecil

jarak fokus lup, semakin besar perbesaran sudut lup.
Apabila mata berakomodasi maksimum mengamati
bayangan dengan lup, bayangan akan berada di titik dekat



314

mata atau S'=–Sn (negatif karena bayangan maya). Sesuai
dengan persamaan (1):

atau, ...(13)
Berdasarkan hasil tersebut, persamaan (11) menjadi :

...(14)
sehingga diperoleh perbesaran sudut ketika mata
berakomodasi maksimum, yaitu :

...(15)

Simulasi Komputer Menggunakan Easy Java
Simulation

Easy Java Simulations (EJS) adalah suatu software
(perangkat lunak) sebagai alat desain untuk menciptakan
simulasi peristiwa alam (sains) melalui komputer dengan
mudah, cepat, dan tepat (Madlazim, 2007). EJS semakin
berkembang yaitu mulai 3.0, 3.1, 3.4, hingga sekarang
versi 5.0. Software EJS adalah suatu program yang
membantu pembaca untuk menciptakan simulasi ilmiah
atau program lain dengan mudah, cepat, dan tepat. Pada
EJS terdapat banyak program yang membantu
menciptakan program lain. Hal-hal paling mendasar yang
disebut compiler paling melengkapi perkakas untuk visual
programming, yang sangat populer saat ini. EJS terkait
dengan kategori yang disebut generator kode.

Produk EJS berbeda dari hampir semua software
produk lain. EJS tidak dirancang untuk para programmer
profesional, tetapi EJS dirancang khusus untuk
memudahkan tugas para guru dalam membuat simulasi
fisika dengan memnfaatkan komputer sesuai dengan
bidang ilmunya, tidak saja untuk media proses
pembelajaran, tetapi juga dapat membantu dalam
memahami pokok bahasan yang lebih dalam. Karenanya,
EJS menyediakan suatu struktur konseptual dan
menyederhanakan perkakas yang memungkinkan
pembaca berkonsentrasi pada materi dalam menciptakan
model peristiwa yang disimulasikan (Esquembre, 2006).

EJS dapat digunakan sebagai suatu alat bersifat
pendidikan bagi dirinya sendiri, karena ada suatu aspek
proses pembelajaran selama dalam proses menciptakan
suatu simulasi menggunakan EJS. Dengan itu, para guru
dapat meminta para siswanya untuk menciptakan suatu
simulasi komputer sendiri jika diperlukan, tentu dengan
beberapa petunjuk yang disajikan oleh gurunya. Dalam
hal ini EJS dapat membantu para siswa membuat konsepsi
yang tegas/ eksplisit yag dapat meningkatkan kompetensi
siswa, kemampuan untuk memahami, mendiskusikan, dan
mengkomunikasikan ilmu pengetahuan (fisika).

Untuk menjalankan software EJS ke dalam komputer,
diperlukan Java Software Development Kit (Java SDK).
Java SDK ini telah didistribusikan secara gratis oleh

perusahaan Sun atau biasa didownload melalui internet
dengan alamat website http://java.sun.com. Oleh karena
itu, software ini dapat diakses oleh semua pihak tanpa
dipungut biaya sedikit pun, sehingga peserta didik dapat
memanfaatkannya dengan mudah dan terjangkau
(Madlazim, 2014). Berikut ini merupakan bagian-bagian
pada software ini:
a. Description

Gambar 2 berikut menunjukkan aspek panel kerja dari
EJS dengan introduction singkat yang mendahului
simulasi, misalnya dalam hal ini adalah simulasi cermin
datar. Halaman ini memperlihatkan narasi dari simulasi.

Gambar 2 Halaman Description untuk simulasi cermin
datar. Sumber: Diadaptasi dari Madlazim, 2007
b. Model

Untuk proses pembuatan simulasi pertama kali,
klik tombol Model, selanjutnya akan menunjukkan enam
sub panel Model, masing-masing berisi bagian dari model,
yaitu sub panel Variables, Initialization, Evolution,
Fixed relations, Custom, dan Elements. Berikut
window dialog lima sub panel Model:

Gambar 3 Sub panel Model. Variables adalah sub panel
yang sedang aktif. Sumber: Diadaptasi dari Madlazim,
2007

Ketika memprogram, digunakan istilah variabel juga
untuk parameter, peubah keadaan atau keluaran dan
masukan dari Model. Tiap-tiap nilai kuantitatif atau
tentang segala tipe variabel lain, seperti boolean atau teks
disebut suatu variabel, sekalipun nilainya tetap selama
simulasi.

Variabel perlu untuk diberi inisialisasi (nilai awal).
Dalam gejala fisika lain, mungkin memerlukan suatu
initialisasi lebih rumit. Inisialisasi bukanlah hal yang
penting bagi model dari simulasi cermin ini, oleh karena
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itu akan ditinggalkan sub panel ini dengan cara
mengosongkan sub panel Initialization.

Label “Evolutions”, mempunyai arti penting khusus
digunakan untuk menandai harus berbuat apa simulasi
ketika evolusi berjalan. Panel dapat berisi dua jenis
tentang halaman: Jenis pertama di mana pengarang harus
secara langsung menulis kode Ejs yang merupakan
implementasi algoritma yang diinginkan, dan yang kedua,
jenis contoh ini adalah penggunaannya ditandai untuk
model sistem yang dapat dinyatakan dalam persamaan
deferensial biasa.

Fixed relations digunakan untuk menulis kode EJS
yang diperlukan untuk menetapkan adanya hubungan
yang pasti antar variabel yang mempresentasikan system
fisis yang disimulasikan. Di dalam model ini (simulasi
cermin datar), tidak ada persamaan lain yang
menghubungkan antar variabel, selain persamaan
deferensial yang sudah dituliskan pada panel Evolutions,
jadi panel ini kosong.

Panel Custom dapat digunakan oleh pembuat simulasi
untuk mendefinisikan metode Java. Dengan cara yang
berbeda untuk panel Custom terkait model, dimana peran
utama dirumuskan dengan baik di dalam struktur simulasi,
metode diciptakan di dalam panel ini harus dengan tegas
digunakan oleh pembuat simulasi di dalam bagian lain
dari simulasi. Dalam contoh simulasi cermin datar, panel
ini kosong dan tidaklah diperlukan. Begitu juga dengan
panel Elements juga tidak digunakan dalam simulasi alat
optik ini.
c. View

Dengan meng-klik tombol View, maka akan terlihat
area yang terdiri dari dua bingkai yang sebelah kiri yaitu
Tree of Elements dan yang sebelah kanan adalah Elements
for View, seperti terlihat pada Gambar 4. Pada Tree of
Elements terdapat Simulationsview yang terdiri dari
MainWindow (Gambar 2.26), yang dibutuhkan untuk
tempat tampilan dari hasil simulasi cermin datar serta
tombol-tombol yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk
tempat tampilan plot data. Elemen MainWindow terdiri
dua elemen, yaitu LeftPanel dan DrawingPanel. Dalam
LeftPanel ada ButtonsPanel (Play, Pause, Reset dan Plot)
yang berfungsi untuk membangun tombol-tombol yang
diperlukan selama proses menjalankan simulasi dan
LowerPanel.

Gambar 4. Tree of Elements (bagian kiri) dan Elements
for view (bagian kanan). Sumber: Diadaptasi dari
Madlazim, 2007

Gambar 2.26 MainWindow visualisasi system pegas
Sumber: Diadaptasi dari Madlazim, 2007

Untuk menjalankan simulasi dengan tepat, harus klik
ikon “Run” EJS pada taskbar, setelah komputer selesai
me-loading dan membaca program simulasi. Kemudian,
setelah beberapa saat komputer akan menampilkan
beberapa pesan yang menjelaskan tentang sukses atau
tidaknya proses compile program simulasi dalam area
pesan dan dua jendela baru.

Pendekatan Saintifik
Pada penerapan Kurikulum 2013 di lapangan, guru

salah satunya harus menggunakan pendekatan ilmiah
(scientific), karena pendekatan ini lebih efektif hasilnya
dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Kriteria
sebuah pendekatan pembelajaran dapat dikatakan sebagai
pendekatan ilmiah atau pendekatan scientific yaitu
(Nichols, 2013):
1. Dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran

tertentu; bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda,
atau dongeng semata.

2. Penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif
guru-siswa terbebas dari prasangka yang serta-merta,
pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang
dari alur berpikir logis.

3. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara
kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi,
memahami, memecahkan masalah, dan
mengaplikasikan materi pembelajaran.
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4. Mendorong dan menginspirasi siswa berpikir hipotetik
dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu
sama lain dari materi pembelajaran.

5. Mendorong dan menginspirasi siswa memahami,
menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang
rasional dan objektif dalam merespon materi
pembelajaran.

6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang
dapat dipertanggungjawabkan.

7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana
dan jelas, namun menarik sistem penyajiannya.
Pendekatan scientific atau lebih umum dikatakan

pendekatan ilmiah merupakan pendekatan dalam
kurikulum 2013. Dalam pelaksanaannya, ada yang
menjadikan scientific sebagai pendekatan ataupun metode.
Namun karakteristik dari pendekatan scientific tidak
berbeda dengan metode scientific (scientific method).
Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran
pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk
setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi
tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologi)
berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan
mengamalkan”. Pengetahuan melalui aktivitas
“mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis,
mengevaluasi, dan mencipta”. Keterampilan diperoleh
melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba,
menalar, menyaji, dan mencipta”. Karakteristik
kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut
serta mempengaruhi karakteristik standar proses (Permen
No.65 Tahun 2013). Pendekatan scientific dalam
pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati,
menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk
semua mata pelajaran (Atsnan, 2013). Pendekatan
saintifik dalam pembelajaran disajikan sebagai berikut:

1. Mengamati (observasi)
Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan

proses pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini
memiliki keunggulan tertentu, seperti menyajikan media
obyek secara nyata, peserta didik senang dan tertantang,
dan mudah pelaksanaannya. Metode mengamati sangat
bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik.
Sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan
yang tinggi. Kegiatan mengamati dalam pembelajaran
sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud
Nomor 81A/2013, hendaklah guru membuka secara luas
dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan
pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak,
mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta
didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka
untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal

yang penting dari suatu benda atau objek. Adapun
kompetensi yang diharapkan adalah melatih kesungguhan,
ketelitian, dan mencari informasi.
2. Menanya

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka
kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk
bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak,
dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik
untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang
hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang
abstrak yang berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur,
atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang
bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat
hipotetik. Dari situasi di mana peserta didik dilatih
menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan
bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke
tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan
pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan
sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya
dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin
terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin
dapat dikembangkan. Pertanyaan terebut menjadi dasar
untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam
dari sumber yang ditentukan.

Kegiatan “menanya” dalam pembelajaran
sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud
Nomor 81A/ 2013, adalah mengajukan pertanyaan
tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang
diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi
tambahan tentang apa yang diamati. Adapun kompetensi
yang diharapkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa
ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas
dan belajar sepanjang hayat.
3. Mengumpulkan Informasi

Kegiatan “mengumpulkan informasi” merupakan
tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini
dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan
informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara.
Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih
banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih
teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan
tersebut terkumpul sejumlah informasi. Dalam
Permendikbud Nomor 81A/ 2013, aktivitas
mengumpulkan informasi dilakukan melalui
eksperimen, membaca sumber lain selain buku
teks, mengamati objek/ kejadian, aktivitas wawancara
dengan nara sumber dan sebagainya. Adapun kompetensi
yang diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti,
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan
berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan
informasi melalui berbagai cara yang dipelajari,
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mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang
hayat.
4. Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/ Menalar

Kegiatan “mengasosiasi/ mengolah informasi/
menalar” pada pembelajaran sebagaimana disampaikan
dalam Permendikbud Nomor 81A/2013, adalah
memproses informasi yang sudah dikumpulkan baik
terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/ eksperimen
maupun hasil dari mengamati dan mengumpulkan
informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari
yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai
kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi
dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang
berbeda sampai yang bertentangan. Kegiatan ini dilakukan
untuk menemukan pola keterkaitan satu informasi dengan
informasi lainya. Adapun kompetensi yang diharapkan
adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan
kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam
menyimpulkan.

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai kegiatan
menalar, yaitu proses berfikir yang logis dan sistematis
atas fakta-kata empiris yang dapat diobservasi untuk
memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas
menalar dalam konteks pembelajaran pada Kurikulum
2013 dengan pendekatan ilmiah banyak merujuk pada
teori belajar asosiasi atau pembelajaran asosiatif, yaitu
kemampuan mengelompokkan beragam ide dan
mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian
memasukannya menjadi penggalan memori. Selama
mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke otak,
pengalaman tersimpan dalam referensi dengan peristiwa
lain. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di
memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman
sebelumnya yang tersedia.
5. Menarik kesimpulan

Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan
pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari
kegiatan mengolah data atau informasi. Setelah
menemukan keterkaitan antar informasi dan menemukan
berbagai pola dari keterkaitan tersebut, selanjutnya secara
bersama-sama dalam satu kesatuan kelompok, atau secara
individual membuat kesimpulan.
6. Mengkomunikasikan

Pendidik diharapkan memberi kesempatan peserta
didik untuk mengkomunikasikan apa yang telah mereka
pelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui menuliskan
atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan
mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan
pola. Hasil tersebut disampikan di kelas dan dinilai oleh
guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok
peserta didik tersebut. Kegiatan “mengkomunikasikan”
sebagaimana disampaikan dalam Permendikbud

Nomor 81A/ 2013, adalah menyampaikan hasil
pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara
lisan, tertulis, atau media lainnya. Adapun kompetensi
yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan
singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan
berbahasa yang baik dan benar.

Pengaruh Penggunaan Simulasi Komputer terhadap
Hasil Belajar Siswa

Simulasi komputer memiliki peranan yang sangat
penting dalam menunjang keberhasilan proses belajar
mengajar, untuk itu pengajar perlu menggunakannya
secara optimal. Penggunaan simulasi komputer dalam
pembelajaran Fisika dapat menambah motivasi dan
antusias siswa, serta membantu siswa dalam belajar. Hal
ini diperkuat dengan pendapat Arsyad (2009) yang
memaparkan pengaruh positif penggunaan media/ alat
dalam pembelajaran adalah: 1) pembelajaran lebih
menarik, 2) pembelajaran lebih interaktif, 3) sikap positif
siswa dapat ditingkatkan, 4) peran guru dapat berubah ke
arah yang lebih positif, 5) penyampaian pelajaran lebih
baku, 6) lama waktu pembelajaran dapat dipersingkat, 7)
pembelajaran dapat dilakukan di manapun dan kapanpun
diinginkan, 8) kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan.

Levie dan Levie dalam Arsyad (2009) menyatakan
bahwa stimulus visual membuahkan hasil belajar yang
lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat,
mengenali, mengingat kembali, dan menghubungkan
fakta dengan konsep. Selain itu, stimulus verbal memberi
hasil belajar yang lebih apabila pembelajaran itu
melibatkan ingatan yang berurutan. Sehingga agar hasil
belajar siswa meningkat, guru melakukan berbagai upaya
dalam pembelajaran salah satunya yaitu pembelajaran
dengan menggunakan simulasi komputer tersebut.

PENUTUP
Simpulan

Pada pembelajaran fisika materi Alat Optik terdapat
beberapa materi abstrak yang kurang jelas jika diajarkan
secara konvensional atau dengan gambar saja. Easy Java
Simulations (EJS) adalah suatu software (perangkat lunak)
sebagai alat desain untuk menciptakan simulasi peristiwa
alam (sains) melalui komputer dengan mudah, cepat, dan
tepat. EJS dapat digunakan sebagai sarana untuk
menyampaikan materi pembelajaran fisika agar materi
yang abstrak dapat lebih dimengerti oleh siswa.

Untuk meningkatkan hasil belajar, simulasi
komputer disampaikan dalam pembelajaran dengan
pendekatan saintifik, di mana di dalamnya memuat
kegiatan ilmiah yang tidak terlepas dari pokok kegiatan
pembelajaran sains (fisika). Pendekatan saintifik, yaitu
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suatu pendekatan yang disarankan pada kurikulum 2013,
yang meliputi kegiatan mengamati, menanya,
mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menarik
kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Semua itu
terencana dan terinci dalam perangkat pembelajaran fisika
berbasis pendekatan saintifik yang akan dilaksanakan
dalam pembelajaran.

Saran
Diperlukan pengembangan simulasi komputer dan

perangkat pembelajaran yang dapat memberi informasi
yang lebih jelas dan komprehensif mengenai materi alat
optik sehingga hasil belajar siswa meningkat.
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MODEL MHOTT (MAKING HIGH ORDER THINKING
TEACHERS) PADA PEMBELAJARAN METODE

PENELITIAN PENDIDIKAN FISIKA

Fenno Farcis

Abstrak

Guru di Indonesia sebagai tenaga penghasil SDM manusia yang berkualitas harus memiliki kualitas
diri yang prima.  Untuk bisa menghasilkan peserta didik-peserta didik yang siap berkompetisi dalam
dunia modern maka mereka mesti dididik oleh para guru yang memiliki kapasitas dan kompetensi
yang memadai dengan kebutuhan masa depan tersebut.  Salah satu kecakapan yang harus dimiliki
guru adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi (High Order Thinking Skill) yang di dalamnya
termasuk keterampilan berpikir kritis.  Melalui pengembangan Model MHOTT (Making High Order
Thinking Teachers) yang akan diterapkan pada Mata Kuliah Metode Penelitian pada Jurusan atau
Program Studi Pendidikan Fisika maka diharapkan dapat menghasilkan calon guru Fisika yang
memiliki kompetensi berpikir tingkat tinggi.

Kata Kunci: High Order Thinking Skill, Keterampilan Berpikir  Kritis, Model MHOTT

PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi

bangsa Indonesia adalah  rendahnya kualitas
pendidikan.  Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan,
namun hingga kini kualitas pendidikan belum
menunjukkan peningkatan yang berarti. Tidak adanya
peningkatan kualitas pendidikan yang berarti tersebut
terlihat pada penelitian Firma Pendidikan Pearson pada
bulan Januari 2014 yang menunjukkan bahwa posisi
Sistem Pendidikan di Indonesia  termasuk di dalamnya
Indeks Keterampilan Kognitif dan Pencapaian
Pendidikan masih berada di peringkat terbawah bersama
Mexico dan Brazil (thelearningcurve.pearson.com, 30
Agustus 2014).
*) Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional

Pendidikan Sains 2015:
Pembelajaran dan Penilaian Sains Sesuai Tuntutan
Kurikulum 2013, pada Tanggal 24 Januari  2015 di
Gedung K10 PPs UNESA Ketintang Surabaya

**) Dosen Program Studi Pendidikan Fisika Universitas
Palangkaraya Kalimantan Tengah

Tingkat pengetahuan bangsa atau pendidikan bangsa
merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan
Indeks Pembangunan Manusia (www.
id.wikipedia.org, 30 Agustus 2014). Peringkat Indeks
Pembangunan Manusia Indonesia yang rendah dalam
kualitas sumber daya manusia ini adalah gambaran
kualitas pendidikan Indonesia yang rendah.  UNESCO
pada tahun 2013 melaporkan bahwa Indonesia berada di
peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian
Education Development Index (EDI) atau Indeks
Pembangunan Pendidikan.  Total nilai EDI itu diperoleh
dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian,
yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek

huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi
menurut kesetaraan gender, angka bertahan siswa
hingga kelas V Sekolah Dasar (www.unesco.org, 30
Agustus 2014).

Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga
tercermin dari daya saing di tingkat internasional. Daya
saing Indonesia menurut World Economic Forum, 2012,
berada di level 50 dari 144 negara. Jauh di bawah
peringkat daya saing sesama negara ASEAN seperti
Malaysia yang berada di urutan ke-25 dan Singapura
pada urutan ke-2 (www.bappenas.go.id, 24 November
2013).

Untuk menghadapi persaingan global, bangsa
Indonesia harus meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) nya, agar memiliki daya saing yang
tinggi.  Kualitas SDM ditandai perkembangan cepat
pola berpikir setiap individu untuk mempertahankan
dirinya dan memenangkan persaingan.  Pola berpikir
tingkat tinggi yang dimaksudkan berupa kemampuan
berpikir kreatif, kritis, pemecahan masalah, serta
kemampuan mengambil keputusan (Liliasari, 2005).

Prasyarat  untuk menguasai  kemampuan berpikir
tingkat tinggi tersebut adalah terkuasainya kemampuan
generik sains, yaitu kemampuan berpikir ilmiah melalui
kegiatan pengamatan, kesadaran tentang skala, bahasa
simbolik, inferensi logika, hukum sebab akibat, logical
frame, konsistensi logis, pemodelan dan abstraksi
(Sudarmin, 2007).

Berbagai upaya pun dilakukan oleh pemerintah
Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan
rendahnya kualitas pendidikan yang berkaitan erat
dengan kualitas SDM yang dimiliki bangsa Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI saat ini
telah mencanangkan visinya, yaitu terselenggaranya
layanan prima pendidikan dan kebudayaan nasional
untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan
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berkarakter kuat.  Sedangkan misinya adalah bahwa
pendidikan di Indonesia harus mampu menjadikan insan
Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.

Salah satu aspek yang mempengaruhi kualitas
pendidikan di Indonesia adalah komponen kualitas guru.
Guru adalah salah satu pemegang utama di dalam
menggerakkan kemajuan dan perkembangan dunia
pendidikan. Tugas utama seseorang guru ialah
mendidik, mengajar, membimbing, melatih. Oleh
karenanya, tanggung jawab keberhasilan pendidikan
berada di pundak guru.  Fullan, Michael (2001:115)
menyatakan:

Educational change depends on what teachers do
and think – it’s as simple and as complex as that. It
would all be so easy if we could legislate changes in
thinking. Classrooms and schools become effective
when (1) quality people are recruited to teaching,
and (2) the workplace is organized to energize
teachers and reward accomplishments. The two are
intimately related. Professionally rewarding
workplace conditions attract and retain good
people.
Data Balitbang Depdiknas (litbang.kemdikbud.go.id,

24 November 2013) mengungkapkan bahwa guru-guru
yang profesional untuk tingkat SMP negeri 54,12%,
swasta 60,99%;  tingkat SMA negeri  65,29%, swasta
64,73%; SMK negeri 55,91%, swasta 58,26%.
Rendahnya jumlah guru yang profesional ini merupakan
salah satu indikator rendahnya kualitas pendidikan di
Indonesia.

Untuk menjadi guru yang profesional diperlukan
pendidikan dan  pelatihan serta pendidikan khusus.
Negara Indonesia mempersiapkan calon-calon gurunya
pada suatu lembaga yaitu LPTK (Lembaga Pendidik
dan  Tenaga Kependidikan) yang ada di setiap propinsi
di Indonesia.  Sesuai dengan perubahan paradigma
pendidikan sehinggga terjadi perubahan peran guru
yang tadinya hanya sebagai penyampai atau seperti
yang dikatakan oleh Fullan (2001), kelas dan sekolah
baru akan efektif apabila (1) kita merekrut orang-orang
terbaik untuk menjadi guru, dan (2) lingkungan kerja
guru dibuat nyaman dan kondusif untuk bekerja dan
mendorong mereka untuk berkarya agar mereka tidak
loncat mencari pekerjaan lain.

Guru dalam kegiatan proses pembelajaran di
sekolah menempati kedudukan yang sangat penting
dan tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain,
guru sebagai subyek pendidikan sangat menentukan
keberhasilan pendidikan itu sendiri. Studi yang
dilakukan Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di
29 negara menemukan bahwa di antara berbagai
masukan (input) yang menentukan kualitas
pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar
peserta didik) sepertiganya ditentukan oleh guru.
Peranan guru makin penting lagi di tengah
keterbatasan sarana dan prasarana sebagaimana dialami
oleh negara-negara sedang berkembang. Lengkapnya
hasil studi itu adalah: di 16 negara sedang
berkembang, guru memberi kontribusi terhadap
prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen
22%, waktu belajar 18% dan sarana fisik 26%.
Di 13 negara industri, kontribusi guru adalah 36%,

manajemen 23%, waktu belajar 22% dan sarana
fisik 19% (Dedi Supriadi, 1999: 178).

Fasli Jalal (2007:1) mengatakan bahwa
pendidikan yang berkualitas sangat tergantung pada
keberadaan guru yang berkualitas, yakni guru yang
profesional, sejahtera dan bermartabat. Oleh karena itu
keberadaan guru yang berkualitas merupakan syarat
mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang
berkualitas.   Untuk bisa menghasilkan peserta didik-
peserta didik yang siap berkompetisi dalam dunia
modern maka mereka mesti dididik oleh para guru yang
memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai
dengan kebutuhan masa depan tersebut.

Berkaitan dengan penyiapan guru yang
berkualitas, maka Lembaga Pendidikan Tenaga
Kependidikan (LPTK) memiliki peran amat strategis
dalam meningkatkan kualitas guru melalui peningkatan
kemampuan berpikir mahasiswanya. Pemerintah
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
berupaya meningkatkan kualitas lulusan perguruan
tinggi, yakni lulusan yang terampil, kreatif dan inovatif
dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,
ahli, profesional, serta memiliki kecakapan  hidup yang
dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai
tantangan dan perubahan. Salah satu kecakapan hidup (
life skill ) yang perlu dikembangkan melalui proses
pendidikan adalah ketrampilan berpikir (Depdiknas,
2003).  Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil
dalam kehidupannya antara lain ditentukan oleh
ketrampilan berpikirnya, terutama dalam upaya
memecahkan masalah-masalah kehidupan yang
dihadapinya (Ennis, 1996).

PEMBAHASAN

1. Keterampilan Berpikir, Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi dan Keterampilan Berpikir Kritis
Terdapat tiga istilah yang berkaitan dengan

keterampilan berpikir, yang sebenarnya cukup berbeda;
yaitu berpikir tingkat tinggi (high level thinking),
berpikir kompleks (complex thinking), dan berpikir
kritis (critical thinking). Berpikir tingkat tinggi adalah
operasi kognitif yang banyak dibutuhkan pada proses-
proses berpikir yang terjadi dalam short-term memory.
Jika dikaitkan dengan taksonomi Bloom, berpikir
tingkat tinggi meliputi evaluasi, sintesis, dan analisis.
Berpikir kompleks adalah proses kognitif yang
melibatkan banyak tahapan atau bagian-bagian.
Berpikir kritis merupakan salah satu jenis berpikir
yang konvergen, yaitu menuju ke satu titik. Lawan dari
berpikir kritis adalah berpikir kreatif, yaitu jenis berpikir
divergen, yang bersifat menyebar dari suatu titik (
Rosnawati, 2012).

Johnson (2000), mengemukakan keterampilan
berpikir dapat dibedakan menjadi berpikir kritis dan
berpikir kreatif.  Kedua jenis berpikir ini disebut juga
sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi (Liliasari,
2005).  Berpikir kritis merupakan proses mental yang
terorganisasi dengan baik dan berperan dalam proses
mengambil keputusan untuk memecahkan masalah
dengan menganalisis dan menginterpretasi data dalam
kegiatan inkuiri ilmiah. Sedangkan berpikir kreatif
adalah proses berpikir yang menghasilkan gagasan asli
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atau orisinal, konstruktif, dan menekankan pada aspek
intuitif dan rasional (Johnson, 2000).  Pemahaman
umum mengenai berpikir kritis, sebenarnya adalah
pencerminan dari apa yang digagas oleh John Dewey
sejak tahun 1916 sebagai inkuiri ilmiah dan merupakan
suatu cara untuk membangun pengetahuan.

Berpikir kritis dapat dikategorikan menjadi 2
bagian yaitu keterampilan berpikir kritis dan disposisi
berpikir kritis. Keterampilan dapat diukur dengan
sesuai indikator yang ada, sedangkan kecenderungan
berpikir (disposisi) ditentukan sesuai sub-skalanya yaitu
truth-seeking, open-mindedness, self-confidence,
analyticity, systematicity, inquisitiveness,  and maturity.
Ennis (1996) dan Marzano, et al. (1998)
mengemukakan bahwa berpikir kritis mencakup
kemampuan: (1) merumuskan masalah, (2) memberikan
penjelasan sederhana, (3) memberikan argumen, (4)
mengemukakan pertanyaan dan memberikan jawaban,
(5) menentukan sumber informasi, (6) melakukan
deduksi, (7) melakukan induksi, (8) melakukan
evaluasi, (9) memberikan definisi, (10) mengambil
keputusan serta melaksanakan, dan (11) berkomunikasi.
Bila dicermati apa yang dikatakan oleh Ennis dan
Marzano bahwa berpikir kritis itu tidak lain merupakan
kemampuan memecahkan masalah melalui suatu
investigasi sehingga menghasilkan kesimpulan atau
keputusan yang sangat rasional.

Keterampilan  berpikir yang diperlukan bagi seorang
guru dan calon guru Fisika adalah keterampilan berpikir
tingkat tinggi.  Kemampuan berpikir tingkat tinggi perlu
dikembangkan, karena kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru
IPA, khususnya guru  Fisika di kelas sampai saat ini
umumnya masih berorientasi penguasaan konsep dan
kurang aplikatif dalam pemecahan masalah dalam
kehidupan sehari-hari.

Guru dan calon guru Fisika yang profesional dituntut
memahami dan menerapkan ketentuan kurikulum,
konten akademik, konten pedagogi, dan
evaluasi/assessment, yang dijiwai hakekat IPA.  Guru
idealnya memiliki kompetensi merumuskan  rencana,
melaksanakan, dan mengevaluasi efektivitas
peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik di
samping mengevaluasi efektivitas peserta didik dalam
menguasai ilmu pengetahuan. Douglas & Nancy (2007)
menjelaskan bahwa yang mendasari pengembangan
kemampuan peserta didik adalah kemampuan berpikir
kritis sebagai keterampilan tertinggi dalam
meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan.
Selanjutnya, Phan, 2010 menyimpulkan bahwa tindakan
berpikir kritis sebagai strategi lain dari self-regulasi
kognitif peserta didik yang digunakan dalam
pembelajaran mereka, dan berpikir kritis mungkin dapat
menjadi produk dari berbagai hal yang mendahului
(antesedent) sebagaimana strategi self-regulasi yang
berbeda.

Menurut Oak ( 2009), keterampilan berpikir kritis
dapat dikembangkan melalui pengolahan kebiasaan
berpikir analisis dan berpikir strategis. Kemampuan itu
ditingkatkan dengan membangun kebiasaan untuk
menganalisis situasi yang kritis.  Mengembangkan
kemampuan memecahkan masalah dan
mengembangkan keterampilan berargumentasi sejak

usia dini merupakan strategi yang unggul dalam
meningkatkan keterampilan berpikir kritis.

2. Hasil Penelitian Yang Relevan
Hasil penelitian Miri dan Dori (2009) yang

bertujuan meningkatkan keterampilan berpikir tingkat
tinggi guru yang sedang bertugas dengan cara
menyertakan mereka dalam “graduate course” berupa
hybrid course dikombinasi diskusi tatap muka, diskusi
on line, interrelating teaching, pembelajaran, dan
evaluasi, menunjukkan bahwa setelah mengikuti
graduate course 1) kemampuan membaca dan berpikir
guru meningkat; 2) guru menggunakan forum online
sebagai media menyampaikan ide dan membagikan
pengetahuan dan pengalamannya; 3) guru mampu
menyampaikan pertanyaan yang menantang dan
membuat diskusi menjadi menarik dan dinamis.  Hal ini
menunjukkan keterampilan berpikir tingkat tingginya;
4) guru menunjukkan aktivitas keterampilan berpikir
tingkat tinggi dalam berbagai aspek: critical reading and
thinking, analysis artikel, evaluasi data, dan
menyimpulkan signifikansi dan keterbatasan hal yang
dipelajari; 5) guru menyatakan pemikiran, ide,
argumentasi, dan pendapat berkaitan dengan artikel
pendidikan yang dibacanya.

Miri, David, and Uri (2007)  menyatakan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil
keterampilan disposisi berpikir kritis kedua kelompok
(eksperimen dan kontrol).  Keterampilan berpikir harus
direncanakan sejak awal untuk dibekalkan bagi peserta
didik dalam proses pembelajarannya atau dengan kata
lain dengan sengaja ingin dibekalkan kepada peserta
didik. Tiga strategi dapat digunakan dalam
meningkatkan HOTS yaitu melibatkan peserta didik
dengan contoh kasus yang nyata. Diskusi kelas terbuka
(open-ended discussion); dan eksperimen berorientasi
pada inquiry.

3. Mata Kuliah Metode Penelitian
Mata kuliah Metode Penelitian adalah salah satu

mata kuliah  inti  pada Program Studi Pendidikan Fisika
Universitas Palangkaraya. Matakuliah Metodologi
Penelitian  bertujuan untuk membekali para mahasiswa
pengetahuan, pemahaman dan penerapan berbagai
metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas
akhir/skripsi.  Mata kuliah ini bersifat wajib tempuh
bagi semua mahasiswa. Dalam perkuliahan dibahas
berbagai jenis  penelitian, langkah-langkah penelitian
ilmiah mulai dari penentuan topik, identifikasi
permasalahan, ulasan kepustakaan, penentuan fokus
masalah, penentuan variabel, disain dan metode, teknik
pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan.
Kegiatan  perkuliahan meliputi perkuliahan dengan
berbagai pendekatan dan metode yang banyak
melibatkan mahasiswa, seperti diskusi, kegiatan
observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasi
masalah dan praktik pembuatan pra proposal.  Mata
kuliah ini diberikan dengan komposisi yang berimbang
antara teori (3 sks) dan praktik  (1sks).   Evaluasi
dilakukan melalui tes tertulis, tugas-tugas terstruktur
dan partisipasi   mahasiswa dalam kelas.  Kompetensi
yang diharapkan bagi mahasiswa setelah menempuh
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mata kuliah ini adalah:  1) mahasiswa mampu berpikir
logis dan terstruktur; 2) mampu memahami dan
mengolah informasi dari berbagai sumber dan
selanjutnya mendiseminasikan hasilnya; 3) mampu
bekerjasama dengan orang lain; 4) mampu
berkomunikasi, bermitra dan bersinergi dengan orang
lain (Silabus Mata Kuliah Program Studi Pendidikan
Fisika Universitas Palangkaraya).

Prinsip pengembangan mata kuliah Metode
Penelitian memiliki kesamaan dengan prinsip
pengembangan pendidikan IPA.  Kemampuan
memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip
ini harus dimiliki guru Fisika yang merupakan bagian
dari IPA.    Hakikat IPA (Sains) adalah  memiliki 2
katerakteristik,  antara lain science as way of
investigating (sains sebagai cara untuk menyelidiki) dan
science as a body of knowledge (sains sebagai kumpulan
pengetahuan).   Kedua karakteristik  ini menurut Carin
(1993: 30) mengutip Alan J. McCormack dan Robert E.
Yager termasuk Taksonomi Pendidikan Sains.  Fakta-
fakta, konsep-konsep, teori-teori, dan hukum-hukum
termasuk informasi yang dipelajari oleh peserta didik
dan dikelompokkan dalam domain Knowing and
Understanding.    Sedangkan keterampilan proses sains,
dalam Taksonomi Science Education termasuk dalam
domain Exploring and Discovering.  Menurut
Chiappetta & Koballa  (2010: 112–114), kumpulan
pengetahuan dihasilkan dari disiplin-disiplin ilmiah
yang merepresentasikan produk kreatif hasil penemuan
manusia yang merupakan produk kreatif.   Kumpulan
gagasan-gagasan yang terkait dengan dunia-hidup dan
dunia-tak hidup disusun ke dalam astronomi, biologi,
kimia, fisika, dan seterusnya.

4. Prelimenary Study
Hasil prelimenary studi  yang dilakukan di bulan

Januari 2013 pada mahasiswa Program Studi
Pendidikan Fisika Universitas Palangkaraya  yang pada
saat itu  baru saja selesai menempuh perkuliahan di
semester 7 dan telah menempuh mata kuliah Metode
Penelitian menunjukkan bahwa: kemampuan berpikir
kritis Analisis, Interpretasi, Evaluasi, Inferensi,
Eksplanasi, dan Regulasi Diri  mahasiswa Pendidikan
Fisika Universitas Palangkaraya masih rendah, yaitu:
Analisis 8,9%; Interpretasi 24,1%; Evaluasi 6,3%;
Inferensi dan Eksplanasi 7,6%; dan Regulasi Diri 8,9%.
Hasil tersebut menunjukkan kemampuan  berpikir kritis
yang merupakan bagian kemampuan berpikir tingkat
tinggi mahasiswa Program Studi pendidikan Fisika
Universitas Palangkaraya masih sangat rendah (Farcis,
2013).

5. Model MHOTT (Making High Order Thinking
Teachers)
Mengacu  pada latar belakang dan kajian teori yang

telah dipaparkan di atas, maka dipandang perlu untuk
dikembangkannya perkuliahan Metode Penelitian
dengan menerapkan Model MHOTT (Making High
Order Thinking Teachers).   Sesuai dengan namanya,
model  ini disusun dengan tujuan menghasilkan guru-
guru fisika yang memiliki kemampuan berpikir  tingkat
tinggi.  Model ini mengacu pada parameter kemampuan
berpikir kritis yang ditunjang dengan kegiatan:

Pembentukan Klub Jurnal, Bedah Jurnal,  Penyusunan
Portofolio, Diskusi Kelas, dan Evaluasi  dengan harapan
keterampilan berpikir kritis Mahasiswa Pendidikan
Fisika sebagai calon guru Fisika dapat meningkat
setelah selesai mengikuti perkuliahan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan
Badan Standar Nasional Pendidikan (Depdiknas, 2003)
menegaskan bahwa peserta didik mulai dari Sekolah
Dasar perlu dibekali dengan kemampuan berpikir logis,
analitis, sistematis, kritis, kreatif dan kemampuan
bekerja sama.  Dengan mengacu pada kemampuan
bekerjasama yang diharapkan KTSP dan   kompetensi
ke 3 dan ke 4 yang diharapkan pada Silabus Mata
Kuliah Metode Penelitian  di Program Studi Pendidikan
Fisika Universitas Palangkaraya, yaitu: mampu
bekerjasama dengan orang lain;  mampu berkomunikasi,
bermitra dan bersinergi dengan orang lain, maka Model
MHOTT juga akan menerapkan strategi belajar
kelompok didalam Model Perkuliahan MHOTT yang
akan dikembangkan dengan melatihkan keterampilan-
keterampilan Kooperatif  di dalam setiap kegiatan tatap
muka perkuliahan.

Model MHOTT dikembangkan dengan mengingat
bahwa dalam  pengajaran Sains, khususnya Fisika,
konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang menjadi  dasar
ilmu harus diberikan secara benar dan harus diberikan
penekanan pada  kegiatan pengamatan  atau melakukan
secara langsung.    Pendidik   dapat merancang
pengajaran yang memberikan kesempatan seluas-
luasnya kepada peserta didik untuk belajar.   Rancangan
pengajaran tersebut meliputi pemilihan strategi atau
metode  pengajaran yang tepat untuk setiap bahan
pengajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang
telah tertulis di dalam kurikulum.  Untuk
mengoptimalisasi proses belajar mengajar, diperlukan
suasana yang dapat mengaktifkan interaksi, baik antara
peserta didik-pendidik, peserta didik-peserta didik,
maupun peserta didik dengan bahan pelajaran.
Pendekatan belajar cara ini dikenal sebagai ‘student
active learning.’ Prinsip belajar aktif sesuai dengan
pandangan teori pembelajarann  kognitif .    “Learning
is much more than memory.  For student to really
understand and be able to apply knowledge they must
work to solve problems, to discover thing for
themselves, to wrestle with ideas  (Slavin, 2006).”

Ide pokok  teori pembelajaran kognitif ini adalah
peserta didik bukan menghafal, namun harus
memahami.  Dan untuk memiliki keterampilan untuk
mempergunakan kemampuannya peserta didik harus
bekerja untuk memecahkan masalah dan membuktikan
kebenaran   pemikirannya.   Termasuk dalam teori
pembelajaran kognitif adalah  teori belajar
konstruktivis.  Menurut teori belajar konstruktivis
peserta didik harus menemukan sendiri dan
mentransformasi informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan
merevisinya apabila aturan-aturan tersebut tidak lagi
sesuai.  Belajar itu jauh daripada  mengingat.  Bagi
peserta didik agar benar-benar memahami dan dapat
menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja
memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu
untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-
ide (Slavin, 2006).
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Pembelajaran yang menggunakan pendekatan
konstruktivitis adalah model pembelajaran kooperatif.
Dalam model pembelajaran kooperatif peserta didik
akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-
konsep yang sulit apabila mereka dapat saling
mendiskusikan masalah-masalah tersebut dengan
temannya (Slavin, 2006).  Beberapa hasil penelitian
menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif
memiliki dampak yang amat positif terhadap peserta
didik yang rendah hasil belajarnya (Lundgren, 1995: 6).
Slavin dan Madden (dalam Slavin, 2006: 17)
menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif
dapat  meningkatkan semangat belajar peserta didik.

Pembelajaran kooperatif melatih peserta didik untuk
memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang
disebut keterampilan kooperatif.  Keterampilan
kooperatif tersebut berfungsi untuk melancarkan
peranan hubungan kerja dan peranan tugas agar
kelompok dapat bekerja bersama secara produktif.
Peranan hubungan kerja ini dibangun dengan
mengembangkan komunikasi dan hubungan antar
anggota kelompok.  Sedangkan peranan tugas membagi
tugas-tugas kelompok antar anggota selama kegiatan
kelompok berlangsung.  Keterampilan kooperatif ini
berfungsi untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas.
Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan
mengembangkan komunikasi antar anggota kelompok.
Sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi
tugas antar anggota kelompok selama kegiatan.  Untuk
melaksanakan pembelajaran kooperatif siswa harus
dilatih terlebih dahulu tentang keterampilan-
keterampilan kooperatif.

Sebagai suatu keterampilan, keterampilan kooperatif
memiliki tingkatan, yakni tingkat awal, tingkat
menengah, dan tingkat mahir (Lundgren L, 1994:22).
Dalam setiap tingkat terdapat beberapa keterampilan
yang perlu dimiliki siswa agar dapat melaksanakan
pembelajaran kooperatif dengan baik. Ditinjau dari
hirarki tingkat perkembangan kognitif Piaget, peserta
didik di perguruan tinggi memungkinkan untuk
mengikuti kegiatan MHOTT dan dapat dilatihkan
keterampilan kooperatif karena sudah memasuki operasi
formal.

6. Tahapan Model MHOTT (Making High Order
Thinking Teachers)

Terdapat 5 (lima) fase dalam Model MHOTT :

a. Fase 1: Pembentukan Klub Jurnal Pada Fase ini
pengampu mata kuliah (dosen) melakukan kegiatan
sebagai berikut:
 Menyampaikan tujuan pembelajaran, termasuk

keterampilan-keterampilan kooperatif yang akan
dilatihkan dan harus dimiliki mahasiswa di akhir
pembelajaran.

 Menyampaikan prosedur pembelajaran
menggunakan model MHOTT.

 Membentuk Klub Jurnal dan menjelaskan tujuan
dan aturan-aturan Klub Jurnal. Klub Jurnal dapat
terdiri dari beberapa kelompok mahasiswa yang
menempuh mata kuliah Metode Penelitian.
Setiap kelompok beranggotakan 2-5 orang
mahasiswa yang telah ditentukan.

 Mempersiapkan mahasiswa melaksanakan
pembelajaran dengan melakukan establishing
set. Establishing set dilakukan dengan
menyajikan atau mendemonstrasikan
pengetahuan dan atau informasi yang
kontradiktif atau data yang anomali setahap demi
setahap untuk mengundang keyakinan, minat,
ketertarikan, motivasi., dan memastikan
pengetahuan awal mahasiswa muncul terkait
dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Dari
informasi dan pengetahuan awal yang disajikan,
dosen mengarahkan pembelajaran sehingga
terjadinya umpan balik berupa tanggapan dari
mahasiswa tentang apa yang disampaikan.

 Tanggapan-tanggapan mahasiswa digunakan
untuk mengarahkan mahasiswa ke kegiatan pada
fase 2, yaitu Bedah Jurnal.

b. Fase 2: Bedah Jurnal
 Pada fase ini mahasiswa melakukan telaah jurnal

bersama kelompoknya saat itu juga dan pada
waktu yang disepakati bersama mahasiswa juga
mengisi forum on line.

 Mahasiswa dengan dibimbing pengampu mata
kuliah mempresentasikan advance organizer.
Pengampu mata kuliah harus memastikan bahwa
advance organizer memberikan kerangka kerja
untuk materi belajar yang akan diberikan nanti
dan bahwa advance organizer itu berkaitan
dengan pengetahuan yang sebelumnya sudah
mereka miliki. Advance organizer dilaksanakan
untuk menindaklanjuti establishing set
sebelumnya.

 Pengampu mata kuliah mengikuti perkembangan
diskusi di kelas dan juga melalui forum on line.
Bedah Jurnal merupakan ajang mahasiswa
menyampaikan ide pemikirannya dan melatih
mahasiswa dalam menggunakan media computer
dan internet.  Disini mahasiswa menyampaikan
hasil analisis dan sintesis Jurnal yang telah
ditentukan dalam Klub Jurnal dalam bentuk
tulisan yang dapat disampaikan di kelas bersama
anggota Klub Jurnal lain dan melalui media
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internet untuk dapat  dibaca oleh anggota Klub
Jurnal lain dan juga masyarakat luas.

c. Fase 3: Portofolio
Fase ini dilakukan setelah telaah jurnal melalui

kelompok dan forum on line selesai dilakukan.
Portofolio disusun  mahasiswa bersama dengan
teman satu kelompoknya. Portofolio yang disusun
ada 2 tahap: 1) setelah melakukan telaah jurnal di
kelas dan 2) setelah melakukan diskusi di dalam
forum on line. Seluruh hasil diskusi kelompok
maupun diskusi online  di susun  masing-masing
kelompok dalam bentuk laporan  untuk digunakan
sebagai salah satu alat penilaian.

d. Fase 4: Diskusi Kelas
 Diskusi kelas dilakukan setelah portofolio tahap

1 telah selesai disusun di kelas.  Portofolio
digunakan sebagai salah satu bahan diskusi
kelas.

 Pada fase ini mahasiswa bersama teman satu
kelompoknya melakukan diskusi di kelas dengan
dibimbing dosen. Kegiatan diskusi dilaksanakan
dengan mengacu pada pendekatan inkuiri
Richard Suchman.  Inkuiri Suchman adalah suatu
bentuk inkuiri dimana data diperoleh melalui
proses bertanya siswa (Eggen & Kauchack,
1996: 250). .

e. Fase 5: Evaluasi
 Evaluasi yang diberikan berupa Portofolio dan

Tes Hasil Belajar.
 Portofolio terdiri dari LKM dan Hasil Diskusi

Online setiap Bab.
 Tes Hasil Belajar berupa Tes Keterampilan

Berpikir Kritis di pertengahan dan akhir
pembelajaran.

 Evaluasi Portofolio dan Hasil Belajar dilakukan
terhadap masing-masing individu mahasiswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian konseptual dalam kaitannya dengan
keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki
oleh calon guru fisika yang telah dipaparkan disini
sangat terbatas, maka saat ini terus dilakukan kajian
yang lebih mendalam berkaitan dengan  teori-teori yang
mendukung setiap sintaks dalam Model MHOTT.

Perangkat penilaian merupakan bagian yang penting
dalam Model MHOTT.  Perangkat penilaian akan
diadaptasi dari berbagai sumber, antara lain UF/QCTS
(Universitas of Florida), QEP Critical Thinking
(Foundation for Critical Thinking), dan perangkat-
perangkat penilaian lain yang sejenis.  Namun tidak
menutup kemungkinan untuk dikembangkannya alat
penilaian yang lebih spesifik dan memenuhi setiap
kebutuhan.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar fisika melalui penerapan model pembelajaran kolaboratif
tipe Structured Problem Solving pada kelas X MIA SMA Al-Kamal Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode
action research. Penelitian ini dilakukan dengan dua siklus dengan jumlah peserta didik 32 orang pada semester ganjil
tahun pelajaran 2014/2015 dari tanggal 17 Nopember sampai 5 Desember 2014, pokok bahasan Hukum Newton. Pada
siklus I nilai kognitif siswa 61,45 dan masih berada di bawah KKM, persentase nilai afektif siswa 58%, dan persentase
penilaian psikomotorik 58,95%. Pada siklus II nilai kognitif siswa meningkat menjadi 74,83%, persentase nilai afektif
siswa menjadi 77,49%, dan persentase nilai psikomotorik siswa menjadi 73,125%. Selain itu berdasarkan hasil
pengamatan aspek kualitas proses pembelajaran terjadi peningkatan dari 61,25% untuk penilaian interaksi siswa
dengan guru pada siklus I menjadi 71,25% pada siklus II dan 65,25% untuk penilaian interaksi siswa dengan siswa
pada siklus I menjadi 76,875% pada siklus II.

Kata kunci: hasil belajar, proses pembelajaran, pembelajaran kolaboratif, structured problem solving

PENDAHULUAN
Guru di sekolah masih banyak yang menggunakan

cara konvensional dalam sistem pembelajarannya. Hasil
observasi dan wawancara dengan guru fisika kelas X
SMA Al Kamal juga menunjukkan bahwa metode
pembelajaran yang paling sering digunakan adalah
metode ceramah dan selama pembelajaran tidak
menggunakan media pembelajaran sebagai penunjang
proses belajar. Selain itu praktikum dan kerja
berkelompok jarang sekali dilakukan.

Hal tersebut berdampak pada nilai fisika siswa yang
rendah. Ketuntasan belajar mata pelajaran fisika yang
dicapai kelas X IPA pada pada UTS semester ganjil
tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan satu kelas yang
terdiri dari 32 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM
yang telah ditetapkan yaitu 70 dengan rata-rata nilai
UTS sebesar 40. Dari data tersebut bisa kita ambil
kesimpulan angka ketuntasan belajarnya rendah.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, maka
diperlukan adanya suatu strategi dalam pembelajaran,
salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran
kolaboratif. Marjan dan Ghodsi (2011:1) menyebutkan
bahwa pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan

pendidikan untuk mengajar dan belajar yang
melibatkan kelompok-kelompok peserta didik
bekerjasama untuk memecahkan masalah,
menyelesaikan tugas, atau membuat sebuah produk.
Peran guru adalah memfasilitasi siswa dalam diskusi
kelompok, sebagai konsultan, serta mengamati proses
kemajuan dalam kegiatan kelompok. Barkley (2012:27)
dalam bukunya Collaborative Learning Techniques
melaporkan hasil riset Slavin yang sangat positif
berkenaan dengan penerapan pembelajaran kolaboratif
di kelas. Kesimpulan Slavin, setelah tinjauan luas
terhadap riset pembelajaran kolaboratif di kelas adalah
“metode-metode pembelajaran kolaboratif dapat
menjadi sebuah sarana yang efektif untuk
meningkatkan pencapaian siswa,”.

Model pembelajaran kolaboratif terdiri dari
beberapa kategori, yaitu yang berfokus pada menulis,
mengelola informasi grafis, penyelesaian masalah,
pengajaran respirokal, dan diskusi. Melihat dari kondisi
yang ada pada kelas X IPA SMA Al Kamal Jakarta,
maka salah satu teknik yang dapat digunakan untuk
mengatasi permasalahan tersebut adalah teknik
berdasarkan kategori penyelesaian masalah. Adapun
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teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Structured Problem Solving (Penyelesaian Masalah
Terstruktur). Dalam Structured Problem Solving siswa
dapat belajar mengidentifikasi, menganalisis, dan
menyelesaikan masalah dengan cara yang terorganisir.

Kajian Teoritik
Goodsell, dkk (1992:11) mendefinisikan

Pembelajaran Kolaboratif merupakan istilah umum
untuk berbagai pendekatan pendidikan yang melibatkan
usaha intelektual oleh siswa secara bersama-sama, atau
siswa dengan guru bersama-sama. Dalam kebanyakan
situasi Pembelajaran Kolaboratif siswa bekerja dalam
dua kelompok atau lebih, saling mencari pemahaman,
solusi, atau makna, atau menciptakan produk).

Ada variabel luas dalam kegiatan Pembelajaran
Kolaboratif, tetapi kebanyakan berpusat pada eksplorasi
siswa atau aplikasi dari materi pelajaran, tidak hanya
berdasarkan presentasi atau penjelasan dari guru.
Semua orang di kelas berpartisipasi, bekerja sebagai
mitra atau dalam kelompok kecil. Pertanyaan, masalah,
atau tantangan untuk menciptakan sesuatu yang
mendorong kegiatan kelompok dan proses belajar
berkembang di cara yang paling umum.

Sato Masaki (2012:72) menyebutkan Pembelajaran
Kolaboratif bukan ditujukan untuk melakukan kegiatan
dengan menentukan peranan setiap anggota, melakukan
permainan, mengikuti instruksi seorang siswa yang
bersuara besar, atau menyatukan beraneka pandangan
anggota ke dalam suatu pendapat. Kegiatan semacam
ini merupakan Pembelajaran Koperatif. Namun
Pembelajaran Kolaboratif merupakan kegiatan untuk
menunjang pembelajaran individu, yaitu dengan
melalui komunikasi dengan pihak lain, siswa dapat
memiliki pengalaman untuk mengerti dari yang tidak
mengerti, atau mengetahui dari yang tidak tahu dan
tidak sadar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah belajar
kolaboratif mengacu kepada model pengajaran yang
mana pembelajar dengan berbagai latar kemampuan
bekerja bersama-sama dalam kelompok-kelpompok
kecil untuk mencapai tujuan. Tiap-tiap pembelajar
saling bertanggung jawab atas belajar dengan teman-
temannya sebagaimana ia bertanggung jawab belajar
untuk diri sendiri. Keberhasilan individu merupakan
keberhasilan pembelajar lainnya dalam kelompok.

Perbedaan Kolaboratif dengan Koperatif
Konsep Belajar Kolaboratif sering diidentikkan

dengan Konsep Belajar Kooperatif, tetapi ada yang
secara tegas membedakan keduanya. Para ahli lain
berpandangan, dalam Belajar Kooperatif belum tentu
ada peristiwa kolaboratif, tetapi memang setiap
peristiwa kolaboratif diperlukan suasana kerjasama atau

kooperatif. Berikut pandangan-pandangan itu
memperkuat perbedaan kolaboratif terhadap kooperatif.

Meminjam pernyataan Kreijns, Kirschner dan
Jochems (2003) dalam Goodsell, dkk (1992:11)
menyatakan, jika sekedar membagi-bagi pembelajar
dalam kelompok-kelompok, tidak menjamin adanya
kolaborasi; yang memicu kolaborasi itu harus dibangun
dari dan oleh kelompok sendiri.

Ted Panitz (1996:4) melakukan klarifikasi definisi
antara istilah kooperatif dan kolaboratif sebagai berikut:
Kolaboratif adalah filsafat interaksi dan gaya hidup
pribadi sedangkan kooperatif adalah struktur interaksi
yang dirancang untuk memfasilitasi pemenuhan produk
akhir atau tujuan. Pembelajaran Kolaboratif adalah
filosofi pribadi, bukan sekedar teknik kelas.

Sato Masaki (2012:72) menyebutkan Pembelajaran
Kolaboratif bukan ditujukan untuk melakukan kegiatan
dengan menentukan peranan setiap anggota, melakukan
permainan, mengikuti instruksi seorang siswa yang
bersuara besar, atau menyatukan beraneka pandangan
anggota ke dalam suatu pendapat. Kegiatan semacam
ini merupakan pembelajaran koperatif. Namun
pembelajaran kolaboratif merupakan kegiatan untuk
menunjang pembelajaran individu, yaitu dengan
melalui komunikasi dengan pihak lain, siswa dapat
memiliki pengalaman untuk mengerti dari yang tidak
mengerti, atau mengetahui dari yang tidak tahu dan
tidak sadar.

Istilah Belajar Kolaboratif mengacu kepada model
pengajaran yang mana pembelajar dengan berbagai
latar kemampuan bekerja bersama-sama dalam
kelompok-kelompok kecil untuk mencapai tujuan.
Tiap-tiap pembelajar saling bertanggung jawab atas
belajar dengan teman-temannya sebagaimana ia
bertanggung jawab belajar untuk diri sendiri.
Keberhasilan individu merupakan keberhasilan
pembelaar lainnya dalam kelompok.

Kesimpulannya, Belajar Kolaboratif merupakan
intensitas yang lebih tinggi kadarnya daripada belajar
kooperatif. Secara fisik belajar kolaboratif tak ada beda
bentuk maupun formulanya dengan belaar kooperatif,
yang membedakan terletak pada intensitas interaksi, isi
kegiatan dan implikasi yang ditimbulkannya bagi setiap
anggota kelompok belajar yaitu adanya rasa saling
ketergantungan dan tanggung jawab yang ditopang oleh
kemandirian dari setiap individu yang terlibat dalam
belajar melalui interaksi sosial. Semua sifat dan bentuk
serta karakteristik belajar kooperatif merupakan
prakondisi belajar kolaboratif.

Peran Guru dalam Pembelajaran Kolaboratif
Daniel K. Scheneider (2004:198) mengemukakan

peran guru dalam Pembelajarn Kolaboratif menurut
pedagogi modern:
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 Peran guru sebagai manajer adalah untuk memastikan
bahwa alur kegiatan yang direncanakan terjadi.

 Peran guru sebagai fasilitator adalah untuk membantu
siswa dengan tugas-tugas mereka.

 Peran guru sebagai orkestrator adalah untuk
melaksanakan (atau paling sering juga untuk
menciptakan) skenario atau skrip.

Tahap-tahap Pembelajaran Kolaboratif
Reid et al (1989) dalam Tan We Chuen, dkk

(2008:7) mendeskripsikan lima tahap pembelajaran
kolaboratif sebagai berikut:
Tahap 1: Engagement. Rancangan pembelajaran harus
menyediakan kegiatan kerja sama/tugas yang dirancang
untuk memastikan kegiatan dan kepemilikan.
Tahap 2: Exploration. Pada tahap ini, peserta didik
bekerja pada eksplorasi awal ide dan informasi.
Beberapa masukan akan diberikan dan sisanya akan
diserahkan kepada pikiran dari peserta didik.
Tahap 3: Transformation . Pada tahap ini, peserta didik
dan kelompok mereka terlibat dalam kegiatan untuk
mengubah informasi dengan mengorganisir,
menjelaskan, menguraikan atau mensisntesis konsep
pembelajaran. Hal penting pada tahap ini adalah bahwa
tugas memerlukan diskusi dan kontribusi dari semua
anggota kelompok.
Tahap 4: Presentation. Pada tahap ini, peserta didik
diminta untuk menyiapkan presentasi dari pekeraan
mereka. Mereka akan menerima umpan balik dari rekan
atau kelompok ahli.
Tahap 5: Reflection. Peserta didik menganalisis apa
yang telah mereka pelajari, mengidentifikasi kekuatan
dan kelemahan dalam proses pembelajaran yang telah
mereka lalui dan memberikan ide-ide konstruktif
tentang bagaimana belajar mereka dapat ditingkatkan.
Refleksi akan dilakukan baik secara individu maupun
bersama-sama. Peserta didik perlu menganalisis proses
belajar individual maupun kelompok.

Keunggulan Pembelajaran Kolaboratif
Gokhale (1995) dalam University of Sydney

(2012:8) menjabarkan aspek positif dari pembelajaran
kolaboratif:

 Participating students (Partisipasi siswa). Menunjukkan
hasil yang lebih baik secara signifikan pada tes berpikir
kritis daripada mereka yang belajar secara individual.

 The experience (Pengalaman). Siswa diberi kesempatan
untuk menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi ide-
ide melalui kerja sama).

 The informed setting (Pengaturan Informal).
Memfasilitasi diskusi dan interaksi.

 Group Interaction (Interaksi kelompok). Membantu
siswa belajar dari pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman satu sama lain).

Singkatnya, pembelajaran kolaboratif mendorong
pengembangan berpikir kritis melalui diskusi,
klarifikasi ide, evaluasi dari ide-ide orang lain.

Kelemahan Pembelajaran Kolaboratif
Gokhale (1995) dalam University of Sydney

(2012:8) mengemukakan aspek negatif dari
pembelajaran kolaboratif, yaitu beberapa siswa merasa
bahwa mereka menyia-nyiakan banyak waktu untuk
menjelaskan materi kepada anggota kelompok yang
lain.

Pembelajaran Kolaboratif tipe Structured Problem
Solving

Elizabeth (2005:284) mengemukakan bahwa
Structured Problem Solving memberi siswa sebuah
proses untuk menyelesaikan permasalahan kompleks
yang berbasis konten dalam kurung waktu tertentu.
Semua anggota harus sepakat terhadap sebuah solusi
dan harus mampu menjelaskan jawaban maupun
strategi yang digunakan untuk menyelesaikan
permasalahn tersebut.

Siswa dengan keterampilan penyelesaian masalah
yang rendah akan mengalami kesulitan pada satu atau
beberapa tahap dari proses penyeelsaian masalah.
Teknik pembelajaran ini dapat membantu siswa karena
membagi proses menjadi beberapa langkah spesifik.
Oleh karena itu siswa dapat belajar mengidentifikasi,
menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan cara
yang terorganisir. Teknik ini tidak mebuat siswa merasa
kewalahan oleh besarnya masalah, sebaliknya justru
memberi siswa sebuat format sehingga mereka
memiliki titik atau tempat untuk memulai. Dengan
memberi siswa serangkaian langkah yang dapat mereka
kelola, teknik ini dapat menjaga agar siswa tidak keluar
jalur atau terlibat dalam langkah-langkah yang tidak
relevan.

Salah satu contoh langkah-langkah sebagai teknik
penyelesaian masalah adalah Teknik Penyelesaian
Masalah Enam Langkah Dewey, Luotto & Stoll
(1996:91) yaitu
1. Identifikasi masalah
2. Pikirkan solusi yang memungkinkan
3. Evaluasi dan uji berbagai macam solusi
4. Putuskan sebuah solusi yang dapat diterima bersama
5. Implementasikan solusi
6. Evaluasi solusi

Teknik Structured Problem Solving dapat menjadi
sebuah cara efektif untuk memperkenalkan siswa pada
proses penyelesaian masalah alam struktur sebuah
konteks disipliner. Siswa akan mampu mengadaptasi
dan menerapkan kembali semua proses ini dalam
situasi-situasi baru dan juga dapat membawa struktur-
struktur penyelesaian masalah ini di dalam dan antar
berbagai macam disiplin. Dengan menuntun siswa





330

Hasil Belajar Psikomotorik

Aspek penilaian psikomotorik antara lain
mengamati, menanya, mengasosiasi, dan menyaji. Dari
grafik di atas, diperoleh persentase hasil belajar afektif
siklus I sebesar 58,95% dan siklus II sebesar 73,125%.

Hasil Belajar Kognitif

Dari grafik di atas diperoleh nilai rata-rata hasil
belajar siswa ranah kognitif pada siklus I sebesar 61,45
dan siklus II sebesar 74,83. Hasil belajar siswa
mengalami peningkatan pada siklus kedua. Pada siklus
kedua, penialaian hasil belajar kognitif telah mencapai
target, sebanyak 25 dari 32 siswa mendapat nilai di atas
KKM yang ditetapkan, yaitu 70.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran
kolaboratif tipe structured problem solving dapat
meningkatkan hasil belajar fisika.

Saran
Bagi penelitian selanjutnya hendaknya melakukan

variasi teknik dalam penelitian, yaitu penggabungan
teknik penyelesaian masalah dan teknik diskusi agar
lebih optimal. Selain itu gunakan pula instrumen berupa
wawancara untuk mengetahui pendapat siswa di setiap
pembelajaran yang dilakukan. Guru hendaknya dapat
menerapkan model pembelajaran kolaboratif sebagai
salah satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya
meningkatkan hasil belajar siswa.
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Abstrak

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan strategi guiding question terhadap
pemahaman konsep dasar siswa pada materi pokok alat optik di SMPN 2 kota Madiun. Desain
penelitian yang digunakan adalah true experimental pretest-posttest control-group design. Populasi
penelitian adalah seluruh kelas VIII SBI yakni kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII A
sebagai kelas kontrol. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis uji-t dua pihak dari nilai post-test
adalah 2,58 dengan ttabel 2,02. Ini menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar rata-rata kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Hasil analisis uji-t satu pihak sebesar 2,58 dengan ttabel 1,68. Hasil skor
penilaian afektif pada kelas eksperimen menunjukkan bahwa secara umum berada dalam kategori
baik dengan presentase di atas 55%. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas eksperimen lebih
antusias ketika diajar dengan menggunakan strategi guiding question. Dengan demikian, hasil
belajar siswa yang baik didukung dengan nilai afektif siswa yang baik pula. Simpulan penelitian ini
adalah rata-rata siswa dari kelas yang diberi pembelajaran dengan strategi guiding question lebih
baik dibandingkan dengan kelas tanpa pemberian strategi guiding question, atau penerapan strategi
guiding question berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep dasar siswa pada materi pokok
alat optik di SMPN 2 kota Madiun.

Kata Kunci: Strategi Guiding Question, Materi Alat Optik, Hasil Belajar, Pemahaman Konsep.

Abstract

The research was conducted with the aim to find the aplication of guiding question concerning on
student’s comprehension, design research is true experimental pretest-posttest control-group design.
The study population was all class VIII, class VIII B SBI as the experimental and A class as the control
class. The result obtained by t-test analysis of the two sides of the post-test score was 2.58 with 2.02 t-
tables. It shows the difference in average learning outcomes experimental and control classes. Results
of one side t-test analysis were 2.58 with 1.68 t-tables. Affective outcomes assessment scores in the
experimental class showed that in general are in both categories with percentages above 55%. This
indicates that the experimental class students more enthusiastic when taught using strategies guiding
question. Thus, student learning outcomes are well supported by the affective value of a good student
as well. Conclusions from student’s averages that were learning guiding question strategy better than a
class without guiding question strategy, a guiding question implementation of the strategy has a
positive effect on student’s understanding of basic concepts in the subject matter of optical devices in
SMP 2 Madiun.

Keywords: Guiding question strategies, Optical instruments, students, learning result, and basic
concept

PENDAHULUAN
Sistem pendidikan di indonesia akhir-akhir ini

selalu mengalami banyak perubahan seperti sering
bergantinya kurikulum, hal ini menyebabkan banyak
pendidik yang kebingungan untuk menentukan sistem
apa yang cocok bagi siswanya. Bagi pemerhati
lingkungan pendidikan, labilnya sistem pendidikan ini

menimbulkan beberapa dampak nyata bagi peserta
didik, salah satu diantaranya adalah banyak siswa yang
mampu lulus sekolah namun kurang mampu bersaing
dalam mencari lapangan pekerjaan sehingga sampai
saat ini angka pengangguran di negeri ini masih cukup
tinggi. Pembentukan SDM yang berkualitas dan kreatif
sangat bergantung pada keberhasilan suatu
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pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran sendiri
dapat dicapai jika dalam penyampaian materi, seorang
pendidik mampu menciptakan suasana yang aktif di
kelas serta didapatkan hasil belajar sesuai standar yang
telah ditetapkan. Oleh karena itu pendidik dituntut
untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menyampaikan
materi. Penyajian yang baik meliputi penyajian materi
yang dapat mengaktifkan siswa melalui aktivitas
mental, membantu siswa untuk mengembangkan life
skill dan disajikan secara sistematis ditambah dengan
ilustrasi gambar/tabel yang menarik (Depdiknas, 2006).
Penyajian materi sendiri mampu ditunjang dengan
berbagai macam sarana, metode pembelajaran serta
strategi yang sesuai agar dapat dicapai hasil yang
maksimal. Mata pelajaran fisika merupakan mata
pelajaran yang paling sulit dipahami dimana lebih
menerapkan keterampilan matematikanya tanpa
menerapkan penalaran-penalaran dan berpikir ilmiah.
Anak didik tidak cukup hanya digiring di dalam kelas
untuk memberi mereka pemahaman dalam materi
pelajaran yang mereka perlukan, melainkan mengapa
dia harus tahu dan bagaimana cara mengetahuinya.
Pendidikan dan pembelajaran sendiri bukanlah sekedar
belajar dan membaca namun juga berlatih dalam
menyelesaikan masalah dengan terampil. Seharusnya
mata pelajaran Fisika tidak hanya mengandalkan
konsep atau keterampilan matematikanya saja tetapi
juga menerapkan keterampilan-keterampilan berpikir
ilmiah. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui
praktikum, suatu praktikum merupakan pembelajaran
yang didalamnya terdapat proses sains. Proses sains
sendiri merupakan suatu proses dimana siswa mampu
bekerja secara ilmiah. Proses sains dapat dilakukan
melalui suatu percobaan mengenai suatu fenomena
fisika yang berkenaan langsung dengan kehidupan
sehari-hari.

Proses pembelajaran yang terjadi di SMPN 2 kota
Madiun pada dasarnya telah dilakukan dengan cukup
baik akan tetapi ada beberapa hal yang kurang
diperhatikan secara detail seperti penyampaian tujuan
pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, meminta
siswa agar belajar terlebih dahulu sebelum pelajaran
dimulai serta penggunaan alat peraga dan intensitas
pemakaian laboratorium. Kesulitan dalam mata
pelajaran Fisika juga dialami oleh siswa kelas VIII
SMP Negeri 2 Kota Madiun, Dari laporan pribadi
selama masa PPL dimana hanya 60% dari keseluruhan
siswa yang mencapai Standar Ketuntasan Minimal
(SKM) sedangkan 40% yang lainnya masih belum
mencapai Standar Ketuntasan Minimal (SKM). Untuk
itu diperlukan strategi penyampaian pembelajaran yang
tepat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas
VIII di SMP Negeri 2 Kota Madiun. Penelitian ini
ditentukan pada pembelajaran dengan materi alat optik
yang dinilai peneliti cocok diterapkan dengan strategi
guding question karena materi ini berhubungan erat
dengan konteks kehidupan sehari-hari dimana siswa
dapat memahami makna materi ajar dengan mengaitkan
materi terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari
(konteks pribadi, sosial dan kultural) sehingga siswa
memiliki pengetahuan atau keterampilan yang dinamis

dan fleksibel untuk mengkonstruksi secara aktif
pemahamannya sendiri.

Adapun beberapa kesulitan yang pernah
diungkapkan oleh guru pembimbing selama program
PPL, yakni belum pernah dilakukan pembelajaran fisika
dengan strategi pembelajaran yang inovatif. Selama ini
pembelajaran yang sering dilakukan adalah
pembelajaran biasa yang sering dilakukan sekolah pada
umumnya yaitu menggunakan strategi ceramah.
Strategi guiding question (pertanyaan pemandu) yang
mana menerapkan pertanyaan-pertanyaan pemandu
untuk mengarahkan siswa pada penemuan konsep-
konsep dasar yang telah disediakan. Dalam penelitian
ini, peneliti akan memberi pemahaman mendasar dari
materi alat optik, diharapkan dari sedikit materi yang
disampaikan siswa memberi umpan balik sebagaimana
pertanyaan pemandu yang ditanyakan sehingga peneliti
mampu mengetahui kekurang-pahaman konsep dasar
siswa sehingga dengan adanya suatu feedback dapat
dikatakan bahwa siswa telah mempunyai confidence
yang tentunya berimbas pada penguasaan konsep dasar
dari siswa serta pemecahan masalah yang mungkin
tidak akan didapat tanpa kepercayaan diri  baik. Dengan
penguasaan konsep dasar  pada materi alat-alat optik
diharapkan siswa mampu memahami dan mendapatkan
informasi sejelas-jelasnya dari apa yang akan mereka
praktikumkan sehingga output yang dihasilkan adalah
siswa memahami konsep dasar dari materi alat optik.

Berdasarkan situasi nyata kegiatan belajar mengajar
juga kondisi yang telah diuraikan, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian tentang: “Penerapan
strategi guiding question terhadap pemahaman konsep
dasar siswa pada materi pokok alat optik di SMPN 2
kota Madiun “.

METODE
Desain penelitian yang digunakan adalah true

experimental pretest-posttest control-group design.
Populasi penelitian adalah seluruh kelas VIII SBI yakni
kelas VIII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII A
sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan adalah
lembar observasi (pelaksanaan strategi guiding question,
dan penilaian afektif), dan lembar tes berupa tes kognitif
(pretest-posttest).

Prosedur yang dilakukan peneliti, yaitu: (1)
melakukan observasi awal yaitu melaksanakan
wawancara kepada guru IPA; (2) memilih inovasi
pembelajaran yang sesuai untuk diterapkan; (3)
menyusun perangkat pembelajaran; (4) membuat
instrumen penelitian; (5) melakukan validasi perangkat
pembelajaran kepada tiga dosen ahli dalam bidang sains;
(6) melakukan proses belajar mengajar selama dua kali
pertemuan dengan alokasi waktu 6x40; (7) melakukan
analisis data; (8) selanjutnya melaporkan hasil
penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian Experimental
dengan menggunakan rancangan Pre-test and Post-test
Group Design, dimana di dalam desain ini observasi
dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum perlakuan dan
sesudah perlakuan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Rata-rata hasil keterlaksanaan pembelajaran

menggnakan strategi guiding question.
Lembar observasi pelaksanaan strategi guiding

question digunakan untuk mengetahui kemampuan guru
dalam melaksanakan pembelajaran dengan strategi
guiding question. Ini juga digunakan sebagai evaluasi
untuk kegiatan pembelajaran berikutnya.Adapun hasil
pengamatan pelaksanaan strategi guiding question
ditunjukkan pada Tabel 1. sebagai berikut :

Tabel 1.
Hasil pengamatan keterlaksanaan guiding question

Kriteria: Nilai:
1 = kurang 11 – 15  berarti baik
2 = cukup 6 – 10   berarti cukup

3 = baik 0 – 5     berarti kurang

Berdasarkan tabel 1, dari kriteria pengamatan
pelaksanaan guiding question tergolong baik. Jika
ditinjau tiap kegiatan belajar mengajar skor tersebut,
selalu mengalami peningkatan. Peningkatan ini
disebabkan karena guru selalu melakukan evaluasi diri
setelah pembelajaran berakhir. Ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan guiding question yang diterapkan oleh
guru berhasil dilaksanakan dengan baik tanpa ada
kendala berarti. Jadi, dapat dikatakan juga bahwa guru
dapat mengelola kelas dengan baik.
2. Lembar pengamatan aktivitas afektif siswa

Lembar pengamatan (penilaian) skor afektif siswa
diperoleh dari penilaian afektif dari aspek-aspek
guiding question meliputi receiving, responding,
valuing, organization, dan characterization. Aspek-
1aspek tersebut merupakan data utama yang akan
digunakan untuk mengetahui seberapa besar sikap atau
respon siswa dalam mengikuti pembelajaran. Penilaian
dilakukan baik pada saat di kelas maupun saat
praktikum. Data ini menjadi aspek penting dalam
pengambilan kesimpulan bahwa siswa tersebut
menyukai kegiatan pembelajaran dengan strategi
guiding question. Hal ini dikarenakan sifat dari guiding
question yang lebih menekankan kepada sikap sosial
siswa terhadap kelompoknya, diharapkan dari sikap
tersebut kelompok pada siswa yang bersangkutan akan
mengalami saling tukar informasi dari materi yang

dipelajari. Hal ini tentunya akan menunjang
kemampuan pemahaman konsep dasar siswa melalui
proses inquiry dalam suatu percobaan. Penilaian afektif
hanya diberikan pada kelas eksperimen karena dalam
penelitian ini hanya menekankan pada aspek guiding
question yang mengacu pada aspek afektif. Pada setiap
1 kegiatan pembelajaran, siswa akan diberikan evaluasi
guna mengetahui seberapa besar peningkatan
pemahaman konsep siswa setelah diberikan perlakuan
pembelajaran dengan guiding question. Rubrik
penilaian afektif mengenai aspek-aspek guiding
question secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.
Dari data yang diperoleh dari 3 observer selama 2 kali
pertemuan diperoleh nilai rata-rata afektif siswa
sebagaimana tercantum dalam Tabel 2. sebagai
berikut:

Tabel 2. Rata-rata skor aktivitas siswa

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata
skor afektif siswa untuk tiap-tiap aspek guiding
question tergolong baik. Ini menunjukkan bahwa
keantusiasan siswa mengikuti pembelajaran dengan
guiding question tergolong tinggi yang mana
berpengaruh pada pemahaman konsep dasar siswa yang
tercermin pada nilai post-test kelas eksperimen lebih
tinggi dari pada nilai post-test kelas kontrol.

3. Analisis post-test
Berdasarkan hasil uji normalitas dan homogenitas

yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel
terdistribusi normal dan bersifat homogen. Sehingga
sampel tersebut memenuhi syarat untuk digunakan
sebagai penelitian. Berdasarkan hasil tersebut, siswa
kemudian dikelompokkan ke dalam 2 kelas yaitu
kelompok kelas eksperimen dan kontrol. Langkah
berikutnya adalah kelas eksperimen diberikan
pembelajaran dengan strategi guiding question dan
kelas kontrol tetap menggunakan pembelajaran dengan
RPP dari sekolah. Pada tahap akhir kedua kelas
diberikan post-test untuk mengukur kemajuan
kemampuan kognitif siswa. Nilai post-test kemampuan
kognitif siswa ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai
berikut:

No Aspek RPP 1 RPP 2 RPP 3

1 Memberikan guiding question
pada tiap kelompok 2 3 3

2 Guiding question berjalan
dengan baik 2,5 2,5 3

3
Respon positif dan terarah
kepada materi dari tiap
kelompok

2 2,5 3

4
Guiding question yang
diberikan membantu
pamahaman konsep siswa

2 2,5 2

5
Siswa memberikan umpan
balik terhadap guiding
question yang diberikan

2 2 2

Jumlah 10,5 12,5 13

Kriteria Baik Baik Baik

Penilaian

Aspek

Rata-

rata
Recei

ving

Respon

ding

Valui

ng

Organi

zation

Chara

cteriz

ation

RPP 1 3.54 3.31 3.15 3.35 2.88 3.25

RPP 2 3.77 3.38 3.35 3.35 3.12 3.39

RPP 3 3.85 3.5 3.23 3.38 3.08 3.41

Rata-rata 3.72 3.40 3.24 3.36 3.03 3.35
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Tabel 3. Hasil post-test

No.
siswa

Kelas

VIII-A VIII-B

Nilai post test Nilai post test

1 60 65

2 75 75

3 80 70

4 80 75

5 90 90

6 70 85

7 85 70

8 85 85

9 75 90

10 70 85

11 55 70
12 60 80

13 65 75

14 85 85

15 70 95

16 80 90

17 80 80

18 65 85

19 55 75

20 65 90

21 75 65

22 60 60

23 70 90

24 95 75

25 80 90

26 60 90

Rata-
rata

72,69 80,19

4. Uji-t dua pihak
Dari hasil belajar (post-test) siswa, akan

dibandingkan antara nilai kelas eksperimen dengan
kelas kontrol melalui uji-t dua pihak. Hal tersebut
digunakan untuk menyelidiki adakah perbedaan hasil
belajar siswa yang diberi perlakuan guiding question
dengan pembelajaran tanpa guiding question
menggunakan RPP dari sekolah. Adapun hasil analisis
uji-t dua pihak, ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai
berikut:

Tabel 4. Hasil Uji-t dua pihak
Kelas thitung ttabel

Kelas Eks (VIII B) dengan Kelas
Kontrol (VIII A)

2,58 2,02

Jika hipotesis yang diajukan Ho : μ1 = μ2 ,maka
rata-rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol adalah sama tetapi jika  H1 : μ1 ≠ μ2 , maka rata-
rata hasil belajar antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol adalah berbeda, dimana kriteria penarikan
hipotesis adalah terima Ho jika thitung < t(1-1/2α) atau thitung
< ttabel dan tolak Ho jika         thitung > t(1-1/2α) atau  thitung >
ttabel , dengan derajat kebebasan untuk derajat distribusi
t adalah (n1 + n2 – 2) dengan peluang (1- ½ α).
Berdasarkan hasil uji-t dua pihak dan kriteria penarikan
hipotesis dari Tabel 4 di atas yang menyatakan bahwa
thitung > ttabel, maka dapat disimpulkan bahwa hasil
belajar rata-rata siswa kelas eksperimen berbeda dengan
hasil belajar kelas kontrol.

5. Uji –t satu pihak
Setelah mengetahui bahwa terdapat perbedaan hasil

belajar rata-rata antara kelas eksperimen dan kontrol
melalui uji-t 2 pihak, selanjutnya akan dianalisis
manakah hasil belajar rata-rata yang lebih baik antara
kelas eksperimen dengan kelas kontrol menggunakan
uji-t satu pihak. Hasil analisis uji-t satu pihak
ditunjukkan pada Tabel 5. sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji-t satu pihak

Kelas
t

thitung

t
ttabel

Kelas Eks 1/ VIII B dengan
Kelas Kontrol / VIII A

2
2,58

1
1,68

Berdasarkan nilai uji-t satu pihak dan kriteria
penarikan hipotesis dari Tabel 5. di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas
eksperimen lebih baik daripada rata-rata hasil belajar
kelas kontrol karena (thitung > ttabel).

Berdasarkan analisis data hasil pengamatan
keterlaksanaan pembelajaran, dapat dinyatakan bahwa
pembelajaran pada kelas eksperimen berjalan dengan
baik. Hal ini menunjukkan tercapainya tujuan
pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar fisika
siswa kelas eksperimen pada materi alat optik
meningkat seagaimana ditunjukkan hasil post-test pada
Tabel 4. Dari hasil belajar yang ditunjukkan pada Tabel
5. Sesuai dengan pernyataan Rob Traver (1998) bahwa
guiding question akan mengarahkan siswa kepada
sebuah konsep dasar dan memberi keleluasaan siswa
dalam mengembangkan kemampuannya dan ini
menunjukkan bahwa strategi ini sesuai untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.

Hasil skor penilaian afektif pada kelas eksperimen
menunjukkan bahwa secara umum berada dalam
kategori baik dengan persentase di atas 55%. Hal ini
menunjukkan bahwa siswa kelas eksperimen antusias
ketika diajar dengan menggunakan strategi guiding
question.Dengan demikian, prestasi belajar siswa yang
baik didukung dengan nilai afektif siswa yang baik
pula. Hal ini sesuai dengan pernyataan harapan pada
konsep kerangka berfikir yang menyatakan bahwa
guiding question merupakan jembatan yang membekali
siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis dalam
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menyelesaikan suatu masalah serta memberikan
pengalaman yang bermakna bagi siswa.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, peneliti
memperoleh beberapa temuan antara lain:
1. Pembelajaran dengan strategi guiding question di

kelas VIII B SMPN 2 Kota Madiun pada materi alat
optik terlaksana dengan kategori baik.

2. Hasil belajar siswa kelas VIII A SMPN 2 Kota
Madiun pada materi alat optik setelah diterapkan
strategi guiding question meningkat menjadi lebih
baik.
Ketika penelitian berlangsung terdapat kendala-

kendala yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar
antara lain:
1. Siswa masih perlu meningkatkan kinerjanya di

berbagai aspek yaitu mengajukan pendapat
(hipotesis), menerima pendapat, menanggapi
pertanyaan, strategi penyampaian inovasi dalam
kelompok, serta analisis data untuk mendapatkan
kesimpulan.

2. Kurangnya kemampuan dalam memahami kosakata
dalam bahasa inggris.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan seluruh hasil analisis data penelitian
dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:
1. Penerapan strategi guiding question terhadap

pemahaman konsep di SMPN 2 Kota Madiun
terlaksana dengan kategori baik.

2. Terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah
diterapkan strategi guiding question pada pokok
bahasan alat optik di SMPN 2 kota Madiun.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka

peneliti memberikan saran agar pengembangan
penelitian berikutnya lebih baik antara lain:
1. Penerapan strategi guiding question seharusnya

tidak hanya digunakan pada materi alat optik saja,
namun pada materi yang dapat divisualisasikan
sehingga dalam menangkap informasi siswa benar-
benar mengetahui kondisi realnya.

2. Dalam menerapkan pembelajaran dengan strategi
guiding question, guru harus benar-benar pandai
dalam mengelola kelas dan mengatur alokasi waktu
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
keseluruhan.

3. Dalam penyampaian peranyaan pemandu (guiding
question), setidaknya ada asisten yang membantu
guru, hal tersebut diharapkan akan membantu
peningkatan penyampaian infirmasi kepada siswa
secara lebih menyeluruh.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian model pengembangan perangkat pembelajaran fisika berciri problem
solving melalui TOT pada guru preservis dan pengaruh implementasinya terhadap kemampuan
menyelesaikan masalah siswa SMA Kelas X. Kelibihan model pembelajaran berbasis masalah
(MPBM) yaitu lebih memberdayakan potensi mahasiswa (guru preservis) untuk terlibat secara aktif
memberdayakan dan memahami konsep (materi) sebelum merek terjun langsung ke sekolah menjadi
guru sebenarnya. Untuk menguatkan pemahaman konsep siswa di sekolah, maka siswa harus
mempersiapkan diri atau belajar lebih baik agar dapat menyelesaikan masalah Fisika baik berupa
konsep maupun pemecahan masalah lain yang berhungan dengan Fisika. Materi (matapelajaran)
Fisika pokok bahasan: a) Optika Geometrik; b) Suhu dan Temperatur; c) Listrik Statik; d) Induksi
Elektro-magnetik merupakan landasan yang harus dipahami siswa dalam belajar pada
matapelajaran Fisika di kelas XII pokok bahasan:  a) Cahaya sebagai Gelombang; b) Listrik dan
Magnet; c)  Pengantar Teori Kuantum; d) Teori Atom; e) Teori Relativitas; dan e) Fisika Inti.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif untuk mengungkapkan ketrampilan berpikir kritis siswa
SMA. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2012-2013 siswa kelas X SMA
Negeri 4 Kota Ternate baik pada kelas Akselerasi dan seluruh kelas Kelas X1 sampai pada kelas X8).
Berdasarkan hasil survai yang dilakukan pada Pebruari 2013 di SMA  Negeri 4 Kota Ternate, nilai
rerata pretes kemampuan pemecahan masalah fisika siswa kelas X semester genap diperoleh hasil: a)
Konsep Optik adalah 0.07; b) Suhu dan Temperatur adalah 0.01; c) Listrik Statik adalah 0.00; d)
Induksi  Ektromagnetik adalah 0.02. Nilai rerata untuk keseluruhan konsep diperoleh 0.02.
Berdasarkan rubrik problem solving (Docktor, 2009) yang dimodifikasi diketahui bahwa nilai rerata
siswa diperoleh hasil sebagai berikut: a) tidak menjawab pertanyaan (NA) sebanyak 79.98%; b)
solusi tidak termasuk keterangan dan tidak diperlukan untuk pemecahan masalah (skala 0) sebanyak
10.22%; c) seluruh diskripsi tidak berguna dan/atau mengandung kesalahan (skala 1) sebanyak
8.03%; d) sebagian besar deskripsi tidak diperlukan, hilang, dan/atau mengandung kesalahan (skala
2) sebanyak 0.42%; e) sebagian deskripsi tidak diperlukan, hilang, dan/atau mengandung kesalahan
(skala 3) sebanyak 0.12%; f) deskripsi diperlukan tetapi mengalami kesalahan atau kesalahan kecil
(skala 4) sebanyak 1.21%; g) deskripsi diperlukan, tepat, dan lengkap (skala 5) sebanyak 0.02%.

Kata Kunci: problem solving, tot, guru preservis, kemampuan menyelesaikan masalah.
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Abstrack

This research is conducted on model of development in physics learning device with problem solving
characteristic through tot on preservice teacher and the effect of its implementation on 10th grade
students ability in resolving problems. The advantage of problem-based learning is more in the
empowerment side of potential students (preservice teacher) so that they can actively empower and
comprehend a concept (material) before they go directly to the school as actual teachers. In order to
strengthen the students understanding at school, students must get prepared or study hard to
accomplish Physics problems either concept or other problems related to Physics. Physics Learning
material (subject): a) geometric optics; b) heat and temperature; c) static electricity; d)
electromagnetic induction are basic concepts that have to be understood by XII grade students in
these subjects: a) light as wave; b) electricity and magnetism; c) introduction to quantum theory; d)
atomic theory; e) theory of relativity; and f) nuclear physics. This is a descriptive research to reveal
the analytical thinking of students in Senior High School. This research was conducted on X grade
acceleration students and all students in X1 up to X8 SMA Negeri 4 Kota Ternate in even semester
year 2012-2013. The research results which conducted on February 2013 in SMA Negeri 4 Kota
Ternate for X grade students on even semester are as follows: a) Optical Concept is 0.07; b) heat and
temperature is 0.01; c) static electricity is 0.00; d) electromagnetic induction is 0.02. the average for
overall concept is 0.02. Based on problem solving rubric (Docktor, 2009) which is modificated, it is
known that students average values are obtained as follows: a) not answering questions (NA) is
79.98%; b) solution excludes information and not required to solve problem (scale 0) is 10.22%; c)
all description is not needed and/or containing mistakes (scale 1) is 8.03%; d) almost all description
is not needed, disappear, and/or containing mistakes (scale 2) is 0.42%; e) partial description is not
needed, disappear, and/or containing mistakes (scale 3) is 0.12%; f) description is needed but
containing small mistakes (scale 4) is 1.21%; g) description is needed, precise, and complete (scale 5)
is 0.02%.

Keywords: problem solving, tot, preservice teacher, ability in solving problems

PENDAHULUAN
Fenomena pendidikan Indonesia di akhir tahun

2014 sangat hangat membahas tentang Kurikulum
2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Anies Baswedan resmi memutuskan
kurikulum 2013 (K-13) hanya untuk sebagian sekolah.
Kebijakan itu memicu pro-kontra. Apa jadinya dunia
pendidikan jika ada dua kurikulum yang berjalan
bersama (Metropolis, 2014).

Kurikulum 2006; Pengembangan kurikulum 2004.
Disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).
Sisi negatif KTSP dapat dilihat; a) salah satu
kenegatifan KTSP adalah tidak adanya mata pelajaran
sejarah Indonesia untuk anak-anak SMK. b) Mata
pelajaran bahasa Indonesia hanya dua jam perminggu,
sedangkan bahasa Inggris empat jam perminggu
(Nuh, 2014).

Kurikulum 2013 telah dilaksanakan sejak tahun
2013, dimulai dengan implementasi pada Tahun
Ajaran 2013/2014 pada kelas I, IV, kelas VII dan
kelas X terhadap 6.325 sekolah sasaran. Proses
implementasi Kurikulum 2013 dimulai dengan
menyiapkan Buku Teks Pelajaran Siswa dan Buku
Pedoman Guru, pelatihan guru, pelatihan kepala

sekolah dan pengawas, pendampingan serta
pembelajaran di kelas (Kemendikbud, 2014).

Pada Tahun Ajaran 2014/2015 implementasi
Kurikulum 2013 diterapkan kepada seluruh sekolah
dan madrasah yang ada di Indonesia untuk kelas I, II,
IV, VI, VII, VIII, X dan IX. Proses implementasi
Kurikulum 2013 juga dimulai dengan penyiapan Buku
Teks Siswa dan Buku Pedoman Guru, pengadaan dan
distribusi buku, penyegaran Narasumber, pelatihan
Instruktur Nasional, pelatihan Guru, pelatihan Kepala
Sekolah dan Pengawas, pendampingan dan
pembelajaran di kelas. Kurikulum 2013; memiliki tiga
aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek
keterampilan, serta aspek sikap dan perilaku. Dalam
materi pembelajaran, terdapat materi yang
dirampingkan dan materi yang ditambahkan.

Faktor yang menjadi alasan K-13 diberhentikan
sebagian karena; a) guru dan buku dianggap belum
siap. b) keluhan rumitnya sistem penilaian pekerjaan
siswa. c) ada campur tangan urusan politik. Sisi lain
kelemahan K-13 adalah;  penerapan K-13 membuat
waktu guru tersita banyak untuk mengikuti berbagai
pelatihan, menyusun rancangan pokok pembelajaran
(RPP) baru, hingga membuat laporan yang begitu
njelimet (Metropolis, 2014).
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K-13 dihentikan sebagian karena guru dan buku
belum siap, rumitnya sistem penilaian pekerjaan
siswa, ini merupakan masalah yang harus diselesaikan
dengan cara membiasakan dan adaptasi. Banyak guru
yang sudah terbiasa dengan system penilaian (Nuh,
2014).

Mendikbud meminta K-13 tetap diberlakukan  di
sekolah yang telah menjalankannya selama tiga
semester. Kemendikbud sepakat memberlakukan K-
13 pada sekolah dalam jumlah terbatas.

Dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk
kelangsungan pendidikan di Indonesia, dengan selalu
menjunjung tinggi unsur kontinuitas dalam
pendidikan. Unsur kontinuitas mutlak, serta harus
didukung dengan program monitoring dan evalauasi
(monev). Secara umum tujuan monev implementasi
kurikulum 2013 adalah untuk mengawal dan
memastikan bahwa semua proses implementasi K-13
berjalan sesuai dengan rencana. Secara khusus monev
bertujuan; a) untuk mengetahui proses pengadaan
buku, pelatihan kurikulum, pendampingan dan
pembelajaran b) untuk mengetahui kendala-kendala
yang terjadi dan yang membutuhkan penanganan
segera c) untuk mengetahui hasi dari semua proses
kurikulum yang meliputi pengadaan buku, pelatihan,
proses pembelajaran dan pendampingan
(Kemendikbud, 2014).

Dari venomena yang telah diuraikan maka hal
penting yang menjadi kunci dalam memajukan
kualitas pendidikan adalah guru. Guru harus dibina
dengan baik, dibekali ilmu yang kukuh. Guru
merepakan profesi yang kekuatannya harus dibangun
sehingga bias menerjemahkan program pendidikan di
kelas.

Perkembangan Sains adalah sebuah keberhasilan
terbesar dari akal manusia (Titus, 1979). Menurut
Subiyanto (1990) bahwa ajaran Socrates dianggap
sebagai awal dirintisnya pendidikan Sains, sedangkan
Francis Bacon dianggap sebagai peletak dasar penting
pada Sains. Dinyatakan oleh Giancoli (1998) bahwa
Sains (Science) adalah suatu aktivitas kreatif yang
dalam banyak hal menyerupai aktivitas kreatif pikiran
manusia. Sains bersifat dinamis dan selalu berkem-
bang sehingga Sains merupakan suatu proses.
Dinyatakan pula oleh Subiyanto (1990) bahwa
pendidikan (termasuk pendidikan Sains) selalu
diarahkan oleh tuntutan masyarakat.

Ilmu pengetahuan (sains) dapat dibedakan menjadi
dua golongan, yaitu;    1) Ilmu pengetahu-an alam
(natural science), dan 2) Ilmu pengetahuan sosial
(social science). Ilmu pengetahuan alam dibedakan
menjadi; ilmu pengetahuan alam murni (pure science)

dan ilmu pengetahuan alam terapan (applied science).
Sains sering diartikan lebih sempit menjadi ilmu
pengetahuan alam (natural science) (Subiyanto,
1990). Salah satu cabang dari sains dasar adalah
fisika. Dinyatakan oleh Muslim (2006) bahwa Fisika
dikenal sebagai sains alamiah yang merupakan sains
dasar (basic sciences).

Alam semesta diciptakan Tuhan dalam
kesetimbangan sehingga mengikuti pola-pola
keteraturan. Walaupun sering tampak acak,
sesungguhnya gejala-gejala alamiah itu terjadi secara
teratur (Rosyid, 2008). Fisika merupakan salah satu
cabang ilmu pengetahuan alam (natural science) yang
mendasari perkembangan teknologi maju dan konsep
hidup harmonis dengan alam. Fisika sebagai peretas
jalan bagi teknologi. Produk-produk berteknologi
tinggi yang dapat dinikmati saat ini merupakan
penerapan berbagai gejala alamiah yang dipahami
melalui ilmu fisika. Kenyataan yang berlaku, makin
banyak fakta ilmiah yang terungkap oleh ilmu fisika,
makin lebar peluang untuk mendapatkan teknologi
baru. Sebagai ilmu yang mempelajari fenomena alam,
fisika juga memberikan pelajaran yang baik kepada
manusia untuk hidup selaras berdasarkan hukum
alam.

Perkembangan Sains semakin pesat dari waktu ke
waktu. Manfaat Sains dapat diambil sebesar-besarnya
oleh setiap generasi manusia, namun dampak negatif
dari perkembangan tersebut harus tetap dihindari.
Contoh, Amerika dan dunia telah banyak berubah
sejak tahun 1956, dan perubahan-perubahan tersebut
mempengaruhi cara pikir dan praktik pendidikan.
Pada bidang pendidikan, perkembangan yang dapat
dipelajari adalah bagaimana peserta didik berkembang
dan belajar, serta bagaimana guru membuat rencana
pengajaran, mengajar dan mengases/menilai peserta
didiknya (Anderson, 2001).

Knowledge is growing exponentially as technology
continually transforms the way we live and works.
students of today must be prepared to take hold of
life’s demands and thrive in tomorrow’s world
(Koenig, 2011). Pernyataan tersebut mengemukakan
bahwa “Pengetahuan tumbuh secara eksponensial
sebagai teknologi yang terus mengubah cara hidup
dan bekerja. Mahasiswa sekarang harus siap
mengikuti tuntutan hidup dan berhasil di masa
depan.” Lebih lanjut dikemukakan

The modern workplace requires workers to have
broad cognitive and affective skills. Often referred to
as “21st century skills,” these skills include being
able to solve complex problems, to think critically
about tasks, to effectively communicate with people
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from a variety of different cultures and using a variety
of different techniques, to work in collaboration with
others, to adapt to rapidly changing environments and
conditions for performing tasks, to effectively manage
one’s work, and to acquire new skills and information
on one’s own (Koenig, 2011).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa
duniakerja membutuhkan pekerja yang memiliki
pengetahuan luas dan keterampilan afektif. Sering
disebut sebagai "keterampilan abad ke-21, termasuk
keterampilan memecahkan masalah yang kompleks,
berpikir kritis tentang tugas, berkomunikasi secara
efektif dengan orang-orang dari berbagai budaya yang
berbeda dan menggunakan berbagai teknik yang
berbeda, bekerja sama dengan orang lain, beradaptasi
dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan
kondisi untuk melakukan tugas, secara efektif
mengelola pekerjaan, memperoleh keterampilan baru
dan informasi bagi dirinya sendiri.”

Berkaitan dengan kemampuan memecahkan
masalah, Bruce Fuchs, direktur Kantor Ilmu
Pendidikan di NIH dalam (Koenig, 2011),
mempresentasikan data tentang kemampuan
memecahkan masalah siswa di Amerika Serikat.
Program international student assessment (PISA)
secara rutin melakukan penilaian pada bidang
matematika, membaca, dan ilmu pengetahuan. Pada
tahun 2003, penilaian kemampuan memecahkan
masalah disertakan. Hasil penilaian menunjukkan
bahwa kemampuan siswa Amerika Serikat dalam
memecahkan masalah jauh lebih rendah dari yang
diharapkan. Sementara itu,  hasil riset terhadap siswa
di Indonesia juga menunjukkan betapa rendahnya
tingkat kemampuan memecahkan masalah (level of
proficiency on the problem solving). Sesuai hasil
penilaian PISA pada tahun 2003, kemampuan
memecahkan masalah siswa Indonesia berada pada
peringkat 38 dari 40 negara.

Pendidikan tinggi Amerika sedang mengalami
pergeseran paradigma (Johnson, Johnson dan Smith,
1991). Model pembelajar-an yang mulanya
pengetahuan ditransfer dari seorang profesor kepada
mahasiswa bergeser ke sebuah model pembelajaran
yang menge-depankan mahasiswa membangun penge-
tahuannya dengan bantuan dari profesor. Paradigma
lama tersebut didasarkan pada ide-ide individualitas
dan daya saing, sedangkan paradigma baru didasarkan
pada kerjasama dan "pembelajaran aktif." Citra model
lama adalah profesor belajar mengajar dari catatan
rinci dengan sebagian ruang diisi oleh mahasiswa,
sedangkan model baru terdiri dari individu ataupun
kelompok kecil mahasiswa yang aktif mengolah ide

dengan mendengarkan atau terlibat dalam diskusi,
debat, dan pemecahan masalah. Pada paradigma baru
tersebut profesor berfungsi sebagai pembuat model,
penanya, dan penasehat yang bijaksana (Hollabaugh,
1995).

Kegiatan pembelajaran yang ideal adalah kegiatan
belajar yang dalam pelak-sanaannya melibatkan siswa
secara aktif dan bukan berpusat pada guru (teacher
centered). Guru tidak lagi mendominasi pembelajaran,
dan harus kreatif serta inovatif dalam merencanakan
pembelajaran. Perencanaan pembelajaran guru
dituangkan ke dalam perangkat pembelajaran yang
akan diterapkan pada saat guru mengajar di kelas,
seperti yang dijelaskan oleh (Nur, 2011). Pengajaran
yang baik meliputi mengajar siswa bagaimana belajar
atas kemampuannya sendiri, yaitu mengajarkan
bagaimana mengingat, berfikir, memotivasi diri
sendiri, dan menjadi siswa yang dapat mengendalikan
diri sendiri. Ditegaskan pula oleh Ibrahim (2005)
bahwa tidak mungkin lagi seorang guru menyam-
paikan semua informasi dalam keadaan jadi kepada
siswa atau mahasiswa. Bagi siswa dan mahasiswa
perlu dibekali dengan ke-terampilan-keterampilan
khusus yang dapat digunakan dan mampu
memberdayakan diri-nya, mengatur serta
mengarahkan dirinya untuk belajar secara mandiri
sepanjang hayat (life long education).

Berdasarkan hasil observasi pada tahun 2013
diketahui bahwa guru fisika SMA khususnya di kota
Ternate belum optimal dalam menyusun perangkat
pembelajaran. Biasanya perangkat pembelajaran
disusun bersama oleh kelompok guru-guru fisika
SMA melalui kegiatan musyawarah guru mata-
pelajaran (MGMP). Perangkat pembelajaran yang
dihasilkan adalah silabus, dan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP). Silabus maupun RPP tersebut
tidak dibuat secara khusus sesuai strategi atau model
pem-belajaran tertentu, sehingga bersifat umum.
Sedangkan lembar kerja siswa (LKS) tidak dihasilkan
melalui kegiatan tersebut. Hampir semua guru
memakai LKS yang sudah terdapat dalam buku yang
dijual di pasaran yang juga dibuat secara umum tanpa
memperhatikan strategi atau model pem-belajaran
tertentu. Perangkat pembelajaran yang baik haruslah
dirancang secara khusus sesuai dengan strategi atau
model pem-belajaran yang akan diterapkan.

Hasil survai yang dilakukan pada Pebruari 2013 di
SMA Negeri 4 Kota Ternate, yaitu setelah siswa kelas
X (semester genap) mengikuti pembelajaran dengan
metode konvensional diperoleh nilai rerata postes
kemampuan menyelesaikan masalah fisika sebagai
berikut. a) Konsep Optik adalah 7%; b) Suhu dan
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Temperatur adalah 1%; c) Listrik Statik adalah 0%;
dan d) Induksi Elektromag-netik adalah 2%. Nilai
rerata untuk keseluruh-an konsep diperoleh 2%.
Berdasarkan rubrik problem solving  (Docktor, 2009)
yang dimodi-fikasi diketahui bahwa nilai rerata siswa
diperoleh hasil sebagai berikut: a) tidak menjawab
pertanyaan (NA) sebanyak 79,98%; b) solusi tidak
termasuk keterangan dan tidak diperlukan untuk
menyelesaikan masalah (skala 0) sebanyak 10,22%; c)
seluruh diskripsi tidak berguna dan/atau mengandung
kesalahan (skala 1) sebanyak 8,03%; d) sebagian
besar deskripsi tidak diperlukan, hilang, dan/atau
mengandung kesalahan (skala 2) sebanyak 0,42%; e)
sebagian deskripsi tidak diperlukan, hilang, dan/atau
mengandung kesalahan (skala 3) sebanyak 0,12%; f)
deskripsi diperlukan tetapi mengalami kesalahan atau
kesalahan kecil (skala 4) sebanyak 1,21%; g)
deskripsi diperlukan, tepat, dan lengkap (skala 5)
sebanyak 0,02% (Limatahu, 2013).

Pembelajaran yang ideal tersebut tidak banyak
dilaksanakan karena dalam pem-belajaran umumnya
guru kurang atau bahkan tidak mendorong
kemampuan menyelesaikan masalah. Proses
pembelajaran umumnya di-arahkan untuk menghafal
informasi, dan bukan membangun atau
mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.

A major goal of education is to help students learn
in ways that enable them to use what they have
learned to solve problems in new situations. In short,
problem solving is fundamental to education
because educators are interested in improving
students' ability to solve problems (Mayer,
2012). Tujuan utama pendidikan adalah membantu
siswa belajar dengan cara yang memungkinkannya
meng-gunakan apa yang telah dipelajari untuk
memecahkan masalah dalam situasi baru. Singkatnya,
pemecahan masalah adalah dasar untuk pendidikan
karena pendidik ter-tarik dalam meningkatkan
kemampuan siswa untuk memecahkan masalah.

Observasi juga dilakukan pada Januari 2014, yaitu
pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika,
FPMIPA, FKIP, Universitas Khairun semester VII
yang telah mengontrak matakuliah PPL I. Mahasiswa
yang telah lulus matakuliah PPL I tersebut dan
matakuliah prasyarat lainnya telah memenuhi syarat
untuk mengikuti PPL II (sebagai calon guru pra-
jabatan). Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa
mahasiswa menjawab telah memahami pembelajaran
berdasarkan peme-cahan masalah (Problem Solving),
namun belum dapat menjelaskan langkah-langkah
pembelajarannya dengan benar. Sebagai calon guru,
mahasiswa peserta PPL dipersiap-kan untuk dapat

menerapkan pembelajaran yang dapat mendorong
kemampuan siswa menyelesaikan masalah. Untuk itu,
maha-siswa peserta PPL perlu dibekali kemampuan
untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam
menyelesaikankan masalah dalam ToT.

Berdasarkan latar belakang telah dipaparkan maka
dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:
Bagaimana validitas pengembangan model perangkat
pembelajar-an fisika menerapkan model pembelajaran
berdasarkan masalah (MPBM) untuk men-dukung
program PPL II mahasiswa FKIP Unkhair Ternate?

Tujuan utama penelitian ini adalah
mengembangkan model perangkat pembe-lajaran
fisika model pembelajaran berdasarkan masalah
(MPBM) terhadap kemampuan mahasiswa
menyelesaikan masalah. Tujuan utama penelitian ini
dijabar-kan dalam tujuan khusus berikut:
Menghasilkan model perang-kat pembelajaran fisika
menerapkan model pembelajaran ber-dasarkan
masalah (MPBM) untuk mendukung program PPL II
mahasiswa FKIP Unkhair Ternate.

1. METODE PENELITIAN
1.1 Training of Trainer (TOT)

Learning is a treasure that will follow its owner
everywhere (Chinese Proverb). Belajar merupakan
pembelajaran hidup yang akan mengikuti pelajar
dimanapun (Peribahasa China). Mengetahui tidak
cukup: kita harus menerapkan. Bersedia tidak cukup,
kita harus lakukan (Johan Wolfgang von Geother)
(Inc, 2012). Belajar dapat meng-ambil banyak bentuk,
dan dalam hal pelatihan (training), tujuanya adalah
untuk membawa perubahan perilaku dalam sesuatu
yang kita lakukan. Pelatihan bukanlah suatu acara, di
mana kita menghadiri lokakarya satu hari dan
mengharapkan perilaku yang diinginkan terjadi pada
hari berikutnya. Pelatihan ini benar-benar sebuah
proses. Sebelumnya peserta mendaftar untuk satu
kelas dan berlangsung sampai peserta memahami
pengetahuan baru, keterampilan, dan sikap yang
diterapkan secara teratur.

Dalam pelatihan meliputi: a) Meng-identifikasi
kebutuhan belajar baru berlang-sung; b)
Mengamankan manajemen men-dapatkan sesuatu
untuk pelatihan yang akan dikembangkan; c)
Menghasikan/ menciptakan kelayakan peserta
berpusat pada belajar; d) Mengevaluasi efektivitas
pelatihan yang di-tawarkan. Tujuan dari pelatihan
(training) ini adalah untuk memberikan hasil, ketika
kita ingin meningkatkan kinerja dalam beberapa cara,
karena pelatihan itu akan membantu untuk
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memindahkan organisasi dari mana kita berada
sekarang, dan menghasilkan sesuatu (Inc, 2012).

Arti kata train (melatih/mendidik), trainer
(pelatih) dan training (latihan/ pe-latihan/ proses
belajar, pendidikan)  (Salim, 1991).  Trainer adalah
pelatih  (instruktur) atau master dalam perusahaan
(termasuk di perusahaan-perusahaan besar manajer
yang bertanggung jawab VET) types of teachers and
trainers in vocational education and training
(Cedefop, 2002) jenis/menjadi model guru dan pelatih
dalam pendidikan kejuruan dan pelatihan.

Dapat disimpulakan bahwa definisi Training of
Trainer (ToT) adalah suatu proses belajar yang
dilakukan oleh pelatih (instruktur/dosen/guru) kepada
calon  guru dalam hal ini (mahasiswa PPL II FKIP-
Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Khairun
Ternate). Tujuan ToT adalah untuk melatih calon guru
(Pre-service Teacher) yang berhubungan dengan
keterampilan praktis, dan teori dalam  mata pelajaran
pendidikan fisika.
Problem Solving

Membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan
memecahkan masalah adalah target utama dari
pelatihan guru sains. Dalam ilmu pengetahuan
modern, untuk melatih para siswa, sesuai metode yang
digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir
siswa, membuat hubungan antara konsep ilmiah,
problem solving.  Problem solving tidak hanya
memecahkan masalah seperti dalam materi Fisika
tentang mekanika (gerak) yang dipahami oleh
sebagian besar guru sains tetapi dapat digunakan juga
dalam masalah-masalah sosial seperti masalah
lingkungan.  Sebagai hasil dari analisis, ditemukan
bahwa pembelajaran sains berdasarkan pemecahan
masalah meningkatkan keterampilan ilmiah guru sains
melaluli trainee (Dogru, 2008).

Problem Solving menurut (Wittrock, 2009) adalah
proses kognitif yang berhubungan dengan usaha
pencapaian tujuan di saat tak ada metode penyelesaian
yang ditemukan oleh si pemecah masalah. Definisi ini
terdiri atas 4 bagian yakni: (1) Problem solving
merupakan aspek kognitif, ketika proses ini terjadi
dan melibatkan sistem kognitif dan hanya dapat
dilakukan melalui perilaku si pemecah masalah, (2)
Problem solving merupakan proses, ketika melibatkan
penerapan proses kognitif yang merepre-sentasikan
kognitif dari si pemecah masalah, (3) Problem
solving dilakukan secara langsung, karena problem
solving dipandu oleh serangkaian tujuan yang akan
dicapai si pemecah masalah, (4) Problem solving
bersifat individual, yang mana keterampilan ini sangat
tergantung pengetahuan dan skill si pemecah masalah.

Problem solving is the process of designing,
evaluating and implementing a strategy to answer an
open-ended question or achieve a desired goal
(AACU, 2012).  Pemecahan masalah adalah proses
merancang,  mengevaluasi, dan menerapkan strategi
untuk menjawab pertanyaan terbuka atau mencapai
tujuan yang diinginkan.

Tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu
siswa belajar dengan cara yang memungkinkan
mereka untuk menggunakan apa yang telah mereka
pelajari untuk memecahkan masalah dalam situasi
baru. Singkatnya, pemecahan masalah adalah dasar
untuk pendidikan karena pendidik tertarik dalam
meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan
masalah (Mayer, 2012).

Pemecahan masalah adalah adalah kesenjangan
(gap) yang terjadi antara hasil aktual pada saat
sekarang dan target kinerja yang diinginkan di masa
depan. Dengan demikian orang-orang sukses akan
selalu menetapkan target kerja yang tinggi di masa
depan, kemudian mereka berusaha me-lakukan solusi
masalah melalui menciptakan upaya-upaya kreatif dan
inovatif untuk mencapai target kinerja itu  (Gaspersz,
2011).

Dari berbagai definisi tersebut, maka dapat
disimpukan bahwa problem solving atau pemecahan
masalah adalah kesenjangan (gap) yang terjadi antara
hasil aktual pada saat sekarang dan target kinerja yang
diingin-kan di masa depan singkatnya pemecahan
masalah merupakan dasar untuk pendidikan, proses
merancang,  mengevaluasi, dan mene-rapkan strategi
untuk menjawab pertanyaan terbuka atau mencapai
tujuan yang diinginkan. Seperti yang ditegaskan oleh
Santrock (2011:26) pemecahan masalah adalah mene-
mukan cara yang tepat untuk mencapai tujuan.

Pemecahan masalah menembus setiap bidang
kurikulum saat ini. Idealnya siswa menerapkan
strategi heuristik dalam konteks bervariasi dan situasi
baru dalam setiap subjek diajarkan. Kemampuan
untuk memecahkan masalah adalah keterampilan
hidup yang mendasar dan sangat penting untuk
memahami mata pelajaran teknis. Pemecahan masalah
adalah bagian dari ber-pikir kritis dan mempekerjakan
strategi yang sama. Meskipun garis antara keduanya
adalah fuzzy (samar-samar atau kabur), secara umum,
tujuan pemecahan masalah adalah mengemukakan
solusi yang tepat untuk masalah terstruktur dengan
baik, sedangkan tujuan berpikir kritis adalah untuk
membangun dan mempertahankan solusi yang masuk
akal pada struktur masalah dengan baik. Pada
dasarnya, pemecahan masalah adalah proses
penalaran untuk solusi menggunakan lebih dari
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aplikasi sederhana dari prosedur yang telah dipelajari
sebelumnya  (Muir, 2004).

Model Problem Solving
Model problem solving yang dipakai dalam

penelitian ini adalah Model Pem-belajaran Berbasis
Masalah (MPBM). Ketika menggunakan pendekatan
model, guru dengan cermat memeriksa tujuan pem-
belajaran mereka dan kemudian memilih model, yang
paling efektf membantu siswa mencapai tujuan siswa-
siswa itu sendiri. Model ini diterapkan dalam
rangkaian langkah-langkah atau tahap-tahap yang
berurutan. Penerapan itu selesai tatkala tujuan telah
dipenuhi (Kauchak, 2012).

MPBM merupkan model yang sesuai sesuai  untuk
mengembangkan keterampilan berpikir, pemecahan
masalah, dan intelektual, perilaku-perilaku orang
dewasa, dan ke-terampilan-keterampilan untuk
pembelajaran mandiri (Nur, 2011). PBM atau
Problem Based Instruction (PBI) dan penggunaannya
untuk menumbuhkan dan mengembangkan berpikir
tingkat tinggi dalam situasi-situasi berorientasi
masalah, mencakup belajar bagaimana belajar
(learning how to learn). Model ini dikenal dengan
nama lain, seperti project-based teaching, authentic
learning,atau anchored instruction. Tidak seperti
model presentasi atau model pembelajaran langsung
yang penekanannya guru mempresentasikan ide-ide
atau mendemonstrasikan keterampilan-keterampilan.
Peran seorang guru dalam PBM adalah menyodorkan
masalah-masalah, mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, dan menfasilitasi pendidikan dan dialog.
Hal paling penting guru itu menerapkan scaffolding
suatu kerangka dukungan yang memperkaya inkuiri
dan pertumbuhan intelektual. PBM tidak dapat
terlaksana kecuali guru menciptakan ling-kungan
kelas yang di dalamnya dapat terjadi suatu pertukaran
dan berbagai ide secara terbuka, tulus dan jujur.
Dalam aspek ini terdapat banyak persamaan antara
PBM dan diskusi kelas (Nur, 2011).

Ciri-ciri Problem Solving
Sejumlah pengembangan, pem-belajaran

berdasarkan masalah telah men-deskripsikan model
PBM dengan ciri-ciri atau fitur-fitur seperti beikut ini
(Arends, 2008; Nur, 2011): a) Mengajukan
pertanyaan atau masalah. b) Berfokus pada
interdispilin. c). Penyelidikan otentik. d).
Menghasilkan karya nyata dan memamerkan.
Serta e). Kolaborasi.

PBM tidak dirancang untuk membantu guru
menyampaikan sejumlah besar informasi kepada

siswa. Pembelajaran langsung dan ceramah lebih
sesuai untuk tujuan itu. PBM, dirancang terutama
untuk membantu siswa: (1) mengembangkan
keterampilan berpikir, pemecahan masalah, dan
intelektual; (2) belajar peran-peran orang dewasa
dengan menghayati peran-peran itu melalui situasi-
situasi nyata atau yang disimulasikan; dan (3) menjadi
mandiri, maupun siswa otonom. (Arends, 2008; Nur,
2011).
Dukungan Teoretis dan Empiris

PBM, menggunakan psikologi kog-nitif sebagai
sumber dukungan teoretisnya. Pada PBM yang
menjadi fokus bukan berapa banyak siswa melakukan
sesuatu (perilaku mereka) tetapi pada apa yang
mereka pikirkan (kognisi mereka) pada saat mereka
sedang melakukan perilaku itu. Meskipun peran guru
dalam PBM kadang-kadang melibatkan pre-sentasi
dan menjelaskan sesuatu kepada siswa, pembelajaran
ini umumnya lebih me-libatkan guru untuk bertindak
sebagai seorang pembimbing dan fasilitator sehingga
siswa belajar berpikir dan memecahkan sendiri
masalah-masalah.

Menjadikan siswa berpikir, memecah-kan
masalah, dan menjadi siswa otonom bukan tujuan
baru dalam pendidikan. Strategi-strategi
pembelajaran,  seperti pembelajaran penemuan,
latihan inkuiri, dan pembelajaran induktif telah
memiliki sejarah panjang dan bereputasi. Metode
Sokrates, menengok ke belakang ke awal zaman
Yunani, menekankan pentingnya penalaran induktif
dan dialog dalam proses mengajar-belajar (Nur,
2011). John Dewey  mendeskripsikan agak rinci
pentingnya berpikir reflektif dan proses-proses yang
seharusnya digunakan untuk membantu siswa
menguasai keterampilan-keterampilan dan proses-
proses berpikir induktif. Jerome Bruner  menekankan
penting-nya pembelajaran penemuan dan bagaimana
guru seharusnya membantu siswa menjadi
pengkonstruksi bagi pengetahuan mereka sendiri.
Richard Suchman  mengembangkan pendekatan yang
disebut latihan inkuiri. Dalam latihan inkuiri guru
dalam tatanan kelas menyodorkan situasi-situasi yang
mengan-dung teka-teki kepada siswa dan mendorong
mereka menyelidiki dan mencari jawaban. Dukungan
teoretis PBM ini akan dilacak melalui tiga aliran
utama pemikiran abad kedua puluh.

Dewey dan Kelas Berorientasi Masalah
Seperti halnya pembelajaran koope-ratif, PBM

menemukan akar intelektualnya dalam karya John
Dewey. Dalam Democracy and Education, Dewey
mendeskripsikan suatu pandangan pendidikan.
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Menurut pandangan Dewey sekolah seharusnya
mencerminkan masyarakat yang lebih besar dan kelas
seharusnya menjadi laboratorium untuk penyelidikan
kehidupan nyata dan pemecahan masalah. Pedagogi
Dewey mendorong guru melibatkan siswa dalam
proyek-proyek berorientasi masalah dan membantu
mereka menyelidiki masalah-masalah sosial dan iptek.
Dewey dan penganutnya, misal Kilpatrick,
menegaskan bahwa pembelajaran di sekolah
seharusnya lebih bermakna, tidak terlalu abstrak.
Pembelajaran bermakna yang terbaik dapat
diwujudkan dengan meminta siswa berada dalam
kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan proyek-
proyek pilihan yang sesuai dengan minat mereka
sendiri. Visi pembelajaran bermakna atau berpusat
pada masalah ini digerakkan oleh keinginan siswa
yang dibawa sejak lahir untuk mengeksplorasi situasi-
situasi yang bermakna secara pribadi. Visi ini dengan
jelas menghubungkan pem-belajaran berdasarkan
masalah dengan filosofi pendidikan dan pedagogi
Dewey (Nur, 2011).

Piaget, Vygotsky, dan Konstruktivisme
Dewey menyediakan landasan filosofis untuk

PBM, sedangkan psikologi abad kedua puluh
menyediakan banyak dukungan teoretisnya. Ahli
psikologi Eropa Jean Piaget dan Lev Vygotsky
merupakan tokoh dalam pengembangan konsep
konstruktivisme. Di atas konsep itulah diletakkan
pembelajaran berdasarkan masalah.

Jean Piaget, seorang ahli psikologi Swiss,
menghabiskan waktu lebih dari lima puluh tahun
untuk mempelajari bagaimana anak-anak berpikir dan
proses-proses yang berhubungan dengan
perkembangan kecer-dasan. Dalam menjelaskan
bagaimana kecerdasan berkembang pada anak-anak
muda, Piaget menegaskan bahwa anak-anak lahir
membawa potensi rasa ingin tahu dan secara terus-
menerus berusaha keras mema-hami dunia di sekitar
mereka. Menurut Piaget, rasa ingin tahu ini
memotivasi mereka untuk aktif membangun
gambaran-gambaran dalam benak mereka tentang
lingkungan yang mereka hayati. Ketika mereka
tumbuh lebih dewasa dan lebih memiliki kemampuan
berbahasa dan kemampuan mental, gambar-an-
gambaran mental mereka tentang dunia menjadi
semakin luas dan abstrak. Pada semua tahap
perkembangan, bagaimanapun juga, kebutuhan anak-
anak untuk memahami lingkungan mereka
memotivasi mereka untuk menyelidiki dan
membangun teori-teori yang menjelaskan per-
kembangan itu.

PBM terletak di atas paham per-spektif kognitif-
konstruktivis yang dirintis oleh Piaget. Model ini,
seperti halnya ajaran Piaget, menyatakan bahwa setiap
siswa dalam usia berapa pun secara aktif terlibat
dalam proses pemerolehan informasi dan
pengkonstruksian pengetahuan mereka sen-diri.
Pengetahuan tidak statis, sebaliknya terus-menerus
berevolusi dan berubah ketika siswa dihadapkan pada
pengalaman-penga-laman baru yang memberi
kekuatan kepada mereka untuk membangun dan
memodifikasi pengetahuan awal.

Menurut Piaget, pedagogi yang baik harus
melibatkan siswa dengan situasi-situasi siswa itu
sendiri yang melakukan eksperimen. Makna yang luas
dari ungkapan itu mencoba segala sesuatu untuk
mencari tahu apa yang terjadi, memanipulasi benda-
benda, memani-pulasi simbol-simbol, mengajukan
pertanyaan dan berupaya menemukan sendiri
jawaban-nya, mencocokkan apa yang ia temukan di
suatu waktu dengan apa yang ia temukan di waktu
yang lain, dan membandingkan temuan-nya dengan
temuan siswa lain (Nur, 2011).

Pentingnya ide-ide Vygotsky dalam pendidikan
adalah jelas. Pembelajaran terjadi melalui interaksi
sosial antara siswa dengan guru dan teman sebaya.
Dengan tantangan dan bantuan yang sesuai dari guru
atau teman sebaya yang lebih mampu, siswa bergerak
maju ke dalam zona perkembangan terdekat mereka
tempat terjadinya pembelajaran baru.
Bruner dan Pembelajaran Penemuan

Jerome Bruner, seorang ahli psikologi Harvard,
adalah salah seorang tokoh reformasi kurikulum pada
masa itu. Ia dan para koleganya menyediakan
pendukung teoretis penting yang dikenal dengan
pembelajaran penemuan atau discovery learning,
sebuah model pembelajaran yang menekankan
pentingnya membantu siswa memahami struktur atau
ide-ide pokok disiplin ilmu, kebutuhan untuk
keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran,
dan keyakinan bahwa pembelajaran sebenarnya terjadi
melalui penemuan pribadi. Tujuan pendidikan tidak
hanya meningkatkan banyaknya basis pengetahuan
siswa, tetapi juga menciptakan peluang bagi
penemuan dan daya cipta siswa.

Yazdani (dalam Nur, 2002) me-maparkan prinsip-
prinsip di balik PBM meliputi (1) pemahaman
dibangun melalui apa yang kita alami, (2) makna
tercipta dari upaya-upaya menjawab pertanyaan-
pertanyaan kita sendiri dan memecahkan masalah kita
sendiri, (3) kita seharusnya mendorong insting
alamiah siswa untuk menyelidiki dan menciptakan.
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Sebagai rangkuman, guru yang meng-gunakan
PBM menekankan keterlibatan siswa secara aktif,
lebih berorientasi induktif daripada deduktif, dan
penemuan oleh siswa sendiri atau pembangunan
pengetahuan mereka sendiri. Tidak memberikan ide-
ide atau teori-teori tentang dunia, yang merupakan
cara yang dilakukan guru pada saat menggunakan
pembelajaran langsung, tetapi guru menggunakan
inkuiri atau pendekatan-pendekatan pembelajaran ber-
dasarkan masalah, mengajukan pertanyaan kepada
siswa, dan memberi kesempatan kepada siswa sampai
pada ide-ide atau teori-teori mereka sendiri.
Penekanan dalam PBM adalah pada pemecahan
masalah autentik seperti yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari (Santrock, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian survai diketahui

bahwa guru fisika SMA khususnya di kota Ternate
belum optimal dalam menyusun perangkat
pembelajaran. Biasanya perangkat pembelajaran
disusun bersama oleh kelompok guru-guru fisika
SMA melalui kegiatan musyawarah guru
matapelajaran (MGMP). Perangkat pembelajaran
yang dihasilkan adalah silabus, dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Silabus maupun
RPP tersebut tidak dibuat secara khusus sesuai strategi
atau model pembelajaran tertentu, sehingga bersifat
umum. Sedangkan lembar kerja siswa (LKS) tidak
dihasilkan melalui kegiatan tersebut. Hampir semua
guru memakai LKS yang sudah terdapat dalam buku
yang dijual di pasaran yang juga dibuat secara umum
tanpa memperhatikan strategi atau model
pembelajaran tertentu. Perangkat pem-belajaran yang
baik haruslah dirancang secara khusus sesuai dengan
strategi atau model pembelajaran yang akan
diterapkan.

Kerangka acuan kualitas produk terdiri dari tiga
kriteria, yaitu: validitas, kepraktisan dan efektivitas,
dan memberikan wawasan tentang penerapannya
dalam berbagai domain pengembangan produk
pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas produk,
pendekatan prototipe diyakini dan dipahami sebagai
salah  satu pendekatan  yang sesuai.  Tiga  karak-
teristik  penting pendekatan  prototipe, yaitu:
perluasan  penggunaan  prototipe,  iterasi tingkat
tinggi dan peran evaluasi formatif, dan pentingnya
peran keterlibatan pengguna (Nieven, 1999).

Berdasarkan hasil survai yang dilakukan pada
Pebruari 2013 di SMA Negeri 4 Kota Ternate, nilai
rerata pretes kemampuan pemecahan masalah fisika
siswa kelas X semester genap diperoleh hasil: a)

Konsep Optik adalah 0.07; b) Suhu dan Temperatur
adalah 0.01; c) Listrik Statik adalah 0.00; d) Induksiel
Ektromagnetik adalah 0.02. Nilai rerata untuk
keseluruhan konsep diperoleh 0.02. Berdasarkan
rubrik problem solving (Docktor, 2009) yang
dimodifikasi diketahui bahwa nilai rerata siswa
diperoleh hasil sebagai berikut: a) tidak menjawab
pertanyaan (NA) sebanyak 79.98%; b) solusi tidak
termasuk keterangan dan tidak diperlukan untuk
pemecahan masalah (skala 0) sebanyak 10.22%; c)
seluruh diskripsi tidak berguna dan/atau mengandung
kesalahan (skala 1) sebanyak 8.03%; d) sebagian
besar deskripsi tidak diperlukan, hilang, dan/atau
mengan-dung kesalahan (skala 2) sebanyak 0.42%; e)
sebagian deskripsi tidak diperlukan, hilang, dan/atau
mengandung kesalahan (skala 3) sebanyak 0.12%; f)
deskripsi diperlukan tetapi mengalami kesalahan atau
kesalahan kecil (skala 4) sebanyak 1.21%; g)
deskripsi diperlukan, tepat, dan lengkap (skala 5)
sebanyak 0.02% (Limatahu, 2013).

2. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan analisis data  maka dapat ditarik
kesimpulan penelitian sebagai berikut: Kemampuan
menyelesaikan soal Fisika siswa SMA Negeri 4 Kota
Ternate Kelas X  (Kelas Akselerasi dan seluruh kelas
Kelas X1 sampai pada kelas X8) sangat rendah.
Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran
yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai
berikut.

1. Siswa harus mempersiapkan diri atau belajar lebih
baik agar dapat menye-lesaikan masalah fisika baik
berupa konsep maupun pemecahan masalah lain yang
berhungan dengan fisika.

2. Materi/Matapelajaran Fisika pokok bahas-an: a)
Optika Geometrik; b) Suhu dan Temperatur; c) Listrik
Statik; d) induksi Elektromagnetik merupakan
landasan yang harus dipahami mahasiswa dalam
belajar pada matapelajaran Fisika di kelas XII pokok
bahasan: a) Cahaya sebagai Gelombang; b) Listrik
dan Magnet; c)  Pengantar Teori Kuantum; d) Teori
Atom; e) Teori Relativitas; e) Fisika Inti.
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Abstrak

Tuntutan untuk menjadikan siswa mampu memecahkan masalah dengan baik telah menjadi tema
sentral dalam pembelajaran fisika. Pemecahan masalah menjadi aspek penting dalam
pembelajaran karena berhubungan dengan kemampuan menerapkan konsep yang telah
diperoleh dan wahana mengkonstruk pengetahuan baru. Salah satu pembelajaran yang dapat
mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa secara optimal adalah problem
solving-conflict map. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemecahan masalah dan
perubahan konseptual siswa melalui strategi problem solving-conflict map. Penelitian ini
menggunakan pendekatan mixed methods dengan embedded experimental design dan dilakukan
pada kelas X MIA SMAN 1 Probolinggo tahun ajaran 2014/2015. Hasil penelitian menunjukkan
: 1) Terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah siswa setelah dilakukan
pembelajaran dengan problem solving-conflict map. Rata-rata sekor pemecahan masalah
berubah dari 46,25 menjadi 72; 2) Terdapat perubahan konseptual siswa dalam konsep
dinamika partikel setelah pembelajaran dengan problem solving-conflict map.

Kata kunci : Problem solving – conflict map, pemecahan masalah, perubahan konseptual

Abstract

Pretension of making students able to solve the problem well has become a central theme in the
study of physics. Problem solving is an important aspect of learning as it relates to the ability to
apply concepts learned and rides construct new knowledge. One learning procces that can
develop students' problem solving abilities optimally is problem solving-conflict map. This aims
of study are to analyze the problem solving and conceptual change in students through strategy
of problem solving-conflict map. This study used a mixed methods approach with embedded
experimental design and performed in class X MIA SMAN 1 Probolinggo on academic year
2014/2015. The results showed: 1) There is an increased problem solving skills of students after
learning with problem solving-conflict map strategy. Mean’s scores of problem solving is
changed from 46.25 to 72; 2) There is a conceptual change in the students after learning the
concept of particle dynamics by problem solving-conflict map strategy.

Keywords : Problem solving – conflict map, Problem solving ability, Conceptual change
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PENDAHULUAN
Makna suatu konsep merupakan bagian penting yang

tidak terpisahkan dari pemahaman siswa dalam
pembelajaran. Persoalan mendasar yang terjadi dalam
pembelajaran adalah bagaimana caranya siswa dapat
dibimbing guru untuk memahami konsep tertentu
berdasarkan maknanya dengan konsepsi yang benar.

Pembelajaran fisika di sekolah hendaknya
mendukung adanya perubahan konsepsi. Ruhf (2003)
menjelaskan bahwa perubahan konsep seseorang terjadi
ketika siswa telah mampu mengubah kerangka
berpikirnya terhadap suatu konsep sesuai dengan konsep
yang telah disepakati oleh ilmuwan. Proses perubahan
konsepi dapat dibagi menjadi dua proses, yakni: (1)
proses perluasan konsep, yakni mempeluas konsep yang
dimiliki siswa menjadi konsep yang lengkap; dan (2)
proses pembetulan konsep yang salah, yakni
membetulkan konsep salah yang dimiliki siswa menjadi
konsep yang benar (Suparno,2013).

Salah satu konsep fisika yang menjadi dasar dalam
mempelajari konsep fisika yang lebih lanjut adalah
dinamika partikel, khususnya tentang konsep yang terkait
dengan hukum Newton, seperti gaya dan percepatan.
Antwi (2011:70) mengungkap banyak studi yang
menunjukkan adanya kesulitan siswa dalam memahami
mekanika khususnya konsep hukum Newton. Savinainen
(2011) menjelaskan bahwa setelah pengajaran tradisional
sebagian besar siswa memiliki pemahaman yang lemah
tentang Hukum 3 Newton. Penelitian yang dilakukan
Savinainen (2013:55) juga membuktikan kesulitan siswa
dalam memahami konsep gaya terutama dalam
menggambar diagram benda. Elmehdi (2013) melakukan
wawancara kepada sejumlah siswa dan mengungkap
kesulitan mereka dalam memahami konsep Hukum
Newton. Beberapa siswa mengangap sulit memahami
konsep karena berisi banyak persamaan matematis,
sebagian yang lain mampu memahami konsep namun
susah dalam memecahkan masalah pada pada konteks
yang lain pada konsep yang sama.

Pemberian kognisi dalam mengatasi kesulitan siswa
memahami suatu konsepsi yang benar bisa diatasi dengan
strategi pembelajaran yang tepat. Pembelajaran berbasis
problem solving menjadi sangat penting, karena siswa
dapat memahami konsep jika diberikan kesempatan
mencoba memecahkan masalah. Malik & Shah
(2010:20), dan Bautista (2012) mengungkap bahwa
pembelajaran yang berbasis problem solving dapat
meningkatkan kemampuan siswa memecahkan suatu
masalah. Menurut Selcuk dkk (2010), strategi problem
solving secara signifikan terkait dengan unsur-unsur yang
terlibat dalam prosedur pemecahan masalah dan
meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan
masalah fisika.

Sejumlah penelitian menunjukkan siswa harus
menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk
terlibat dengan masalah dalam aspek konseptual dan
pemecahan masalah (Gok, 2010:216). Siswa merasa sulit
untuk memproses sejumlah informasi yang banyak dalam
waktu singkat (Kirschner dkk, 2006:82; Hmelo dkk,
2007:102) maka diperlukan bantuan yang membantu

siswa dalam mengatasi permasalahan (Zwaal & Otting,
2012:118). Bantuan yang diberikan dapat berupa skema
pengetahuan yang dapat memvisualisasikan struktur
pengetahuan siswa dan mengembangkan pembelajaran
yang lebih bermakna (Hay, 2007:52; Hay dkk,
2008:308).

Intergrasi conflict map dalam strategi pembelajaran
problem solving diperlukan untuk membantu siswa yang
mengalami kesulitan dalam mengaitkan satu konsep
dengan konsep yang lain. Conflict map dikembangkan
sebagai strategi dalam perubahan konseptual yang
didasarkan pada kondisi serangkaian peristiwa penting
yang berhubungan dengan konsep ilmiah yang benar.
Penggunaan conflict map membantu siswa memperoleh
konsistensi pemahaman antara kerangka konseptual yang
telah dimiliki dengan informasi baru yang didapatkan
dari lingkungan (Tsai, 2003; Bawaneh, 2010:103).
Conflict maps membawa perubahan konseptual siswa
karena didasarkan pada adanya konflik yang menyebakan
disequilibrium dalam struktur kognitif siswa yang akan
merangsang siswa mencari konsepsi ilmiah yang benar.

Perubahan konseptual dilakukan melalui proses
berpikir dengan membuat dan mengubah representasi
pemikiran (Treagust & Duit, 2009:93). Representasi
pemikiran diwujudkan dalam bentuk tes pemecahan
masalah fisika. Gambaran skema permasalahan dan
solusi yang dibuat siswa dalam pemecahan masalah dapat
menggambarkan bagaimana perubahan konseptual siswa.

Belum ada penelitian yang mengkaji analisis
perubahan konseptual siswa dengan menggunakan
strategi problem solving – conflict map maka perlu dikaji
lebih mendalam analisis perubahan konseptual siswa
dikaitkan dengan strategi pembelajaran. Hasil penelitian
diharapkan dijadikan sebagai solusi yang tepat bagi guru
untuk membantu siswa mengkonstruk pengetahuan
secara mandiri dan memahami kaitan antara konsep satu
dengan yang lain, serta meminimalisir adanya konsepsi
fisika yang salah pada siswa. Selain itu, hasil penelitian
ini diharapkan dapat digunakan guru sebagai alternatif
strategi pembelajaran fisika yang fokus terhadap
pengembangan keterampilan berpikir dalam pemecahan
masalah fisika.

METODE
Penelitian ini menggunakan mixed method desain

embedded research design dengan metode kualitatif
digunakan untuk mendukung metode kuantitatif yang
dilakukan. Rancangan penelitian kuantitatif
menggunakan One Group Pre-test Post-test Design.
Penelitian ini hanya menggunakan satu kelas eksperimen
tanpa kelas kontrol.

Penelitian dilakukan terhadap 28 siswa kelas X MIA
E SMAN 1 Probolinggo. Instrumen penelitian yang
digunakan adalah RPP dengan strategi problem solving
berbantuan conflict map, soal pretest -postest untuk
mengetahui kemampuan pemecahan masalah fisika siswa
sebelum dan sesudah diberi perlakuan, LKS untuk
mendukung aktivitas belajar siswa, dan lembar persepsi
siswayang menjelaskan respon siswa setelah
pembelajaran fisika.
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Analisis data secara kuantitatif dilakukan terhadap
data sekor tes pemecahan masalah fisika siswa. Analisis
kualitatif didapatkan dari respon jawaban siswa pada tes
pemecahan masalah dinamika partikel. Jawaban siswa
pada tes pemecahan masalah akan dianalisis berdasarkan
aspek pemecahan masalah pada taksonomi SOLO (The
Structure of the Observed Learning Outcome). Jawaban
siswa dianalisis berdasarkan kategori yang ada dimana
terdapat lima level yaitu prastruktural, unistruktural,
multistruktural, relasional, dan extended abstrak.
Penjelasan untuk setiap kategori dapat dilihat pada tabel
1.

Conflict map buatan siswa juga dianalisis untuk
mengetahui kemampuan siswa dalam pemecahan
masalah pada setiap tatap muka. Kualitas jawaban dan
conflict map digunakan untuk menganalisis perubahan
konseptual siswa. Observasi dilakukan selama perlakuan
strategi problem soving berbantuan conflict map.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih dalam
tentang persepsi siswa setelah pelaksanaan pembelajaran
dengan strategi problem solving-conflict map.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini

berupa tes pemecahan masalah yang terdiri dari enam
soal uraian pada materi dinamika partikel meliputi
konsep Hukum II Newton, Hukum III Newton dan

penerapan hukum Newton pada berbagai sistem benda di
antaranya pada katrol dan lift. Data hasil pretest dan
postest pemecahan masalah siswa pada materi dinamika
partikel disajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa
rata-rata sekor pretest lebih tinggi daripada sekor postest
siswa. Sekor pretest dan post test diuji menggunakan uji
Paired Sample t Test. Hasil uji t tes antara sekor pretest
dan postest pada satu kelompok subjek menunjukkan
bahwa sekor pretes berbeda secara signifikan dengan
sekor postes pemecahan masalah. Hal ini menunjukkan
adanya peningkatan terhadap kemampuan siswa dalam
pemecahan masalah fisika pada konsep dinamika
partikel.

Tabel 1. Tingkatan Level Aspek Pemecahan Masalah Taksonomi SOLO
Prastruktural Unistruktural Multistruktural Relasional Extended Abstrak
Siswa tidak
memahami soal
yang diberikan
sehingga siswa
tidak dapat
menyelesaikan
soal yang
diberikan
dengan tepat

Siswa hanya
bisa
menggunakan
satu informasi
dari soal untuk
menyelesaikan
dengan langkah
penyelesaian
yang sederhana

Siswa bisa
menggunakan
dua atau lebih
informasi dari
soal untuk
menyelesaikan
soal

Siswa bisa
menggunakan
dua atau lebih
informasi dari
soal untuk
menyelesaikan
soal

Siswa bisa menggunakan
dua atau lebih informasi
dari soal untuk
menyelesaikan soal

Siswa hanya
dapat
menentukan
satu cara
penyelesaian
soal

Siswa dapat
menentukan
lebih dari satu
cara
penyelesaian
soal

Siswa dapat
menentukan
lebih dari satu
cara
penyelesaian
soal

Siswa dapat menentukan
lebih dari satu cara
penyelesaian soal

Siswa dapat
menjelaskan
hubungan dari
beberapa cara
yang digunakan
untuk
menyelesaikan
soal

Siswa dapat menjelaskan
hubungan dari beberapa
cara yang digunakan untuk
menyelesaikan soal

Siswa dapat membangun
konsep baru di luar konsep
yang sudah diajarkan

Tabel 2. Pre Test dan Pos Test Pemecahan
Masalah

Data Jumlah
Data

Rata-
rata

Sekor
Tertinggi

Sekor
Terendah

Pre
Test

28 46,25 60 24

Pos
Test

28 72 87 50
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Tabel 3. Analisis Kualitatif Pemecahan Masalah Siswa berdasarkan Taksonomi SOLO

Jawaban siswa pada tes pemecahan masalah juga
dianalisis secara kualitatif berdasarkan aspek pemecahan
masalah pada tingkatan level taksonomi SOLO.

Terdapat perbedaan tingkatan level yang didapatkan
siswa pada pretes dan postes. Jawaban siswa pada pretes
dapat dikategorikan hanya pada tiga level yaitu level
prastruktural (54%), level unistruktural (39%), level
multistruktural (7%). Tidak ada siswa yang berada pada
level relasional dan level extendend abstrak.

Nilai 54 % menunjukkan bahwa terdapat 15
siswa tidak memahami maksud dari soal yang diberikan
sehingga mereka hanya menuliskan variabel yang
diketahui dan ditanya tanpa menyelesaikan permasalahan
yang disajikan. 11 siswa (39%) yang berada pada level
unistruktural hanya dapat menggunakan satu informasi
yang ada pada soal untuk menyelesaikan masalah
sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan secara
lengkap dan tepat. Hanya ada 2 siswa (7%) yang berada
pada level mutistruktural. Mereka dapat menggunakan
dua informasi atau lebih dari masalah yang disajikan
untuk menyelesaikan masalah walaupun belum dapat
menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah
dengan tepat sampai menghasilkan variabel yang
ditanyakan pada soal.

Perbedaan terlihat dari hasil analisis terhadap jawaban
siswa pada postes pemecahan masalah. Terjadi
pergeseran level kemampuan siswa pada pemecahan

masalah. Data analisis kemampuan siswa dalam
pemecahan masalah berdasarkan level pada taksonomi
SOLO ditunjukkan pada tabel 3 di bawah ini.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada postes,
prosentase paling banyak yaitu 50 % siswa telah berada
pada level multistruktural. Siswa telah mampu
menggunakan dua atau lebih informasi yang disajikan
untuk menyelesaikan masalah dan dapat menentukan
lebih dari satu cara penyelesaian soal. 9 siswa (32 %)
berada pada level relasional artinya selain dapat
menggunakan dua informasi yang tersaji di soal untuk
menyelesaikan masalah. Siswa juga dapat menjelaskan
hubungan dari beberapa cara yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah. Hanya ada 1 siswa berada pada
level extended abstrak. Siswa tersebut dapat membangun
konsep baru di luar konsep yang sudah diajarkan.

Perubahan konseptual juga dialami siswa selama
pembelajaran dengan strategi problem solving-conflict
map berlangsung. Perubahan konseptual dialami siswa
sebelum dan setelah mendapatkan pembelajaran.

Perubahan konseptual didefinisikan sebagai suatu
kondisi dimana siswa memegang konsepsi serta
keyakinan yang siswa miliki dimana keduanya (konsepsi
dan keyakinan) bertentangan dengan apa yang sedang
dipelajari sehingga siswa memutuskan untuk merubahnya
(Suratno, 2008). Data perubahan konseptual siswa dapat
dilihat pada tabel 4 dibawah ini.
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Berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan
konseptual siswa diketahui saat dilakukan wawancara
dan observasi yang dilakukan peneliti. Salah satu
penyebab munculnya perubahan konseptual tersebut
adalah strategi yang digunakan dalam pembelajaran.
Untuk menganalisis perubahan konseptual siswa, guru
harus mengembangkan strategi sesuai dengan kondisi
perubahan konseptual dalam rangka untuk menciptakan
konflik kognitif pada siswa, mengatur instruksi untuk
mendiagnosa kesalahan dalam pemikiran siswa, dan
membantu siswa untuk menghubungkan satu konsep
dengan konsep yang lain (Bașer, 2006). Oleh karena itu,

pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sangat
diperlukan dalam pembelajaran fisika.

Problem solving- Conflict Map merupakan strategi
pembelajaran yang dapat mengembangkan pemahaman
konsepsi fisika siswa dengan benar. Strategi
pembelajaran tersebut dirancang untuk membantu siswa
dalam mengkonstruk pengetahuan yang luas, dapat
menerapkan pengetahuan mereka dalam berbagai situasi
masalah, dan mengembangkan kemampuan memecahkan
masalah. Conflict map dapat menunjukkan skema
pengetahuan siswa dan dapat digunakan untuk
menganalisis perubahan konseptual siswa. Hal ini sesuai

Tabel 4. Perubahan Konsepsi Siswa
Konsep Konsep Sebelum Prosentase Konsep Sesudah Prosentase

Hukum I
Newton

Konsep benar
Jika percepatan benda sama
dengan nol maka tetap ada
gaya yang bekerja pada
benda

14%
(4 siswa)

Konsep benar
 Jika percepatan benda sama

dengan nol maka tetap ada gaya
yang bekerja pada benda dengan
resultan gaya yang bekerja pada
benda besarnya nol sehingga
percepatannya menjadi nol

100 %
(28 siswa)

Konsep salah
Jika percepatan benda sama
nol maka tidak ada gaya
yang bekerja pada benda

86%
(24 siswa)

Hukum II
Newton

Konsep benar
 Benda yang massanya

lebih besar jika diberikan
gaya yang sama akan
bergerak dengan
percepatan yang lebih
kecil

36%
(11 siswa)

Konsep benar
 Benda yang massanya lebih besar

jika diberikan gaya yang sama
akan bergerak dengan percepatan
yang lebih kecil
 Percepatan gerak benda

dipengaruhi oleh besarnya gaya
yang diberikan dan massa
bendanya
 Benda yang bergerak dengan

kecepatan konstan maka besarnya
percepatannya adalah nol
 Percepatan benda tidak selalu

terjadi pada arah yang sama
dengan gerak benda

100 %
(28 siswa)

100 %
(28 siswa)

71 %
(20 siswa)

86 %
(24 siswa)

Konsep salah
 Benda yang bergerak

dengan kelajuan konstan
tetap memiliki percepatan
yang nilainya tidak nol
 Percepatan selalu terjadi

pada arah yang sama
dengan gerak benda

54%
(15 siswa)

71 %
(20 siswa)

Konsep salah
 Percepatan selalu bernilai positif 29 %

(8 siswa)

Hukum III
Newton

Konsep benar
 Gaya aksi besarnya sama

dengan gaya reaksi yang
arahnya berlawanan

46 %
(13 siswa)

Konsep benar
 Gaya aksi besarnya sama dengan

gaya reaksi yang arahnya
berlawanan
 Gaya aksi dan reaksi bekerja pada

benda yang berbeda

100 %
(28 siswa)

Konsep salah
 Gaya aksi dan reaksi

bekerja pada benda yang
sama

54 %
(15 siswa)
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dengan penelitian Bawaneh (2010) yang menjelaskan
bahwa conflict map bisa membantu para siswa
mengalahkan konsep alternatif dan mempromosikan
perubahan konseptual. Problem solving dan conflict map
memiliki kesamaan sifat yaitu didasarkan dalam
permasalahan dan upaya untuk mencari solusi
memecahkannya berdasarkan pada konsep-konsep yang
relevan.

Tahapan pembelajaran pada strategi problem solving-
conflict map yang meliputi orientasi masalah dengan
meminta siswa melakukan demontrasi pada masalah yang
disajikan, organisasi siswa ke dalam kelompok belajar,
penyelidikan atau eksperimen yang berhubungan dengan
konsep yang diajarkan, presentasi hasil eksperimen dan
diskusi menggunakan conflict map, serta analisis dan
evaluasi conflict map buatan siswa dengan conflict map
buatan guru, membantu siswa dalam memecahkan
masalah dinamika partikel yang dapat digunakan untuk
menganalisis perubahan konseptual siswa.

Hal ini diperkuat dengan data persepsi siswa yang
dilakukan setelah pembelajaran berlangsung. Sebagian
besar siswa termotivasi untuk belajar fisika dengan
dengan menggunakan strategi pembelajaran problem
solving – conflict map. Materi dinamika partikel dapat
dipahami lebih mudah terutama dengan adanya kegiatan
eksperimen pada konsep dinamika partikel. Conflict map
juga membantu siswa dalam memahami materi yang
diajarkan. Conflict map lebih mudah dipahami untuk
mengetahui keterkaitan antara konsep dan mengetahui
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga
beranggapan lebih senang belajar dengan conflict map
daripada hanya melihat presentasi PPT yang biasanya
digunakan.

PENUTUP
Simpulan

Terdapat perubahan konseptual siswa setelah
dilakukan pembelajaran dengan strategi problem solving-
conflict map. Perubahan konseptual ditunjukkan melalui
hasil pre tes dan pos tes siswa dalam tes pemecahan
masalah, conflict map, dan observasi dan wawancara
yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung.

Perubahan konseptual terlihat dari hasil pos tes yang
lebih baik dari pre tes dan peningkatan level pemecahan
masalah siswa dari analisis kualitatif jawaban siswa.
Rata-rata skor pemecahan masalah berubah dari 46,25
menjadi 72. Di dalam pembelajaran, perubahan
konseptual tampak pada kegiatan eksperimen kelompok,
dan penyajian conflict map siswa.
Saran

Perlu dilakukan penelitian serupa pada konsep fisika
yang lain. Selain itu, penelitian diharapkan dilakukan
dalam rentangan waktu yang lebih lama agar data yang
diperoleh lebih detail. Selain itu, perlu dilakukan
pengawasan yang ketat selama pembelajaran untuk
mengurangi adanya kesalahan konsep pada siswa
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Abstrak

Kurikulum 2013 dikembangkan untuk mengembangkan berpikir kreatif siswa. Selama ini di sekolah
kreativitas belum dikembangkan. Sehingga perlu kajian teoritis mengenai pengaruh strategi
scaffolding-prosedural  berbasis GI terhadap kreativitas ditinjau dari pengetahuan awal. Metode
penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka sehingga hasil berupa teoritis. Hasil studi pustaka
(teoritis) didapat bahwa: (1) Strategi scaffolding-prosedural berbasis GI mampu mengembangkan
kreativits siswa; (2) Kuantitas dan kualitas pengetahuan awal secara positif mempengaruhi kreativitas
siswa dalam memberikan jawaban yang bervariasi dan unik; (3) Kreativitas siswa dengan
pengetahuan awal tinggi akan tumbuh dengan pesat, sedangkan kreativitas siswa dengan pengetahuan
awal rendah akan tumbuh lambat. Kajian teoritis ini perlu ditindak lanjuti dengan penelitian secara
empiris untuk mendapatkan kesesuaian dengan kajian teori.

Kata Kunci: Scaffolding-Prosedural, GI, Kreativitas, Pengetahuan awal

Abstract

The curriculum 2013 was developed to develop creative thinking of students. During this school
undeveloped creativity. So it needs a theoretical study on the effect of scaffolding-procedural strategy
based on creativity GI terms of prior knowledge. The method used was a study that resulted in the
theoretical literature. The results of the literature study (theoretical) found that: (1) Strategy
procedural scaffolding-based GI able to develop kreativits students; (2) The quantity and quality of
initial knowledge positively affect students' creativity in providing answers were varied and unique; (3)
Creativity students with high prior knowledge will grow exponentially, whereas the creativity of
students with low prior knowledge will grow slowly. This theoretical study needs to be followed up by
empirical research to obtain compliance with the study of theory.

Keywords: Procedural Scaffolding, GI, Creativity, Prior-Knowledg

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 dikembangkan untuk mencapai

tujuan pendidikan nasional. Salah tujuan pendidikan
nasional adalah membentuk manusia terdidik yang
kreatif. Untuk mencapai tujuan itu, kurikulum 2013
dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk
membangun kemampuan berpikir kreatif (Kemdikbud,
2012: 5). Pendekatan yang digunakan dalam setiap
pembelajaran, termasuk pembelajaran fisika,
menggunakan pendekatan saintifik (scientific approach)
yang mengajarkan siswa untuk melakukan observasi,
bertanya, menalar, mengkomunikasi, dan mengevaluasi

materi yang diajarkan. Pendekatan saintifik diharapkan
akan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan
pemecahan masalah secara kreatif (Kemdikbud, 2012:
9) dan memunculkan beragam jawaban dalam setiap
masalah yang dihadapi (divergent thinking).

Kreativitas sangat diperlukan dalam
pembelajaran fisika. Kreativitas mampu membantu
memahami, menerapkan, dan menganalisa pengetahuan
fisika berdasarkan rasa ingin tahu terhadap fenomena
untuk memecahkan masalah. Kreativitas juga diperlukan
untuk mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah
konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan fisika
yang dipelajari di sekolah secara mandiri (Kemdikbud,
2013). Yang tidak kalah penting, dengan kreativitas,
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siswa diharapkan mampu memunculkan gagasan-
gagasan (ide) baru dalam memecahkan suatu persoalan
fisika (Mukarromah dkk, 2013) dan melibatkan siswa
secara aktif (Lindawati dkk, 2013).

Kreativitas, secara operasional dirumuskan
sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran,
keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir,
serta kemampuan untuk mengelaborasi
(mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu
gagasan (Kleibueker et al, 2013; Byrge & Hansen,
2013; Hong & Milgram, 2010; Koray & Koksal, 2009).
Kemampuan memberikan penilaian atau evaluasi
terhadap suatu objek atau situasi juga mencerminkan
kreativitas, jika dalam penilaiannya seseorang mampu
melihat obyek, situasi, atau masalah dari sudut pandang
yang berbeda-beda.

Pembelajaran fisika saat ini belum mengarah
pada pengembangan kreativitas siswa. Pembelajaran
fisika di sekolah masih cenderung klasikal, text book
oriented, dan kurang terkait dengan kehidupan sehari-
hari sehingga akibatnya kurang menarik, menghalangi
kreativitas siswa, dan bahkan siswa yang mengalami
kesulitan untuk memahami materi serta muncul
anggapan bahwa pelajaran fisika dianggap sulit
(Widayanto, 2009). Suastra dan Yasmini (2013)
menemukan bahwa pembelajaran fisika di sekolah
kurang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan
kritis, dan jarang melatihkan pemecahan masalah.
Suryani dan Fatkhulloh (2012) menambahkan bahwa
hanya 12 dari 36 siswa yang aktif bertanya dan 15 dari
36 siswa yang aktif menjawab, padahal keterlibatan
siswa dalam proses pembelajaran merupakan faktor
fundamental untuk membangun kreativitas siswa.
Rusmiyati dan Yulianto (2009) mengungkapkan bahwa
guru fisika di sekolah masih menitikberatkan pada
kemampuan kognitif siswa.

Usaha pengembangan kreativitas siswa yang
telah dilakukan masih menemui kendala. Rahayu dkk.
(2012) mengungkapkan bahwa guru kurang intensif
dalam mendampingi siswa pada saat praktikum dan
ketersediaan peralatan laboratorium kurang memadai
dibandingkan dengan jumlah siswa. Kurniawan dan
Siswanto (2012) menyarankan penelitian lanjutan
dengan memperhatikan kemampuan awal. Pengetahuan
awal fisika yang dimiliki siswa akan memberikan
sumbangan yang besar dalam memprediksi keberhasilan
belajar siswa pada masa selanjutnya (Chia & Chin,
2008).

Usaha perbaikan perlu dilakukan untuk mengatasi
kendala yang dihadapi dalam mengembangkan
kreativitas siswa. Usaha tersebut adalah dengan
memberikan pendampingan (apprenticeship) pada siswa
pada saat pembelajaran berlangsung. Pendampingan
(apprenticeship) merupakan metode belajar sosial

dengan membantu orang baru (novice) menjadi ahli
(expert) di berbagai bidang. Inti pendampingan adalah
konsep tentang orang yang lebih berpengalaman
membantu orang yang kurang berpengalaman, dengan
memberi struktur dan contoh untuk pencapaian tujuan
(Dennen, 2004). Secara tradisional, pendampingan
diasosiasikan dengan belajar dalam konteks untuk
menjadi terampil dalam suatu keahlian,  yaitu suatu
tugas yang secara tipikal membutuhkan pengetahuan,
konsep, ketrampilan psikomotor, dan pengembangan
kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan
keterampilan dalam sebuah cara sesuai konteks.
Pendampingan dalam bentuk metode pembelajaran
berdampak paling besar dalam ranah kognitif dan
metakognitif (Dennen, 2004).

Scaffolding dalam pembelajaran mampu
meningkatkan hasil belajar dan interaksi siswa.
Penggunaan scaffolding mampu meningkatkan
kemampuan terkait pemecahanan masalah (Savinainen,
2013). Lindstrom dan Sharma (2009) menambahkan
scaffolding mampu menciptakan lingkungan belajar
yang aktif dan kondusif sehingga siswa mampu
berkerjasama dengan teman sebaya dalam memecahkan
masalah. Tan et al. (2001) mengungkapkan hasil
penelitiannya bahwa scaffolding mampu meningkatkan
kejelasan berpikir, pengorganisasian ide, kemampuan
menganalisasi dan memecahkan masalah.

Pelaksanaan scaffolding-prosedural dalam proses
pembelajaran dapat ditempuh dengan berbagai cara,
yakni individu, kelompok kecil, atau kelas. Pelaksanaan
scaffolding-prosedural dalam kelompok kecil dapat
disajikan melalui pembelajaran kooperatif tipe Group
Investigation (GI). GI memaksimalkan kemampuan
siswa dan memberikan kebebasan untuk mengontrol
pembelajaran mereka sendiri di kelas dibandingkan
metode pembelajaran kooperatif lainnya (Sharan &
Sharan, 1990) sehingga diharapkan mampu
mengembangkan kreativitas yang dimiliki siswa. Slavin
(2006) menambahkan bahwa GI melibatkan siswa
secara aktif dalam perencananaan kelompok-kelompok
kecil menggunakan pertanyaan kooperatif, diskusi
kelompok, dan proyek.

Penerapan model pembelajaran dalam penelitian
ini menggunakan enam tahap (Slavin, 2006; Zingaro,
2008; Sharan & Sharan, 1990; Santrock, 2011), yaitu:
(1) identifikasi topik yang akan dinvestigasi dan
mengorganisasi siswa menjadi kelompok peneliti; (2)
merencanakan investigasi dalam kelompok; (3)
melaksanakan investigasi; (4) menyiapkan laporan
akhir; (5) mempresentasikan laporan akhir; (6) evaluasi
dan penilaian.

METODE
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang
membicarakan beberapa kemungkinan untuk
memecahkan masalah aktual dengan jalan
mengumpulkan data, menyusun atau
mengklasifikasinya, menganalisis, dan
menginterpretasikannya. Metode deskriptif analisis
dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta
yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-
mata menguraikan, melainkan juga memberikan
pemahaman dan penjelasan secukupnya.
Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi
kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-
dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun
elektronik. Tahap-tahap penelitian yang digunakan
adalah: (1) Tahap persiapan. Pada tahap ini penulis
mengumpulkan dan mempelajari buku-buku literatur
yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti,
melakukan pencarian data melalui media internet,
mengumpulkan teori-teori yang menunjang penelitian.
(2) Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini data yang telah
dikumpulkan pada tahap persiapan dijadikan data
mentah. Kemudian dilakukan analisis terhadap data
tersebut untuk menguji keakuratan data. Setelah tahap
analisis selesai, data ini akan dijadikan data utama. (3)
Tahap pengolahan data. Pada tahap ini, penulis
menyusun dan mengolah data utama, kemudian
mengklasifikasikannya bedasarkan makna dan
penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh strategi scaffolding-prosedural berbasis
GI terhadap kreativitas siswa

Strategi scaffolding-prosedural ini akan
dilaksanakan menggunakan sintaks yang ada
pembelajaran kooperatif tipe GI. Sintaks pembelajaran
kooperatif tipe GI terdiri dari enam langkah, yaitu: (1)
identifikasi topik yang akan dinvestigasi dan
mengorganisasi siswa menjadi kelompok peneliti; (2)
merencanakan investigasi dalam kelompok; (3)
melaksanakan investigasi; (4) menyiapkan laporan
akhir; (5) mempresentasikan laporan akhir; (6) evaluasi
dan penilaian (Slavin, 2006; Zingaro, 2008; Sharan &
Sharan, 1990; Santrock, 2011). Melalui strategi ini,
siswa bekerja secara kelompok dengan menggunakan
lembar kerja ber-scaffold. Dalam kerja kelompok
investigasi ini, siswa yang memiliki yang memiliki
pengetahuan awal tinggi berpeluang besar dapat
menyelesaikan masalah yang diinvestigasi dengan
mengikuti scaffold yang dicantumkan pada lembar kerja.
Sedangkan siswa dengan pengetahuan awal sedang atau
rendah akan mampu memecahkan masalah dengan
bantuan scaffold pada lembar kerja dan scaffolding yang
dilakukan oleh siswa lain yang berpengetahuan tinggi
yang ada di setiap kelompok investigasi.

Dalam strategi scaffolding-prosedural berbasis
GI, siswa akan berinteraksi dengan siswa lainnya untuk
mencapai tujuan yang akan dicapai dalam kelompok
melalui scaffolding-prosedural yang disediakan.
Pemahaman akan terbangun melalui scaffolding-
prosedural dengan bantuan teman sebaya dalam
kelompok investigasinya. Kerjasama dalam
menyelesaikan masalah yang diinvestigasi semacam ini
akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mencapai pengetahuan yang baru yang tidak mereka
capai ketika bekerja sendiri.

Strategi scaffolding-prosedural berbasis GI, siswa
akan lebih cepat menyelesaikan masalah yang akan
diselesaikan dalam kelompok investigasi. Scaffolding-
prosedural digunakan untuk menuntun siswa dalam
mencapai konsep yang diinginkan. Sehingga waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan persoalan yang
dihadapi kelompok investigasi lebih cepat. Dalam
pembelajaran GI, siswa yang berpengetahuan tinggi
dapat membantu siswa yang berpengetahuan rendah
dalam memahami konsep yang akan dicapai.

Pembelajaran GI memberikan kesempatan
kepada siswa dalam suatu kelompok investigasi untuk
menyelesaikan masalah dengan berbagai cara sesuai
dengan prosedur yang diberikan. Dengan pembelajaran
GI, kemampuan siswa untuk membuat kombinasi baru
berdasarkan data dan informasi atau unsur-unsur yang
ada akan meningkat. GI juga memberikan kebebasan
kepada siswa untuk memberikan penilaian atau evaluasi
terhadap suatu objek atau situasi, jika dalam
penilaiannya seseorang mampu melihat obyek, situasi,
atau masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Di
samping itu, GI juga mampu meningkatkan kemampuan
– berdasarkan data atau informasi yang tersedia –
menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap
suatu masalah yang penekanannya pada kuantitas
ketepatgunaan, keragaman jawaban.

Pengaruh pengetahuan awal terhadap kreativitas
siswa

Perbedaan pengalaman akademik dan non
akademik sebelumnya berakibat terhadap perbedaan
pengetahuan awal siswa. Perbedaan pengetahuan awal
siswa merupakan sumber perbedaan individu yang
penting dalam kelas. Ketika siswa memiliki
pengetahuan prosedural dan deklaratif lebih kuat dalam
sebuah topik, mereka mampu mempelajari informasi
baru lebih baik dalam topik itu.

Faktor tunggal paling penting yang
mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang diketahui
oleh siswa. Dampaknya adalah pengetahuan awal
merupakan variabel yang penting dalam proses
pembelajaran. Tingkat pengetahuan awal siswa harus
menjadi tumpuan untuk mengembangkan kreativitas
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siswa. Situasi pembelajaran menjadi optimal karena
serasi dengan tingkat pengetahuan awal.

Pengetahuan awal telah lama dipertimbangkan
sebagai faktor paling yang mempengaruhi kreativitas
siswa. Kuantitas dan kualitas pengetahuan awal secara
positif mempengaruhi cara menyelesaikan masalah
tingkat tinggi yang dihadapi. Siswa yang memiliki
pengetahuan awal tinggi akan lebih banyak memiliki
jawaban atas permasalah yang dihadapi daripada siswa
yang memiliki pengetahuan awal rendah.

Interaksi antara Strategi Scaffolding-Prosedural
Berbasis GI dan Pengetahuan Awal Terhadap
Kreativitas Siswa

Strategi scaffolding-prosedural berbasis GI
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memecahkan masalah melalui kelompok investigasi
dengan berbantuan lembar kerja ber-scaffold prosedural.
Dalam kerja kelompok investigasi ini, siswa yang
memiliki pengetahuan awal tinggi berpeluang besar
dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dengan
mengikuti scaffolding-prosedural yang tercantum pada
lembar kerja. Sedangkan siswa yang memiliki
pengetahuan awal sedang atau rendah akan
memecahkan masalah dengan bantuan scaffolding-
prosedural yang tercantum pada lembar kerja dan
bantuan dari siswa yang memiliki pengetahuan awal
tinggi yang ada dalam kelompok investigasi. Kondisi
semacam ini, kreativitas siswa dengan pengetahuan awal
tinggi akan tumbuh dengan pesat, sedangkan kreativitas
siswa dengan pengetahuan awal rendah akan tumbuh
lambat.

PENUTUP
Simpulan

Dari studi pustaka yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa: (1) Strategi scaffolding-prosedural
berbasis GI mampu mengembangkan kreativits siswa;
(2) Kuantitas dan kualitas pengetahuan awal secara
positif mempengaruhi kreativitas siswa dalam
memberikan jawaban yang bervariasi dan unik; (3)
Kreativitas siswa dengan pengetahuan awal tinggi akan
tumbuh dengan pesat, sedangkan kreativitas siswa
dengan pengetahuan awal rendah akan tumbuh lambat.

Saran
Penelitian ini adalah kajian teoritis yang perlu

dibuktikan melalui penelitian empirik di kelas. Untuk
melakukan penelitian secara empirik diperlukan
persiapan yang matang untuk mendapatkan hasil yang
bagus.
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Abstrak

Kemampuan berfikir kreatif merupakan hasil belajar, bukan anugerah genetik (Nur, 2014: 7). Oleh
karena itu dilakukan upaya melatihkan kreativitas, keterampilan proses, dan sikap kreatif mahasiswa
melalui pembelajaran kreatif pada Matakuliah  Fisika Dasar. Metode penelitian adalah eksperimen
one group pre test posttest design pada 31 mahasiswa FKIP Unlam yang memprogram matakuliah
Fisika Dasar I semester ganjil 2014/2015. Pengumpulan data menggunakan angket, tes, dan
wawancara. Teknik analisis data secara deskriptik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1)
pemahaman awal kreativitas, keterampilan proses, dan sikap kreatif mahasiswa masih kurang.
Sebagian besar mahasiswa sudah memahami teorinya tetapi merasa kesulitan mengaplikannya dalam
keseharian maupun produk teknologi berkaitan fisika, (2) Pembelajaran kreatif berpengaruh positif
terhadap proses pembelajaran untuk melatihkan kreativitas, keterampilan proses, dan sikap kreatif
mahasiswa. Perolehan skor kreativitas untuk orisinilitas, fleksibilitas, dan kelancaran meningkat,
tetapi sebagian besar masih kesulitan menyelesaikan masalah dan melakukan eksperimen kreatif.
Ketuntasan indikator keterampilan proses meliputi  mengidentifikasi variabel (90,3%), mendefinisi
operasionalkan variabel (93,5%), merancang prosedur percobaan (61,3%), dan merancang tabel
data (67,7%), memprediksi data (41,9%) dan menarik kesimpulan (22,65), tetapi ketuntasan klasikal
belum tercapai. Mahasiswa kesulitan merancang prosedur percobaan dan tabel data untuk
mengukur/mencatat variabel yang diharapkan, kesulitan memprediksi data yang diharapkan dan
menarik kesimpulan berdasarkan prediksi data. Sikap mahasiswa setelah pembelajaran adalah
sangat kreatif dan kreatif dalam mengambil resiko dan rasa ingin tahu, sedangkan merasakan
tantangan dan imajinasi dalam kategori cukup kreatif.

Kata Kunci: Kreativitas, Keterampilan Proses, Sikap Kreatif, Pembelajaran Kreatif

PENDAHULUAN
Kehidupan abad ke-21 dan keterampilan karir fokus

pada kemampuan individu untuk bekerja secara efektif
dengan tim yang beragam, berpikiran terbuka untuk
berbagai ide-ide dan nilai-nilai, menetapkan dan
mencapai tujuan, mengelola proyek secara efektif,
bertanggung jawab atas hasil, menunjukkan praktek
etika, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri dan
masyarakat yang lebih besar (Pacific Policy Research
Center, 2010: 7). Karya kreatif dengan ide di dalamnya
lebih baik daripada karya kreatif tanpa ide. Ide yang

baik merupakan kerja intelektual yang dipandu dengan
kerja keras atau  kreativitas dari pemikirnya, sehingga
melahirkan ide kreatif bukanlah pekerjaan yang mudah
tetapi membutuhkan pelatihan dan kerja keras
(Sudarma, 2012)

Kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang
dalam diri individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan
tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan
orisinal untuk memecahkan masalah (Sudarma, 2012).
Kreativitas sebagai sikap, berupa kemampuan untuk
menerima perubahan dan kebaruan, kemauan untuk
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bermain dengan ide-ide dan kemungkinan, fleksibilitas
dari pandangan, kebiasaan menikmati yang baik, sambil
mencari cara untuk memperbaikinya. Orang kreatif
selalu bekerja keras dan selalu berusaha meningkatkan
ide-ide dan solusi, membuat perubahan secara bertahap
dan perbaikan untuk karya-karya mereka, bersikap
terbuka untuk menerima perubahan dan kebaruan,
kemauan untuk bermain dengan ide-ide, fleksibilitas,
kebiasaan menikmati yang baik, sambil mencari cara
untuk memperbaikinya (Harris, 2012).

Kreativitas dalam pembelajaran sains disebut
sebagai juga kreativitas ilmiah (scientific creativity)
(Mukhopadhyay and Sen, 2013: 3). Kreativitas ilmiah
merupakan sifat intelektual atau kemampuan
memproduksi atau berpotensi menghasilkan produk
tertentu yang asli dan memiliki nilai sosial atau pribadi,
dirancang dengan tujuan tertentu dengan menggunakan
informasi yang diberikan (Weiping, et. All., 2002).
Komponen-komponen kreativitas ilmiah sebenarnya
adalah keterampilan-keterampilan proses ilmiah, jika
siswa terlibat dengan kerja penyelidikan maka mereka
menjadi lebih kreatif dalam penentuan variabel,
metode, dan peralatan dan sebagainya (Nur, 2014: 112).

Hasil penelitian Hartini, dkk (2012) menunjukkan
bahwa sebagian besar mahasiswa Prodi Pendidikan
Fisika FKIP Unlam memahami materi berfikir kreatif
(97%) dan ciri-ciri orang berfikir kreatif (100%), tetapi
memberikan contoh keterampilan berfikir kreatif
(55%), apalagi membuat THB berfikir kreatif (45%).
Berarti mahasiswa memahami teori berfikir kreatif
tetapi kesulitan dalam mengimplementasi kreativitas
dalam pembelajaran apalagi dalam kehidupan sehari-
hari. Beberapa faktor penghambat pencapaian
kompetensi keguruan mahasiswa pendidikan fisika
adalah penyampaian materi oleh dosen kurang menarik
dan terkadang membingungkan, materi prasyarat
terkadang belum diajarkan untuk matakuliah tertentu
akibat pengaturan kurikulum matakuliah yang belum
sistematis. Praktek mengajar hanya pada semester 5, 6,
dan 7 sehingga mahasiswa lebih menguasai teori
daripada prosesnya (Suyidno dan Mustikawati, 2012).

Kemampuan berfikir kreatif merupakan hasil
belajar, bukan anugerah genetik. Hanya 1/3 apa yang
dilakukan secara kreatif dan inovatif bersumber dari
genetik, sedangkan sekitar 2/3 dari keterampilan-
keterampilan kreatif dan inovatif diperoleh melalui
belajar, dan untuk membangkitkan ide-ide kreatif-
inovatif perlu dilatih berfikir asosiatif dan lebih sering
terlibat dalam bertanya, mengamati, membangun
jejaring, dan eksperimenting (Nur, 2014: 7). Beberapa
strategi pembelajaran kreatif yang selama ini digunakan
untuk memproduksi ide kreatif diantaranya: (1)  Model
Treffinger 1980, mengajarkan saling ketergantungan

kognitif dan afektif dalam mendorong belajar kreatif
mulai dari unsur-unsur dasar dan menanjak ke fungsi-
fungsi berfikir kreatif lebih majemuk (Munandar,
2012), (2) Problem Based Learning, mengembangkan
keterampilan penyelidikan dan penyelesaian masalah,
keterampilan belajar mandiri, serta perilaku dan
keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa (Arends,
2012), (3) Project Based Learning, melibatkan
mahasiswa dalam proses desain teknologi sambil
membangun dan meningkatkan isi pengetahuan,
kemampuan memecahkan masalah, sistem berpikir dan
keterampilan komunikasi (Baker, et.all., 2011), dan (4)
Creative Problem Solving, berusaha menghasilkan
banyak ide berbeda melalui brainstorming dan
penyelesaian masalah (Mitchell, W.E and Kowalik, T.
F, 1999). Model pembelajaran kreatif diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman kreativitas, keterampilan
proses, dan sikap kreatif mahasiswa. Mengingat,
keterampilan berfikir kreatif berpengaruh signifikan
terhadap pengetahuan akademik mahasiswa (Anwar,
dkk. 2012), kreativitas berkontribusi terhadap
kecerdasan dan kepribadian seseorang (Toddlubart,
2012).

Penggunaan model pembelajaran kreatif bertujuan
untuk melatihkan kreativitas, keterampilan proses, dan
sikap kreatif mahasiswa pada matakuliah fisika dasar.
Kreativitas merupakan potensi untuk menghasilkan dan
menerapkan ide-ide yang baru dan lebih kualitas
(Stenberg, 2009: 15). Kreativitas merupakan proses
kepekaan terhadap suatu masalah, kekurangan dan
kesenjangan dalam pengetahuan, unsur-unsur yang
hilang, ketidakharmonisan, dan sebagainya, identifikasi
kesulitan, mencari solusi, membuat dugaan, atau
merumuskan hipotesis tentang kekurangan, pengujian
dan pengujian ulang hipotesis dan mungkin
memodifikasi dan kemudian pengujian ulang hipotesis,
dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya (Torrance,
2013: 1). Definisi tersebut menjelaskan suatu suatu
proses alami manusia. Kebutuhan manusia terlibat pada
setiap tahap jika merasakan beberapa ketidaklengkapan
atau ketidakharmonisan, ketegangan atau terangsang.
Kebiasaan cara berperilaku untuk mencoba
menghindari solusi yang biasa dan jelas (tetapi salah)
dengan menyelidiki, mendiagnosis,  memanipulasi,
membuat dugaan dan menguji dugaan tersebut,
memodifikasi  dan menguji ulang sampai menemukan
solusi yang diinginkan. Solusi kreatif yang dihasilkan
diharapkan berupa solusi-solusi baru atau gagasan-
gagasan baru yang menunjukkan kelancaran,
kelenturan, orisinalitas, dan keterincian dalam berfikir.
Kreativitas memiliki empat karakteristik: (1) fluency,
kemampuan menghasilkan sejumlah besar ide atau
solusi masalah dalam waktu tertentu, (2) flexibility,
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jumlah kategori yang berbeda dari tanggapan yang
relevan, (3) originality, kemampuan menghasilkan ide-
ide baru asli, dan (4) elaboration, memberikan
tanggapan secara detail dan sistematis (Mcarty, 2010).
Munandar (2012: 192) memberikan penjelasan ciri
berfikir kreatif yaitu: (1) berfikir lancar, menghasilkan
banyak gagasan/jawaban yang relevan, dan arus
pemikiran lancar, (2) berfikir luwes, menghasilkan
gagasan-gagasan yang beragam, mampu mengubah
cara atau pendekatan, arah pemikiran yang berbeda-
beda, (3) berfikir orisinal, memberikan jawaban tidak
lazim, yang lain dari yang lain, yang jarang diberikan
oleh kebanyakan orang, (4) berfikir terperinci, dengan
mengembangkan, menambah, memperkaya gagasan,
dan memperinci detail-detail, serta memperluas suatu
gagasan.

Mahasiswa kreatif selalu melihat adanya suatu
hubungan unik dari beberapa hal yang kelihatannya
tidak saling berhubungan, sedangkan yang tidak kreatif
selalu melakukan berbagai hal/pemikiran sama dari
waktu ke waktu. Mereka mengalami functional
fixedness, yaitu kecenderungan memandang obyek-
obyek berdasarkan kegunaan yang lazim, menyulitkan
perolehan perspektif baru yang justru diperlukan dalam
pemecahan masalah. Functional fixedness dapat
menghambat proses pemecahan masalah dan kreativitas
(Solso, et.all, 2007). Keberadaan functional fixedness
dapat membantu menjelaskan mengapa orang mungkin
menolak ide-ide kreatif dan menghambat kemajuan
ilmu pengetahuan (Mueller, et al. 2012).

Kreativitas adalah kecerdasan yang berkembang
dalam diri individu, dalam bentuk sikap, kebiasaan, dan
tindakan dalam melahirkan sesuatu yang baru dan
orisinal untuk memecahkan masalah (Sudarma, 2012).
Kreativitas sebagai sikap, berupa kemampuan untuk
menerima perubahan dan kebaruan, kemauan untuk
bermain dengan ide-ide dan kemungkinan, fleksibilitas
dari pandangan, kebiasaan menikmati yang baik, sambil
mencari cara untuk memperbaikinya. Karakteristik
orang kreatif meliputi rasa ingin tahu, mencari masalah,
menikmati tantangan, optimis, mampu menangguhkan
penilaian, nyaman dengan imajinasi, melihat masalah
sebagai peluang dan menarik, masalah secara
emosional diterima, menantang asumsi, dan tidak
mudah menyerah (bekerja keras, tekun) (Haris, 2012).
Beberapa indikator sikap kreatif diantaranya: (1) rasa
ingin tahu, dengan mengajukan banyak pertanyaan,
eksperimen/percobaan, membaca buku lain selain buku
wajib, dan mengikuti pembelajaran, (2) imajinatif,
dengan memberikan contoh-contoh konsep  berbeda
dengan yang sudah ada, mudah melihat
kekurangsempurnaan suatu penyelesaian soal, (3)
merasa tertantang oleh kemajemukan, dengan merasa

tertantang  oleh  soal-soal yang  tidak  rutin atau soal
cerita, menyelesaikan    tugas     individual    tanpa
bantuan orang lain, dan terus berusaha sehingga
tugasnya berhasil dengan baik dan tepat waktu, (4)
berani mengambil resiko, berani mempertahankan
gagasan penyelesaian soal bila mendapat kritikan dari
orang lain, berani mengemukakan masalah yang tidak
dikemukakan orang lain, optimis akan kebenaran
jawaban soal yang dibuat, dan berani menerima tugas
yang sulit, (5) menghargai, dengan mempertimbangkan
setiap masukan dari orang lain untuk penyempurnaan
penyelesaian tugas, dan melakukan kesempatan yang
diberikan untuk pengembangan bakatnya.

Kreativitas sangat berhubungan dengan sains. Sains
adalah proses menggunakan pengamatan dan
penyelidikan untuk mendapatkan pengetahuan tentang
peristiwa-peristiwa di alam. Sains membantu
memahami dunia alam dan  kadang-kadang penjelasan
ini harus dimodifikasi karena penjelasan sebelumnya
terkadang tidak lengkap atau adanya teknologi baru
yang mungkin memberikan jawaban lebih akurat. Para
ilmuwan mempelajari informasi baru tentang gejala
alam melalui berbagai cara diantaranya: (1) investigasi
dengan mengamati sesuatu yang terjadi dan merekam
hasil pengamatan, (2) percobaan untuk menguji
pengaruh sesuatu hal dengan lainnya, (3) penyelidikan
dengan membangun sebuah model yang menyerupai
sesuatu di alam dan kemudian menguji model untuk
melihat bagaimana bertindak (Glencoe, 2005).

Para ilmuwan mempelajari gejala alam dengan
melakukan investigasi  mengikuti pola umum di
samping, namun tidak selalu mengikuti semua langkah
tersebut, misalnya dengan menambahkan langkah-
langkah baru, mengulangi beberapa langkah berkali-
kali, atau melewatkan langkah-langkah sama sekali
ketika melakukan investigasi. Sebuah set prosedur
penyelidikan terorganisir disebut metode ilmiah
(Glencoe, 2005). Penyelidikan dilakukan dalam rangka
mencari solusi atas masalah. Masalah memainkan peran
utama dalam kemajuan ilmu pengetahuan, karena
masalah mengarah pada pertumbuhan ilmiah. Masalah
juga memiliki peran utama dalam mendorong
penyelidikan ilmiah mahasiswa.
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Gambar 1. Metode Ilmiah (Glencoe, 2005)

Berbagai keterampilan proses ilmiah yang
digunakan oleh pembelajar untuk mencari solusi dari
masalah ilmiah pada dasarnya adalah langkah-langkah
eliminasi  kesalahan, seperti yang diikuti oleh ilmuwan
dalam mencari kebenaran yang mendasari alam
semesta. Langkah-langkah ini mirip dengan langkah-
langkah dari proses kreatif dalam pembelajaran sains.

Sains sebagai proses mengandung komponen kreatif
dalam setiap langkahnya, karena setiap individu perlu
berfikir kreatif untuk mengembangkan pemahaman
dasar dalam ilmu pengetahuan. Salah satu tujuan
penting dari pembelajaran sains adalah untuk
mengembangkan pemikiran kreatif (Mukhopadhyay
and Sen, 2013). Keterampilan-keterampilan proses
ilmiah sebenarnya merupakan komponen-komponen
kreativitas ilmiah, jika siswa terlibat dengan kerja
penyelidikan maka mereka menjadi lebih kreatif dalam
penentuan variabel, metode, dan peralatan dan
sebagainya (Nur, 2014: 112).

Hubungan keterampilan proses sains dengan
creative thingking disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hubungan Keterampilan Proses dengan
Creative Thingking

Proses
Skill

Hierarchy of
Science
Process
Skills

Components of Creative
Thinking

Basic Observing Openness to Experience:
Being sensitive and
observant

Comparing Flexibility: Comparing from
multiple angles or viewpoints

Classifying Flexibility and Elaboration:
Considering multiple ways in
which things might be
grouped and providing
details about the attributes of
categories.

Measuring (Creative thinking is not
usually required)

Communicati
ng

Elaboration: Providing clear
and detailed explanations

Interme
-diate

Inferring Flexibility: Thinking about
various meanings before
deciding on the inference

Predicting Flexibility and Creative
Convergence
Considering a variety of
different possibilities and
then deciding on the most
plausible.

Advanc
ed

Hypothesizin
g

Resistance to Premature
Closure and Creative
Convergence: Making an
informed hypothesis after
considering multiple
possibilities rather than
jumping to conclusions

Defining and
controlling
variables

Elaboration: Carefully
planning how to control
variables

(Meador dalam Mohammed, 2006: 24-25)

Kreativitas dalam pendidikan sains disebut sebagai
juga scientific creativity (Mukhopadhyay and Sen,
2013: 3). Kreativitas ilmiah merupakan sifat intelektual
atau kemampuan memproduksi atau berpotensi
menghasilkan produk tertentu yang asli dan memiliki
nilai sosial atau pribadi, dirancang dengan tujuan
tertentu dengan menggunakan informasi yang diberikan
(Hu and Adey, 2010). Satu set hipotesis tentang
scientific creativity adalah: (1) Scientific creativity
berbeda dari kreativitas seni dan bahasa, kreativitas
ilmiah konsen dengan eksperimen kreatif sains,
penemuan dan pemecahan masalah dengan kreatif
sains, (2) Scientific creativity merupakan jenis
kemampuan yang meliputi faktor intelektual, (3)
Scientific creativity tergantung pada pengetahuan
ilmiah dan keterampilan proses ilmiah, dan (4)
kreativitas dan kecerdasan analisis merupakan dua
faktor yang berbeda pada fungsi tunggal yang berasal
dari kemampuan mental. Jadi, scientific creativity

State the problem

Gather information

Form a hypothesis

Test the hypothesis

Analyze data

Hypothesis not
supported

Hypothesis not
supported

Repeat
several time

Modify hypothesis

Draw conclusion
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merupakan kepekaan terhadap masalah, kemampuan
untuk menghasilkan ide baru yang dapat diterima
secara teknologi, kemampuan untuk bertanya,
memahami dunia sekitar, kemampuan untuk
pemecahan masalah, melihat solusi, merancang
eksperimen, berimajinasi, mengidentifikasi kesulitan,
membuat prediksi atau hipotesis (Hu and Adey, 2010).

Dimensi kreativitas ilmiah meliputi: (1) unusual
use, untuk mengukur kelancaran, fleksibilitas, dan
orisinalitas dalam menggunakan obyek untuk tujuan
ilmiah, (2) problem finding, mengajukan pertanyaan
baru, kemungkinan baru dari sudut pandang baru,
membutuhkan imajinasi dan diperlukan untuk membuat
kemajuan nyata dalam sains, hal ini mencetak tujuan
untuk kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas, (3)
product impovement, meningkatkan produk teknis,
mencetak kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas, (4)
creativity imagination, mengukur imajinasi ilmiah
siswa, dan dapat digunakan menilai kelancaran,
fleksibilitas, dan orisinalitas. (5) problem solving,
mengukur kemampuan pemecahan masalah kreativitas
ilmiah, (6) science experiment, menilai kemampuan
eksperimental yang kreatif, dan (7) product desain,
mengukur kemampuan mendesain produk ilmu
pengetahuan secara kreatif. Desain ini dapat mengukur
fleksibilitas produk, teknis, dan berpikir orisinalitas dan
imajinasi (Hu and Adey, P., 2002.; 2010).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen one

group pretest-posttest design. Penelitian dilaksanakan
antara bulan Oktober 2014 – Januari 2015 di FKIP
Unlam Banjarmasin. Subjek penelitian adalah 31
mahasiswa FKIP Unlam yang memprogram matakuliah
Fisika Dasar I semester ganjil 2014/2015. Pengumpulan
data menggunakan angket, tes, dan wawancara.
Kreativitas ditekankan kelancaran, fleksibilitas, dan
orisinilitas. Keterampilan proses ditekankan membuat
prediksi/hipotesis, mengidentifikasi variabel,
mendefinisi operasionalkan variabel, merancang
prosedur eksperimen dan tabel data, dan menarik
kesimpulan. Sikap kreatif ditekankan mengambil
resiko, merasakan tantangan, rasa ingin tahu, dan
imajinasi/ firasat. Teknik analisis data secara deskriptik
kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kreativitas Mahasiswa

Kreativitas merupakan cara berpikir dan bertindak
atau membuat sesuatu yang orisinil bagi individu itu
dan dihargai oleh orang itu atau orang lain. Hasil
angket pemahaman kreativitas awal mahasiswa dalam

hal orisinilitas, fleksibilitas, kelancaran, dan imajinasi
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pemahaman Kreativitas Awal Mahasiswa

Kompon
en

Tingkat Pemahaman Memberi
Contoh

S C K T B S T
Orisinilit

as
1.9 17.0 45.3 35.8 0.0 3.8 96.2

Fleksibili
tas

3.8 13.2 58.5 24.5 0.0 3.8 96.2

Kelancar
an

1.9 18.9 52.8 26.4 0.0 3.8 96.2

Imaginas
i

3.8 28.3 49.1 18.9 0.0 3.8 96.2

Rata-
rata

2.8 19.3 51.4 26.4 0.0 3.8 96.2

Ket: S = Sangat, C = Cukup, K =Kurang, T = Tidak
B = Benar, S = Salah, T = Tidak Bisa

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemahaman
kreativitas awal mahasiswa pada umumnya masih
kurang, karena dari 31 mahasiswa sebanyak 51,4%
kurang memahami, 26,4% tidak memahami, 19, 3%
cukup memahami, dan hanya 2,8% sangat paham.
Kenyataan ini diperjelas dengan sebanyak 96,2% tidak
bisa memberi contoh kreativitas dalam kehidupan
sehari-hari berkaitan dengan fisika dan 3,8% bisa
memberikan contoh tetapi salah. Selain itu juga,
ditunjukkan hasil pre test kreativitas mahasiswa dengan
menggunakan 7 butir soal SSCM meliputi unusual use,
problem finding, product improvement, creative
imagination, problem solving, science experiment, dan
product design yang diadaptasi dari Hu and Adey
(2012) disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Hasil Pre-test dan Post-test Kreativitas

Hasil pre-test kreativitas mahasiswa masih rendah,
karena skor kreativitas total dari 31 mahasiswa untuk
orisinilitas (46 poin), fleksibilitas (39 poin), kelancaran
(15 poin). Ada 14 mahasiswa tidak menyumbangkan
skor sama sekali, 15 mahasiswa menyumbang skor
kurang dari 10 poin, dan 2 mahasiswa menyumbang
skor 13 poin dan 18 poin. Kebanyakan mereka masih
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kebingungan menyelesaikan soal-soal kreativitas
terutama untuk indikator unusual use, design product,
problem solving, dan science experiment. Hasil ini
sesuai dengan Tabel 1, bahwa sebagian besar
mahasiswa memahami teori kreativitas tetapi mereka
kesulitan menerapkannya dalam permasalahan
keseharian berkaitan dengan fisika.

Skor kreativitas mahasiswa setelah mengikuti
pembelajaran dengan model SCL mengalami
peningkatan, dimana skor orisinilitas (209 poin),
fleksibilitas (279 poin), dan kelancaran (211 poin),
dengan sensitivitas berturut-turut 86,6%; 75,5%, dan
64,2%. Sensitivitas di atas 30% berarti butir-butir soal
kreativitas peka dan baik terhadap efek-efek
pembelajaran kreatif. Skor butir soal di atas 100 poin
dicapai pada butir soal unusual use, problem finding,
produk improvement, dan product design, tetapi masih
rendah untuk problem solving (55 poin) dan science
experiment (34 poin). Sehingga dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model
scientific creativity learning berpengaruh positif
terhadap proses pembelajaran untuk meningkatkan
kreativitas mahasiswa program studi pendidikan fisika.

Keterampilan Proses Mahasiswa
Pemahaman keterampilan proses sains awal

mahasiswa meliputi membuat prediksi/hipotesis,
mengidentifikasi variabel, mendefinisi operasionalkan
variabel, merancang prosedur eksperimen dan tabel
data, dan menarik kesimpulan kesimpulan disajikan
pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemahaman Keterampilan Proses
Awal Mahasiswa

Komponen
Tingkat Pemahaman Memberi Contoh
S C K T B S T

Hipotesis 13.2 71.7 15.1 0.0 3.8 11.3 84.9
Variabel 15.1 71.7 13.2 0.0 1.9 9.4 88.7
DOV 15.1 67.9 17.0 0.0 0.0 11.3 88.7
Prosedur 11.3 67.9 17.0 3.8 0.0 11.3 88.7
Tabel 15.1 67.9 15.1 1.9 0.0 11.3 88.7
Simpulan 15.1 66.0 17.0 1.9 0.0 11.3 88.7
Rata-rata 14.2 68.9 15.7 1.3 0.9 11.0 88.1
Ket: S = Sangat, C = Cukup, K =Kurang, T = Tidak

B = Benar, S = Salah, T = Tidak Bisa

Tabel 3 menunjukkan sebanyak 83,1% menyatakan
cukup-sangat memahami keterampilan proses sains,
tetapi dalam kenyataannya 88,1% tidak bisa memberi
contoh keterampilan proses dalam kehidupan sehari-
hari berkaitan dengan fisika dan 11% bisa memberikan
contoh tetapi salah. Berarti pemahaman keterampilan
proses sains mahasiswa secara umum juga masih

kurang. Hal tersebut diperkuat dari hasil pretest yang
disajikan pada Gambar 3.

Gambar 3. Hasil Pre-test dan Post-test
Keterampilan Proses Mahasiswa

Hasil pretest keterampilan proses sains mahassiswa
menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah
mampu berkreativitas dalam menyusun hipotesis
(80,6% tuntas) dan ngidentifikasi variabel (67,7%
tuntas), tetapi sebagian besar belum tuntas dalam
mendefinisi operasionalkan variabel, merancang
prosedur eksperimen, merancang tabel data
pengamatan, membuat prediksi data, dan menarik
kesimpulan berdasarkan data. Mahasiswa mendefinisi
operasionalkan variabel masih sebatas teori dan belum
operasional, merancang prosedur dan tabel data belum
sesuai dengan variabel yang diukur, dan mampu
menarik kesimpulan tetapi tidak berdasarkan data.
Mengingat antar indikator saling berkaitan dan
sistematis, maka ketika mahasiswa mengalami
kesulitan mengidentifikasi variabel dan mendefinisi
operasionalkannya maka akan mengalami kesulitan
untuk menuju langkah selanjutnya.

Ketuntasan indikator keterampilan proses
mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran dengan
model SCL pada umumnya mengalami peningkatan,
terutama keterampilan mengidentifikasi variabel
(90,3%), mendefinisi operasionalkan variabel (93,5%),
merancang prosedur percobaan (61,3%), dan
merancang tabel data (67,7%). Keterampilan
memprediksi data (41,9%) dan menarik kesimpulan
(22,65) juga mengalami peningkatan tetapi ketuntasan
indikator belum tercapai. Mahasiswa belum terbiasa
dan kesulitan melaksanakan praktikum berbasis ICT
yaitu menggunakan media PHET dan Macromedia
Flash. Mahasiswa juga kesulitan memprediksi data
yang akan diperoleh berdasarkan rancangan prosedur
percobaan dan tabel pengamatan, sehingga juga akan
kesulitan menarik kesimpulan berdasarkan data.
Ketuntasan indikator merumuskan hipotesis juga sudah
tercapai, tetapi mengalami penurunan 6,4% dari
sebelumnya. Sensitivitas semua indikator kecuali
merumuskan hipotesis (-6,5%) diatas 20% berarti butir-
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butir soal keterampilan proses umumnya peka terhadap
efek-efek pembelajaran dengan model SCL.

Mahasiswa yang terlibat dengan kerja penyelidikan
menggunakan keterampilan proses ilmiah, maka
mereka akan menjadi lebih kreatif dalam penentuan
variabel, metode, peralatan dan sebagainya (Nur, 2014:
112). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
pembelajaran kreatif berpengaruh positif terhadap
proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan
proses sains mahasiswa program studi pendidikan
fisika. Kreativitas dari kerja penyelidikan dapat diukur
dengan mengecek keterampilan proses mahasiswa
dalam mengajukan pertanyaan yang sesuai, penentuan
variabel-variabel, perencanaan eksperimen, dan
mencoba metode-metode yang berbeda (Nur, 2014).

Sikap Kreatif Mahasiswa
Kreativitas sebagai sikap, berupa kemampuan

untuk menerima perubahan dan kebaruan, kemauan
untuk bermain dengan ide-ide dan kemungkinan,
fleksibilitas dari pandangan, kebiasaan menikmati yang
baik, sambil mencari cara untuk memperbaikinya
(Harris, 2012). Pemahaman sikap kreatif mahasiswa
dalam hal mengambil resiko, merasakan tantangan, rasa
ingin tahu, dan imajinasi/firasat sebelum mengikuti
pembelajaran kreatif disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pemahaman Sikap Kreatif Awal Mahasiswa

Komponen
Tingkat Pemahaman Memberi

Contoh
S C K T B S T

MR
3.8 28.3 60.4 7.5 0.0 0.0

100.
0

MT 13.2 32.1 49.1 5.7 1.9 0.0 98.1
RI 9.4 64.2 22.6 3.8 0.0 3.8 96.2
IM

5.7 43.4 43.4 7.5 0.0 0.0
100.

0
Rata-rata 8.0 42.0 43.9 6.1 0.5 0.9 98.6

Ket: S = Sangat, C = Cukup, K =Kurang, T = Tidak
B = Benar, S = Salah, T = Tidak Bisa

Seperti kreativitas dan keterampilan proses,
pemahaman sikap kreatif awal mahasiswa dalam hal
mengambil resiko, merasakan tantangan, rasa ingin
tahu, dan imajinasi/ firasat secara umum juga masih
kurang, Meskipun sebanyak 50% menyatakan cukup-
sangat memahami sikap kreatif, tetapi dalam
kenyataannya 98,6% tidak bisa memberi contoh sikap
kreatif dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan
fisika dan 0,9% bisa memberikan contoh tetapi salah.
Kurang sikap kreatif mahasiswa ini secara nyata
tampak dari sebagian besar mahasiswa yang merasa
tidak memahami kreativitas maupun keterampilan

proses maka memilih tidak akan menjawab butir tes
tersebut. Sikap kreatif mahasiswa setelah mengikuti
pembelajaran kreatif disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Angket Sikap Kreatif Mahasiswa

Sikap kreatif mahasiswa setelah mengikuti
pembelajaran dengan model SCL secara umum sudah
sangat kreatif dan kreatif dalam mengambil resiko
(74,2%) dan rasa ingin tahu (67,7), sedangkan sikap
merasakan tantangan (48,4%) dan imajinasi (74,2%)
dalam kategori cukup kreatif, serta sikap mahasiswa
yang kurang kreatif dalam merasakan tantangan
(12,9%), imajinasi (6,5%), dan rasa ingin tahu (3,2%).
Perubahan sikap kreatif mahasiswa tampak dari
keberanian mahasiswa dalam menjawab semua butir tes
kreativitas maupun keterampilan proses. Mereka
menerima tantangan, berimajinasi, dan berani
mengambil resiko mengerjakan butir tes sesuai dengan
kemampuan.

PENUTUP
Simpulan
1. Pemahaman awal kreativitas, keterampilan proses,

dan sikap kreatif mahasiswa masih kurang.
Sebagian besar mahasiswa sudah memahami
teorinya tetapi merasa kesulitan mengaplikannya
dalam keseharian maupun produk teknologi
berkaitan fisika.

2. Pembelajaran kreatif berpengaruh positif terhadap
proses pembelajaran untuk melatihkan kreativitas.
Perolehan skor kreativitas untuk orisinilitas,
fleksibilitas, dan kelancaran meningkat, tetapi
sebagian besar masih kesulitan menyelesaikan soal
problem solving dan science experiment.

3. Pembelajaran kreatif berpengaruh positif terhadap
proses pembelajaran untuk melatihkan keterampilan
proses. Ketuntasan indikator keterampilan proses
meliputi  mengidentifikasi variabel (90,3%),
mendefinisi operasionalkan variabel (93,5%),
merancang prosedur percobaan (61,3%), dan
merancang tabel data (67,7%), memprediksi data
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(41,9%) dan menarik kesimpulan (22,65), tetapi
ketuntasan klasikal belum tercapai. Sebagian besar
mahasiswa kesulitan merancang prosedur percobaan
dan tabel data untuk mengukur/ mencatat variabel
yang diharapkan, kesulitan melaksanakan praktikum
berbasis ICT, memprediksi data dan menarik
kesimpulan berdasarkan prediksi data tersebut.

4. Pembelajaran berpengaruh positif terhadap proses
pembelajaran untuk melatihkan sikap kreatif
mahasiswa. Sikap mahasiswa setelah mengikuti
SCL yang sangat kreatif dan kreatif dalam
mengambil resiko (74,2%) dan rasa ingin tahu
(67,7), cukup kreatif dalam merasakan tantangan
(48,4%) dan imajinasi (74,2%), serta kurang kreatif
dalam merasakan tantangan (12,9%), imajinasi
(6,5%), dan rasa ingin tahu (3,2%). Perubahan sikap
kreatif mahasiswa tampak dalam menerima
tantangan, berimajinasi, dan berani mengambil
resiko mengerjakan butir tes kreativitas dan
keterampilan proses sesuai dengan kemampuan.

Saran
1. Media ICT disiapkan beberapa hari sebelum

pembelajaran.
2. Melatih dan membiasakan praktikum berbasis ICT

dengan menggunakan PHET atau Macromedia
Flash

3. Menyusun panduan melatihkan kreativitas dan
keterampilan proses berbasis ICT dalam
pembelajaran fisika
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Abstrak

Kurikulum 2013 menampilkan acuan dasar yang cukup mengesankan dengan karakteristik kurikulum
sesuai  kebutuhan pendidikan saat ini. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di beberapa SMA
Bondowoso yang telah melaksanakan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014, menunjukkan
bahwa kebutuhan bahan ajar fisika sesuai kurikulum 2013 sangat diperlukan. Sebagai realisasinya maka
akan diteliti pengembangan bahan ajar fisika berbasis lingkungan yang memuat konsep-konsep fisika
berdasarkan masalah lingkungan dan isu lokal. Hal ini akan mengarahkan siswa belajar lebih
memahami masalah dan kejadian lingkungan nyata sehingga mempengaruhi pola pikir siswa untuk lebih
peduli terhadap lingkungannya. Peningkatan prestasi belajar siswa memerlukan bahan ajar yang sesuai
kurikulum yang proses awalnya siswa sudah memiliki pengetahuan awal yang berasal dari
lingkungannya. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan bahan ajar Fisika berbasis lingkungan yang
dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Metode penelitian ini menggunakan penelitian
pengembangan yang memiliki tiga tahap yaitu pendahuluan (studi pustaka melalui penulusuran pustaka
dan studi lapangan meliputi observasi, wawancara dan angket kebutuhan bahan ajar kurikulum 2013),
pengembangan (bahan ajar dan isntrumen yang divalidasi oleh dua ahli materi dan guru) dan pengujian
(uji terbatas pada siswa yang berkemampuan tinggi, sedang dan rendah). Penilitian ini menyimpulkan
bahan ajar ini layak digunakan sesuai kurikulum 2013 yang berbasis aktivitas.

Kata Kunci : Kurikulum 2013, Lingkungan, Prestasi Belajar

Abstract

Curriculum 2013 show baselines are quite impressive with the characteristics of the curriculum
according to the needs of education today. Based on the observations that have been made in several high
schools that have implemented the curriculum Bondowoso 2013 in the academic year 2013/2014, show
that needs appropriate teaching materials physics curriculum in 2013 is needed. As the realization it will
be studied physics-based teaching materials development environment that includes the concepts of
physics based on environmental concerns and local issues. This will lead students learn to better
understand the issues and events that affect the real environment mindset of students to better care for the
environment. Improved student achievement requires appropriate teaching materials curriculum initially
process the students already have prior knowledge that comes from the environment. The purpose of this
research is to produce teaching materials physics-based environment that can improve student
achievement. This research method using the research development has three stages: preliminary
(literature through penulusuran library and field studies include observation, interviews and
questionnaires need curriculum resources in 2013), development (teaching materials and validated by
two isntrumen matter experts and teachers) and testing (test is limited to students who are capable of
high, medium and low). This research concludes this teaching materials appropriate to use the
appropriate activity-based curriculum in 2013.

Keywords : Curriculum 2013, Environment, Learning Achievement
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PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 menampilkan acuan dasar yang

cukup mengesankan dengan karakteristik sesuai
kebutuhan pendidikan saat ini yaitu mengembangkan
sikap spiritual, rasa ingin tahu, kreativitas kerjasama,
kemampuan intelektual psikomotorik dan belajar dari dan
untuk masyarakat (Kemendikbud, 2013).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Bondowoso
pada tahun 2013/2014, ada tiga SMA yang telah
melaksanakan kurikulum 2013. Analisis hasil observasi
menunjukkan, 60% guru membelajarkan siswa dengan
buku teks sehingga guru mengikuti pendekatan
pembelajaran setelah membaca buku teks yang disajikan,
2% melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan
saintifik yang disarankan dalam kurikulum 2013. 28%
melaksanakan pembelajaran di kelas tanpa melihat RPP.
10% kadang-kadang mengajar dengan pendekatan
pembelajaran lama dan baru.

Tuntuntan kurikulum mensyaratkan tujuan pengadaan
bahan ajar yaitu menyediakan bahan ajar yang
mempertimbangkan kebutuhan siswa, yaitu bahan ajar
yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau
lingkungan sosial siswa (Depdiknas, 2008). Sesuai
kermendikbud No. 71 Tahun 2013 ada buku guru dan
buku siswa. Pengadaan bahan ajar fisika menjadi sangat
penting dan berpengaruh dalam proses pembelajaran.
Beberapa penelitian tentang bahan ajar menyatakan
bahwa bahan ajar diperlukan untuk perbaikan kualitas
pembelajaran (Uno, 2007) yang berpengaruh positif
terhadap peningkatan hasil belajar siswa (walida, 2011;
Ernawati, 2013; Prasetyaningsih, 2013;Cunningswort,
1995; Ellianawati, 2012).

Bahan ajar Fisika bebasis lingkungan memuat
konsep-konsep fisika berdasarkan masalah lingkungan
nyata dan isu lokal yang ada disekitar siswa yang akan
mengarahkan siswa belajar memahami masalah dan
kejadian lingkungan nyata sehingga mempengaruhi pola
pikir siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungannya.
Puskurbuk (2008) menjelaskan, bahan ajar berbasis
lingkungan memberi kesempatan kepada siswa bekerja
secara aktif mencari, mengolah, menemukan dan
memanfaatkan bahan-bahan yang ada disekitar siswa.
Johnson (2002) menyatakan bahwa pembelajaran yang
dikaitkan dengan masalah lingkungan akan membantu
siswa menghubungkan materi dengan fakta sehingga
siswa dapat mengkontruksi pengetahuannya sendiri
karena telah mengenal peristiwa-peristiwa yang ada
disekitarnya. Fong Ma (2008) menyebutkan bahwa
pembelajaran berbasis masalah berorentasi lingkungan
akan lebih meningkatkan prestasi belajar siswa
dibandingkan dengan metode konvensional. Beberapa
penelitian terdahulu tentang pembelajaran bernuansa
lingkungan menyebutkan ada pengaruh yang signifikan
antara lingkungan dan prestasi belajar. Peran lingkungan
memberi pengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa
(Widyaningtyas, 2013; Wahyuni, 2012).

Akhir-akhir ini, penelitian yang terkait dengan bahan
ajar berbasis lingkungan yaitu IPA terpadu atau SETS
diprioritaskan untuk SD dan SMP (Farida, 2013; Yuliati,
2012 dan Rusilowati, 2012). Penelitian pengembangan
bahan ajar ini dikhususkan mengkaji Fluida statis karena

materi fluida statis dijumpai di kelas X dan fluida
Dinamis di kelas XI. Pemilihan materi pengembangan
bahan ajar ini berdasarkan pengetahuan awal siswa
sebagai dasar untuk mempelajari konsep selanjutnya.
Materi yang disajikan dari kurikulum 2013 yaitu
Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam
kehidupan sehari-hari

Sampai saat ini, penelitian tentang Fluida masih
sedikit dan tidak ada yang meneliti tentang bahan ajar
Fisika SMA kurikulum 2013 berbasis lingkungan. Akhir-
akhir ini, penelitian yang terkait dengan bahan ajar
berbasis lingkungan yaitu IPA terpadu atau SETS
diprioritaskan untuk SD dan SMP (Farida, 2013; Yuliati,
2012 dan Rusilowati, 2012). Penelitian tentang Fluida
pada dekade ini yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa
dalam memahami konsep Fluida statik dan bukan pada
penerapan atau teknologi aplikasinya. Berdasarkan
penelitian Unal, dkk. (2009) dan Chen, dkk. (2013)
disimpulkan secara umum siswa mengalami kesulitan
dalam memahami konsep Fluida, terutama kesulitan
dalam memahami konsep hidrostatik terutama konsep
terapung dan tenggelam.

Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilakukan
dengan bahan ajar yang menyajikan materi fisika
didasarkan pada masalah lingkungan karena siswa telah
memiliki pengetahuan awal tentang masalah lingkungan
yang ditemui dilingkungan sekitar siswa. Bahan ajar
fisika ini diharapkan dapat menuntun pengajar agar
membiasakan membelajarkan siswa dengan pendekatan
saintifik agar siswa memiliki kemampuan pola pikir
ilmiah untuk memecahkan masalah melalui pendekatan
yang sesuai (English, 2013; Rusilowati, 2012).

Melalui panduan seorang guru dalam proses belajar
mengajar (Loverude, dkk. 2011), diharapkan ada
pengaruh perkembangan pembelajaran fisika khususnya
untuk perbaikan pembelajaran di laboratorium fisika
(Chen, dkk. 2012). Melalui instruksi dari guru diharapkan
memberi pengaruh dari sebuah kolaborasi pembelajaran
terhadap pengalaman (minat) siswa sehingga lebih
memotivasi siswa dalam mengikuti pelajaran fisika
(Jones, 2013). Akibatnya, minat dan dukungan siswa
yang diperlukan untuk melaksanakan proyek-proyek
pembelajaran berdasarkan masalah-masalah (English dan
Kitsantas, 2013) kurikulum 2013 berbasis lingkugan
dapat terwujud melalui bahan ajar fisika SMA yang
dikembangkan.

Hadirnya kurikulum 2013 memberikan tantangan
kepada guru untuk menerapkan bahan ajar sesuai
lingkungan dan berpusat pada siswa untuk
memudahkannya dipelrlukan media yang sesuai dan
terjangkau siswa dengan menggunaan strategi
intruksional dalam pengantar fisika (Henderson, 2012)
yang dapat digunakan untuk menyikapi perubahan
kurikulum 2013 didasarkan pada pembelajaran (Swan,
2013) berbasis lingkungan.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan bahan ajar
Fisika berbasis lingkungan yang dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa.
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METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan

yang bertujuan mengembangkan produk berupa bahan
ajar fisika berbasis lingkungan dan digunakan siswa
SMA. Bahan ajar pengembangan ini dapat digunakan
sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 dan sekolah
rintisan bernuansa adiwiyata.

Desain penelitian dan pengembangan bahan ajar ini
mengikuti desain yang adopsi oleh sukmadinata,
2008:189. Yang terdiri dari tiga tahap yaitu :
1. Pendahuluan (studi pustaka melalui penulusuran

pustaka dan studi lapangan meliputi observasi,
wawancara dan angket kebutuhan bahan ajar
kurikulum 2013).

2. Pengembangan (bahan ajar dan isntrumen yang
divalidasi oleh dua ahli materi dan guru) dan

3. pengujian (uji terbatas pada siswa yang
berkemampuan tinggi, sedang dan rendah).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
I. Tahap Pendahuluan

Tahap pendahuluan merupakan kegiatan awal yang
dilakukan untuk membuat produk bahan ajar. Tahap ini
berupa studi pustaka dan survei lapangan untuk
mengetahui data-data yang diperlukan dalam melengkapi
studi tentang produk yang akan direncakan dalam tahap
pendahuluan.
a) Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan
informasi berkaitan dengan bahan ajar yang akan di buat
dalam draft, meliputi pengkajian kurikulum 2013
kompetensi inti, kompetensi dasar yang akan ditulis
sesuai dengan bahan ajar yang akan dikembangkan
berdasarkan analisis Kemendikbud No. 69 tahun 2013
tentang kurikulum SMA/MA, dan pengembangan
indikator pencapaian kompetensi didasarkan pada kajian
lingkungan dan informasi dari ketentuan program
adiwiyata yang telah dilaksanakan dalam sekolah yang
menerapkan program tersebut, mengkaji penelitian-
penelitian terdahulu tentang bahan ajar yang telah
digunakan di SMA bernuansa adiwiyata, mengkaji
konsep-konsep tentang strategi pembelajaran yang akan
digunakan dalam penelitian dan pengembangan serta
penyajian dan penulisan bahan ajar.

Penentuan materi bahan ajar fisika SMA yaitu
menyesuaikan antara masalah lingkungan secara global
berdasarkan isu-isu lingkungan lokal, global dan
internasional dan dibuat jejaring dengan konsep-konsep
fisika sebagai tema utama dalam bahan ajar yang
dikembangkan dalam teknologi terapan untuk membantu
memecahkan masalah lingkungan yang terjadi pada
rerata sekolah yang melaksanakan program adiwiyata
atau sekolah yang bernuansa adiwiyata. Pengkajian
materi yang akan dikembangkan dalam bahan ajar ini
juga didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar
dan standar isi untuk menentukan materi pokok yang
akan dikembangkan dalam bahan ajar. Analisis
kurikulum 2013 dilakukan dengan mempelajari semua
komponen kurikulum dan buku-buku fisika dan
lingkungan belajar siswa yang relevan sebagai bahan

penelitian dan pengembangan bahan ajar fisika SMA
berbasis lingkungan.
b) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data
tentang bahan ajar fisika yang digunakan pada sekolah
yang menerapkan program adiwiyata  atau sekolah
bernuansa adiwiyata disaat kurikulum 2013 diberlakukan.
Untuk studi lapangan dilakukan observasi pada tiga
masalah utama yaitu :
1) Penggunaan bahan ajar fisika dan keterkaitannya

dengan tema lingkungan yang digunakan sebelum dan
setelah kurikulum 2013 dilaksanakan.

2) Lingkungan sekolah yang meliputi sarana prasarana,
laboratorium dan masalah-masalah lingkungan yang
dijadikan sarana pembelajaran siswa.

3) Kondisi siswa yang dibelajarkan selama belum
mendapatkan bahan ajar fisika yang sesuai kurikulum
2013.
Melalui observasi, angket dan  survei yang akan

dilakukan dilapangan maka akan dibuat draft bahan ajar
fisika SMA berbasis lingkungan dan strategi
pembelajarannya menyesuaikan dengan  karakteristik
materi-materi fisika SMA yang akan disajikan dalam
bahan ajar yang dikembangkan. Pembuatan draft bahan
ajar mengikuti kebutuhan sekolah bernuansa adiwiyata,
kondisi siswa yang dipilih pada kelas IPA dan sekolah
tersebut telah menerapkan kurikulum 2013.

c) Draft Bahan Ajar
Draft bahan ajar dibuat untuk sekolah yang

menerapkan kurikulum 2013 dan bernuansa adiwiyata
dengan sasaran pengguna yaitu siswa SMA kelas IPA
pada pokok bahasan fluida. Materi fluida yang menjadi
kajian dalam pengembangan bahan ajar ini di khususkan
pada pada fluida ideal. Fluida ideal yaitu zat alir yang
tidak dapat dimampatkan dan tidak mempunyai gesekan
dakhil atau kekentalan (Zemansky, 1994:327). Tema
fluida banyak dijumpai di lingkungan seperti kekeringan
pada musim kemarau membutuhkan air, polusi udara
membutuhkan sanitasi udara sehingga memungkinkan
membuat bahan ajar fisika berbasis lingkungan yang
sesuai dengan kebutuhan sekolah bernuansa adiwiyata
dan telah melaksanakan kurikulum 2013.

II. Tahap Pengembangan
Pengembangan Draft Bahan Ajar
Pengembangan bahan ajar fisika SMA berbasis

lingkungan ini meliputi :
a) Analisis Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar
merupakan kegiatan identifikasi analisis kurikulum 2013
yang terdapat dalam Permendiknas No.69 Tahun 2013
tentang kurikulum SMA/MA yang dapat dikembangkan
sesuai dengan analisis standar isi (kerangka dasar,
sturktur kurikulum, beban belajar dan kalender
pendidikan), analisis SKL dan analisis standar proses. Ini
dilakukan untuk mempermudah penyesuaian bahan ajar
yang dikembangkan dengan kebutuhan sekolah,
kebutuhan proses pembelajaran dan kebutuhan lulusan
yang diharapkan. Kompetensi inti dan komptensi dasar
fisika SMA kelas IPA yang digunakan untuk
pengembangan bahan ajar ini yaitu  KD. 3.7 Menerapkan
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hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan
sehari-hari dan 4.7 Merencanakan  dan  melaksanakan
percobaan  yang  memanfaatkan  sifat-

sifat fluida  untuk  mempermudah  suatu pekerjaan
b) Identifikasi Lingkungan Belajar

Identifikasi lingkungan belajar dilakukan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas tentang lingkungan
belajar disekolah pada umumya dan dapat digunakan
sebagai media belajar melalui dokumentasi, kajian
konsep lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat,
lingkungan yang ada di indonesia atau dunia yang dapat
dipelajari oleh siswa untuk mengenal, memelihara,
merawat dan melestarikan budaya cinta lingkungan serta
kajian konsep-konsep fisika yang terkait dengan materi
pokok bahasan sesuai kompetensi dasar. Pengkajian
lingkungan ini meliputi isu-isu lokal dan global yang
berkaitan dengan kajian penelitian dan pengembangan
bahan ajar fisika SMA Kurikulum 2013.
c) Identifikasi Siswa dan Masyarakat Pembelajar

Identifikasi siswa dan masyarakat pembelajar perlu
dilakukan untuk mendapatkan data yang jelas tentang
karakteristik pembelajar dan lingkungan masyarakat
pendukungnya. Bahan ajar yang dikembangkan ini perlu
menyesuaikan dengan keberadaan siswa yang sekolahnya
menerapkan kurikulum 2013 dan sekolah bernuansa
adiwiyata, kebutuhan pembelajaran siswa dan masyarakat
untuk memperoleh nilai guna yang lebih bermanfaat
tentang Fisika dan keterkaitan dengan lingkungannya.
Lebih spesifik lagi bahan ajar yang dikembangkan akan
digunakan pada jenjang SMA kelas IPA yang telah
menerapkan kurikulum 2013 dan sekolah bernuansa
adiwiyata. Bahan ajar ini juga mengkaji tujuan
pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi
dalam hubungannya dengan  keterbatasan waktu yang
tersedia dalam kalender pendidikan. Analisis tujuan
pembelajaran dengan meninjau muatan lokal, konsep-
konsep isu lokal dan global melalui perencanaan program
tahunan, program semester dan perencanaan tatap muka
per minggu.
d) Analisis Sumber Belajar

Sumber belajar yang digunakan dalam penelitian
pengembangan bahan ajar fisika kurikulum 2013 ini yaitu
: Permendiknas No. 69 tahun 2013 tentang kurikulum
SMA/MA, buku ajar fisika yang relevan dengan kajian
pengembangan bahan ajar, kajian isu lokal yang ada
dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, isu global
yang dapat dijadikan media belajar bagi siswa dalam
bahan ajar ini untuk menciptakan proses pembelajaran
yang sesuai dengan karakteristik materi fisika yang
memiliki jejaring dengan tema-tema lingkungan.
e) Mengembangkan Soal-Soal Konseptual Dan

Kontekstual
Pengembangan soal konseptual dan aktual sesuai

konsep fisika terkait dengan isu lokal dan isu global
merupakan salah upaya dalam mengukur hasil belajar
untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah fisika dan Lingkungan.

Pengembangan bahan ajar fisika berbasis lingkungan
ini dimulai dengan identifikasi materi fisika sesuai
standar isi, standar proses dan standar kompetensi lulusan
sesuai dengan permendiknas No.69 tahun 2013 tentang

kurikulum SMA/MA, identifikasi tema lingkungan yang
bersesuaian dengan kompetensi dasar fisika dan kajian
isu lokal dan global yang dapat menjadi media belajar
bagi siswa. Untuk pengembagan bahan ajar ini dilengkapi
dengan penyusunan silabus, RPP, draf bahan ajar, contoh
soal, eksperimen dan soal evaluasi hasil belajar.

Uji Ahli
Validasi bahan ajar digunakan untuk mengetahui

kekurangan bahan ajar yang telah disusun dalam draft
agar mendapatkan masukan tentang isi materi dan
kelayakan bahan ajar yang dikembangkan. Validasi ini
dilakukan oleh dua dosen fisika yang berkualifikasi
pendidikan S3 dan mengajar minimal lima tahun dan dua
guru SMA yang berkualifikasi pendidikan S1 dan
pengalaman mengajar lima tahun. Bahan ajar yang telah
divalidasi dan mendapat masukan, saran direvisi
berdasarkan masukan dan saran dari validator.

Komentar ahli materi untuk bahan ajar fisika berbasis
lingkungan yaitu : penulisan daftar isi yang tidak
konsisten, dan keterangan gambar pada halaman 5 dan
halaman 20 kurang tepat. Saran untuk instrument soal
agar  diberikan uraian jawaban dan logika pengerjaannya.

Revisi Produk Awal Bahan Ajar
Setelah bahan ajar divalidasi oleh validator tentang

materi dan isinya, bahan ajar di perbaiki berdasarkan
saran dari validator. Perbaikan materi dan isinya
berdasarkan kriteria penilaian instrumen untuk uji ahli
berupa angket validasi bahan ajar yang tersedia dalam
lampiran penilaian uji ahli.

Revisi telah dilakukan berdasarkan rubrik penilaian
dari ahli materi menyatakan bahwa bahan ajar sudah
baik. Ahli materi memberikan revisi tentang penulisan,
huruf pengetikan, tata letak keterangan gambar, warna
sampul buku dan kalimat info yang tertera pada
keterangan gambar. Beberapa hasil validasi oleh ahli
materi sebagai berikut :

Gambar 1. Kesalahan pengetikan
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Gambar 2. Keterangan gambar kurang

Gambar 3. Keterangan gambar

Gambar 4. Kesalahan penulisan indeks

Uji skala kecil
Bahan ajar diuji cobakan kepada sepuluh siswa SMA

kelas XII IPA yang pernah yang berkemampuan rendah
empat siswa, berkemampuan sedang tiga siswa dan
berkemampuan tinggi tiga siswa agar didapatkan rerata
daya tangkap secara normal. Pengujiannya dilakukan
secara klasikal yaitu meninjau dan mencermati materi
dan isi bahan ajar. Selama uji coba kepada siswa, siswa
diperkenankan mengisi angket yang disediakan  peneliti.
Setelah membaca bahan ajar siswa diminta memberikan
komentar tentang bahan ajar dalam isian angket yang
disediakan.

Revisi Produk Akhir Bahan Ajar
Berdasarkan angket dan komentar yang diberikan

oleh siswa SMA kelas XII IPA , Bahan ajar yang telah

diujicobakan dalam  skala terbatas di revisi untuk
membuat produk bahan ajar final berupa bahan ajar fisika
berbasis lingkungan. Revisi akhir dari bahan ajar ini
merupakan hasil penyusunan akhir dari pengembangan
bahan ajar yang telah memiliki relevansi kesesuaian
antara materi, isi, kurikulum 2013, lingkungan dan layak
digunakan sebagai bahan ajar Fisika berbasis lingkungan.

Bahan ajar Fisika berbasis Lingkungan yang telah
mendapat validasi dan diperbaiki  penulisan isi dan
materinya perlu diuji untuk mengetahui kelayakan bahan
ajar dan tingkat kesukaran atau kemudahan  siswa dalam
belajar menggunakan bahan ajar pengembangan ini serta
untuk mengetahui kesesuaian bahan ajar dengan
kurikulum 2013 yang berlaku di SMA.
III. Uji Coba Produk Bahan Ajar Sekala Besar

Untuk mengetahui bahan ajar fisika berbasis
lingkungan efektif dalam membantu proses pembelajaran
kurikulum 2013 dan mengetahui capaian prestasi belajar
siswa serta persepsi tentang bahan ajar yang diuji
cobakan maka digunakan respon dan komentar siswa
setelah dibelajarkan dengan bahan ajar  pengembangan
ini. Perubahan hasil belajar siswa di ukur dari
kemampuan siswa memecahkan masalah soal-soal
konsep Fisika konsep lingkungan serta perubahan sikap
peduli terhadap lingkungan.

Bahan ajar yang telah mendapat revisi akhir di
ujicoba kepada siswa SMA kelas IPA. Dipilih kelas IPA
sesuai dengan jenjang bahan ajar yang dibuat
diperuntukkan bagi siswa kelas IPA. Untuk uji coba
produk bahan ajar skala besar/lapangan, melibatkan dua
kelas IPA yang dibagi menjadi dua Kelas yaitu kelas
kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol adalah kelas
yang mendapatkan pembelajaran konvensional dan bahan
ajar yang disediakan dari sekolah dan kelas eksperimen
adalah kelas uji coba yang dibelajarkan dengan bahan
ajar berbasis lingkungan. Jumlah siswa masing-masing
kelas yaitu 32 siswa. Di SMA Negeri 1 Prajekan  ada tiga
kelas IPA terdiri dari satu kelas unggulan dan dua kelas
IPA Standar. Dua kelas Standar ini menjadi kelas
eksperimen dan kelas kontrol yang rata-rata siswanya
memiliki kemampuan sama.

Uji produk lapangan, penelitian dan pengembangan
bahan ajar ini meliputi:

1) Desain Uji Coba, 2) Subyek Uji Coba Produk
Bahan Ajar, 3) Jenis Data, 4) instrumen pengumpulan
data dan 5) teknik Analisis data.

1) Desain Uji Coba
Untuk mengetahui kelayakan bahan ajar setelah

direvisi oleh validator isi, materi dan revisi uji pengguna
skala kecil maka penelitian pengembangan bahan ajar ini
di uji coba pada kelas eksperimen dan kelas kontrol
sebagai berikut :

R X O2
R O4

Sugiyono (2010:112)
Gambar  5. Desain Uji Coba Penggunaan Bahan Ajar
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.

Keterangan :
R = pengambilan Kelas secara Random
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O2=  Postes Kelas eksperimen
O4 = Postes Kelas Kontrol
Tujuan uji coba desain ini adalah untuk mengetahui

respon, minat, hasil belajar, perubahan sikap siswa untuk
peduli pada lingkungan dan ketuntasan siswa belajar.
Perlakuan pembelajaran untuk kelas eksperimen dan
kelas kontrol berbeda dari segi bahan ajar yang
digunakan dan pembelajaran dikelas  menggunakan RPP
yang sama kecuali bahan ajar mengarahkan perbedaan
pembelajaran sesuai dengan bahan  ajarnya. Hasil  uji
coba dianalisis dengan uji t dan instrumen pengukuran
sehingga dapat disimpulkan hasil belajar siswa dengan
bahan ajar yang berbeda tersebut apakah ada perbedaan
signifikan antara siswa yang dibelajarkan dengan bahan
ajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.

2) Subjek Uji Coba Produk Bahan Ajar
Bahan ajar yang dikembangkan, pertama-tama di uji

coba pada ahli materi dan isi untuk mengetahui
kekurangannya agar mendapatkan saran-saran yang
diperlukan untuk perbaikan penelitian dan pengembangan
bahan ajar. Ahli materi ini adalah dosen fisika
Universitas Negeri Malang berkualifikasi pndidikan S3,
berpengalaman minimal lima tahun dan ahli dalam
bidangnya. Hasil uji coba pada ahli, direvisi dan di uji
coba kembali pada guru fisika SMA, berkualifikasi
pendidikan minimal S1 dan berpengalaman minimal lima
tahun. Uji coba pada guru ini untuk mengetahui
kesesuaian antara materi, isi, kondisi sekolah yang
menerapkan kurikulum 2013 dan sekolah adiwiyata.
Saran dan masukan dijadikan acuan untuk perbaikan
penelitian dan pengembangan bahan ajar.

Setelah revisi dilakukan maka uji bahan ajar
pengembangan diuji coba dalam skala kecil. Subjek uji
coba skala kecil terbatas pada sepuluh siswa SMA kelas
XII IPA yang pernah mengikuti pelajaran fluida dan
meminta siswa memberikan tanggapan dan respon
melalui angket yang disediakan. Sepuluh siswa SMA
subjek uji coba ini terdiri dari empat siswa
berkemampuan tinggi, tiga siswa berkemampuan sedang
dan tiga siswa berkemampuan rendah. Kemampuan siswa
tinggi, sedang dan rendah berdasarkan nilai raport,
pendapat guru mata pelajaran fisika dan wali kelasnya.
Revisi hasil uji coba terbatas dijadikan acuan untuk
penyusunan bahan ajar fisika berbasis lingkungan final
yang akan diuji coba dalam skala besar pada kelas
eksperimen.

Subjek uji coba produk penelitian dan pengembangan
bahan ajar ini adalah siswa kelas IPA yang belum pernah
menempuh materi fluida kompetensi dasar 3.7 dan 4.7
yang dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.
Pengambilan sampel kelas eksperimen dan kontrol secara
undian (random), sehingga tidak ada  intervensi kelas
tertentu untuk menjadi lebih baik.
3) Jenis Data

Data penelitian dan pengembangan merupakan jenis
data kualitatif dan kuantitatif. Data kualititatif diperoleh
dari hasil angket, komentar, saran, dari subjek uji coba,
reviuw hasil validasi oleh validator berupa saran dan
respon siswa tentang bahan ajar yang telah digunakan.
Data hasil penelitian dan pengembangan di analisis

menjadi rujukan perbaikan, pengkajian dan pembahasan
bahan ajar agar didapatkan informasi yang jelas tentang
produk penelitian dan pengembangan bahan ajar.

Data kuantitatif, diperoleh dari penilaian oleh
validator, dianalisis sesuai kriteria penilaian produk
penelitian dan pengembangan bahan ajar subjek uji coba
ahli materi dan isi. Kriteria penilaian bahan ajar
ditentukan dengan nilai 1, 2, 3 dan 4. Penilaian angka
tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut : 1) Sangat
Kurang; 2) Kurang; 3) Baik; 4) Sangat Baik. Data
kuantitatif juga ditinjau dari penilaian postes hasil belajar
siswa untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa
kelas ekspereimen dan kelas kontrol. Analisis data hasil
belajar siswa menggunakan uji t.

4) Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan

menggunakan dua cara. Untuk data kualitatif digunakan
angket, interviu, komentar siswa, guru fisika pada subjek
uji coba dengan instrumen pengumpulan data terdapat
pada lampiran. Angket untuk validator, guru, uji skala
terbatas dan angket untuk subjek pengguna terdapat pada
lampiran. Untuk data kuantitatif digunakan kriteria
penilaian bahan ajar yang ditransformasi kedalam skala
nilai sebagai berikut :
Tabel. 3.3 Kriteria Penilaian Kelayakan Bahan Ajar

N
No

Kriteria
Penilaian

Transformasi
Penilaian

Keterangan

1 Sangat
Kurang

0 – 1 Revisi

2 Kurang 1,1 – 2 Perlu di Revisi
3 Layak 2,1 – 3 Revisi Sebagian
4 Sangat

Layak
3,1 – 4 Tidak di Revisi

Arikunto (2006:242)
5) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan meninjau data
yang didapatkan di lapangan. Data berupa informasi hasil
angket, komentar, saran, interviu dikategorikan dalam
data kualitatif, sehingga analisisnya menggunakan kajian
terhadap sebaran respon, komentar dari subjek pengguna
bahan ajar yang dikembangkan. Pengkajian data kualitatif
disesuaikan  dengan kajian teori untuk mendapatkan
status yang jelas tentang data-data yang diperoleh apakah
bahan ajar memiliki kelayakan untuk digunakan atau
belum layak. Data kelayakan bahan ajar sesuai Tabel 3.3
berupa penilaian bahan ajar yang dilakukan oleh validator
materi dan isi di hitung dengan menggunakan rumus
validasi sebagai berikut :

Y =

Keterangan :
Y = prosentase skor Jawaban Validator;

total skor jawaban oleh validator
= skor tertinggi

N = total banyaknya item
Revisi dilakukan terhadap materi yang ditandai

oleh validator ahli dan guru dengan melihat saran yang
berada dalam rubrik instrument penilaian bahan ajar.
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Data hasil belajar siswa berupa postes yang berupa
soal uji tes prestasi belajar siswa yang hasilnya dihitung
dengan menggunakan uji t untuk mengetahui perbedaan
hasil belajar kelas eksperimen dengan menggunakan
bahan ajar fisika berbasis lingkungan dan kelas control
menggunakan bahan ajar Fisika SMA yang ada disekolah
tersebut.

Pembahasan
Pengembangan Bahan Ajar Fisika Berbasis

lingkungan merupakan bahan ajar cetak yang
dikembangkan dari masalah nyata yang terdapat di
lingkungan sekitar siswa, berbasis aktivitas dan
berorentasi belajar mandiri. Bahan ajar ini terdiri dari dua
bagian yaitu buku siswa dan buku guru. Buku guru dan
buku siswa di validasi oleh ahli materi yang
pendidikannya S3 dan bergelar doktor dan guru SMA
yang pendidikanya minimal S1 dan berpengalaman
mengajar minimal lima tahun. Hasil validasi oleh ahli
materi di revisi yang kemudain di uji coba skala kecil
pada siswa kelas XII IPA. Saran dan komentar dari uji
skala kecil kembali diperbaiki sehingga dihasilkan bahan
ajar yang siap untuk di uji coba pada siswa kelas
eksperimen.

Bahan ajar ini menampilkan karakteristik bahan ajar
sesuai kurikulum 2013 yang berbasis aktivitas dan
berorentasi siswa belajar secara, kreatif, mandiri dan
membuat siswa aktif karena bahan ajar ini merupakan
penuangan pendekatan sains atau scienctific approach.

Bahan ajar ini dapat dipahami oleh siswa karena
permasalahan awal yang ditunagkan telah diketahui oleh
siswa. Hal ini menimbulkan ketertarikan siswa untuk
mendalami konsep yang ditawarkan oleh guru ketika
guru memberikan instruksi dalam proses pembelajaran.
Pemberian instruksi dari guru diharapkan memberi
pengaruh dari sebuah kolaborasi pembelajaran terhadap
pengalaman (minat) siswa sehingga lebih memotivasi
siswa dalam mengikuti pelajaran fisika (Jones, 2013).
Akibatnya, minat dan dukungan siswa yang diperlukan
untuk melaksanakan proyek-proyek pembelajaran
berdasarkan masalah-masalah (English dan Kitsantas,
2013) kurikulum 2013 berbasis lingkugan dapat terwujud
melalui bahan ajar fisika SMA yang dikembangkan.
Melalui panduan seorang guru dalam proses belajar
mengajar (Loverude, dkk. 2011), diharapkan ada
pengaruh perkembangan pembelajaran fisika khususnya
untuk perbaikan pembelajaran di laboratorium fisika
(Chen, dkk. 2012).

PENUTUP
Simpulan

Pengembangan Bahan ajar Fisika Berbasis
Lingkungan ini dapat digunakan pada jenjang pendidikan
SMA/MA sesuai dengan kurikulum 2013 yang dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa.
Saran

Sangat penting jika semua materi Fisika SMA
dikembangkan oleh guru mata pelajaran berdasarkan
pengembangan bahan ajar berbasis lingkungan yang
dikenal oleh siswa sehingga siswa memiliki pengetahuan
awal dalam mempelajari konsep-konsep fisika.
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Abstrak
Telah dilakukan pengujian sampel menggunakan soal tes diagnostik untuk menguji miskonsepsi yang
dialami siswa SMA pada materi listrik statis dan listrik dinamis. Dalam penelitian ini peneliti
memberikan soal soal tes diagnostik pada sampel yang berbeda untuk tiap materinya. Titik berat yang
didiagnosa mengalami miskonsepsi pada materi listrik statis diantaranya meliputi konsep benda
bermuatan, gaya dan medan listrik, serta bola konduktor. Sedangkan  pada listrik dinamis titik
beratnya adalah GGL dan tegangan jepit, terhubung singkat (konsleting), serta konsep daya. Hasil
yang didapatkan adalah siswa mengalami masing –masing miskonsepsi untuk konsep benda bermuatan
sebesar 80%, konsep gaya dan medan listrik 20%, konsep bola konduktor 35%, konsep GGL dan
tegangan jepit 55%, konsep terhubung singkat (konsleting) 65%, dan konsep daya 60%. Kesimpulan
dari penelitian yang telah dilakukan adalah Miskonsepi yang terjadi pada siswa masih tinggi untuk
konsep benda bermuatan sebesar 85% dan konsep terhubung singkat (konsleting) sebesar 65%. Hasil
ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan  untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk solusi yang
tepat.

Kata Kunci: miskonsepsi, soal tes diagnostik, listrik statis dan listrik dinamis.

Abstract
Sample testing has been done using a diagnostic test questions to test high school student’s
misconceptions experienced in concept static electricity and dynamic electricity . In this study,
researchers gave questions about diagnostic tests on different samples for each concept . The emphasis
of the diagnosed with misconceptions on the material including the concept of static electricity are
charged objects , force and electrical fields , and the conductor ball . While the emphasis of dynamic
electricity are voltage GGL -flops , short-circuit , and the concept of power . The results obtained are
experiencing respective misconceptions students to the concept of charged objects by 80 % , the
concept of force and the electric field 20 % , conductor ball concept 35 %, the concept of GGL and
voltage flops 55 % , the concept of short-circuit  65 % , and  power concept 60 %. The conclusion of
the research that has been done is misconception happens to students is still high for the concept of
charged objects by 85 % and the concept of short-circuit  by 65 % . These results are expected to be
used as material for further research for the best solution.

Keywords: misconception, diagnostic test questions, static electricity and dynamic electricity

PENDAHULUAN

Mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran
dalam rumpun sains, sehingga hakikat fisika dan hakikat
sains dapat disamakan persepsinya. Hakikat sains adalah
ilmu pengetahuan yang objek pengamatannya adalah
alam dengan segala isinya termasuk bumi, tumbuhan,
hewan, serta manusia. Sains adalah ilmu pengetahuan
yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode
berdasarkan observasi. Menurut Depdiknas (2003: 6),
sains berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam
secara sistematis, sains bukan hanya penguasaan
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-
konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan

suatu proses penemuan. Sedangkan menurut Ost dan
George, sains merupakan aktivitas manusia yang
berkembang sebagai alat intelektual untuk memudahkan
mempelajari dan mengatur lingkungan. Sebagai sebuah
metode, sains berlaku relatif stabil dan universal, namun
sebagai pengetahuan, sains mengalami perubahan terus
menerus.

Fisika sebagai salah satu cabang dari mata pelajaran
sains, memiliki hakikat yang hampir sama dengan
hakikat sains. Fisika berkaitan dengan kegiatan mencari
tahu bagaimana proses-proses sesuatu terjadi di sekitar
kita, baik benda hidup maupun benda mati melalui
beberapa metode ilmiah. Fisika merupakan ilmu yang
lahir dan dikembangkan melalui langkah-langkah
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observasi, perumusan masalah, pengujian hipotesis
lewat eksperimen, pengajuan kesimpulan, dan
pengajuan teori atau konsep.

Mengenai konsep dapat didefinisikan sebagai abstraksi
dari sesuatu yang memiliki ciri atau karakteristik dan
memiliki contoh serta diberikan penamaan. Sedangkan
menurut Ibrahim (2012) konsep adalah kumpulan
stimulus (fakta, benda, peristiwa, dll) yang memiliki ciri
sama (atribut). Atribut adalah ciri esensial yang
membedakan contoh konsep dari yang bukan contoh
konsep. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan
Ausubel dalam Ibrahim (2012) concept is an objects,
events, situations, or properties that possess common
critical attributs and are designated in any given culture
by some accepted sign or symbol. Inilah yang hendak
ditransferkan kepada siswa melalui proses
pembelajaran.

Namun pada proses transfer pengetahuan yang terjadi
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, sangat sering
ditemui ketidaksesuaian antara konsep yang
disampaikan guru dan yang ditangkap dalam benak
siswa. Siswa merasa materi yang telah didapatkan
(ditangkap dalam benak siswa) sudah benar dan itu yang
dipegang erat. Pada kenyataannya terkadang apa yang
telah dipegang erat tersebut bila diuji lebih lanjut akan
didapatkan hasil yang kurang tepat. Tetapi siswa masih
merasa apa yang dianutnya adalah benar (kukuh dengan
konsep yang dimiliki) Inilah yang disebut dengan
miskonsepsi.

Permasalah miskonsepsi adalah hal yang sangat
dikhawatirkan saat ini di dunia pendidikan. Hal ini
sangat meresahkan karena miskonsepsi dapat dialami
siapapun, baik siswa, guru, dosen, guru besar ataupun
profesor sekalipun. Bentuk dari miskonsepsi tersebut
adalah seseorang yang sudah sangat betul-betul yakin
akan konsep yang dipegangnya selama ini ternyata jika
diuji lebih mendalam mengalami kesalahan.
Kekhawatiran itu pula yang memotivasi peneliti untuk
mencoba sedikit menguak beberapa hal tentang
miskonsepsi yang dialami oleh siswa serta mencari
solusi yang tepat dan efektif untuk mengatasi
miskonsepsi . Dalam artikel ini setidaknya ada dua
materi yang akan dibahas yaitu tentang listrik statis dan
listrik dinamis.

Konsep didefinisikan sebagai kumpulan stimulus (fakta,
benda, peristiwa,All) yang memiliki ciri sama (atribut).
Atribut dalam hal ini merupakan ciri esensial yang
membedakan contoh konsep dari yang bukan konsep.
Dalam proses pembelajaran setiap siswa perlu untuk
diajarkan konsep suatu materi secara benar, sehingga
dalam memaknai suatu fenomena yang terjadi tidak
salah.

Pada dasarnya setiap siswa sudah memiliki konsep atau
pemahaman masing – masing terkait dengan suatu
fenomena atau kejadian yang dihadapinya. Pemahaman
yang dimiliki ini disebut dengan konsep awal
(prakonsepsi). Akan tetapi konsep awal yang dimiliki
oleh siswa tersebut sebagian sudah sesuai dengan

konsep ilmiah yang sebenarnya dan sebagian lagi sangat
berbeda dengan konsep ilmiah yang sebenarnya.
Prakonsepsi ini mudah diubah apabila siswa ditunjukkan
konsep yang benar. Sedangkan  Apabila siswa tidak mau
berubah prakonsepsinya meskipun telah ditunjukkan
konsep yang benar maka hal ini disebut dengan
Miskonsepsi Jadi, Miskonsepsi dapat dikatakan sebagai
suatu keadaan ketidaksesuaian antara Prakonsepsi
dengan konsep yang benar dan siswa tersebut cenderung
tidak mau merubah prakonsepsi yang dimilikinya.

Berikut bagan hubungan antara pemahaman konsep dan
keyakinan terhadap konsep

Gambar 1 . Bagan miskonsepsi

Jika seseorang yang diuji, antara konsep dan konsepsi
yang dimiliki sesuai maka, disebut paham. Tetapi
apabila tidak cocok, maka inilah yang disebut
miskonsepsi (kurang bagan)

Sekilas pembahasan terkait dengan listrik statis adalah
sebagai berikut. Inti atom atau disebut nukleus terdiri
atas proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron
yang bergerak terus-menerus. Elektron pada atom dapat
keluar atau masuk ke dalam susunan atom. Jika elektron
keluar dari susunan atom, maka jumlah proton dalam
atom lebih banyak dari jumlah elektron, sehingga atom
menjadi bermuatan positif. Sedangkan apabila elektron
masuk pada susunan atom, maka jumlah proton dalam
atom lebih sedikit dari jumlah elektron, sehingga atom
menjadi bermuatan negatif. Atom akan bersifat netral
(tidak bermuatan) bila jumlah proton dalam inti atom
sama dengan jumlah elektron yang mengitari inti atom
tersebut. Ini adalah konsep dasar suatu benda bisa
bermuatan positif, negatif, atau netral. Sesuatu yang
berpindah itu adalah elektron, bukan proton.

Setelah memahami penjelasan tersebut, kasus penggaris
plastik yang digosokkan pada rambut menjadi
bermuatan listrik karena elektron dari rambut berpindah
ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik
kelebihan elektron. Akhirnya penggaris plastik tersebut
menjadi bermuatan negatif. Berdasarkan penjelasan
tersebut dapat disimpulkan pula bahwa sebuah benda
netral dapat bermuatan listrik statis dengan jalan
digosokkan.

Contoh lainnya, yaitu ketika ebonit (karet vulkanisasi
yang keras, berwarna hitam, dibuat dari campuran karet
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dan belerang, salah satu bahan isolator) digosok dengan
kain wol, elektron-elektron dari kain wol berpindah ke
ebonit, sehingga ebonit  kelebihan elektron. Dengan
demikian, ebonit menjadi bermuatan negatif.
Sebaliknya, ketika batang kaca digosok dengan kain
sutera, maka elektron-elektron dari batang kaca
berpindah ke kain sutera, sehingga batang kaca
kekurangan elektron. Dengan demikian, batang kaca
menjadi bermuatan positif. Apakah sobekan kertas yang
tertarik oleh penggaris plastik tersebut sebelumnya
digosok dulu sehingga bermuatan? Jika tidak, dari mana
muatan pada kertas sehingga dapat tertarik oleh
penggaris plastik? Sobekan kertas tidak perlu di
gosokkan, yang di gosok-gosokkan ke rambut adalah
penggaris plastic. penggaris yang digosok-gosokkan ke
rambut menjadi bermuatan listrik. Muatan listrik itulah
yang menyebabkan sobekan kertas kecil dapat tertarik
ke penggaris. Penggaris plastik yang digosokkan pada
rambut menjadi bermuatan listrik karena elektron dari
rambut berpindah ke penggaris plastik, sehingga
penggaris plastik kelebihan elektron. Akhirnya
penggaris plastik tersebut menjadi bermuatan negatif
dan bersifat menarik benda-benda kecil dan ringan
termasuk potongan-potongan kertas kecil,sesaat
kemudian. potongan-potongan kertas kecil lepas
kembali karena muatan penggaris tersebut dinetralkan
kembali oleh molekul-molekul air di udara yang bersifat
polar, yakni muatan negatif penggaris pergi menuju
muatan positif molekul-molekul air di udara.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa sebuah benda netral dapat bermuatan listrik statis
dengan jalan digosokkan.

Pada contoh yang lain yaitu proses Timbulnya petir
yaitu akibat loncatan muatan listrik statis di
ionosfir.Loncatan muatan listrik terjadi pada saat
muatan listrik bergerak secara bersama-sama. Kejadian
ini disebut pengosongan listrik statis. Dari mana asal
muatan listrik di ionosfir? Kalau pada lapisan ionosfir
tidak terdapat awan, mungkinkah petir itu terjadi?
Ionosfer / Ionosfir Ketebalannya ionosfer : 50 – 100 km
adalah lapisan yang bersifat memantulkan gelombang
radio. Karena ada penyerapan radiasi dan sinar ultra
violet maka menyebabkan timbul lapisan bermuatan
listrik yang suhunya menjadi tinggi. Tidak, karena petir
itu terjadi karena adanya awan bermuatan. dan ketika
awan yang bermuatan itu melepaskan muatannya maka
akan terjadi petir. Muatan listrik dapat hilang dengan
pengosongan. Pengosongan terjadi apabila tersedia
suatu jalan bagi elektron-elektron untuk mengalir dari
suatu benda bermuatan ke benda lain. Perpindahan
muatan listrik statis dari satu benda ke benda lain
disebut penetralan atau pengosongan muatan statis.
Pengosongan itu lazim juga disebut pentanahan, karena
muatan itu sering dikosongkan dengan cara
menyalurkan ke tanah. Pengosongan muatan statis di
udara dapat terjadi sangat besar sehingga menimbulkan
suara dahsyat yang kita sebut guntur.

Contoh yang lain adalah mengapa rambut terangkat saat
memegang Generator Van De Graff. Generator van de
graff menghasilkan muatan listrik. Saat dipegang, terjadi
aliran elektron dari generator menuju ke seluruh tubuh,

termasuk rambut kita. Elektron elektron tersebut
membuat antar helai rambut menjadi kelebihan elektron
sehingga bermuatan negatif. Seperti yang diketahui
apabila muatan sejenis saling berdekatan, yang terjadi
adalah tolak menolak dan rambut kita akan terangkat

Medan listrik adalah daerah daerah yang masih
dirasakan gaya listriknya. Dalam hal ini apabila di uji
dengan muatan uji. Medan listrik berbanding lurus
dengan besarnya muatan sumber yang dihasilkan, serta
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara muatan
sumber dan muatan uji. Atau dapat dituliskan

Gambar 2. Gaya dan Medan Listrik

Dengan :

k = konstanta listrik (9 x 109 Nm2/C2)

r  = jarak antara muatan sumber dengan muatan uji (m)

Q = muatan sumber (C)

Karena medan listrik adalah besaran vektor yang
memiliki besar dan arah, maka kita dapat juga
menentukan arah dari medan magnetik. Untuk muatan
positif, arah medannya adalah keluar muatan, sedangkan
muatan negatif arahnya adalah masuk kedalam muatan.

Gambar 3. Arah medan listrik pada muatan

Sebuah bola konduktor bermuatan akan diuji besar
medan listrik disekitarnya. Berdasarkan hukum gauss
jika kita ujikan untuk r < R yaitu di dalam bola maka
berlaku

Ønet = = Er 4πr2

Er 4πr2 = →Er = Q → Er = kQ
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(tipler third edition)

Jika permukaan gauss yang kita pilih adalah di dalam
bola, dengan asumsi bahwa muatan listrik terdistribusi
kontinyu di permukaan bola, maka besar muatan di
dalam bola adalah nol. Sehingga besar medan listrik di
dalam bola adalah nol.Sedangkan medan listrik terbesar
adalah di permukaan bola. Selanjutnya medan listrik di
sekitar (di luar) akan menurun mengikuti persamaan di
atas. Berikut ini adalah plot E vs r untuk bola konduktor.

Gambar 4. plot medan listrik di dalam dan di luar bola
konduktor.

Sekilas pembahasan terkait dengan listrik dinamis
adalah sebagai berikut. Arus listrik merupakan aliran
muatan pada suatu penghantar karena adanya perbedaan
potensial Siantar kedua ujungnya. Hal ini dapat
digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5. Aliran muatan pada penghantar

Sedangkan kuat arus listrik didefinisikan sebagai laju
aliran muatan listrik yang melalui suatu luasan
penampang lintang. Jika Q adalah muatan yang
mengalir mealui penampang lintang A dalam waktu t,
maka arus listrik dapat diformulasikan dengan:

QI
t




Arus listrik diukur dalam satuan coulomb per detik, atau
yang sering disebut dengan ampere (disingkat amp atau
A) yang diambil dari nama fisikawan perancis Andre
Marie Ampere (1775-1836) sehingga dapat diartikan
bahwa 1A = 1C/ detik. Satuan-satuan terkecil arus listrik
yang sering kali digunakan adalah miliampere
(1mA=10-3 A) dan mikroampere (1μA = 10-6 A)

Menurut konvensi arah arus dianggap searah dengan
aliran muatan positif (arus konvensional). Konvensi ini

ditetapkan sebelum diketahui bahwa elektron-elektron
bebas, yang bermuatan negatif adalah partikel yang
sebenarnya bergerak dan akibatnya menghasilkan arus
pada kawat penghantar. Gerak dari elektron-elektron ini
ekivalen dengan aliran muatan positif namun arahnya
berlawanan dengan arah arus. Jadi, prinsip kerja arus
listrik adalah mengalir dari potensial tinggi (positif) ke
potensial yang lebih rendah (negatif). Sehingga dapat
disimpulkan pada suatu rangkaian terdapat dua arus
yakni arus konvensional yang bergerak dari kutub
positif ke negatif dan arus elektron yang bergerak dari
kutub negatif ke kutub positif. Hal ini bisa digambarkan
sebagai berikut

Gambar 6. Arah arus pada rangkaian

Gambar 7. Potensial pada dua plat sejajar

Selanjutnya mengenai Potensial listrik didefinisikan
sebagai energi potensial persatuan muatan. Potensial
listrik dinyatakan dengan simbol V. Jika titik bermuatan
q memiliki energi potensial Epa pada titik a, potensial
listrik Va pada titik ini adalah:

Besaran yang dapat diukur secara fisik hanyalah
perbedaan energi potensial atau yang sering disebut
dengan beda potensial. Karena selisih energi potensial
sama dengan negatif dari kerja, Wabyang dilakukan oleh
gaya listrik untuk memindahkan muatan dari titik b ke
titik a, maka Vab sebesar:
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Satuan potensial listrik dan beda potensial adalah joule
per coulomb dan sering disebut volt, untuk menghormati
fisikawan Alessandro Volta (1745-1827).

Dalam listrik dinamis besaran lain yang sering
digunakan adalah hambatan. Hambatan merupakan nilai
tahanan dari suatu benda. Satuan SI untuk hambatan
adalah volt per ampere, atau disebut Ohm. Resistansi
suatu meterial bergantung pada luas penampang lintang
material, tipe atau jenis material dan temperatur
material. Resistansi suatu material diketahui sebanding
dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan
luas penampang lintang

Dari ketiga besaran yang dibahas sebelumnya, terdapat
hubungan yang terkenal dengan hukum Ohm secara
matematis ditulis V = I . R. Pengembangan dari hukum
Ohm di atas dapat digunakan untuk menentukan
besarnya energi dan daya pada suatu peralatan
elektronika.

Berdasarkan penjelasan di atas maka beberapa potensi
miskonsepsi yang diteliti antara lain.

kemungkinan siswa akan mengalami miskonsepsi pada
konsep benda bermuatan. Benda bermuatan negatif
apabila mendapatkan limpahan elektron dari benda lain.
Sedangkan benda bermuatan positif jika benda tersebut
melepaskan atau kehilangan elektron. Jadi bukan pada
perpindahan proton. Kebanykan siswa di duga akan
mengalami miskonsepsi pada bagian ini.

Bagian selanjutnya yang sangat
memungkinkan siswa mengalami miskonsepsi adalah
pada gaya elektrostatika dan medan listrik. Dalam hal
ini kemampuan untuk memahami hukum coulomb
sangat dibutuhkan. Menganalisis hubungan antara gaya,
muatan, dan jarak antar muatan siswa banyak terjebak
pada besar gaya dan medan listrik yang bergantung pada
kuadrat jarak. Menurut dugaan peneliti, siswa akan
mengalami bias antara jarak dan kuadrat jarak.

Bagian yang terduga mengalami miskonsepsi
adalah pada kepemahaman siswa terhadap besar medan
listrik di dalam dan di sekitar bola konduktor bermuatan.
Dimana pada bagian dalam bola konduktor nilai medan
listriknya selalu nol.

Berikut ini akan dibahas analisis potensi melalui soal tes
diagnostik pada materi pokok listrik dinamis.

Bagian terduga mengalami miskonsepsi adalah
terhubung singkat. Terhubung singkat merupakan
peristiwa dimana kutub positif dan negatif baterai
terhubung secara langsung tanpa adanya hambatan
(kecuali kabel). Konsep ini sering terlupakan karena
siswa terlalu fokus untuk melakukan analisis rangkaian
seri dan paralelnya ketika mengerjakan soal.

Berikutnya adalah konsep terkait tentang daya Faktor
yang menyebabkan nyala lampu terang atau redup.
Sering kali siswa akan mengatakan bahwa terang atau

tidaknya nyala lampu disebabkan oleh kuat arus dan
tegangan

Selanjutnya dugaan tentang GGL dan tegangan jepit.
Banyak siswa beranggapan bahwa ketika baterai
digunakan maka tegangan pada baterai tersebut akan
sama dengan tegangan baterai ketika tidak digunakan.
Hal ini tentu akan menimbulkan kesalahan terutama
ketika melakukan praktikum terkait dengan listrik
dinamis

METODE
Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif

kuantitatif yang tujuannya untuk mengetahui adanya
potensi miskonsepsi pada materi pokok listrik statis dan
listrik dinamis.

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan soal tes
diagnostik pada materi pokok listrik statis dan listrik
dinamis untuk submateri tertentu yang diduga dapat
menimbulkan miskonsepsi pada siswa.

Submateri yang diuji pada listrik statis diantaranya
adalah konsep benda bermuatan, gaya dan medan listrik,
dan konsep bola konduktor. Sedangkan untuk materi
listrik dinamis diantaranya adalah konsep GGL dan
tegangangan jepit, konsep terhubung singkat, dan
konsep daya listrik.

Hasil yang didapat adalah jawaban soal tes
diagnostik yang telah diberikan kepada siswa untuk
selanjutnya dilakukan analisis.

Sampel penelitian merupakan siswa SMA dan dibuat
berbeda untuk tiap materi pokok

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada ujicoba tes diagnostik peneliti mengambil

sampel yang berbeda untuk materi listrik statis dan
listrik dinamis. Didapatkan hasil sebagai berikut:
NO POTENSI MISKONSEPSI PROSENTASE
Listri Statis
1 Benda Bermuatan 80 %
2 Gaya dan Medan Listrik 20 %
3 Bola Konduktor 35 %
Listrik Dinamis
4 GGL dan tegangan jepit 55 %
5 Terhubung singkat

(konsleting) 65 %

6 Daya 60 %

Berdasarkan hasil ujicoba soal yang telah dilakukan
maka dapat dilihat bahwa miskonsepsi yang terjadi bila
diurut dari yang paling tinggi adalah pada konsep benda
bermuatan, konsep terhubung singkat (konsleting),
konsep daya, konsep GGL dan tegangan jepit, konsep
bola konduktor, dan konsep gaya dan medan listrik.

Hal ini dapat terjadi karena pemahaman awal siswa
kurang tepat sehingga terjadi kesalahan dalam
mengerjakan soal tes diagnostik. Berbagai faktor yang
dapat menyebabkan pemahaman awal siswa ini kurang
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tepat diantaranya karena dalam proses belajar mengajar
di kelas memang konsep yang dijelaskan kurang tepat,
karena kemampuan siswa dalam memahami suatu
konsep lemah, dll.
Sebagai misal untuk konsep benda bermuatan  siswa
sebagian besar siswa menyakini bahwa baik proton
maupun elektron dapat berpindah sehingga
menyebabkan benda menjadi bermuatan positif atau
negatif. Akan tetapi

PENUTUP
Simpulan
Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan adalah
Miskonsepi yang terjadi pada siswa masih tinggi untuk
konsep benda bermuatan sebesar 85% dan konsep
terhubung singkat (konsleting) sebesar 65%.

Saran
Inovasi dalam proses belajar mengajar perlu dilakukan
untuk mengurangi miskonsepsi pada siswa dapat
dilakukan dengan seringnya siswa di ajak untuk
melakukan praktikum, diperlihatkan aplikasi terkait
konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari – hari,
penggunaan media pemebelajaran yang lebih menarik
(PPT, animasi flash, dll).
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Abstrak
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pembelajaran secara berkelompok lebih
baik dibandingkan secara individu terutama dalam kegiatan penyelesaian latihan soal esai. Maka
dari itu, peneliti melakukan penelitian yang berjudul Perbandingan Kemampuan Penyelesaian
Latihan Soal Esai antara Siswa Berkelompok dengan Individu pada Materi Suhu dan Kalor di SMA
Negeri 6 Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen (experimental research). Jenis
penelitian ini adalah quasi experimental dengan desain two group post test only  design. Penelitian
ini menggunakan dua kelas sebagai sampel yaitu,  Kelas X MIA 2 sebagai kelas eksperimen yang
diberikan perlakuan dan kelas X MIA 1 sebagai kelas kontrol. Metode analisis data menggunakan
tiga uji, yaitu uji validitas, uji pendahuluan dan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan uji t satu
pihak kiri. Berdasarkan hasil pehitungan diperoleh –t tabel = -1,697  > t hitung = -13,003. Berdasarkan
kriteria pengujian jika –t tabel ≤ t hitung maka Ho diterima dan Ha ditolak. Maka dari hasil perhitungan
diketahui Ho ditolak dan Ha diterima. Diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan penyelesaian latihan
soal esai antara siswa berkelompok lebih tinggi dibandingkan siswa individu pada materi suhu dan
kalor di SMA Negeri 6 Banjarmasin.
Kata kunci: latihan soal esai, individu dan kelompok

Abstract
This research aims to prove that learning in groups is better than the individual in the exercise
settlement activity essays. Therefore, researchers conducted a study entitled comparison Capabilities
completion essay exercises between Students groups with Individuals the material  temperature and
heat  in SMA Negeri 6 Banjarmasin. This study is an experimental research.  This research is a quasi
experimental design with two group post-test only design. This study uses a sample of two classes,
namely, Class X MIA 2 as the experimental class were given treatment and class X MIA 1 as the
control class. Methods of data analysis using three tests, the validity test, preliminary test and
hypothesis test. Hypothesis testing using t-test of the left side. Based on the results obtained
Calculation t table = -1,697> t count = -13,003. Based on the criteria testing if t table ≤ t count then Ho is
accepted and Ha rejected. Then from the results of the calculation are known Ho is rejected and Ha
accepted. It is concluded that the ability to exercise completion essays between students groups higher
than the individual students in the material temperature and heat in SMA Negeri 6 Banjarmasin.

Key words: essay exercises, individual and group

PENDAHULUAN

Kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah
harus dilaksanakan sebaik mungkin agar tercipta
suasana yang nyaman sehingga tujuan dari
pembelajaran dapat tercapai. Kegiatan belajar mengajar

terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan
saling mendukung. Unsur-unsur tersebut yaitu tujuan,
materi atau bahan pelajaran, metode, dan alat penilaian.
Unsur-unsur inilah yang menentukan berhasil-tidaknya
suatu proses pembelajaran itu dilaksanakan. Kelemahan
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salah satu unsur dapat mempengaruhi keberhasilan yang
dicapainya. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan
belajar mengajar harus dikelola secara efektif dan
efesien agar hasilnya sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan (Kasmo,2013).

Salah satu unsur dari kegiatan belajar mengajar
menurut Kasmo adalah alat penilian. Penilaian
merupakan komponen atau bagian yang tak terpisahkan
dari proses belajar mengajar. Penilaian bertujuan untuk
mengetahui kemajuan belajar siswa. Berbagai cara
dilakukan guru agar dapat meningkatkan hasil belajar
siswa seperti pemberian tugas rumah dan latiahan soal.
Latihan soal diberikan kepada siswa untuk mengetahui
sejauh mana siswa menguasai materi yang telah
diajarkan. Latihan soal yang diberikan kepada peserta
didik umumnya berupa soal uraian atau esai. Menurut
Zainul dan Nasution dalam Widoyoko (2013:79) tes
berbentuk uraian adalah butir soal yang mengandung
pertanyaan atau tugas yang jawaban atau pengerjaan
soal tersebut harus dilakukan dengan cara
mengekspresikan pikiran peserta tes.

Latihan soal uraian dianggap cukup sulit bagi
siswa sehingga siswa merasa kesulitan bila harus
mengerjakan soal uraian secara individu. Latihan soal
esai yang diberikan kepada siswa dan dikerjakan secara
individu bertujuan untuk melatih kemandirian siswa
namun adakalanya siswa merasa kurang menguasai
semua materi sehingga siswa tidak dapat menyelesaikan
latihan soal esai secara maksimal. Maka dari itu, guru
terkadang menggunakan metode kelompok dalam
kegiatan penyelesaian latihan soal esai.

Bekerja dalam situasi kelompok mengandung
pengertian bahwa siswa dalam satu kelas dipandang
sebagai satu kesatuan (kelompok) tersendiri ataupun
dibagi atas kelompok-kelompok kecil (sub-sub
kelompok) (Suyidno dkk,2012:39). Mengerjakan latihan
soal esai dengan cara berkelompok dapat mempermudah
siswa menyelesaiakannya karena siswa dapat bertanya
dan bertukar pikiran dengan teman satu kelompoknya.

Hasil penelitian Nugraheni (2013) menyatakan
bahwa ada perbedaan yang signifikan hasil belajar
matematika antara siswa yang diberi tugas secara
kelompok dengan siswa yang diberi tugas secara
individu. Kelas eksperimen yang mendapat tugas
kelompok memperoleh nilai rata-rata 73,16 dan kelas
kontrol  yang mendapat tugas secara individu
memperoleh nilai rata-rata 65,19. Berdasarkan nilai
rata-rata yang kedua kelas peroleh dapat diketahui
bahwa siswa yang diberi tugas secara kelompok
mempunyai hasil belajar yang lebih baik daripada siswa
yang diberi tugas secara individu.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan
juga teori yang ada peneliti ingin membuktikan kembali
dengan melakukan penelitian yang berjudul
Perbandingan Kemampuan Penyelesaian Latihan Soal

Esai antara Siswa Berkelompok dengan Individu pada
Materi Suhu dan Kalor di SMA Negeri 6 Banjarmasin.

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat
dirumuskan masalah sebagai berikut: “bagaimana
perbandingan kemampuan penyelesaian latihan soal esai
antara siswa berkelompok dengan individu pada materi
suhu dan kalor di SMA Negeri 6 Banjarmasin?”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana perbandingan kemampuan penyelesaian
latihan soal esai antara siswa berkelompok dengan
individu pada materi suhu dan kalor di SMA Negeri 6
Banjarmasin.

Kemampuan
Menurut Robbin dalam Yusdi (2011)

kemampuan berarti kapasitas seseorang individu untuk
melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan, lebih
lanjut Robbin menyatakan bahwa kemampuan (ability)
adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat
dilakukan seseorang.

Latihan Soal  Esai
Menurut Djiwatampu (2008: 57) pemberian

tugas atau masalah ditunjukan untuk mengembangkan
keterampilan siswa menggunakan pengetahuan barunya
sehingga terjadi pemahaman konsep yang lebih mantap.
Kelompok

Menurut Huda (2013: 111) bekerja dalam
sebuah kelompok yang terdiri dari tiga atau lebih
anggota pada hakikatnya dapat memberikan daya dan
manfaat tersendiri.
Individu

Sifat  individual mengacu pada sikap
seseorang yang hanya berorientasi dan berpusat pada
dirinya sendiri atau egosentris tanpa memikirkan atau
mempertimbangkan kehadiran serta kebutuhan orang
lain (Pustaka Familia, 2006: 33).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen

(experimental research). Jenis penelitian ini adalah
quasi experimental dengan desain two group post test
only  design. Jenis penelitian ini serupa dengan
penelitian static group comparison. Jika pada static
group comparison tidak diperlukan pemilihan anggota
secara acak, pada penelitian ini pemilihan anggota
dilakukan secara acak (Prasetyo dan Jannah, 2014: 162).

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X MIA
SMA Negeri 6 Banjarmasin yang terdiri dari tiga kelas
yaitu kelas X MIA 1, X  MIA 2 dan X MIA 3.

Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai
sampel yaitu,  Kelas X MIA-2 sebagai kelas eksperimen
yang diberikan perlakuan dan kelas X MIA-1 sebagai
kelas kontrol.
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Penggambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan probabilitas sampel. Menurut Arikunto
(2013: 46) probability sampling (sampel probabilitas)
adalah metode sampling yang memberikan peluang
yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Probability sampling
dibedakan dalam beberapa teknik, dalam penelitian ini
digunakan teknik cluster/area probably sample. Area
probability sample atau sampel wilayah adalah teknik
sampling yang dilakukan dengan mengambil wakil dari
setiap wilayah yang terdapat dalam populasi  (Arikunto,
2013: 182). Sebelum mengambil sampel dengan teknik
sampel wilayah terlebih dahulu ketiga kelas diuji
normalitas dan homogenitasnya. Uji normalitas dengan
mengunakan uji Kolmogorof-Smirnov  dihitung secara
manual dan dengan menggunakan program statistik. Uji
homogenitas dengan menggunakan uji Harley.

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahuibahwa
ketiga kelas berdistribusi normal dan terdapat dua kelas
yang homogeny, yaitu kelas X MIA 1 dan X MIA 2,
sehingga kedua kelas tersebut dijadikan sebagai sampel.

Penelitian ini memiliki tiga variabel yaitu,
variabel  bebas, variabel terikat dan variabel kontrol.
Menurut Sugiyono (2010:61) variabel bebas merupakan
variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen
(terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah
perbedaan perlakuan kelas yang berkelompok dan kelas
yang individu dalam mengerjakan latihan soal. Kelas X
MIA 2 menjadi kelas eksperimen yang diberi perlakuan
sebagai kelas yang menggerjakan latihan soal esai
secara berkelompok. Kelas X MIA 1 menjadi kelas
kontrol yang diberi perlakuan sebagai kelas yang
mengerjakan latihan soal esai secara individu atau
masing-masing. Menurut Sugiyono (2010:61) variabel
terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa
menyelesaikan latihan soal esai yang akan diberikan ke
setiap kelas. Latihan soal  esai diberikan setelah dua
pertemuan, jumlah pertemuan secara keseluruhan ada
empat sehingga latihan soal diberikan sebanyak dua kali
pada masing-masing kelas. Variabel kontrol adalah
variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga
hubungan variabel independen terhadap dependen tidak
dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti
(Sugiyono, 2010:61). Variabel kontrol dalam penelitian
ini adalah materi pembelajaran, hand out, model
pembelajaran, guru dan alokasi waktu pembelajaran.
Materi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian
ini adalah materi suhu dan kalor. Guru yang melakukan
pembelajaran adalah peneliti dengan dibantu oleh
seorang observer dan seorang guru bidang studi fisika.

Metode analisis data yang digunakan dalam
penelitian sebanyak tiga uii, yaitu uji coba instrumrnen,

uji pendahuluan dan uji hipotesis.  Uji coba intrumen
terdiri atas uji normalitas, uji homogenitas, uji tingkat
kesukaran dan daya pembeda. Berdasarkan hasil uji
coba instrumen diperoleh soal yang layak sebagai
instrumen sebanayak 12 butir soal dari 23 soal yag
diujikan.

Uji pendahuluan terdiri dari uji normalitas dan
homogenitas, dari uji pendahuluan diperoleh kelas yang
digunakan sebagai sampel yaitu kelas X MIA 1 dan X
MIA 2.  Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorof-
Smirnov dan uji homogenitas menggunakan uji Harley.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan
uji t satu pihak yaitu pihak kiri.hipotesis dari penelitian
ini adalah sebagai berikut, Hipotesis nihil (Ho) :
Kemampuan penyelesaian latihan soal esai antara siswa
berkelompok lebih rendah dibandingkan individu pada
materi suhu dan kalor di SMA Negeri 6 Banjarmasin
dan Hipotesis alternatif (Ha) : Kemampuan
penyelesaian latihan soal esai antara siswa berkelompok
lebih tinggi dibandingkan individu pada materi suhu dan
kalor di SMA Negeri 6 Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan

uji t satu pihak dengan uji pihak kiri. Uji satu pihak ini
bertujuan untuk membuktikan apakah hasil latihan soal
esai yang dikerjakan secara berkelompok lebih bagus
dibandingkan dengan hasil latihan soal esai yang
dikerjakan secara individu.

Tabel 1. Tabel t hitung
test value = 85,1667

t df
Sig. (2-

tailed)

Mean

Difference

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower Upper

KONTROL -

13,003

34 0,000 -21,25241 -24,5739 -17,9309

Berdasarkan hasil pehitungan diperoleh –t tabel =
-1,697  > t hitung = -13,003. Berdasarkan kriteria
pengujian jika –t tabel ≤ t hitung maka H0 diterima dan Ha
ditolak. Maka dari hasil perhitungan diketahui hipotesis
nihil (H0): Kemampuan penyelesaian latihan soal esai
antara siswa berkelompok lebih rendah dibandingkan
siswa individu pada materi suhu dan kalor di SMA
Negeri 6 Banjarmasin ditolak dan hipotesis alternative
(Ha): Kemampuan penyelesaian latihan soal esai antara
siswa berkelompok lebih tinggi dibandingkan siswa
individu pada materi suhu dan kalor di SMA Negeri 6
Banjarmasin diterima. Hipotesis statistik Ha: µ1 < µ2

dapat diterima, dimana rata-rata nilai kelas kontrol = µ1

< rata-rata nilai kelas eksperimen = µ2. Nilai signifikasi
menunjukan angka 0 (nol). Bila nilai signifikasi > 0,05
maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan
sedangkan bila nilai signifikasi < 0,05 maka terdapat
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perbedaan yang signifikan.   Berdasarkan hasil
perhitungan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol dimana kelas eksperimen memiliki nilai rata-
rata lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dapat
diketahui bahwa perbedaan hasil latihan soal esai antara
siswa berkelompok lebih tinggi daripada siswa individu
pada materi suhu dan kalor. Hal ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2013) yaitu
ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika
antara siswa yang diberi tugas secara kelompok dengan
siswa yang diberi tugas secara individu. Siswa yang
diberi tugas secara kelompok mempunyai hasil belajar
yang lebih baik daripada siswa yang diberi tugas secara
individu.

Mengerjakan latihan soal esai secara
berkelompok lebih baik dibandiingkan secara individu,
karena dengan berkelompok siswa dapat bertukar
pikiran. Menurut Sanjaya (2006:240) kelompok dalam
konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai kumpulan
dua orang individu atau lebih yang berinteraksi secara
tatap muka dan setiap  individu menyadari bahwa
dirinya merupakan bagian dari kelompoknya, sehingga
mereka merasa memiliki dan merasa saling
ketergantungan secara positif yang digunakan untuk
mencapai tujuan bersama. Mengerjakan latihan soal esai
secara berkelompok memberikan tanggung jawab
kepada individu untuk mengerjakan latihan soal dengan
sungguh-sungguh, karena hasil yang nantinya diperoleh
merupakan milik bersama bukan milik individu. Maka
terbukti bahwa penyelesaian latihan soal esai secara
berkelompok lebih baik daripada dikerjakan secara
individu.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari penelitian tentang
perbandingan kemampuan penyelesaian latihan soal esai
antara siswa berkelompok dengan individu pada materi
suhu dan kalor di SMA Negeri 6 Banjarmasin diperoleh
kesimpulan bahwa kemampuan penyelesaian latihan
soal esai antara siswa berkelompok lebih tinggi
dibandingkan individu pada materi suhu dan kalor di
SMA Negeri 6 Banjarmasin.

Saran
Saran yang diberikan peneliti setelah melakukan

penelitian adalah sebagai berikut:
(1) Sebaiknya siswa lebih sering diberi soal berupa

soal uraian atau esai, karena soal esai dapat
meningkatkan kemampuan analisis siswa.

(2) Soal latihan berupa uraian dianggap sulit bagi
kebanyakan siswa, maka dari itu lebih baik bila
siswa diberi latihan soal uraian yang dikerjakan

secara berkelompok. Karena siswa  dapat bertukar
pendapatnya.

(3) Selama kegiatan menjawab soal secara kelompok
guru harus mengamati siswa secara menyeluruh,
karena terdapat beberapa siswa yang tidak ikut
mengerjakan soal dan hanya diam. Bila
menemukan siswa yang seperti itu hendaknya guru
segera menegur.
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Abstrak
Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa siswa SMK jurusan sepeda motor diharapkan mampu memahami
pengetahuan konseptual, faktual, dan prosedural untuk memecahkan masalah. Tetapi, siswa masih
mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan dinamika rotasi. Siswa mengalami kesulitan
dalam memahami permasalahan dan cara memecahkannya. Masalah kontekstual yang sesuai dengan
kompetensi keahlian siswa perlu dihadirkan, sehingga siswa mudah memahami permasalahan. Cara
membuat free-body diagrams juga perlu dilatihkan agar siswa mudah memecahkan permasalahan.
Oleh karena itu perlu kajian teoritis mengenai pengaruh belajar memecahkan masalah kontekstual
pada dinamika rotasi melalui free-body diagrams terhadap pemecahan masalah siswa SMK jurusan
sepeda motor. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka sehingga hasil berupa teoritis.
Hasil studi pustaka (teoritis) didapat bahwa: (1) Belajar memecahkan masalah kontekstual pada
dinamika rotasi melalui free-body diagrams akan meningkatkan kemampuan membuat free-body
diagrams siswa SMK jurusan sepeda motor; (2) Belajar memecahkan masalah kontekstual pada
dinamika rotasi melalui free-body diagrams akan meningkatkan kemampuan siswa SMK jurusan
sepeda motor. Kajian teoritis ini perlu ditindak lanjuti dengan penelitian secara empiris untuk
mendapatkan kesesuaian dengan kajian teori.

Kata Kunci: Kontekstual, dinamika rotasi, SMK, sepeda motor, free-body diagrams

Abstract
Curriculum of 2013 tell that student of motorcycle competent of vocational highschool must be
understand conceptual , factual, and procedural knowledge to solve the problem. But, student getting
dificult to solve the problem of rotational dinamics. Student getting difficult to understand and solve the
problem. Giving contextual problems in the class make understanding problem easier. Beside that,
learn to build free-body diagrams make solving problem easier. We must do a theoretical study on the
effect of learn to solve contextual problem in rotational dinamics by free-body diagrams for solving
problems of student of vocational highschool. The method used was a study that resulted in the
theoretical literature. The results of the literature study (theoretical) found that: (1) Building free-body
diagrams of student of motorcycle competent will be increase; (2) Solving problem of student of
motorcycle competent to solve rotational dinamics problems will be increase. This theoretical study
needs to be followed up by empirical research to obtain compliance with the study of theory.

Keywords: Contextual, rotational dinamics, vocational highschool, motorcycle, free-body diagrams

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa siswa

diharapkan mampu memahami pengetahuan konseptual,
faktual, dan prosedural untuk memecahkan masalah. Hal
tersebut tertuang pada  kompetensi inti-3 kerangka dasar
dan struktur kurikulum SMK. Oleh karena itu siswa
SMK diharapkan memiliki kemampuan memecahkan
masalah yang baik. Kemampuan ini sangat berguna bagi
siswa SMK yang memang dipersiapkan masuk ke dalam
dunia kerja. Sesuai dengan tujan pendidikan modern
yang mendidik individu untuk menghadapi

permasalahan yang akan mereka hadapi dalam
keseharian dan kehidupan sosialnya (Selcuk, dkk, 2008).
Krantz (1999: 1) juga mengemukan bahwa belajar
memecahkan masalah adalah proses mengembangkan
kekuatan mental dan melengkapinya dengan teknik yang
akan berguna di bagian lain studi dan hidup kita. Dengan
kata lain, siapa yang mampu memecahkan masalah
dengan mudah, maka akan mampu menghadapinya.

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang
diharapkan dapat medidik siswa menjadi pemecah
masalah yang baik (Hsu, 2004: 5; DeHaan, 2009;
Adeoye, 2010). Selanjutnya Hsu menyebutkan bahwa
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kemampuan memecahkan masalah dalam fisika dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dunia
kerja nantinya. Fisika juga sangat berguna dalam bisnis
mengenai pendekatannya untuk menganalisa dan
memecahkan masalah. Seseorang yang belajar fisika
juga belajar banyak cara efektif untuk menganalisa data,
dan menggambarkan kesimpulan tentang apa yang
terjadi.

Selama ini siswa merasa sulit memecahkan
permasalahan fisika. Siswa menganggap fisika sulit
karena tidak mampu memecahkan masalah fisika
(Williams, 2003). Ornek, dkk (2008) menyebutkan
permasalahan fisika yang terkadang sangat samar
menurut siswa, membuat fisika terlihat sulit. Hasil
penelitian Soong, dkk (2009) menyebutkan bahwa ada
beberapa hal yang menyebabkan siswa sulit
memecahkan masalah fisika. Beberapa diantaranya
yaitu, tidak memahami pertanyaan, kurangnya
kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kurangnaya
pemahaman konsep. Siswa tidak dapat memahami
permasalahan dan bagaimana cara memecahkannya.

Siswa SMK jurusan sepeda motor pun menghadapi
permasalahan yang sama. Salah satu permasalahan yang
dihadapi di SMK adalah siswa kesulitan memecahkan
masalah dinamika rotasi. Berdasarkan pengamatan,
kemampuan siswa SMK dalam memecahkan masalah
dinamika rotasi rendah. Siswa mengemukakan bahwa
memahami permasalahan dan konsep pada dinamika
rotasi merupakan hal yang sulit. Siswa kesulitan dalam
menerapkan konsep gaya dan hukum Newton pada
masalah dinamika rotasi. Siswa mengalami kesulitan
dalam memahami gaya-gaya yang bekerja pada sistem.

Pemecahan masalah dinamika rotasi penting bagi
siswa SMK jurusan Teknik Sepeda Motor. Kemampuan
ini dibutuhkan siswa untuk mempermudah dalam
mempelajari sepeda motor. Dinamika rotasi dibutuhkan
untuk mengetahui kecepatan piston, torque, dan korelasi
antara mesin dan kecepatan motor (Jama & Wagiono,
2008). Hal ini tentunya penting untuk menunjang
kompetensi siswa. Jika kemampuan pemecahan masalah
dinamika rotasi siswa rendah, maka akan mempengaruhi
kompetensi yang dimiliki.

Siswa harus diajarkan bagaimana memecahkan
masalah dinamika rotasi agar sukses dalam fisika.
Adeyemo (2010) menyebutkan bahwa dengan
memecahkan masalah, siswa dapat meningkatkan
kemampuannya dalam fisika. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa siswa yang mampu memecahkan
masalah fisika dengan baik, mendapatkan sekor yang
lebih tinggi daripada siswa yang tidak mampu
memecahkan masalah fisika (Savinainen, 2013; Maries
& Singh, 2013; Hedge, 2012; Gok, 2010; Adeoye,
2010).

De Cock (2012) menyebutkan bahwa cara yang
digunakan untuk memecahkan masalah bergantung pada

permasalahannya. Gok (2010) mengemukakan strategi
memecahkan masalah, yaitu identifying the fundamental
principle, solving, dan checking. Identifying the
fundamental principle saat memecahkan masalah
dinamika menjadi tahapan penting dalam memecahkan
masalah dinamika. Kesulitan siswa saat memecahkan
masalah dinamika adalah siswa masih sulit
mengidentifikasi permasalahan gerak benda yang
melibatkan hukum Newton (Linuwih dan Setiawan,
2010; Jauhiainen, 2006; Budiono dan Susanto, 2006).
Padahal, identifikasi permasalahan merupakan tahapan
pertama dalam memecahkan masalah. Budiono dan
Susanto (2006) mengemukakan bahwa secara umum
siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan soal-soal
yang berkaitan dengan hukum Newton. Kesulitan
tersebut muncul karena siswa tidak dapat
mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda
dengan  benar.

Identifying the fundamental principle bertujuan untuk
menyederhanakan permasalahan. Sama dengan yang
disampaikan Ornek (2008) bahwa seharusnya untuk
memecahkan masalah adalah dengan menyederhanakan
permasalahannya. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang
tepat untuk mengidentifikasi prinsip fisika yang bekerja
pada masalah dinamika. Identifikasi ini dapat dilakukan
dengan membuat free-body diagrams.

Serway dan Jewet (2008: 112) mengemukakan
bahwa tahapan terpenting untuk memecahkan masalah
yang melibatkan hukum Newton adalah membuat free-
body diagrams dengan tepat. Ayesh, dkk (2010) dalam
penelitiannya menyimpulkan bahwa mahasiswa yang
membuat free-body diagrams dengan tepat, maka akan
memecahkan masalah dengan tepat. Jika siswa salah
dalam membuat free-body diagrams, maka ia akan gagal
memecahkan masalah. Rosengrant, dkk (2009) juga
secara konsisten menekankan penggunaan free-body
diagram dalam perkuliahan. Hasil penelitian
menunjukkan siswa yang membuat diagram secara tepat
lebih sukses memberikan jawaban bagi permasalahan.
Penelitian juga menunjukkan penerimaan yang tinggi
terhadap penggunaan diagram untuk membantu siswa
memecahkan masalah. Tetapi, belum ada penelitian yang
menunjukkan pengaruh membuat free-body diagrams
terhadap pemecahan masalah fisika di SMK.

Penggunaan faktor kontekstual sangat dianjurkan
dalam membelajarkan fisika di SMK. Mico dan Mandili
(2009) juga menyebutkan bahwa penting menghadirkan
dunia nyata ke dalam kelas. Pengalaman sehari-hari
dapat membantu siswa dalam membangun
pengetahuaannya. Sesuai dengan Ornek (2008) yang
mengemukakan bahwa menunjukkan bagaimana sesuatu
bekerja dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu
siswa belajar dan memahami fenomena fisika. Konteks
dalam kehidupan sehari-hari membantu siswa
memahami permasalahan.
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Cara yang dapat dilakuakan siswa untuk belajar
memecahkan masalah dinamika rotasi adalah dengan
menghadirkan masalah yang kontekstual. Permasalahan
yang dihadirkan harus sesuai dengan kompetensi bidang
keahliannya. Masalah tersebut berupa torque, hukum
Newton II, percepatan sudut dan momen inersia pada
suatu sistem yang berotasi yang sering ditemui di
bengkel.

Masalah kontekstual dalam penelitian ini
merupakan faktor kontekstual dalam pembelajaran
fisika. Stinner (1995) mengemukakan bahwa
permasalahan yang kontekstual mampu memotivasi
siswa untuk memahami dunia dengan lebih saintifik.
Milner, dkk (2011) menyebutkan faktor kontekstual
membuat siswa menunjukkan sikap yang positif dalam
bekerja. Bouillion dan Gomes (2001) menyebutkan
bahwa memberikan permasalah dalam kehidupan nyata
dalam pembelajaran dapat digunakan sebagai contextual
scaffolding. Hedge dan Meera (2012) mengemukakan
bahwa scaffolding diperlukan untuk membatu siswa
dalam menyelesaikan masalah. Contextual scaffold ini
sangat bermakna dan mampu meningkatkan
kemampuan intelektual siswa.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian

deskriptif. Metode ini menganalisa beberapa
kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan
mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasinya,
menganalisis, dan kemudian menginterpretasikannya.
Metode deskriptif dilakukan dengan cara
mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul
dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan,
melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan
secukupnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka.
Studi kepustakaan merupakan suatu teknik
pengumpulan data dengan menghimpun dan
menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen
tertulis, gambar maupun elektronik. Tahap-tahap
penelitian yang digunakan adalah: (1) Tahap persiapan.
Pada tahap ini penulis mengumpulkan dan mempelajari
buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah
yang sedang diteliti, melakukan pencarian data melalui
media internet, kemudian mengumpulkan teori-teori
yang menunjang penelitian. (2) Tahap pelaksanaan.
Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan pada tahap
persiapan dijadikan data mentah. Kemudian dilakukan
analisis terhadap data tersebut untuk menguji
keakuratan data. Setelah tahap analisis selesai, data ini
akan dijadikan data utama. (3) Tahap pengolahan data.
Pada tahap ini, penulis menyusun dan mengolah data
utama, kemudian mengklasifikasikannya bedasarkan
makna dan penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh belajar memecahkan masalah kontekstual
pada dinamika rotasi melalui free-body diagrams
terhadap kemampuan membuat free-body diagrams
siswa SMK jurusan sepeda motor

Masalah dapat disederhanakan dengan
menggunakan diagram. Mico dan Mandili (2009)
menyebutkan bahwa diagram dapat digunakan untuk
mengolah informasi yang kompleks. Diagram juga
dapat digunakan sebagai strategi belajar dan menilai
kemampuan intelektual siswa. Larkin dan Simon (1987)
mengemukakan bahwa diagram dapat digunakan untuk
memecahkan masalah. Diagram dapat mendeskripsikan
permasalahan. Tanpa menggambar diagram, tidak
mudah untuk mengidentifikasi informasi yang
dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Diagram
mampu menunjukkan semua informasi yang
dibutuhkan.

Maries dan Singh (2013) juga menjelaskan
bahwa menggambar diagram sangat bermanfaat untuk
memecahkan masalah. Siswa yang ahli dalam
menggambar diagram lebih sukses sebagai pemecah
masalah dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Siswa
yang menggambar diagram dengan detail, memiliki
kemampuan memecahkan masalah yang lebih baik.
Menggambar diagram dengan baik membantu siswa
untuk belajar memecahkan masalah secara efektif.

Free-body diagrams adalah salah satu cara
menyajikan diagram. Free-body diagrams sering
digunakan untuk menganalisa gaya yang bekerja pada
benda. Hsu (2004: 107) menjelaskan bahwa untuk
menjaga agar jumlah dan arah gaya sesuai, sangat
berguna untuk menggambar free-body diagrams. Free-
body diagrams memungkinkan untuk mengidentifikasi
semua gaya dan dimana gaya tersebut bekerja dengan
memisahkan benda dari sistem.

Serway dan Jewet (2008: 112) mengemukakan
bahwa free-body diagram sangat fundamental dalam
membantu siswa dalam memahami permasalahan
dinamika rotasi. Free-body diagrams dapat membantu
siswa memecahkan masalah dengan efektif. Jadi, sangat
penting untuk memperhatikan kemampuan siswa dalam
menggambar free-body diagram. McCarty dan
Goldfinch mengemukakan bahwa dengan mengajarkan
bagaimana menggambar free-body diagrams dengan
tepat, dapat meningkatkan prestasi siswa dalam
mekanika.

Rubrik untuk membuat free-body diagrams telah
dikemukakan oleh Etkina (2006). Peran rubrik dalam
penelitian ini adalah untuk menilai kemampuan
membuat free-body diagrams. Sehingga kita mengetahui
seberapa besar pengaruh perlakuan terhadap kemampuan
menggambar free-body diagrams siswa SMK jurusan
SMK.
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Tabel 1 Skor Rubrik untuk Menilai Free-body
Diagrams

0 Tidak membuat free-body diagrams.

1
Membuat free-body diagrams, tetapi arah
vektor gaya ada yang salah dan ada vektor
gaya yang hilang.

2
Tidak ada kesalahan pada vektor gaya, tetapi
tidak disertai label dan tidak digambar dari
satu titik.

3
Diagram yang dibuat tidak ada kesalahan dan
setiap gaya diberi label, sehingga jelas setiap
gaya yang direpresentasikan.

Cara menggambar free-body diagrams pada
penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan
interaction diagram. Interaction diagram dapat
meningkatkan kemampuan membuat free-body
diagrams. Berdasarkan penelitian Savinainen, dkk
(2013), siswa yang dilatih membuat free-body diagrams
dengan menggunakan interaction diagram mendapatkan
sekor yang lebih tinggi dibanding siswa yang tidak
menggunakan interaction diagrams. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa interaction diagram bermanfaat
untuk mengidentifikasi gaya-gaya untuk menggambar
free-body diagrams dengan tepat.

Gambar 1. Handle rem diputar pada suatu sumbu

Gambar 2. Interaction diagram pada Handle rem

Gambar 3. Free-body diagrams pada Handle rem
Interaction diagram digunakan untuk menunjukkan

bahwa gaya-gaya merupakan suatu interaksi. Siswa
dapat memahami konsep gaya lebih baik dengan

menggunakan interaction diagram. Savinainen, dkk
(2013) menjelaskan Interaction diagram menunjukkan
baik benda target dan benda-benda berinteraksi
dengannya. Interaction diagram tidak menunjukkan
keadaan gerak benda. Interaction diagram menunjukkan
interaksi-interaksi menarik dan mendorong.

Belajar memecahkan masalah kontekstual pada
dinamika rotasi melalui free-body diagrams memberikan
kesempatan kepada siswa untuk berlatih
mengidentifikasi gaya-gaya yang bekrja sistem yang
berotasi. Sehingga akan mengembangkan kemampuan
membuat free-body diagrams siswa SMK jurusan sepeda
motor.

Pengaruh belajar memecahkan masalah kontekstual
pada dinamika rotasi melalui free-body diagrams
terhadap kemampuan memecahkan masalah siswa
SMK jurusan sepeda motor

Memecahkan masalah merupakan elemen penting
pada semua bidang sains (Ibrahim dan Rebello, 2012;
Adeoye, 2010). Yasin, dkk (2012) berpendapat bahwa
belajar akan lebih bermakna jika memecahkan masalah.
Memecahkan masalah dapat membuat siswa
meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya (Sarwi dan
Liliasari, 2009). Selain itu Malik, dkk (2010)
merekomendasikan agar siswa memecahkan masalah
dalam strategi mengajarnya sehingga dapat
meningkatkan sikap positif siswa kearah sains.

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang
diharapkan dapat medidik siswa menjadi pemecah
masalah yang baik (Hsu, 2004: 5; DeHaan, 2009;
Adeoye, 2010). Selanjutnya Hsu menyebutkan bahwa
kemampuan memecahkan masalah dalam fisika dapat
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dunia
kerja nantinya. Fisika juga sangat berguna dalam bisnis
mengenai pendekatannya untuk menganalisa dan
memecahkan masalah. Seseorang yang belajar fisika
juga belajar banyak cara efektif untuk menganalisa data,
dan menggambarkan kesimpulan tentang apa yang
terjadi.

Hsu (2004: 5) berpendapat bahwa memecahkan
masalah berarti menggunakan apa yang diketahui untuk
mencari solusi, menjelaskan atau menyimpulkan sesuatu
yang tidak diketahui. Memecahkan masalah juga berarti
menganalisa dan memecahkan masalah bersamaan. Kita
tidak dapat memecahkan masalah sampai kita
menganalisa untuk mencari tahu hukum yang dapat
diterapkan dan apa yang diketahui tentang masalahnya.
Jadi, startegi memecahkan masalah sangat penting saat
memecahkan masalah (Yasin, dkk, 2012).

Orang yang sudah ahli melengkapi pendekatan
mereka dengan menganalisa secara kualitatif dan
merencanakan solusi yang memungkinkan, mengawasi
perkembangannya agar tetap pada jalurnya, terakhir
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mengevaluasi dan menilai solusinya (Ogilvie, 2009).
Pendekatan ini sesuai dengan yang dikemukakan Gok.

Penelitian ini menggunakan strategi yang
dikemukakan Gok. Gok (2010) mengemukakan strategi
memecahkan masalah, yaitu identifying the fundamental
principle, solving, dan checking. Identifying the
fundamental principle adalah mengidentifikasi,
memahami dan menyederhanakan masalah. Hedge &
Meera (2012) juga menyatakan bahwa tahapan pertama
dalam memecahkan masalah adalah mengidentifikasi
prinsip fisika yang dapat diterapkan pada situasi.
Dibutuhkan keterampilan yang tepat untuk
mengidentifikasi prinsip fisika yang bekerja dalam situsi.
Jika saat mengidentifikasi permasalahan salah, maka
akan mempengaruhi pemecahan masalahnya. Solving
adalah menggunakan pemahaman kualitatifnya untuk
mempersiapkan solusi kuantitatifnya. Perlu untuk
melibatkan kualitataif dan kuantitatif aspek dalam
memecahkan masalah (Gok, 2010; Ibrahim dan Rebello,
2012; Mason dan Singh, 2010). Checking adalah
mengecek apakah solusinya tepat dan sesuai harapan.

Strategi pemecahan masalah yang dikemukakan Gok
memiliki tahapan yang sederhana. Sehingga siswa
mudah menerapkannya untuk memecahkan masalah.
Selain itu peneliti merinci tahapan yang dikemukakan
Gok sebagai berikut: (1) Identification: membuat
interaction diagram, membuat free-body diagram,
menentukan torque (+/-), mengumpulkan semua
informasi yang tersedia, menentukan solusi apa yang
dibutuhkan; (2) Solving: menerapkan persamaan,
memasukkan informasi yang tersedia pada persamaan,
mencari informasi yang dibutuhkan jika belum tersedia,
mendapatkan solusi yang dibutuhkan; (3) Checking:
mengecek apakan solusi sesuai harapan.

Penelitian ini memberikan kesempatan siswa untuk
berlatih memecahkan masalah melalui strategi di atas.
Strategi tersebut menuntun siswa untuk melakukan
tahapan pemecahan masalah. Sehingga kemampuan
memecahkan masalah SMK jurusan sepeda motor akan
meningkat.

PENUTUP
Simpulan

Dari studi pustaka yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa: (1) Belajar memecahkan masalah kontekstual
pada dinamika rotasi melalui free-body diagrams akan
meningkatkan kemampuan membuat free-body diagrams
siswa SMK jurusan sepeda motor; (2) Belajar
memecahkan masalah kontekstual pada dinamika rotasi
melalui free-body diagrams akan meningkatkan
kemampuan siswa SMK jurusan sepeda motor.

Saran
Penelitian ini adalah kajian teoritis yang perlu

dibuktikan melalui penelitian empirik di kelas. Untuk

melakukan penelitian secara empirik diperlukan
persiapan yang matang untuk mendapatkan hasil yang
diharapkan.
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Abstrak

Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas (validitas, kepraktisan, dan keefektifan)
perangkat pembelajaran fisika melalui pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil belajar pada materi
fluida untuk siswa kelas XI SMA Negeri 1 Batu Sopang. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu
pengembangan perangkat mengikuti rancangan Morrison, Ross, Kalman, & Kemp, dilanjutkan implementasi
perangkat pembelajaran di kelas menggunakan Pre- and Post-Design dari Prunckun. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perangkat yang dikembangkan telah valid, praktis, dan efektif. Valid terlihat dari
penilaian validator terhadap RPP; LKS; buku siswa; instrumen penilaian hasil belajar pengetahuan,
keterampilan, sikap, dan keterampilan berpikir kritis. Praktis terlihat dari persentase keterlaksanaan
tahapan pembelajaran sebesar 100%; hasil ini terlihat dari keterlaksanaan pembelajaran di kelas XI-IA-1;
XI-IA-2; dan XI-IA-3; aktivitas yang mendukung pendekatan saintifik lebih dominan dalam pembelajaran
dan aktivitas tidak relevan mengalami penurunan setiap pertemuan; siswa memberikan respon positif
terhadap perangkat dan proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang telah dikembangkan.
Efektif terlihat dari ketuntasan klasikal hasil belajar pengetahuan siswa kelas XI-IA-1; XI-IA-2; XI-IA-3;
ketuntasan individual hasil belajar keterampilan dan sikap siswa setiap kelas; semua siswa mengalami
peningkatan keterampilan berpikir kritis. Kendala yang dihadapi dalam penelitian ini adalah kurang
efisien waktu dalam membimbing siswa melaksanakan eksperimen dan melatihkan keterampilan berpikir
kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran fisika menggunakan pendekatan
saintifik telah valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar dan melatihkan keterampilan
berpikir kritis siswa.

Kata-kata kunci: Pembelajaran Fisika, Pendekatan Saintifik, Hasil Belajar Siswa

Abstract

This research development aims to determine the quality (validity, practicality, and effectiveness) of Physics
Learning Material using Scientific Approach to Practice Students's Critical Thinking Skills in subject of fluid
for student class XI Senior High School State 1 Batu Sopang. This research was implemented in two phases,
namely the development of learning material to follow the Morrison, Ross, Kalman, & Kemp’s design,
continued implementation of the learning in the classroom using Pre- and Post-Design from Prunckun. The
results showed that the developed learning material has a valid, practical, and effective. Valid from the
validator of the lesson plan; student worksheets; students books; achievement test; and critical thinking skills
test. Practical found from the percentage feasibility study is 100 %; this results feasible for class XI-IA-1; XI-
IA-2; and XI-IA-3; activities that support the scientific approach more dominant in learning and irrelevant
activity has decreased every meeting; students responded positively to the process of learning and using a
scientific approach that has been developed. Effective from classical mastery of knowledge learning
outcomes of students of class XI-IA-1; XI-IA-2; XI- IA-3; individual mastery of performance and attitude
learning outcomes of students each class; all students to improve critical thinking skills. Obstacles
encountered in this study is times less efficient in guiding the students carry out experiments and practice
critical thinking skills. The research showed that the physics learning material using scientific approach was
valid, practical, and effective to improve learning outcomes and practice critical thinking skills.
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PENDAHULUAN
Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia

Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai
pribadi dan warga negara yang beriman, produktif,
kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban dunia. (Depdikbud, 2013). Pendidik
merupakan salah satu pelaksana kurikulum, sehingga
mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk
mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia yang berperan bagi negara, bukan beban
negara karena tidak produktif, kreatif, dan inovatif.

Pada TIMSS (Trends in International Mathematics
and Science Study) 2011, Indonesia menempati posisi
rata-rata 35 ke atas dari 42 negara. Indonesia
mendapatkan rata-rata menjawab benar 13% di bawah
rata-rata internasional 32%, Thailand 22% dan Malaysia
16%  (Martin, Mullis, Foy, & Stanco, 2012). TIMSS
memberikan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang
sains terapan pada masyarakat. Dalam pembelajaran
sains, pendidik sebaiknya lebih menekankan pada proses
untuk mendapatkan pengetahuan, mengkondisikan siswa
untuk terbiasa mengamati, menanya, menalar, mencoba,
dan membentuk bekerja sama untuk mendapatkan
pengetahuan, hal tersebut sesuai dengan pendapat
Gedgrave (2009) bahwa proses mendapatkan
pengetahuan lebih penting daripada produk.

Di samping rendahnya penalaran siswa tentang
pengusaan konsep, miskonsepsi juga masih sering terjadi
dalam pembelajaran, hal tersebut sesuai dengan hasil tes
diagnostik miskonsepsi oleh penulis di sekolah ketika
menempuh mata kuliah sains/fisika sekolah. Hasil tes
tersebut menggambarkan sekitar 44% siswa mengalami
miskonsepsi (Ngadiman, 2013). Miskonsepsi tersebut
perlu dikurangi karena berhubungan dengan pemahaman
konsep fisika yang berakibat kurang baik bagi
perkembangan teknologi dan penerapan konsep fisika
dalam kehidupan sehari-hari. Hasil belajar fisika secara
kognitif di sekolah penulis sudah cukup baik, hal
tersebut dibuktikan dengan tingkat ketuntasan beberapa
tahun terakhir sekitar 70% tetapi dari pengamatan
dokumen instrumen evaluasi ternyata memiliki ranah
kognitif yang masih rendah yaitu mengingat, memahami,
dan menerapkan.

Pendekatan saintifik membantu siswa untuk
mengembangkan kekuatan penalaran, berpikir kritis dan
penerapan pengetahuan ilmiah. Pendekatan ini juga
membantu dalam mengembangkan sikap positif di antara
siswa (Gedgrave, 2009). Pembelajaran melalui
pendekatan saintifik (scientific appoach) membiasakan
siswa untuk mengamati, menanya, menalar, mencoba,
dan membentuk jejaring, mengolah, menyajikan dan

menyimpulkan. Hal tersebut sesuai dengan unsur dasar
berpikir kritis yang disampaikan oleh Ennis yaitu “the
one recomended here has six basic elements: Facus,
Reason, Inference, Situation, Clarity, and Overview
(FRISCO)” (Ennis, 1996) “We think critically when we
rationally evaluate our own or others thinking”. Berpikir
kritis adalah secara rasional mengevaluasi pemikiran
sendiri atau orang lain (Moore & Parker, 2012).
Keterampilan berpikir kritis diperlukan dalam setiap
langkah-langkah atau tahap-tahap penyelidikan (Bailin,
2002).

Keterampilan berpikir kritis siswa di sekolah masih
kurang dan perlu dilatihkan dalam pembelajaran, hal
tersebut didukung dengan data hasil pembagian angket
tentang keterampilan berpikir kritis kepada 31 siswa
salah satu sekolah di Kalimantan Timur. Rincian data
hasil pembagian angket tersebut adalah sebagai berikut:
pengertian keterampilan berpikir kritis 77% belum tahu,
memahami tentang keterampilan berpikir kritis 84%
belum paham, merumuskan pertanyaan yang
mengarahkan untuk menemukan jawaban 71% belum
mampu, menganalisis kelemahan dalam mengumpulkan
data/informasi 74% belum mampu, merumuskan
hipotesis 71% belum mampu, membuat kesimpulan 71%
belum mampu, mengevaluasi kesimpulan 87% belum
mampu, mendefinisikan istilah 81% belum mampu,
memberikan kemungkinan solusi alternatif 100% belum
mampu, menerima atau menolak argumen disertai alasan
yang jelas dan logis 90% belum mampu. Keterampilan
berpikir kritis yang rendah juga didukung data hasil
pretest pada uji coba 1 terhadap 11 siswa, pada pretest
tersebut menunjukkan bahwa seluruh siswa memiliki
keterampilan berpikir kritis pada kategori tidak terampil.

Hasil evaluasi keterlaksanaan standar proses oleh
penulis di sekolah ditemukan beberapa hal yang perlu
menjadi perhatian mengenai pelaksanaan penilaian
keterampilan. Masalah sikap dirasakan penting oleh
semua siswa, namun implementasinya di sekolah penulis
masih kurang. Satuan pendidikan dan pendidik masih
menganggap bahwa penilaian ini hanya menyangkut
kesopanan, kerapian, keramahan, kebersihan, dan
kedisiplinan, sedangkan keberhasilan pendidik
melaksanakan pembelajaran ranah sikap dan
keberhasilan peserta didik mencapai kompetensi sikap
perlu dinilai. Oleh karena itu perlu dikembangkan acuan
pengembangan perangkat penilaian ranah sikap serta
penafsiran hasil pengukurannya.

Pendidik di sekolah penulis ketika MGMP
(Musyawah Guru Mata Pelajaran) Kabupaten juga
banyak mengeluhkan bagaimana cara: (1) menyajikan
media obyek secara nyata sehingga siswa senang dan
tertantang, (2) membangkitkan rasa ingin tahu, minat,
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dan perhatian siswa tentang suatu tema atau topik
pembelajaran, (3) membiasakan siswa  bernalar atau
berpikir yang logis atas fakta yang dapat diobservasi
untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan, (4)
membiasakan siswa melakukan percobaan, (5) rasa
kekeluargaan dengan bekerja sama memecahkan
masalah yang dihadapi, dan (6) menilai kompetensi inti
sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan
keterampilan dalam pembelajaran.

Pembelajaran merupakan proses saintifik. Karena itu
kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pendekatan
saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik
diyakini sebagai titian emas perkembangan dan
pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan
peserta didik. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran
sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya,
menalar, mencoba, dan membentuk jejaring, mengolah,
menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua
mata pelajaran (Depdikbud, 2013). Oleh karena itu
dalam penelitian ini akan dikembangkan
“Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika
Menggunakan Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan
Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Batu
Sopang”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan
karena mengembangkan perangkat pembelajaran fisika
dengan pendekatan saintifik untuk meningkatkan hasil
belajar dan melatihkan keterampilan berpikir kritis
siswa SMA. Perangkat pembelajaran yang
dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran, Buku Siswa, Lembar Kegiatan Siswa
(LKS), Lembar Penilaian Hasil Belajar, dan Penilaian
Keterampilan Berpikir Kritis.

Menurut Morrison, Ross, Kalman, & Kemp (2011),
pengembangan perangkat pembelajaran merupakan
suatu lingkaran yang kontinu. Tahapan pengembangan
perangkat pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram Alir dari Tahapan
Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Dalam penelitian ini, perangkat akan melalui uji 1
pada sampel kecil dan uji 2 pada sampel besar dengan
replikasi tiga kali/kelas. Desain uji coba perangkat
menggunakan rancangan eksperimen Pre and Post
Design, yang dapat digambarkan sebagai berikut :

A - B - A

(Prunckun, 2010)

Keterangan:
A : Uji awal (pretes) untuk mengetahui penguasaan siswa

terhadap materi pelajaran sebelum pembelajaran
dilaksanakan. (Measurements are taken before the
intervention)

B : Pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik.
(baseline data)

A : Uji akhir (posttes) untuk mengetahui penguasaan siswa
terhadap materi pelajaran setelah pembelajaran dilaksanakan.
(Measurements are taken after the intervention)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini melalui observasi, pemberian tes, dan
penyebaran angket. Analisis hasil pengembangan
perangkat pembelajaran dan hasil ujicoba perangkat
pembelajaran fisika yang menggunakan model
pembelajaran inkuiri terbimbing dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Analisis Kualitas Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran (RPP, Buku Siswa, LKS
dan Penilaian Hasil Belajar) ditelaah oleh validator
untuk memberikan penilaian terhadap kelayakan
penggunaannya. RPP, Buku Siswa dan LKS ditelaah
dengan Instrumen yang telah dikembangkan. Untuk
Lembar Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan
dilakukan validasi isi, bahasa dan penulisan soal sesuai
dengan Instrumen. Data hasil validasi dianalisis secara
deskriptif kualitatif.

Tabel 1. Kriteria Pengkategorian Penilaian RPP,
Buku Siswa dan LKS

Interval Skor Kategori Penilaian
> 3,50 Sangat Layak

3,00 < ≤ 3,49 Layak

2,00 < ≤ 2,99 Sedang

1,00 < ≤ 1,99 Kurang

≤ 1,00 Rendah

2. Analisis Tingkat Keterbacaan Buku Siswa dan LKS
Tingkat keterbacaan merupakan ukuran menarik

atau tidaknya isi dan penampilan serta pemahaman
siswa terhadap Buku Siswa dan LKS. Teknik analisis
dilakukan secara deskriptif kuantitatif persentase. Siswa
diminta memberikan pendapatnya mengenai
keterbacaan Buku Siswa dan LKS dengan mengisi
Instrumen.
3. Analisis Keterlaksanaan RPP
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Kriteria setiap fase pembelajaran yang dinilai
dengan memberikan cheklis pada kolom keterlaksanaan
(ya atau tidak) dan pada kolom penilaian (4:sangat baik,
3:baik, 2:cukup baik, 1: kurang baik). Data yang
diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif
kuantitatif dengan teknik persentase.
Persentase keterlaksanaan RPP menggunakan kriteria
seperti yang tercantum pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Pengkategorian Keterlaksanaan
RPP

No Persentase Keterangan
1 0,0% - 24% Tidak terlaksana
2 25% - 49% Kurang terlaksana
3 50% - 74% Terlaksana baik
4 75% - 100% Terlaksana sangat baik

Tabel 3. Kriteria Penilaian Keterlaksanaan RPP
Pada Setiap Langkah

No Rerata Penilaian
Keterlaksanaan Keterangan

1 1,00 – 1,49 Kurang baik
2 1,50 – 2,49 Cukup baik
3 2,50 – 3,49 Baik
4 3,50 – 4,00 Sangat baik

4. Analisis Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa diukur oleh dua pengamat dengan

menggunakan Instrumen. Data yang diperoleh
selanjutnya dianalisis deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan rumus Percentage of Agreement.
5. Analisis Hasil Belajar Siswa
a. Hasil Belajar Pengetahuan dan Keterampilan

Berdasarkan hasil posttest, hasil belajar pengetahuan
dan keterampilan ditentukan ketuntasannya yaitu
ketuntasan individual dan klasikal. Secara individual
siswa dikatakan tuntas apabila rata-rata ketercapaian
indikator yang diwakili tujuan pembelajaran memenuhi
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) mata pelajaran
fisika di SMA Negeri 1 Batu Sopang yaitu 70.
Pembelajaran secara klasikal dikatakan tuntas apabila ≥
80% individu tuntas.
b. Hasil Belajar Sikap

Nilai yang diberikan oleh dua orang pengamat
ditentukan rata-rata, kemudian hasil yang diperoleh
dicocokan dengan kriteria penilaian sikap pada Tabel 4
berikut.

Tabel 4. Kriteria Penilaian Sikap
No. Rentang Nilai Keterangan
1. 80 – 100 Sangat Baik
2. 70 – 79 Baik
3. 60 – 69 Cukup
4. < 60 Kurang

(diadaptasi dari Morrison, Ross, Kalman, & Kemp,
2011)

Ketuntasan individual siswa dikatakan tuntas jika
memperoleh nilai setidaknya menunjukkan sedang.
Ketuntasan klasikal tercapai jika 80% siswa tuntas.
c. Normalized Gain

Analisis data hasil belajar siswa pada saat pretes dan
postest dihitung dengan menggunakan normalized gain..
d. Sensitivitas Soal

Indeks sensitivitas dari butir soal merupakan ukuran
seberapa baik soal membedakan antara siswa yang telah
menerima pembelajaran dengan siswa yang belum
menerima pembelajaran. Indeks sensitivitas antara 0.00
sampai 1.00, butir soal dikatakan peka terhadap efek-
efek pembelajaran apabila sensitivitas soal lebih besar
atau sama dengan 0,40. (Gronlund, 1977).
6. Analisis Keterampilan Berpikis Kritis

Berdasarkan data hasil tes berpikir kritis dilakukan
analisis secara deskriptif kualitatif dari perolehan skor
siswa. Analisis keterampilan berpikir kritis siswa
dilakukan dengan memberikan skor siswa dalam
menjawab soal tes berbentuk essay. Pemberian skor
berdasarkan skala berpikir kritis menurut Ennis, yaitu
tidak terampil (1), kurang terampil (2), terampil (3) dan
sangat terampil (4). Hasil belajar keterampilan berpikir
kritis siswa pada saat pretes dan postest dianalisis
dengan menggunakan normalized gain untuk melihat
perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa.
7. Analisis Respon Siswa

Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui
pendapat siswa terhadap perangkat pembelajaran
dengan pendekatan saintifik yang dikembangkan,
suasana belajar dan cara guru mengajar. Respon siswa
dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan persentase. Rumus perhitungan respon
siswa.
8. Analis Kendala Selama Pembelajaran

Temuan kendala-kendala selama pembelajaran
dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui diskusi
antara pengamat dan peneliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pengembangan perangkat pembelajaran fisika
menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan
hasil belajar dan melatihkan keterampilan berpikir kritis
yang dikembangkan telah valid untuk digunakan dalam
pembelajaran. RPP yang dikembangkan mengikuti alur
dari pembelajaran dengan pendekatan saintifik.

Gambar 2. Hasil Validasi RPP
Keterangan aspek penilaian:
1. Kompetensi inti
2. Kompetensi dasar
3. Indikator
4. Tujuan pembelajaran
5. Kesesuaian tujuan dengan indikator
6. Memfokuskan siswa, apersepsi, tujuan
7. Memberikan masalah
8. Merumuskan masalah
9. Merumuskan hipotesis
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10. Mengumpulkan data
11. Menarik kesimpulan
12. Skenario indikator dalam pembelajaran
13. Penggunaan buku siswa dan LKS
14. LKS menunjang tujuan
15. Langkah pendekatan saintifik

Hasil validasi LKS oleh validator dapat dilihat pada
Gambar 3. berikut.

Gambar 3. Hasil Validasi LKS
Keterangan aspek penilaian:
1. Petunjuk
2. Pendekatan penulisan
3. Kebenaran konsep fisika
4. Kedalaman konsep
5. Keluasan konsep
6. Kejalasan kalimat
7. Kebahasaan
8. Kegiatan siswa/percobaan fisika
9. Penampilan fisika

10. Kelayakan isi
11. Pertanyaan

Hasil validasi buku ajar siswa oleh validator dapat
dilihat pada Gambar 4. berikut.

Gambar 4. Hasil Validasi Buku Ajar Siswa
Keterangan aspek penilaian:

1. Cakupan materi
2. Akurasi materi
3. Kemutakhiran
4. Memunculkan rasa ingin tahu
5. Membelajarkan berpikir kritis
6. Bahasa sesuai perkembangan siswa
7. Komunikatif
8. Dialogis dan interaktif
9. Lugas
10. Sesuai kaidah bahasa indonesia
11. Teknik penyajian
12. Penyajian pembelajaran

Hasil validasi instrumen hasil belajar siswa oleh
validator dapat dilihat pada Gambar 5-8. berikut.

Gambar 5. Hasil Validasi Isntrumen Hasil Belajar
Pengetahuan

Gambar 6. Hasil Validasi Isntrumen Hasil Belajar
Keterampilan

Gambar 7. Hasil Validasi Isntrumen Hasil Belajar
Sikap

Keterangan aspek penilaian sikap:
1. Berdoa
2. Bersyukur
3. Hubungan baik dengan sesama
4. Menerima (receiving) (A-1)
5. Merespon (responding) (A-2)
6. Menilai (valuing) (A-3)
7. Mengorganisasikan (organizing) (A-4)
8. Mengkarakterisasikan (characterizing)(A-5)

Gambar 8. Hasil Validasi Isntrumen Hasil Belajar
Keterampilan Berpikir Kritis

Hasil pengamatan keterlaksanaan perangkat
pembelajaran yang dikembangkan telah praktis untuk
digunakan. Hasil pengamatan keterlaksanaan RPP
yang dilakukan oleh dua orang guru mata pelajaran
fisika disajikan pada Gambar 9-11.

Gambar 9. Hasil Pengamatan Keterlaksanaan RPP
di Kelas XI-IA-1

Gambar 10. Hasil Pengamatan Keterlaksanaan RPP
di Kelas XI-IA-2

Pada tahap pendahuluan, terdapat fase pendekatan
saintifik mengamati yaitu guru menyampaikan
apersepsi kepada siswa dan mengaitkan apersepsi
tersebut dengan materi yang akan dipelajari.
Apersepsi tersebut berupa alat penekan hidrolik
dan gambar: dinding bendungan, tandon air pada
ketinggian, pengangkat hidrolik, rem hidrolik,
keramba terapung, dan kapal selam. Sesuai
pendapat Morrison, Ross, Kalman, & Kemp (2011)
untuk mengajarkan fakta-fakta, maka siswa
disajikan pengalaman terhadap benda-benda fakta
tersebut.

Pada kegiatan fase pendekatan saintifik
mengamati dan menanya, guru memfasilitasi siswa
untuk melakukan pengamatan, melihat, membaca, dan
mendengar, kemudian membimbing siswa untuk
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merumuskan pertanyaan/masalah dengan jelas. Hal
tersebut sesuai dengan pendapat Chappell (2010) bahwa
ilmuwan sering memiliki pertanyaan tentang banyak
hal, ketika para ilmuwan memiliki pertanyaan mereka
ingin menjawab dan menempuh proses untuk
menemukan solusi. Pengamatan bisa dilakukan dengan
membawa siswa ke dunia alam nyata, pengalaman
kehidupan sehari-hari, atau membawa alam ke kelas bila
memungkinkan, sehingga siswa bisa melihat,
mendengar, dan menyentuh, bahkan situasi mendukung
keselamatan siswa bisa merasakan bau dan rasa
(Koschmann, 2011).

Gambar 11. Hasil Pengamatan Keterlaksanaan RPP
di Kelas XI-IA-3

Pada kegiatan fase pendekatan saintifik
mengumpulkan data, guru membimbing siswa untuk
merumuskan hipotesis. Hal tersebut senada dengan
pendapat Kothari (2004) bahwa hipotesis harus sangat
spesifik dan terbatas pada penelitian karena akan diuji
kebenarannya, peran hipotesis adalah untuk
membimbing peneliti dalam pembatasan bidang
penelitian dan untuk membuatnya tetap di jalur yang
benar.

Pada kegiatan inti mengkomunikasikan hasil, siswa
mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka
secara bergantian di depan kelas. Menghargai
bagaimana sains bekerja atau yang lebih penting meniru
bagaimana para ilmuwan bekerja, siswa harus
memperoleh pemahaman dan menajalani proses
mengomunikasikan hasil pengetahuan kepada siswa
lain, ilmuwan dan masyarakat (Williams, 2011).

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran yang
diamati oleh dua orang guru mata pelajaran fisika
disajikan pada Gambar 12-14.

Gambar 12. Persentase Aktivitas Siswa Kelas XI-IA-
1

Aspek aktivitas siswa:
Mengamati

1. Memperhatikan penjelasan guru atau teman.
Menanya

2. Membuat pertanyaan, bertanya pada guru atau teman.
Mengumpulkan data

3. Membaca (mencari informasi).
4. Melakukan pengamatan percobaan.
5. Mencatat hasil pengamatan percobaan.

Mengolah data
6. Mendiskusikan tugas.
7. Berkerjasama
8. Bertanggung jawab terhadap tugas kelompok.

Mengkomunikasikan hasil
9. Mengemukakan ide (menjawab pertanyaan).

Lain-lain
10. Perilaku tidak relevan.

Gambar 13. Persentase Aktivitas Siswa Kelas XI-IA-
2

Pembelajaran fisika dengan menerapkan pendekatan
saintifik menempatkan guru sebagai fasilitator dan
siswa sebagai subyek pembelajaran, hal tersebut
tergambar dari aktivitas siswa yang dominan dalam
mengikuti proses pembelajaran. Aktivitas siswa
yang berhubungan dengan proses pembelajaran,
yaitu membaca, memperhatikan penjelasan guru
atau teman, melakukan pengamatan dari percobaan
yang dilakukan atau diskusi, mengemukakan ide,
bertanya, dan bertanggung jawab terhadap
kelompok secara langsung meningkatkan kualitas
belajar siswa menjadi deep learning (Light and
Cox, 2009). Hal tersebut dapat direduksi dengan
memberikan siswa kebebasan atau tanggung jawab yang
cukup untuk melaksanakan tugas-tugas dan eksperimen
serta menemukan sendiri hasil kerja mereka, tetapi guru
juga harus memberikan penguatan positif ketika
hasilnya benar dan penguatan negatif ketika hasilnya
tidak benar (Jarvis, Holford, & Griffin, 2004).

Gambar 14. Persentase Aktivitas Siswa Kelas XI-IA-
3

Respon siswa setelah pembelajaran disajikan pada
Gambar 15-20.

Gambar 15. Respon Siswa Kelas XI-IA-1 Terhadap
Proses Pembelajaran

Sebagian besar siswa memberikan respon positif
terhadap proses pembelajaran, hal tersebut berarti
siswa tertarik apabila pembelajaran dengan
pendekatan saintifikc diterapkan dalam pembelajaran
fisika selanjutnya dan pada mata pelajaran selain
fisika, hal tersebut sesuai dengan pendapat Flick &
Lederman (2006) bahwa penelitian ilmiah (scientific
research) adalah ibarat game dengan dua players, yaitu
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ilmuwan yang bertanya dan alam/kehidupan yang
memberikan jawaban.

Respon positif siswa tersebut diharapkan dapat
memberikan harapan perubahan penyelesaian masalah-
masalah bangsa dengan cara-cara yang lebih bijaksana
dan tidak anarkis karena siswa-siswa tersebut adalah
generasi penerus bangsa, hal tersebut sesuai dengan
pendapat Moore & Parker (2012) bahwa keterampilan
berpikir kritis adalah sebuah panduan untuk membuat
keputusan yang bijaksana tentang apa yang harus
dipikirkan dan dilakukan.

Gambar 16. Respon Siswa Kelas XI-IA-2 Terhadap
Proses Pembelajaran

Siswa memberikan penilaian kemudahan agak
rendah karena indikator tersebut memang menantang
dilakukan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Browne
& Keeley (2012) bahwa alasan adalah penjelasan atau
penalaran kenapa kita harus percaya pada suatu
kesimpulan. Jadi siswa perlu menalar untuk percaya
atau tidak terhadap kesimpulan, kemudian
mengumpulkan informasi-informasi pendukung,
memberikan argumen.

Gambar 17. Respon Siswa Kelas XI-IA-3 Terhadap
Proses Pembelajaran

Gambar 18. Respon Siswa Kelas XI-IA-1 Terhadap
Keterampilan Berpikir Kritis

Keteraqngan aspek berpikir kritis:
1. Merumuskan masalah dengan jelas dan dapat mengarahkan untuk

menemukan jawaban.
2. Menganalisis kelemahan atau keterbatasan dalam pengumpulan data.
3. Merumuskan hipotesis berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.
4. Menuliskan kesimpulan yang benar dan di dukung oleh data.
5. Mengevaluasi kesimpulan yang dibuat disertai alasan-alasan yang logis.
6. Mendefinisikan istilah yang digunakan dalam suatu wacana.
7. Memberikan kemungkinan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah.
8. Menerima atau menolak argumen, gagasan, atau keputusan disertai dengan

alasan yang jelas dan logis.

Gambar 19. Respon Siswa Kelas XI-IA-2 Terhadap
Keterampilan Berpikir Kritis

Gambar 20. Respon Siswa Kelas XI-IA-3 Terhadap
Keterampilan Berpikir Kritis

Hasil implementasi perangkat pembelajaran yang
dikembangkan telah efektif meningkatkan hasil belajar
dan melatihkan keterampilan beprikir kritis siswa. Hasil
belajar siswa disajikan pada Gambar 21-11. Hasil
belajar pengetahuan memiliki ketuntasan
individual di atas 87%. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan saintifik berhasil membuat siswa
mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis,
mensintesis, dan mengevaluasi konsep, hukum dan
teori yang dipelajari siswa pada proses
pembelajaran. Pada kedua uji coba tersebut, semua
indikator mengalami ketuntasan, terdapat tiga
indikator (indikator 4, 8 dan 9) yang tuntas dengan
persentase cukup/mepet, yaitu sekitar 73-77%. Indikator
4 dan 8 adalah mensintesis dua persamaan dengan ranah
pengetahuan C-5 dan indikator 9 adalah mengevaluasi
dengan ranah pengetuan C-6. Pada perhitungan
normalized gain, indikator-indikator tersebut
menghasilkan gains score paling rendah yaitu sekitar
0,66-0,72. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Anderson & Krattwohl (2001) bahwa proses kognitif
yang paling banyak dijumpai dalam tujuan-tujuan di
bidang pendidikan, yaitu mengingat, kemudian
memahami dan mengaplikasikan, ke proses-proses
kognitif yang jarang dijumpai, yakni menganalisis,
mensintesis, dan mengevaluasi.

Gambar 21. Rangkuman Normalized Gain Hasil
Belajar Pengetahuan Setiap Siswa Kelas XI-IA-1

Gambar 22. Rangkuman Normalized Gain Hasil
Belajar Pengetahuan Setiap Siswa Kelas XI-IA-2

Gambar 23. Rangkuman Normalized Gain Hasil
Belajar Pengetahuan Setiap Siswa Kelas XI-IA-3

Aktifitas pembelajaran dengan percobaan, membuat
prakarya, dan eksperimen tersebut mengubah
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pandangan siswa terhadap fisika, fisika berguna bagi
kehidupan, fisika menyenangkan, hal tersebut terlihat
dari respon positif siswa jika pokok bahasan selanjutnya
menggunakan pembelajaran dengan pendekatan
saintifik.

Gambar 24. Rerata Hasil Belajar Keterampilan
Siswa Kelas XI-IA-1

Gambar 25. Rerata Hasil Belajar Keterampilan
Siswa Kelas XI-IA-2

Gambar 26. Rerata Hasil Belajar Keterampilan
Siswa Kelas XI-IA-3

Hasil belajar sikap yang diamati dalam proses
pembelajaran terdiri dari dua, yaitu sikap spiritual dan
sosial (Depdikbud, 2013). Sikap spiritual meliputi:
berdoa, mengucapkan syukur, dan menjalin hubungan
baik. Sikap sosial meliputi: menerima penjelasan,
merespon pertanyaan, menilai pendapat,
mengorganisasikan masalah, dan mengkarakterisasi-
kan nilai (Morrison, Ross, Kalman, & Kemp, 2011).
Ketuntasan tersebut dapat terwujud karena indikator-
indikator sikap dilatihkan dalam pembelajaran,
sebagai contoh adalah mengucapkan syukur ketika
berhasil mengerjakan aktifitas tertentu, sikap ini
memang benar-benar dibiasakan dalam
pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Mulyasa (2013) pembentukan sikap atau karakter
memang tidak bisa sim salabim atau terbentuk
dalam waktu singkat, tapi indikator perilaku dapat
dideteksi secara dini oleh guru.

Gambar 27. Rerata Hasil Belajar Sikap Siswa Kelas
XI-IA-1

Gambar 28. Rerata Hasil Belajar Sikap Siswa Kelas
XI-IA-2

Gambar 29. Rerata Hasil Belajar Sikap Siswa Kelas
XI-IA-3

Hasil belajar keterampilan berpikir kritis
menunjukan bahwa semua siswa mengalami
peningkatan kemampuan tersebut, peningkatan
paling besar pada kategori tidak terampil menjadi
terampil. Peningkatan tersebut terjadi karena dalam
pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
saintifik memotivasi dan memfasilitasi siswa
dalam melatih keterampilan berpikir kritis, sebagai
contoh kemampuan membuat kesimpulan yang
dilatihkan melalui fasilitas LKS, artinya siswa benar-
benar dilatih untuk membuat kesimpulan dan
dituliskan di LKS. Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Eggen & Kauchak (2012) bahwa berpikir
kritis adalah kemampuan dan kecenderungan untuk
membuat dan melakukan asesmen terhadap
kesimpulan yang didasarkan pada bukti, dan pendapat
Moore & Parker (2012) bahwa berpikir kritis bertujuan
untuk memperbaiki kesimpulan, membuat pilihan, dan
keputusan yang bijaksana.

Gambar 30. Persentase Perubahan Keterampilan
Berpikir Kritis Siswa Kelas XI-IA-1

Berdasarkan data hasil belajar keterampilan berpikir
kritis, siswa yang memiliki keterampilan ini dalam
kategori terampil, maka hasil belajar pengetahuan dan
sikapnya juga selaras atau mengikuti, artinya
keterampilan berpikir kritis mendukung hasil belajar
yang lain. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Phan
(2010) bahwa berpikir kritis adalah orientasi teoritis
penting yang berfungsi membantu motivasi belajar
siswa dalam proses belajar mengajar.

Gambar 31. Persentase Perubahan Keterampilan
Berpikir Kritis Siswa Kelas XI-IA-2

Dalam pendekatan saintifik terdapat langkah
menanya, langkah ini sangat penting dalam memacu
keterampilan berpikir kritis siswa, hal tersebut senada
dengan pendapat Browne & Keeley (2012) bahwa
kemampuan berpikir kritis meliputi pengetahuan untuk
membuat serangkaian pertanyaan kritis yang saling
bertautan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut
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pada saat yang tepat. Langkah yang lain adalah
mengolah informasi/menalar, langkah ini juga penting
dalam memacu keterampilan berpikir kritis siswa, hal
tersebut juga senada dengan pendapat Browne & Keeley
(2012) bahwa nalar kritis yang lemah adalah
penggunaan pemikiran kritis untuk mempertahankan
keyakinan awal, nalar yang kuat adalah penggunaan
pemikiran kritis untuk meninjau ulang semua klaim dan
keyakinan, terutama miliki.

Gambar 32. Persentase Perubahan Keterampilan
Berpikir Kritis Siswa Kelas XI-IA-3

PENUTUP
Berdasarkan hasil uji coba perangkat, analisis,

diskusi, pembahasan, temuan-temuan dalam proses
pembelajaran, maka secara umum dapat disimpulkan
bahwa perangkat pembelajaran fisika dengan
pendekatan saintifik yang dikembangkan telah valid,
praktis, dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar
dan melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa.

Saran dapat dikemukakan oleh peneliti berdasarkan
penelititan yang telah dilakukan meliputi: 1) pada
pendekatan saintifik kegiatan pengamatan, sebaiknya
menyajikan produk teknologi yang nyata di kelas, 2)
pada pendekatan saintifik kegiatan mengumpulkan data,
dalam memberikan  fasilitas kepada siswa memerlukan
ide-ide kreatif., 3) untuk menghilangkan aktivitas yang
tidak relevan, guru sebaiknya menyiapkan dari awal.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan, keterlaksanaan, dan efektivitas perangkat
pembelajaran kurikulum 2013 dengan strategi metakognitif untuk meremediasi miskonsepsi siswa
pada materi pokok larutan penyangga. Sumber data diperoleh dari tim ahli meliputi dosen dan guru
kimia sebagai penelaah dan validator serta 15 orang siswa SMAN 18 Surabaya. Rancangan penelitian
ini adalah Research and Development (R&D) dengan pengembangannya mengacu pada 4-D model
(four D models) yang dibatasi sampai tahap 3-D (Define, Design, dan Development). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran kurikulum 2013 dengan strategi metakognitif yang
dikembangkan telah layak digunakan dan terlaksana dengan baik selama proses pembelajaran serta
terbuti efektif untuk meremediasi miskonsepsi yang terjadi pada pada materi larutan penyangga yang
dapat dibuktikan dari meningkatnya kepemahaman siswa yang sebelumnya mengalami tidak tahu
konsep dan miskonsepsi menjadi tahu konsep. Serta peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan hasil
Gain-Score dari 54,7 meningkat menjadi 92,3.

Kata Kunci: Kelayakan, Metakognitif, Miskonsepsi

Abstract

This study aims to determine the feasibility, materialize, and effectiveness of the learning curriculum in
2013 with metacognitive strategies to remediate students misconceptions in the subject matter of
buffer. The source data resulted by lecture and teacher of chemistry as reviewer and validator and 15
students of SMA Muhammadiyah 2. Research design use Research and Development (R&D) method
and instructional design use 4-D model (Four-D models) but limited in 3-D (Define, Design, dan
Development). The results showed that the learning curriculum in 2013 with metacognitive strategies
have developed a decent used and performing well during the learning process as well as effective to
remediate misconceptions that occur in the material buffer solution which can be evidenced from the
increased students understanding who previously had no idea of the concept and misconceptions come
to know the concept. As well as improving student learning outcomes based on the gain-score
increased to 92.3 from 54.7.

Keywords: Feasibility, Metacognitive, Misconception

PENDAHULUAN
Tujuan kurikulum 2013 berdasarkan lampiran

Permendiknas Nomor 67 Tahun 2013 adalah
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
dunia. Kurikulum 2013 juga menekankan kepada
peningkatan keterampilan berpikir siswa dalam
penguasaan konsep ke arah yang lebih aplikatif baik dari
cara pemerolehan konsep maupun cara pengaplikasian
konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
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Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa tidak mudah bagi guru kimia merubah paradigma
tersebut dan melakukannya dalam pembelajaran. Masih
banyaditemukan pembelajaran kimia yang dilakukan
secara tradisionil atau konvensional misalkan metode
ceramah yang tetap menjadikan siswa pasif dalam
pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan dengan salah satu guru kimia di SMAN 18
Surabaya, diketahui bahwa guru masih mengalami
kesulitan untuk menggali potensi siswa disebabkan
siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran yang bersifat
menerima dari guru dan pasif.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, guru
merasa bahwa kesadaran siswa untuk belajar sangat
kurang, terlihat dari kurang aktifnya siswa dalam
diskusi dan pembelajaran. Sehingga konsep yang
diterima siswa hanya terbatas dari guru tanpa mencoba
untuk mencari konsep alternatif dari sumber lain untuk
dibandingkan. Padahal pemahaman konsep sangat
berarti dan penting, sebagai suatu cara untuk
mengorganisir atau menyusun pengetahuan dan
merupakan dasar untuk membangun pemikiran menuju
pada tingkat berpikir yang lebih tinggi.

Untuk mengetahui cara belajar siswa, lebih lanjut
peneliti mencoba menyebarkan angket inventori
metakognitif pada 15 orang siswa SMAN 18 yang
secara acak diambil merata dari kelas XI IPA 1-5.
Inventori metakognitif terdiri dari pernyataan
pernyataan positif dan negatif yang menggali informasi
mengenai cara siswa belajar dan strategi belajar yang
digunakan serta pengetahuan metakognitif yang dimiliki
siswa. Berdasarkan hasil invetori metakognitif untuk
kemampuan metakognitif yang dimiliki siswa adalah
59,17%. Dari persentase yang cukup rendah ini dapat
disimpulkan bahwa rata-rata siswa SMAN 18 Surabaya
masih belum memiliki kontrol yang baik terhadap cara
belajar dan proses kognitif yang mereka lakukan.
Sedangkan untuk hasil dari inventori metakognitif untuk
pengetahuan metakognitif didapatkan rata-rata sebesar
61,58% yang dapat dikategorikan cukup baik.
Pengetahuan metakognitif siswa dinilai cukup baik dan
dapat dijadikan dasar untuk melatihkan kemampuan
metakognitif kepada siswa. Meskipun demikian,
rendahnya kemampuan metakognitif siswa tersebut
kemungkinan dapat menyebabkan hal yang negatif,
misalkan ketidakberdayaan belajar maupun
miskonsepsi.

Untuk mengetahui apakah rendahnya kemampuan
metakognitif siswa berdampak pada penguasaan
kognitif siswa, peneliti mencoba untuk mengetahui
tingkat penguasaan konsep siswa pada materi larutan
penyangga. Peneliti menyebarkan pretest mengenai
larutan penyangga secara acak kepada 15 orang siswa
kelas XI IPA 1-5. Hasil studi pendahuluan tersebut
menunjukkan bahwa siswa banyak mengalami

miskonsepsi dan tidak pahamnya konsep mengenai
larutan penyangga, di antaranya yang mengalami
miskonsepsi tingkat dalam (Miskonsepsi Tingkat 3)
pada konsep untuk menentukan komponen penyusun
larutan penyangga sebesar 53%,  Menganalisis
campuran yang termasuk larutan penyangga sebesar
53%, Menentukan larutan penyangga berdasarkan
prinsip kerja larutan penyangga akibat penambahan
sedikit asam kuat dan basa kuat sebesar 33%,
Menghitung pH larutan penyangga sebesar 23,5%,
Menentukan sistem penyangga di dalam darah sebesar
13%, Menjelaskan gangguan dalam darah yang
diakibatkan karena penurunan atau kenaikan pH darah
sebesar 27%, serta Menentukan manfaat larutan
penyangga dalam kehidupan, darah, dan indu stri
sebesar 13%. Dari hasil penelitian tersebut tampak
bahwa rendahnya kemampuan metakognitif siswa
berdampak pada kekurangmampuan siswa mengontrol
aktivitas kognitifnya dalam menguasai konsep
khususnya pada materi pokok larutan penyangga,
sehingga akhirnya siswa mengalami miskonsepsi.

Miskonsepsi dalam sains telah menjadi perhatian
serius dalam dunia pendidikan. Salah satu penyebab
miskonsepsi dapat terjadi dikarenakan siswa mengalami
kesulitan di dalam belajar dikarenakan rendahnya
kemampuan metakognitif siswa. Penyebab kesulitan
belajar siswa selain dipengaruhi oleh siswa, juga
dipengaruhi oleh karakteristik dari ilmu kimia itu
sendiri. Menurut Johnstone (1999), konsep kimia
mempunyai tiga representasi, yaitu konsep yang bersifat
makroskopik, sub-mikroskopik, dan simbolik. Sehingga,
sangatlah penting menyeimbangkan hubungan
konseptual di antara ketiga level tersebut agar siswa
dapat memahami kimia secara mendalam. Namun,
Orgill (2008) berpendapat bahwa banyak siswa yang
tidak dapat menghubungkan antara level makroskopik
kedalam level sub-mikroskopik. Hal ini didukung oleh
Nakhleh dalam Sihalolo (2013), yang menyatakan
bahwa kesulitan siswa dalam memahami konsep sub-
mikroskopik dapat menimbulkan pemahaman yang
salah, apabila pemahaman yang salah ini berlangsung
secara konsisten akan menimbulkan terjadinya
miskonsepsi. Oleh karena itu, level sub-mikroskopik
menjadi sangat penting diajarkan sehingga siswa
memiliki pemahaman yang benar tentang gejala
makroskopik yang diamatinya.

Menurut Rahmawan (2013) salah satu materi
pokok dalam kimia yang memiliki ketiga level tersebut
adalah larutan penyangga (buffer). Pada larutan
penyangga, level submikro ditunjukkan oleh reaksi-
reaksi kimia yang tak kasat mata yang terjadi, semisal
saja penambahan asam atau basa ke dalam larutan
penyangga. Adanya ketiga level representative ini
membuat materi larutan penyangga menjadi komplek
dan sulit untuk dipahami oleh siswa.
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Yulianti (2006) mengemukakan bahwa ada banyak
cara untuk membantu siswa mengatasi miskonsepsi.
Secara umum, kiat yang tepat untuk membantu siswa
mengatasi miskonsepsi adalah mencari bentuk
kesalahan yang dimiliki siswa itu, mencari sebab-
sebabnya, dan menemukan cara yang sesuai untuk
mengatasi miskonsepsi tersebut. Hal pertama yang harus
dilakukan guru adalah memahami kerangka berpikir
siswa. Dengan memahami apa yang dipikirkan siswa
dan apa gagasan siswa diharapkan guru dapat
mengetahui penyebab miskonsepsi dan menemukan cara
mengatasi miskonsepsi tersebut. Hal ini didukung oleh
Fischer (dalam Ekici et al., 2007), mengatakan bahwa
miskonsepsi sangat tahan terhadap perubahan. Untuk
alasan ini, metode pengajaran alternatif sangat
dibutuhkan agar konsep yang digunakan dapat
dimengerti

Cara untuk meremediasi miskonsepsi harus
disesuaikan dengan penyebab miskonsepsinya agar
remediasi dapat maksimal, dikarenakan permasalahan
yang ditemukan peneliti pada SMAN 18 Surabaya
adalah kurang mampunya siswa untuk mengetahui cara
belajar yang efektif dan kurang dapatnya mereka
melakukan pengontrolan terhadap proses-proses
kognitif yang mereka lakukan, maka maka sangat perlu
untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam melakukan
aktivitas pembelajaran sehingga siswa tidak hanya
memiliki keterampilan melakukan sesuatu tetapi harus
memahami mengapa aktivitas itu dilakukan dan apa
implikasinya. Dan hal tersebut dapat diperoleh dengan
pengajaran melalui strategi metakognitif.

Menurut Imel dalam Wibowo (2002), keterampilan
metakognitif sangat diperlukan untuk kesuksesan
belajar, mengingat keterampilan metakognitif
memungkinkan siswa untuk mampu mengelola
kemampuan kognitifnya sendiri dan mampu melihat
kelemahan kognitifnya sehingga dapat dilakukan
perbaikan pada tindakan-tindakan berikutnya. Untuk itu,
sebagai upaya pengimplementasian tujuan pembelajaran
sesuai Kurikulum 2013 maka peneliti berinisiatif untuk
mencoba meningkatkan kemampuan berpikir siswa
sehingga dapat meremediasi miskonsepsi yang terjadi
pada siswa. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini
adalah (1) Mendeskripsikan tingkat validitas dan
keterbacaan perangkat pembelajaran dengan strategi
metakognitif pada pokok larutan penyangga yang
dikembangkan; (2) Mendeskripsikan keterlaksanaan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) selama
kegiatan pembelajaran dengan dengan strategi
metakognitif pada pokok larutan penyangga; (3)
Mendeskripsikan tingkat efektifitas perangkat
pembelajaran dengan strategi metakognitif pada pokok
larutan penyangga yang dikembangkan, yang meliputi
mendeskripsikan tingkat pemahaman konsep dan
miskonsepsi siswa, serta tingkat kemampuan

metakognitif, aktivitas, dan respon siswa terhadap
kegiatan dengan dengan strategi metakognitif pada
pokok larutan penyangga.

METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian

pengembangan, karena penelitian ini mengembangkan
dan menggunakan perangkat pembelajaran Kurikulum
2013 kimia SMA dengan Strategi Metakognitif untuk
melatih kemampuan metakognitif dan meremediasi
miskonsepsi siswa kelas XI SMA pada materi pokok
larutan penyangga. Perangkat pembelajaran yang
dikembangkan meliputi: Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Lembar Penilaian (LP),  Lembar
Kerja Siswa (LKS), Buku Ajar Siswa (BAS), Tes Hasil
Belajar (THB),  Instrumen penelitian yang meliputi (1)
lembar validasi dan keterbacaan perangkat, (2) lembar
pengamatan keterlaksanaan RPP, (3) lembar
pengamatan aktifitas siswa, (4) lembar angket respon
siswa.

Subjek dalam penelitian uji coba I adalah 15 orang
siswa SMAN 18 Surabaya tahun pelajaran 2013/2014
kelas XI IPA. Pengambilan subjek penelitian ini
dilakukan dengan memilih siswa secara heterogen dan
perbandingan jumlah siswa perempuan dengan jumlah
siswa laki-laki seimbang. Penelitian ini terdiri dari dua
tahap besar yaitu pengembangan perangkat dan
pelaksanaan ujicoba perangkat. Pengembangan
perangkat pembelajaran ini dikembangkan
menggunakan desain instruksional model 4–D (Four D
Model) empat tahap tersebut adalah 1. Define, 2.
Design, 3. Develop, dan 4. Desseminate. Namun, tahap
keempat Disseminate (penyebaran) tidak dilakukan.

Rancangan implementasi uji coba dengan
menggunakan rancangan penelitian Pretest and Posttest
Group karena hanya menggunakan satu kelompok saja
tanpa adanya kelompok pembanding (Arikunto, 2006 :
85) dan berdasarkan maksud serta tujuan penelitian.
Pendekatan yang digunakan pada saat  uji coba untuk
menyatakan keefektivan penerapan perangkat
pembelajaran yang dikembangkan ini adalah One Group
Pretes–Postest Design yang dikelompokkan ke dalam
jenis pengembangan Pre Expremental Design.
Rancangan penelitian One Group Pretest – postest
Design ini digambarkan dengan pola sebagai berikut:

Keterangan:
O1 =  Uji awal (pretest) untuk mengetahui penguasaan

konsep siswa terhadap materi pelajaran larutan
penyangga sebelum pembelajaran dengan
strategi metakognitif

O1 X O2
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X = Perlakuan pembelajaran dengan menggunakan
perangkat pembelajaran yang telah divalidasi
serta menerapkannya pada pembelajaran dengan
strategi metakognitif

O2 =  Uji akhir (posttest) untuk mengetahui penguasaan
konsep siswa terhadap materi pelajaran larutan
penyangga sesudah pembelajaran dengan strategi
metakognitif

(Tuckman, 1978 : 142)

Pendekatan ini digunakan untuk menjaring data
penelitian yang menggunakan tes awal dan tes akhir
yang diilustrasikan seperti pada Gambar 1.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data
penelitian digunakan teknik pengumpulan data dengan
cara 1) Observasi untuk memperoleh data penelitian
tentang aktivitas dan kemampuan psikomotor siswa
serta mengamati keterlaksanaan pembelajaran sesuai
dengan tahap-tahap yang telah dirancang oleh guru
dalam RPP saat proses KBM berlangsung. 2) Tes yang
berupa Tes Hasil Belajar (THB) yang diberikan dalam
dua tahap, yaitu pretest dan posttest yang bertujuan
untuk mengetahui tingkat kemajuan pemahaman konsep
siswa. Serta 3) Angket untuk mengumpukan data
penelitian mengenai kemampuan metakognitif dan
respon siswa.

Sedangkan instrument dalam penelitian ini adalah
berupa lembar validasi, lembar pengamatan, lembar
angket respons siswa dan tes hasil belajar.
1. Lembar Validasi Perangkat Pembelajaran

(Instrumen 1)
Lembar validasi perangkat ini meliputi lembar

validasi Pretest dan postest (Instrumen 1a-b), lembar
validasi metakognisi (instrumen 1c), lembar validasi
RPP dan LP (Instrumen 1d-e), BAS (Instrumen 1f) dan

LKS (Instrumen 1g). Lembar validasi ini digunakan
untuk meminta pendapat dan penilaian dari validator
terhadap perangkat pembelajaran yang telah disusun
(draft I). Hasil penilaian validator menjadi bahan
pertimbangan dalam merevisi draft 1 sehingga diperoleh
perangkat pembelajaran draft II. Instrumen Tes Hasil
Belajar (THB) (Instrumen 3)

THB terdiri dari pretest dan posttest yang berupa
lembar tes pemahaman konsep digunakan untuk
mengukur tingkat pemahaman konsep dan miskonsepsi
siswa yang terjadi. Soal tes pemahaman konsep
dikembangkan dengan metode Three-tier Diagnostic
Test yang terdiri dari 15 soal multiple choices dengan 5
pilihan jawaban dan alasan jawaban terbuka serta
dilengkapi dengan Certainty of Response Index (CRI).
CRI digunakan untuk menentukan kategori jawaban
siswa apakah paham konsep, kurang paham konsep
(MK1), tidak paham konsep, menebak jitu (MK 2), atau
miskonsepsi (MK3).

Analisis validitas butir THB diperoleh dengan
menghitung sensivitas butir soal yang mampu mengukur
efek pembelajaran, sampai berapa besar setiap siswa
dapat mencapai indikator yang telah dirumuskan.

Besarnya sensivitas menurut Grounlund (1985)
dalam Ibrahim (2002 : 49) dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

T
RbRaS 


(1)

Catatan:
Ra = banyak siswa yang menjawab benar pada tes akhir
Rb = banyak siswa yang menjawab benar pada tes awal
T    =  jumlah siswa yang mengikuti tes

2. Instrumen Metakognitif (Instrumen 4)
Instrumen metakognitif berupa pernyataan positif

dan negatif yang dikembangkan untuk mengetahui
kemampuan metakognisi yang dimiliki oleh siswa.

KBM tiap pertemuan

Guru mengajar pembelajaran dengan
strategi metakognitif dan menjaring
data berupa:

a) Kemampuan metakognitif
b) Hasil aktivitas siswa,
c) Respon siswa,
d) Hambatan atau kendala.

Tes akhir

1. Hasil belajar
Produk, yaitu Tes
Penguasaan
Konsep siswa,

Tes awal

Produk

Gambar 1. Rancangan One Group Pretest-Posttest
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Instrumen ini terdiri atas Inventori Metakognitif
(Instrumen 4a) dan Pengetahuan Metakognitif
(Instrumen 4c). Inventori metakognitif bertujuan untuk
mengumpulkan informasi mengenai pengaturan diri
siswa (Self-Regulated Learning) yaitu kemampuan
siswa dalam mengolah strategi belajarnya atau dalam
penelitian ini disebut sebagai strategi metakognitif.
Sedangkan  pengetahuan metakognitif digunakan untuk
mengumpulkan data tentang pengetahuan metakognitif
yang dimiliki siswa yang terdiri atas pengetahuan
deklaratif, prosedural, dan kondisional. Inventori
metakognitif diberikan sebelum pembelajaran, hal ini
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana
kemampuan metakognitif siswa serta menganalisis
kebiasaan dan cara belajar yang dilakukan siswa.

3. Instrumen Aktivitas Siswa (Instrumen 6b)
Lembar ini digunakan untuk mengamati aktivitas

siswa selama KBM. Untuk mengamati aktivitas siswa
selama kegiatan belajar, lembar aktivitas siswa diisi
oleh dua pengamat. Menurut Borich (1994), untuk alat
ukur berupa lembar pengamatan, reliabitas dapat
dilakukan dengan meminta dua orang melakukan
pengamatan menggunakan lembar pengamatan tersebut,
kemudian reliabilitas dihitung menggunakan rumus
sebagai berikut:

Realibilitas, R =












BA
BA1 x 100% (2)

A =  Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh
pengamat yang memberikan frekuensi tinggi

B =  Frekuensi aspek tingkah laku yang teramati oleh
pengamat yang memberikan frekuensi rendah

4. Instrumen Angket Respon Siswa (Instrumen 7)
Angket respon siswa digunakan untuk mengetahui

respon siswa terhadap BAS, LKS, dan proses
pembelajaran. Angket respon siswa tersebut diberikan
kepada siswa setelah pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar selesai seluruhnya yaitu pada hari terakhir
penelitian. Pengisiannya dilakukan secara jujur dan
objektif tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Angket
yang diberikan berisi tentang respon siswa terhadap
pembelajaran. Hasil inventori maupun angket
dinyatakan dengan presentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan yang akan dijabarkan meliputi 1)

Pembahasan hasil validitas dan kelayakan perangkat
pembelajaran yang dikembangkan; 2) Analisis
keterlaksanaan proses pembelajaran; serta 3) Analisis
efektivitas pembelajaran, yang masing-masing
diuraikan sebagai berikut:
1. Hasil validasi dan kelayakan perangkat

pembelajaran

Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan
perangkat pembelajaran yang meliputi validasi Tes
Hasil Belajar (THB) yang terdiri dari soal pretest dan
postest, Inventori Metakognitif, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Buku Ajar Siswa (BAS), dan
Lembar Kerja Siswa (LKS). Hasil validasi tersebut
berupa telaah, penilaian dan saran yang dilakukan oleh
validator sebagai dasar untuk memperbaiki perangkat
yang dikembangkan. Berdasarkan hal-hal tersebut,
kesimpulan hasil validasi perangkat pembelajaran
secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Hasil Validasi Perangkat Pembelajaran

No Jenis Perangkat
Pembelajaran

Validitas
Nilai Kategori

1 Pretest 3.79 Sangat Valid
2 Postest 3.80 Sangat Valid
3 Inventori Metakognitif 3.71 Sangat Valid
4 RPP 3.87 Sangat Valid
5 LP 3.87 Sangat Valid
6 BAS 3.71 Sangat Valid
7 LKS 3.71 Sangat Valid

Berdasarkan hasil penelitian, perangkat
pembelajaran dinyatakan valid dan dapat digunakan
dalam pembelajaran untuk meremediasi miskonsepsi
siswa pada materi pokok larutan penyangga.

2. Analisis Keterlaksanaan Proses Pembelajaran
Keterlaksanaan RPP diukur dengan menggunakan

instrumen yang terdiri atas 5 aspek utama, yaitu:
pendahuluan, kegiatan inti, penutup, pengelolaan waktu
dan pengamatan suasana kelas. Dalam pelaksanaannya,
pengamatan dilakukan selama pembelajaran oleh dua
orang pengamat. Data hasil pengamatan tersebut
disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.  Rangkuman Hasil Pengamatan
Keterlaksanaan RPP

No Nama
RPP

Validitas ReliabilitasNilai Kategori
1 RPP 1 3.77 Baik 95.5 %
2 RPP 2a 3.89 Baik 97.4 %
3 RPP 2b 3.87 Baik 97.7 %
4 RPP 2c 3.83 Baik 96.9 %
5 RPP 2d 3.88 Baik 99.0 %
6 RPP 3 3.89 Baik 97.5 %
Skor Total 3.86 Baik 97.3 %

Berdasarkan data tersebut, setiap kegiatan yang
diamati dapat terlaksana secara keseluruhan dengan
kriteria baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti,
dan kegiatan penutup. Terlaksananya seluruh kegiatan
juga diiringi dengan pengelolaan waktu yang berkriteria
baik pada aspek pengelolaan waktu. Selain itu, suasana
kelas juga tergolong baik berdasarkan aspek-aspek
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suasana kelas yang diamati. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa keterlaksanaan RPP berkriteria baik
dengan skor penilaian sebesar 3,86.

3. Analisis Efektivitas Pembelajaran
Tingkat pemahaman konsep dan miskonsepsi

siswa diukur dengan menggunakan tes diagnostik
berupa Three-Tier Diagnostic Test yang juga dapat
digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada
materi larutan penyangga. Tes ini diberikan sebelum
dan setelah siswa mendapatkan pembelajaran dengan
strategi metakognitif. Untuk mengetahui seberapa baik
peningkatan pemahaman konsep dan penurunan
miskonsepsi siswa yang terjadi setelah diberikan
pembelajaran, dilakukan analisis antara data hasil
pretest dan posttest. Peningkatan skor tersebut juga bisa
dijadikan dasar untuk menentukan efektivitas dari
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Lebih
lanjut, keefektifitasan perangkat pembelajaran yang
dikembangkan dapat dianalisis berdasarkan hasil data
yang meliputi: (1) Tingkat pemahaman konsep dan
miskonsepsi siswa; (2) Hasil belajar siswa; (3)
Kemampuan metakognitif siswa; (4) Aktivitas siswa
dalam pembelajaran; serta (5) Respon siswa terhadap
perangkat yang dikembangkan dan pembelajaran
dilakukan. Hasil data yang diperoleh tersebut
dipaparkan sebagai berikut:

1) Analisis Hasil Inventori Metakognitif
Instrumen metakognitif digunakan untuk

mengetahui tingkat pengetahuan metakognisi yang
dimiliki siswa yang terdiri atas Inventori Strategi
Metakognitif (Instrumen 4a), Inventori Pengetahuan
Metakognitif dan Manajemen Strategi (Instrumen 4c).
Instrumen metakognitif yang pertama adalah inventori
metakognitif yang bertujuan untuk mengumpulkan
informasi mengenai pengaturan diri siswa (Self-
Regulated Learning) yaitu kemampuan siswa dalam
mengolah strategi belajarnya atau dalam penelitian ini
disebut sebagai strategi metakognitif. Strategi
metakognitif tersebut dijabarkan dalam tiga tahap,
yakni perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil
inventori strategi metakognitif siswa secara ringkas
diuraikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Data Hasil Inventori Metakognitif pada
Masing-masing Tahap

No. Inventori Metakognitif Persentase
1 Perencanaan (Planning) 57.80%
2 Pemantauan (Monitoring) 59.91%
3 Evaluasi (Evaluation) 59.81%

Skor Rata-rata 59.17%
Masing-masing tahap dalam strategi tersebut

memiliki indikator yang masing-masing dijabarkan
pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Data Hasil Inventori Metakognitif pada
Masing-masing Indikator

No. Strategi Metakognitif Persentase
1 Tujuan yang akan dicapai 57.87 %

2
Waktu yang akan digunakan
untuk menyelesaikan tugas
belajar

62.92 %

3 Pengetahuan awal yang relevan 58.35 %

4 Strategi kognitif yang akan
digunakan 58.63 %

Berdasarkan Tabel 3 dan 4, hasil data dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1) Rata-rata persentase inventori strategi metakonitif

adalah 59.17 % yang berada dalam kategori
cukup.

2) Dari tiga tahap strategi metakognitif di atas, tahap
perencanaan memiliki persentase yang paling
kecil. Artinya, siswa masih kurang mampu
merencanakan pembelajaran yang mereka
lakukan.

3) Berdasarkan indikator dari strategi metakognitif,
ditemukan bahwa sebagian besar siswa kesulitan
untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Hal ini
berarti sebagian besar siswa telah belajar kimia
tanpa mengetahui tujuan mereka belajar kimia.
Selain itu siswa juga kurang dapat
menghubungkan pengetahuan yang mereka terima
dengan pengetahuan terdahulu yang relevan. Jika
ini terus berlanjut, maka hal ini dapat menjadikan
ketidakberdayaan belajar bagi siswa. Lebih lanjut
akan mengakibatkan miskonsepsi bagi siswa.

Beralih pada instrumen kedua, yaitu inventori
pengetahuan metakognitif yang digunakan untuk
mengumpulkan data tentang pengetahuan metakognitif
yang dimiliki siswa. Pengetahuan metakognitif pada
inventori ini terdiri atas pengetahuan deklaratif,
prosedural, dan kondisional. Hasil data dari
pengetahuan metakognitif siswa SMAN 18 Surabaya
adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Data Hasil Pengetahuan Metakognitif
Siswa

No. Inventori Metakognitif Persentase
1 Perencanaan (Planning) 58.57 %
2 Pemantauan (Monitoring) 69.06 %
3 Evaluasi (Evaluation) 59.38 %

Skor Rata-rata 61.58 %

Berdasarkan hasil tersebut, terlihat bahwa rata-rata
persentase pengetahuan metakognitif siswa adalah
61.58 % yang dapat dikategorikan cukup baik.
Pengetahuan metakognitif siswa dinilai cukup baik dan
dapat dijadikan dasar untuk melatihkan kemampuan
metakognitif kepada siswa.
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b) Beberapa siswa yang awalnya tidak tahu konsep,
setelah pembelajaran berakhir justru mengalami
miskonsepsi. Hal ini didasarkan teori
konstruktivisme yang menyatakan bahwa
pengetahuan siswa berubah-ubah dan miskonsepsi
adalah proses perubahan konsep yang belum
tuntas (Suparno, 1997). Dapat dikatakan bahwa
pembelajaran dengan strategi metakognitif mampu
meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam
menjawab soal meskipun beberapa belum mampu
merubah pemahaman konsepnya. Miskonsepsi
yang terjadi pada siswa kemudian dilakukan
analisis lebih lanjut untuk mengetahui jenis
miskonsepsi yang terjadi. Berdasarkan hasil
tersebut diketahui bahwa miskonsepsi yang terjadi
pada siswa tersebut adalah miskonsepsi tingkat 1
(MK 1). Dimana jawaban siswa salah namun
memberikan alasan yang benar. Pengategorian
jawaban benar pada alasan didasarkan pada
langkah-langkah yang digunakan siswa untuk
menjawab soal. Misalnya pada konsep pH larutan
penyangga, siswa telah mampu mengidentifikasi
larutan yang diketahui dan dapat memberikan
rumus pH larutan penyangga yang benar.
Ketidaktepatan siswa menjawab terjadi ketika
siswa kurang teliti untuk memasukkan nilai
valensi garam. Sehingga memberikan perhitungan
yang kurang tepat. Berdasarkan hal tersebut dapat
diketahui bahwa tingkat miskonsepsi yang terjadi
pada siswa cukup ringan, dan dapat dengan mudah
dirubah ke arah tahu konsep dengan pembelajaran
secara teratur. Miskonsepsi yang terjadi pada
siswa tersebut lebih banyak terjadi karena kurang
telitinya siswa dalam menjawab.

c) Beberapa siswa yang awalnya tahu konsep, di
akhr pembelajaran mengalami miskonsepsi.
Berdasarkan hasil wawancara, siswa merubah
konsep yang dimilikinya karena pengaruh dengan
teman. Tema diskusi memiliki pengaruh besar
dalam hal ini, karena siswa yang memiliki
kemampuan besar mempengaruhi temannya dan
dia sendiri mengalami miskonsepsi, akan mampu
membawa teman-temannya yang lain mengalami
miskonsepsi juga. Hal ini sesuai dengan yang
diungkapkan Arend (2008) bahwa interaksi sosial
mampu mempengaruhi konsep seseorang terhadap
sesuatu.

4) Ketercapaian Kriteria Ketuntasan Minimal
Siswa pada Materi Larutan Penyangga
Ketercapaian ketuntasan belajar siswa di awal,

sebelum pembelajaran remidi dengan strategi
metakognitif adalah rata-rata sebesar 54.7 yang artinya
masih belum memenuhi ketuntasan belajar minimal
(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata
pelajaran kimia yakni sebesar 76. Hal ini disebabkan

oleh beberapa kemungkinan, antara lain: (1) rentang
waktu antara pembelajaran yang dilakukan oleh guru
dengan waktu penelitian (tes awal) lebih dari satu
bulan; (2) kondisi siswa yang benar-benar kurang
memahami materi ajar; (3) model dan strategi
pembelajaran yang digunakan kurang sesuai dengan
materi yang diajarkan; (4) kondisi lingkungan belajar
yang kurang kondusif dalam pelaksanaan penelitian.

Ketercapaian ketuntasan belajar siswa di akhir,
setelah pembelajaran remidi dengan strategi
metakognitif adalah sebesar 92.3. Pencapaian
ketuntasan belajar siswa ini menunjukkan bahwa
strategi pembelajaran yang dilakukan dengan didukung
perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai
untuk digunakan dalam mengajarkan materi larutan dan
telah berhasil meremediasi miskonsepsi siswa.
Sementara itu, untuk perhitungan Gain-Score (skor
peningkatan) secara detail yang diperoleh dari hasil
prestet dan posttest dapat dilihat pada Tabel 3 berikut
ini.

Tabel 3: Hasil Gain-Score dari hasil Pretest dan
Posttest

Kode
Siswa

Skor
Pre-test

Skor
Post-test Gain Keterangan

01 57.0 96.3 0.91 g-tinggi
02 54.0 95.7 0.91 g-tinggi
03 54.7 85.3 0.68 g-sedang
04 40.0 84.7 0.75 g-tinggi
05 47.3 94.5 0.90 g-tinggi
06 53.0 90.3 0.79 g-tinggi
07 58.7 93.7 0.85 g-tinggi
08 73.0 95.0 0.81 g-tinggi
09 60.7 94.0 0.85 g-tinggi
10 52.0 89.3 0.78 g-tinggi
11 53.0 81.7 0.61 g-sedang
12 55.3 96.3 0.92 g-tinggi
13 50.0 96.3 0.93 g-tinggi
14 67.0 94.3 0.83 g-tinggi
15 44.7 97.3 0.95 g-tinggi

Rata-
Rata 54.7 92.3 0.83 g-tinggi

Berdasarkan data Tabel 3 dapat disimpulkan
bahwa rata-rata skor peningkatan (gain-score) yang
diperoleh setiap siswa berkisar antara 0,69 – 0,91
dengan nilai rata-rata sebesar 0,83 di mana skor rata-
rata pretest sebesar 54,7 meningkat menjadi 92,3 pada
post-test. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pada ujicoba 1 terdapat peningkatan kemampuan
belajar dan pemahaman konsep siswa.

Menurut Imel dalam Wibowo (2002),
keterampilan metakognitif sangat diperlukan untuk
kesuksesan belajar, mengingat keterampilan
metakognitif memungkinkan siswa untuk mampu
mengelola kemampuan kognitifnya sendiri dan mampu
melihat kelemahan kognitifnya sehingga dapat
dilakukan perbaikan pada tindakan-tindakan
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berikutnya. Lebih lanjut, dinyatakan bahwa siswa yang
menggunakan keterampilan metakognitifnya memiliki
prestasi yang lebih baik dibandingkan siswa yang tidak
menggunakan keterampilan metakognitifnya. Hal ini
dikarenakan keterampilan metakognitif memungkinkan
siswa untuk melakukan perencanaan, mengikuti
perkembangan, dan memantau proses belajarnya.
Kenyataan bahwa kemampuan metakognitif adalah
kemampuan yang dapat diajarkan dan dikembangkan
meningkatkan signifikansi konsep ini dalam hal
pendidikan.

Hasil belajar siswa dapat dikatakan berkualitas
apabila siswa secara sadar mampu mengontrol proses
kognitifnya secara berkesinambungan dan berdampak
pada peningkatan kemampuan metakognitif. Proses
pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas terkait
dengan kemampuan berpikir.

Keberhasilan peremediasian miskonsepsi tidak
terlepas dari pengaruh strategi metakognitif yang
digunakan dalam pembelajaran. Strategi metakognitif
menurut OLRC News (2004) adalah proses sekuensial
untuk mengontrol aktivitas kognitif dan memastikan
bahwa tujuan kognitif telah dipenuhi. Sedangkan
menurut Arends (2012) strategi metakognitif adalah
strategi yang digunakan untuk mengetahui proses
kognitif seseorang dan caranya berpikir tentang
bagaimana informasi diproses. Lebih lanjut, Howard
dalam Anggo (2011a) menyatakan keterampilan
metakognitif diyakini memegang peranan penting pada
banyak tipe aktivitas kognitif termasuk pemahaman,
komunikasi, perhatian (attention), ingatan (memory),
dan pemecahan masalah.

Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas dapat
dinyatakan bahwa keberhasilan seseorang dalam belajar
dipengaruhi oleh kemampuan metakognisinya. Jika
setiap kegiatan belajar dilakukan dengan mengacu pada
indikator dari learning how to learn sebagaimana
disebutkan di atas maka hasil optimal niscaya akan
mudah dicapai.

Sehingga dari penjabaran tersebut, strategi
metakognitif dapat menjadi salah satu cara yang
penting untuk mengatasi miskonsepsi, karena proses
metakognisi dapat membuat siswa ditekankan pada
proses pembelajaran yang seimbang yaitu antara
melakukan (doing) dan berpikir (thinking).
5) Analisis Aktivitas Siswa

Aktivitas siswa diperoleh dari data kegiatan siswa
selama proses pembelajaran yang diamati setiap 3
menit sekali. Beberapa siswa diamati  kegiatan yang
dilakukan selama pembelajaran oleh 2 orang pengamat.
Data hasil kegiatan siswa menunjukkan bahwa aktivitas
siswa lebih banyak pada mencatat dan mendengarkan,
kemudian diikuti oleh berdiskusi dan membaca.
Walaupun mencatat dan mendengarkan menjadi
aktivitas utama siswa, ini tidak berarti bahwa

pembelajaran terpusat pada siswa. Kedua kegiatan
siswa tersebut fokus pada diskusi yang dilakukan
teman. Sehingga siswa lebih banyak mendengarkan dan
mencatat hasil diskusi dari teman-temannya. Kegiatan
selanjutnya adalah melakukan dan diskusi. dari hasil ini
terlihat bahwa kegiatan siswa telah difokuskan pada
siswa (student-centered).

6) Analisis Respons Siswa
Hasil repons siswa terhadap kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan perangkat
pembelajaran yang dikembangkan dikatakan menarik
dengan persentase 97.6 %, dan tergolong baru dengan
respon sebesar 94.7 %, pembelajaran menggunakan
strategi metakognitif telah tercapai dengan rata-rata
persentase sebesar 100%, sehingga 100% siswa sepakat
bahwa penggunaan strategi metakognitif menarik dalam
kegiatan pembelajaran. LKS dan Bas yang
dikembangkan menurut siswa mudah untuk dipahami
dengan persentase masing-masing sebesar 83.3 % dan
927 %. Oleh karena itu 100 % siswa setuju untuk
melanjutkan penggunaan strategi metakognitif pada
pembelajaran selanjutnya.

Respon siswa yang baik terhadap perangkat dan
strategi pembelajaran yang digunakan juga didukung
dengan hasil belajar siswa yang meningkat secara
signifikan. Hal ini terbukti bahwa kegiatan
pembelajaran yang menyenangkan akan dapat
memberikan pengaruh yang positif terhadap
peningkatan hasil belajar siswa khususnya pada matei
larutan penyangga. Dengan hasil tersebut, perangkat
dan strategi pembelajaran yang sama dapat
dikembangkan untuk materi pembelajaran lain yang
serupa.

PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
didapatkan kesimpulan sebagai berikut:
1. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan

dikatakan layak dan dapat digunakan dalam
pembelajaran untuk dapat meremediasi
miskonsepsi siswa pada materi larutan penyangga.

2. Pembelajaran yang dilakukan terlaksana dengan
baik yang dapat dilihat dari keterlaksaan setiap
RPP dalam setiap pertemuan.

3. Perangkat pembelajaran terbukti efektif untuk
meremediasi miskonsepsi siswa pada materi
larutan penyangga yang dapat dibuktikan dari
meningkatnya kepemahaman siswa yang
sebelumnya mengalami tidak tahu konsep dan
miskonsepsi menjadi tahu konsep. Serta
peningkatan hasil belajar siswa berdasarkan hasil
Gain-Score dari 54,7 meningkat menjadi 92,3.
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Saran
Strategi metakognitif yang terbukti efektif untuk
meremediasi miskonsepsi siswa pada materi larutan
penyangga dapat menjadi salah satu alternatif untuk
meremediasi miskonsepsi pada materi lain dalam
bidang studi kimia atau di luar kimia.
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MODEL GI-GI: PENGEMBANGAN MODEL
PEMBELAJARAN BERBASIS SCL DAN SCIENTIFIC

APPROACH UNTUK PEMBELAJARAN PERKULIAHAN
STRATEGI BELAJAR MENGAJAR FISIKA
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Dosen Prodi Pendidikan Fisika PMIPA FKIP Universitas Jember

Abstrak

Model GI-GI adalah model pembelajaran hasil penelitian dan pengembangan model pembelajaran
berbasis Students Center Learning (SCL) dan Scientific`Approach untuk perkuliahan Strategi Belajar
Mengajar (SBM) Fisika. Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengukur validitas model GI-GI dalam
mengembangkan keterampilan mahasiswa untuk merancang strategi pembelajaran fisika sekolah
menengah (model pembelajaran), menentukan keefektifan model, dan untuk mendeskripsikan aktivitas
belajar mahasiswa selama proses pembelajaran dengan model GI-GI. Metode yang digunakan untuk
mengembangkan model adalah model four-D tanpa diseminasi.Subyek penelitian adalah 28
mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika kelas Aint yang menempuh matakuliah Strategi Belajar
Mengajar Fisika semester gasal tahun 2014/2015.Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data
adalah tes, observasi, dan wawancara.Data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GI-GI valid dan efektif digunakan
mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam membuat model pembelajaran fisika untuk sekolah
menengah. Dengan model GI-GI mahasiswa menjadi aktif dan puas karena temuannya. Kesimpulan
penelitian ini adalah model GI-GI valid, efektif, dan meningkatkan aktivitas belajar dan kepuasan
mahasiswa pada perkuliahan SBM Fisika.

Kata kunci: Model GI-GI, kompetensi merancang strategi pembelajaran, aktivitas belajar

Abstract

GI-GI model is a model  of teaching as a result of research and development of teaching bases
Students Center Learning (SCL) and Scientific`Approach in subject of Physics Teaching and Learning
Strategy. The aim of this study are: to determine the validity of the model in developing students’ skill
to design physics teaching and learning strategy for high school students, to determine effectivity of
the model, and to describe students’ learning activities during teaching learning process. Method that
used for developing the model is four-D without dissemination. Subject of this study are 28 physics’
students  physics program who joint subject of SBM Fisika class Aint  FKIP Jember University year
2014/2015. Data are collected by test, observation, and interview. The collected data are analyzed
quantitatively and qualitatively. Findings of the study are the model valid and effective used for
students’ competence development in designing physics instructional model for senior high school.The
model can also make students become learning active and satisfy. So, the study can be concluded that
model GI-GI valid, effective, and can improve learning activity and satisfy.

Key word: GI-GI model, designing of teaching strategy, learning activity

PENDAHULUAN

Kemampuan guru fisika dalam menentukan dan
merancang strategi pembelajaran merupakan
kemampuan yang penting harus dimilikinya agar
pembelajaran berlangsung efektif dan efisien.Fisika
adalah ilmu yang mempelajari tentang alam dan
gejalanya menurut gambaran manusia. Hal-hal yang
dipelajari dalam fisika (content) menurut (Clark, 2003,

Indrawati, 2010) dapat bertipe fakta, konsep, prinsip,
atau prosedur, yang pada hakikatnya konten itu
diperoleh melalui proses ilmiah (scientific method).
Dengan demikian untuk belajar fisika tidak cukup hanya
menghafal konten, tetapi perlu tahu cara (proses) konten
itu ditemukan, sehingga  fisika dapat dipahami dengan
baik dan benar oleh pebelajar. Sehingga, melalui
kegiatan proses ilmiah dapat berdampak pada siswa
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memiliki sikap ilmiah. Untuk itu guru fisika perlu
memiliki kemampuan dan keterampilan dalam
menentukan atau merancang strategi pembelajaran yang
tepat agar pembelajaran fisika dapat dilakukan sesuai
hakikatnya,yaitu proses, produk, dan nilai.

Belajar untuk menemukan/menentukan strategi
pembelajaran fisika bagi mahasiswa calon guru fisika
diberikan antara lain melalui matakuliah Strategi Belajar
Mengajar Fisika (SBMF) pada semester III.Matakuliah
ini diberi bobot 3 sks. Matakuliah ini merupakan
kelompok matakuliah Proses Belajar Mengajar
(MKPBM) yang pertama kali diberikan pada mahasiswa
calon guru fisikaatau biasa dikatakan sebagai
matakuliah pembentukan konsep (concept formation)
untuk materi proses belajar mengajar. Tujuan umum
matakuliah ini adalah setelah selesai perkuliahan,
mahasiswa memiliki kompetensi secara konseptual
dalam menentukan rancangan strategi pembelajaran
fisika untuk sekolah menengah.Untuk itu perlu
penentuan strategi pembelajaran agar pembelajaran
matakuliah SBM Fisika berlangsung efektif dan efisien.

Merujuk pada kurikulum 2013, dalam pelaksanaan
proses pembelajaran hendaknya  berorientasi pada
karakteristik kompetensi: sikap, keterampilan,
pengetahuan, dan menggunakan pendekatan saintifik,
dan mengutamakan belajar penemuan  (discovery
leraning) dan belajar berbasis proyek (Project
BaseLearning). Senada dengan orientsi tersebut,
pembelajaran juga diarahkan pada pembelajaran
berpusat pada mahasiswa (Student Center
Learning)yang mempunyai tiga paradigma, yaitu
memandang:(1) pengetahuan sebagai satu hal yang
belum lengkap; (2) proses belajar sebagai proses untuk
merekonstruksi dan  mencari pengetahuan yang akan
dipelajari; serta(3) memandang proses pembelajaran
bukan sebagai proses pengajaran (teaching) yang dapat
dilakukan secara klasikal dan bukan merupakan suatu
proses untuk menjalankan sebuah instruksi baku yang
telah dirancang. Proses pembelajaran adalah proses
dosen menyediakan berbagai macam strategi dan
metode pembelajaran, serta dan paham akan pendekatan
pembelajaran mahasiswanya untuk dapat
mengembangkan potensi yang dimiliki(Sailah. dkk.,
2012).

Berkaitan dengan orientasi tersebut di atas maka
seharusnya matakuliah SBM Fisika sebagai salah satu
matakuliah yang sifatnya baru bagi mahasiswa pada
kelompok MKPBM awal, maka pembelajarannya
seyogyanya diarahkan pada kompetensi-kompeteni
tersebut, artinya mahasiswa dapat menemukan
pengetahuan sendiri melalui rekonstruksi pengetahuan
dan pengalamannya, sehingga potensinya dapat
berkembang secara optimal. Model Group Investigasi
(GI) dipadukan dengan modelmodel Guided Inquiry
(GI) atau disingkat dengan  GI-GI (Group Investigasi-
Guided Inquiry) dapat dipikirkan efektif dan efisien
digunakan untuk perkuliahan SBM Fisika yang
bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan
keterampilan dalam menentukan strategi pembelajaran
fisika untuk sekolah menengah.

Group Investigation Model (GI model)

Dalam mengimplementasikan model Group
Investigation, Joyce dan Weil (2000) dalam bukunya
Models of Teaching menyatakan bahwa ada enam fase,
berturut-turut adalah: fase pertama, pebelajar
menghadapi situasi teka-teki (direncanakan atau tidak
direncanakan). Pada fase ini pebelajar harus
menemukan masalah yang perlu dipecahkan melalui
investigasi.Fase kedua adalah pebelajar mengeksplorasi
reaksi-reaksi pada situasi yang ada.Pada fase ini kelas
mendiskusikan variabel-variabel yang diperlukan untuk
memecahkan dalam kegiatan investigasi.Fase ketiga
adalah pebelajar merumuskan tugas penyelidikan dan
mengorganisir penyelidikan (definisi masalah, aturan,
tugas, dan lain-lain).Pada fase ini pebelajar membagi
kelompok dan kelompok mendiskusikan dan
merencanakan skop dan urutan investigasinya
berdasarkan persyaratan dan diskusi kelas
sebelumnya.Fase keempat adalah penyelidikan bebas
dan berkelompok.Pada tahap ini pebelajar menggunakan
sumber-sumber yang tersedia untuk melengkapi bagian
investigasinya. Fase kelima adalah pebelajar
menganalisis hasil dan proses. Pada fase ini setiap hasil
(temuan) kelompok didiskusikan di kelas.Fase keenam
adalah kegiatan pengulangan.Berdasarkan pada hasil
pebelajar, investigasi dilanjutkan, diadaptasikan, atau
diubah, dan aktivitas dimulai sekali lagi pada
penyimpulan.

Guided Inquiry

Menurut the Oxford English dictionary, inkuari
didefinisikan sebagai “The action of seeking, esp.
(nowalways) for truth, knowledge, or information
concerning something; search, research, investigation,
examination. Istilah guided-inquirybukan berkaitan
dengan proses menyakan pertanyaan, tetapi berkaitan
dengan proses yang melibatkan keterampilan proses
kunci (seperti berpikir kritis dan kerja tim). Khulthau.&
Maniotes (2007) menyatakan bahwa tujuan utama
guided inquiry adalah agar mahasiswa meningkatkan
kesadarannya dalam belajar bagaimana mereka belajar.
Ada enam fase dalam model guided inquiry. Fase
pertama adalah membentuk konsep dan menunjukkan
batasannya. Untuk itu, anggota tim berkonsultasi antara
satu dengan lainnya, buku teks, dan perlu mengetahui
bahan kuliah. Fase kedua adalah secara serentak
kelompok melaporkan dan menyampaikan refleksinya
di kelas. Kelompok menawarkan hasil tim pada kelas,
dan tim yang lain mengecek hasil. Pebelajar dapat
mengukur hasil nyata dan menguji belajar mereka
sendiri. Fase ketiga adalah bekerja latihan terapan dan
mengembangkan konsep dari suatu pola, agar cocok
dengan pertanyaan-pertanyaan kunci dengan suatu cara
yang unik. Pada fase ini kreativitas pebelajar
diperlukan. Penggunaan kreativitas dilakukan dengan
caraberinteraksi dan menjelaskan konsep-konsep ke
orang lain dengan mengembangkan perilaku-perilaku
pendukung. Pada fase ini, tim bertanggung jawab untuk
tukar pendapat untuk memperoleh informasi baru
mereka sendiri dan menggunakan berpikir konvergen;
para partisipan memecahkan latihan dan memperoleh
pemehaman-pemahaman baru. Fase keempat adalah
proses pelaporan. Pada fase ini pelapor kelompok
menyajikan hasil kerja kelompoknya dan kesimpulan-
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kesimpulan tim lain diuji. Fase kelima, aktivitas
difokuskan pada penerapan kesimpulan saat itu pada
situasi-situasi baru.Pada fase ini pebelajar bekerja pada
masalah-masalah yang memerlukan berpikir tingkat
tinggi dan berkaitan dengan analisis, sintesis dan
integrasi antarkonsep.Fase keenam merupakan
kegiatana-kegiatan asesmen. Pada fase ini tim
mengevaluasi dan merefleksi kekuatan-kekuatan,
kemajuan-kemajuan, memberikan pandangan tentang
proses guided-inquiry mereka sendiri, refleksi mereka
pada belajar dan pemahaman mereka sendiri.

Model Group Investigation dan Guided Inquiry (GI-
GI Model)

Model Investigasi kelompok (Group Investigation
model) adalah rumpun model sosial (The Soial Family)
dan model Guided Inquiry termasuk rumpun model
pembelajaran Model Pengolahan Informasi (The
Information Processing Model Family). Ciri rumpun
model pemrosesan informasi adalahmenitikberatkan
pada dorongan-dorongan internal (dari dalam diri), yaitu
bahwa manusia (pebelajar) dalam memahami dunia
(sebagai sumber informasi) dilakukan dengan cara
menggali dan mengorganisasikan informasi sebagai
data, sehingga pebelajar  akan merasakan adanya
masalah dan mencarikan cara pemecahannya, dan akan
mengembangkan kemampuan mengungkapkannya
melalui kemampuannya dalam berbahasa (Joyce &
Weil, 2000; Indrawati, 2011). Model sosial memiliki
karakter pada prioritas peningkatan kemampuan
individu untuk berhubungan dengan orang lain, untuk
meningkatkan proses demokratis, dan untuk belajar
dalam masyarakat secara produktif.Dengan demikian
perpaduan antara dua rumpun model ini dapat
digunakan sebagai alternatif untuk perkuliahan SBM
Fisika yang mengacu pada kurikulum 2013 dan
pembelajaran berpusat pada mahasiswa.

Dengan model GI-GI, mahasiswa dapat belajar
menemukan pengetahuan bersama temannya dalam
kelompok  melalui pengamatan tentang hal-hal (benda
atau peristiwa) dari lingkungannya.Selain itu, siswa
dapat berinteraksi dan komunikasi lebih dekat dengan
teman-temannya.Untuk membentuk konsep baru pada
mahasiswa, model inkuari terbimbing dan model group
investigasi dipikirkan dapat membantu mempermudah
mahasiswa dalam menemukan rancangan strategi
pembelajaran fisika untuk sekolah menengah. Sebab,
dengan inkuari mahasiswa dapat menemukan konten
(konsep, prinsip, atau yang lain) sendiri (kelompoknya).
Dengan menemukan sendiri dipikirkan dapat membuat
pemahaman mahasiswa menjadi bagus dan tahan lama
(Indrawati, 2011; Sutarto & Indrawati, 2013).Oleh
karena mereka akan menemukan pengetahuan atau
informasi baru, maka mereka membutuhkan suatu
bimbingan dari instruktur atau dosennya. Dengan
demikian, instruktur atau dosen harus dapat
memfasilitasi untuk memberikan bimbingan pada
mahasiswa agar kesulitannya dapat teratasi. Jadi
perpaduan antara model group investigasi dan inkuari
terbimbing (GI-GI model) diharapkan mahasiswa dapat
menemukan pengetahuan atau informasi baru dan dapat
mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan
proses, serta karakternya melalui investigasi di

lingkungannya bersama-sama dengan kelompoknyadan
diperkuat dengan bimbingan dari instruktur atau dosen.

Tujuan studi ini secara umum adalah untuk
mengembangkan model pembelajaran yang efektif
digunakanpada perkuliahan SBM Fisika. Secara khusus
bertujuan untuk mengukurvaliditas model GI-GI dalam
mengembangkanketerampilan mahasiswa untuk
merancang strategi pembelajaran fisika sekolah
menengah (model pembelajaran), menentukan
keefektifan model, dan untuk mendeskripsikan aktivitas
belajar mahasiswa selama proses pembelajaran dengan
model GI-GI.

Keterampilan mahasiswa dalam merancang strategi
pembelajaran didefinisikan sebagai kemampuan dan
keterampilan mahasiswa untuk menentukan strategi
pembelajaran fisika yang dilengkapi dengan
alasannyadan langkah-langkah pembelajarannya untuk
sekolah menengah.Strategi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah model pembelajaranfisika untuk
sekolah menengah.

Model yang dihasilkan di sini masih sampai pada
tahap hipotetik, belum sampai pada tahap uji. Untuk
menyelesaikan tugas itu, mahasiswa harus dapat
menjawab  pertanyaan-pertanyaan: (1)Model apa yang
akan dikembangkan (nama model)? (2) Apakah model
itu sesuai dengan hakikat pembelajaran fisika sekolah
menengah?(3)Bagaimana model itu diimplementasikan
(sintakmatik)? (4) Apa saja yang diperlukan untuk
mengimplementasikan model itu (sarana prasarana,
media, buku-buku teks, dan instrumen-instrumen lain)
(sstem pendukung)? (5) Apa peran guru dalam
pembelajaran dengan model itu (pronsip reaksi)? (6)
Bagaimana hubungan antar individu, kelompok, dan
guru (system sosial? (7) Apa dampak instruksional dan
pengiring model itu? Aktivitas belajar adalah kegiatan
mahasiswa selama konsultasi dengan instruktur atau
dosen dan kegiatan selama proses belajar mengajar di
kelas ketika menyajikan hasil karyanya (presentasi dan
diskusi).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan
pengembangan. Menurut Borg dan Gall (1983)prosedur
yang ditempuh dalam pengembangan di bidang
pendidikan memiliki dua tujuan
utama,yaitu:(1)mengembangkan produkdan (2) menguji
keefektifan produk.Fungsi pertama merupakan
pengembangan sedangkan fungsi kedua merupakan
validasi.Prosedur pengembangan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah model Thiagarajan yang terdiri atas
empat tahap, yaitu tahap define(pendefinisian), tahap
design(perancangan), tahap develop(pengembangan),
dan tahap disseminate(penyebaran). Model ini dikenal
sebagai model 4-D (four D models)(Thiagarajan, et. al.,
1974).Dalam implementasinya, penelitian ini dilakukan
dalam tiga kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan yang
terdiri atas kegiatan tahap I dan II, kegiatan
pengembangan prototype (tahap III), dan kegiatan uji
lapangan (tahap IV).

1. Kegiatan Pendahuluan

Tahap I: Define (pendefinisian)
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Pada tahap ini ditetapkan dan didefinisikan syarat-
syarat yang dibutuhkan dalam pengembangan
pembelajaran.Penetapan syarat-syarat yang dibutuhkan
dilakukan dengan memperhatikan serta menyesuaikan
kebutuhan pembelajaran SBM Fisika.Tahap
definemencakup lima langkah pokok, yaitu analisis
ujung depan (front-end analysis), analisis
pesertadidik(learner analysis), analisis konsep (concept
analysis), analisis tugas (task analysis) dan perumusan
tujuan pembelajaran (specifying instructional
objectives).

TahapII: Design (Perancangan)
Pada tahap perancangan bertujuan untuk merancang

perangkat pembelajaran. Empat langkah yang harus
dilakukan pada tahap perencanaan adalah:(1)
penyusunan standar tes/tugas (criterion-test/task
construction) berkaitan dengan model yang
dikembangkan, (2) pemilihan media (media
selection)yang sesuai dengan karakteristik materi dan
tujuan pembelajaran, (3) pemilihan format (format
selection), yakni mengkaji format-format model
pembelajaran yang akan dikembangkan, dan(4)
membuat rancangan awal (initial design) sesuai format
yang dipilih.

2. Kegiatan pengembangan prototype
pengembangan prototype

TahapIII: Develop(Pengembangan)

Tahap pengembangan adalah tahap untuk
menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan
melalui dua langkah, yakni: (1) penilaian ahli (expert
appraisal) yang diikuti dengan revisi, (2) uji coba
pengembangan (developmental testing). Menurut
Thiagarajan, et. al. (1974:8), “expert appraisal is a
technique for obtaining suggestions for the improvement
of the material. Kegiatan ini merupakan teknik untuk
memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan
produkoleh ahli dalam bidangnya. Penilaian para
ahli/praktisi terhadap perangkat pembelajaran
mencakup: format, bahasa, ilustrasi dan isi. Berdasarkan
masukan dari para ahli, materi dan rancangan
pembelajaran yang telah disusun dan diresvisi untuk
membuat  produklebih tepat, efektif, mudah digunakan,
dan memiliki kualitas teknik yang tinggi. Uji coba
pengembangan (developmental test) merupakan
kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran
subjekyang sesungguhnya.Uji coba lapangan dilakukan
untuk memperoleh masukan langsung berupa respon,
reaksi, komentar mahasiswa sebagai sasaran pengguna
model, dan para pengamat terhadap perangkat
pembelajaran yang telah disusun.Hasil uji coba
digunakan untuk memperbaiki produk. Menurut
Thiagarajan, dkk.(Trianto, 2010) uji coba, revisi dan uji
coba kembaliterus dilakukan hingga diperoleh
perangkat yang konsisten, efektif, dan efisien.

Rencana pengembangan model GI-GI adalah
sintakmatik, prinsip reaksi, sistem sosial, sistem
pendukung, dampak instruksional dan pengiring.
Sintakmatik model GI-GI adalah perpaduan dari kedua
model  (Group Investigasi dan Guided Inquiry), yang
terdiri atas empat tahap yaitu tahap: Membangun
konsep (Constructing of Concept),

mengajukan/meminta bimbingan pada instruktur atau
dosen (Guiding), berhipotesis (Hypothesizing), dan
mengkomunikasikan dan menilai hasil (Comunicating
and assessing).

Prinsip reaksi model GI-GI adalah dosen atau
instruktur menyediakan waktu untuk kegiatan
bimbingan tentang rencana mahasiswa dalam
mengembangkan model. Target model pengembangan
yang dihasilkan ini hanya sampai pada tahap hipotetik
(konseptual), tidak sampai tahap uji.

Sistem sosial model GI-GI adalah mahasiswa
mengerjakan tugas secara kelompok, pada saat ini
mahasiswa bisa membangun kerjasama saling bertukar
pendapat/ide/gagasan untuk menghasilkan model
pembelajaran. Selain itu, hubungan antara mahasiswa
dan dosen dan instruktur juga terbangun, sehingga
dosen/instruktur dituntuk harus mampu melayani
mahasiswa dengan baik sehingga mahasiswa tidak
merasa takut dalam berargumen.

Sistem pendukung model GI-GI adalah untuk
mengimplementasikan model ini, mahasiswa dituntut
aktif mencari informasi berkaitan dengan tugas yang
diberikan. Selain itu, dosen juga harus menyediakan
buku kunci bisa berupa modul, buku teks, hand-out,
atau yang lain yang dapat digunakan sebagai rujukan
mahasiswa.

Dampak instruksional model GI-GI adalah
mahasiswa dapat mengembangkan model pembelajaran
fisika sekolah menengah sampai pada tahap hipotetik
dan aktivitas belajarnya sesuai dengan keterampilan
proses. Dampak pengiring model GI-GI adalah
keterampilan berpikir tingkat tinggi dan kerja sama
antarmahasiswa dikembangkan, serta kepuasan
mahasiswa terjadi, karena mereka mampu menghasilkan
suatu ide baru dari hasil kerjanya.

Pada kegiatan pengembangan model GI-GI ini
hanya sampai pada tahap ketiga. Kegitan ini dilakukan
dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) validasi
model oleh ahli, yang divalidasi unsur-unsur dalam
model, yaitu: sintakmatik, prinsip reaksi, sistem
pendukung, dampak instruksional dan pengiring dan
perangkat model pembelajaran berupa silabus, RP,
media, perangkat asesmen (tugas, tes, lembar observasi)
serta rubrikya. Tim ahli yang dilibatkan adalah tiga
pakar SBM fisika/sains.Instrumen dapat digunakan jika
penilai memberikan penilaian cukup valid (CV) hingga
valid (V). Apabila hasil penilaian dikatakan kurang
valid (KV), maka instrumen direvisi atau dihapus (2)
Revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada
saat validasi (3) Uji coba terbatas dalam pembelajaran
di kelas, sesuai situasi nyatayang akan dihadapi. (4)
Selain dari pakar revisi model juga dilakukan
berdasarkan hasil uji coba (5) Implementasi model pada
wilayah yang lebih luas. Selama proses implementasi
tersebut, diuji efektivitas model dan perangkat model
yang dikembangkan. Pengujian efektivitas dilakukan
dengan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan
rancangan kuasi-eksperimen one group pretest post tesr
design. Cara pengujian efektivitas pembelajaran dapat
dilakukan dengan cara mengukur kompetensi sebelum
dan sesudah pembelajaran dengan menggunakan tes
yang dikerjakan secara individu di rumah (take home
exam). Apabila kompetensi mahasiswa sesudah



420

pembelajaran lebih baik dari sebelumnya, maka model
pembelajaran yang digunakan dikatakan efektif.

3. Uji lapangan

Uji lapangan pada produk pengembangan model GI-
GI untuk perkuliahan SBM Fisika, diawali dengan uji
perseorangan terlebih dahulu. Uji perseorangan
diperuntukkan untuk pakar/ahli asesmen, SBM Fisika,
dan Fisika Dasar.Selanjutnya uji lapangan terbatas
merupakan kumpulan individu atau obyek penelitian
pada kelas kecil (Kelas SBM Fisika) yang
beranggotakan 6 mahasiswayaitu 2 mahasiswadengan
pemahaman tingkat tinggi,2 mahasiswadengan tingkat
sedang, dan 2 mahasiswadengan pemahaman tingkat
rendah.Kemudian, dilanjutkan uji lapangan luas
merupakan kumpulan individu atausubjekpenelitian
pada kelas besar, yaitu pada mahasiswa Program Studi
Pendidikan Fisika kelas SBM Fisika Aintsemester gasal
2014-2015 sejumlah 28 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penilaian validasi tiga pakar untuk unsur-unsur
model pembelajaran dapat dideskripsika dalam Tabel 1.
Tabel 1. Hasil validasi unsur-unsur model dari tiga

pakar SBM

N
o

Unsur-
unsur
Model

Penilai
KeputusanP1 P2 P3

1 Sintakmatik CV V CV CV
2 Prinsip

reaksi
V CV V V

3 Sistem
sosial

V V CV V

4 Sistem
pendukung

CV CV CV CV

5 Dampak
instruksiona
l

V V V V

6 Dampak
pengiring

CV V V V

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua unsur model GI-
GI bernilai cukup valid hingga valid. Oleh karena itu,
model bisa digunakan untuk pembelajaran SBM Fisika.
Hasil penilaian validitas perangkat pembelajaran untuk
pembelajaran dengan model GI-GI dari tiga pakar SBM
Fisika/sains dapat ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil validasi komponen perangkat
pembelajaran dari tiga pakar SBM

N
o

Komponen
perangkat

pembelajara
n

Penilai Keputu
sanP1 P2 P3

1
Silabus CV CV V CV

2
Rencana
pembelajaran

V V CV V

3
Media CV CV CV CV

4
Asesmen

a. Tugas V V V V
b. Tes CV V V V
c. Lembar
Observasi

V CV CV CV

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil penilaian dari tiga
pakar keputusannya adalah antara cukup valid hingga
valid. Dengan demikian, perangakat pembelajaran dapat
digunakan sebagai instrumen model  pembelajaran
untuk pembelajaran pada matakuliah SBM Fisika.

Untuk menentukan apakah model GI-GI efektif
digunakan untuk pembelajaran pada matakuliah SBM
Fisika digunakan dengan pembelajaran SBM Fisika,
dapat digunakan rumus normalized gain (NG) (Meltzer,
2002). Jika peningkatannya pada kategori cukup hingga
tinggi, maka dapat dikatakan model ini efektif. Dari
hasil analisis data dapat ditunjukkan peningkatan
kompetensi mahasiswa (NG) dalam mengembangkan
strategi pembelajaran (model pembelajaran) seperti
pada Tabel 3.

Tabel 3. Peningkatan kompetensi mahasiswa dalam
mengembangkan model pembelajaran
fisika untuk sekolah menengah

N
o

Kompet
ensi

mahasis
wa

mengem
bangkan

NG
Re
rat
a
N
G

Kelompok
1 2 3 4 5 6 7

1 Nama
model

1 1 0.
94

0.
94

1 0.
96

0.
86

0.9
6

2 Sintakma
tik

0.
8

0.
9
2

0,
93

1 0.
88

1 0.
83

0.9

3 Prinsip
reaksi

1 1 1 0.
83

1 0.
9

1 0.9
6

4 Sistem
sosial

0.
83

0.
9
2

0.
88

0.
86

1 0.
92

0.
88

0.8
9

5 Sistem
penduku
ng

0.
8

0.
7
6

0.
75

0.
75

1 0.
79

0.
67

0.7
8

6 Dampak
instruksi
onal

0.
86

0.
8
7

0.
88

0.
89

0.
83

0.
79

0.
71

0.8
3

7 Dampak
pengiring

0.
75

0.
7
9

0.
78

0.
75

0.
86

0.
69

0.
66

0.7
5

Rerata 0.
86

0.
8
9

0.
87

0.
86

0.
94

0.
86

0.
8

0.8
7

Berdasarkan Tabel 3 dapat dinayatakan bahwa NG
rata-rata untuk semua unsur dalam model pembelajaran
sebesar 0.87. Savinainen dan Scott (2002) menyatakan
bahwa harga NG = 0,87 termasuk pada kategori tinggi.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model GI-GI
efektif digunakan untuk pembelajaran SBM Fisika.
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Skor hasil aktivitas belajar mahasiswa dengan
pembelajaran model GI-GI dalam perkuliahan dapat
ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Aktivitas belajar mahasiswa dengan model
GI-GI

Kelo
mpo

k

Selamakonsultasi/b
imbingan

Selama
presentasi

Bertan
ya

Berargu
men

Present
ation

Menjawab
pertanyaan

1 7
0

6
5

7
5

70

2 7
5

7
5

7
5

75

3 6
5

7
0

7
0

65

4 8
0

7
5

8
0

80

5 7
5

7
5

8
0

85

6 6
0

6
5

6
0

65

7 8
0

8
0

8
5

85

Rerat
a

7
2

7
2

7
5

75

Tabel 4  belajar menunjukkan bahwa skor rata-rata
aktivitas belajar dengan model GI-GI dapat dikatakan
baik (mahasiswa cukup aktif). Hal ini ditunjukkan dari
rerata  skor selama bimbingan maupun presentasi adalah
72 hingga 75.Selain itu, dari hasil wawancara pada
sebagian besar mahasiswa, rata-rata mereka puas karena
bisa menemukan model pembelajaran baru. Nama-nama
model yang dihasilkan antara lain: model McDe, model
KRIUK, model Miss Indra, dan lain-lain.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat
disimpulkan bahwa bahwa model GI-GI valid
digunakan untuk mengembangkan kompetensi
mahasiswa dalam merancang strategi pembelajaran
fisika untuk sekolah menengah. Selain itu, model GI-GI
efektif digunakan untuk pembelajaran pada perkuliahan
SBM Fisika dan aktivitas belajar mahasiswa termasuk
pada kategori tinggi.
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MEDIA SIMULASI KOMPUTER MENGGUNAKAN EASY
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Abstrak

Pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas, sedapat mungkin siswa diajak untuk ke arah
kontekstual. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu mengamati secara langsung kejadian yang
terjadi di alam agar tidak mengalami miskonsepsi tentang suatu materi atau konsep. Namun tidak
semua materi yang diajarkan oleh guru dapat dibawa kearah kontekstual dalam pembelajaran.
Sehingga guru perlu memberikan suatu simulasi yang menyerupai keadaan aslinya. Dengan adanya
simulasi, maka siswa dapat mengamati keadaan seperti yang terjadi dalam keadaan nyata dan tidak
terjadi kesalahan konsepsi. Melalui media simulasi komputer Easy Java Simulation dapat membantu
para siswa membuat konsepsi yang tegas/eksplisit serta juga meningkatkan kompetensi para siswa
untuk memahami dan mengkomunikasikan ilmu Fisika. Tujuan dari penelitian pengembangan ini
adalah untuk mengembangkan media pembelajaran Simulasi Komputer menggunakan Easy Java
Simulation. Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (R & D) dengan model
Pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan media  adalah model inkuiri terbimbing pada
siswa SMA.

Kata kunci: Media Pembelajaran, Simulasi Komputer, Easy Java Simulation

Abstract

Learning applied in the classroom, students are encouraged wherever possible to the direction of
contextual. This is so that students are able to directly observe the events that occur in nature so as
not to misconceptions about a material or concept. But not all of the material that is taught by
teachers can be brought towards contextual learning. So teachers need to provide a simulation that
resembles its natural state. With the simulation, the students can observe the situation as it occurs in
real circumstances and no errors conception. Through computer simulations media Easy Java
Simulation can help the students make a clear conception / explicit as well as increasing the
competence of the students to understand and communicate the science of physics. The purpose of this
research is the development. to develop instructional media Computer Simulation using Easy Java
Simulation. This study is a Research and Development (R & D). Learning model used in the
development of the media is a model of guided inquiry the subjects were students of SMA.

Keyword: Learning Media, Computer Simulation, Easy Java Simulation

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan elemen penting untuk

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas. SDM yang berkualitas dibangun melalui
program pendidikan yang baik. Karena itu, program
pendidikan hendaknya senantiasa ditinjau, diperbaiki
(Purwanto, 2008:5)

Fisika merupakan salah satu ilmu dasar yang
berperan penting dalam membangun ilmu pengetahuan
dan teknologi. Pada umumnya mata pelajaran ini
dipandang oleh siswa sebagai ilmu yang sulit dan

membosankan untuk dipelajari. Kondisi ini jika
dibiarkan terus-menerus maka akan mengurangi
keseriusan siswa dalam pembelajaran fisika dan akan
mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa.

Hasil belajar siswa menurut Sudjana (1989:22)
adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa
setelah ia menerima pegalaman belajarnya. Hasil belajar
yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran dalam
suatu pendidikan menyangkut unsur-unsur pengetahuan,
keterampilan dan sikap (Winkel,1983:98)
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Salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar
siswa khususnya mata pelajaran fisika adalah dengan
cara membentuk kondisi belajar yang tepat sehingga
menimbulkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran
fisika. Menurut Dimyanti (2002: 8), suatu proses
pembelajaran akan berhasil jika ditunjang oleh
kemampuan guru dalam mengajar dengan menggunakan
media pembelajaran yang tepat.

Peranan media dalam pembelajaran sangat penting,
sebab dapat membantu guru  dan  siswa  dalam
memahami  materi  pembelajaran.  Dalam  proses
pembelajaran,  media  tidak  hanya  mampu  berperan
sebagai  penyalur  pesan saja, tetapi juga mampu
menggantikan tugas guru dalam penyampaian materi.
Karena itu diharapkan setiap pendidik dapat
menggunakan media  yang  relevan  agar  mampu
menjadikan  proses  pembelajaran  berlangsung efektif
dan efisien (Musfiqon, 2012: 36).

Ketepatan memilih  media  pembelajaran
merupakan  faktor  utama  dalam mengoptimalkan hasil
pembelajaran. Untuk memilih media yang tepat seorang
pendidik perlu mempertimbangkan berbagai landasan
agar media yang dipilih benar-benar sesuai dengan
tingkat pemahaman  kemampuan  berfikir,  psikologis,
dan  kondisi  sosial  siswa. Sebab penggunaan media
yang tidak sesuai dengan kondisi anak akan
menyebabkan tidak berfungsinya  media  secara
optimal.  Guru  harus  bisa  menciptakan  suasana
dalam  kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang
dapat memotivasi untuk belajar dengan baik dan
sungguh-sungguh  (Susilo,  2010:  16).  Karena  itulah
siswa  perlu  diberikan  sebuah stimulus yang baik
dalam pembelajaran yang menggunakan media agar
tercipta kondisi pembelajaran yang bisa menarik siswa
untuk belajar menjadi lebih baik.

Kebijakan pemerintah yang memasukan Information
and Computer  Technology (ICT) dalam kurikulum pendidikan dari
tingkat dasar sampai perguruan tinggi, berdampak pada semakin
luasnyapenggunaan komputer sebagai media pembelajaran.

Mengapa komputasi sedemikian penting dalam
fisika? Simulasi komputer seringkali diacu sebagai
eksperimen komputer, karena simulasi sangat mirip
dengan eksperimen laboratorium. Titik pangkal
eksperimen Baik pembelajaran komputer sebagai obyek
belajar maupun komputer sebagai media yang membantu proses
pembelajaran. Sebagai media pembelajaran di sekolah, komputer
diharapkan mampu memberikan dukungan bagi terselenggaranya
proses komunikasi interaktif antara guru, peserta didik, dan bahan
belajar. Penerapan ICT dalam pembelajaran secara efektif
dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.
Hamlen, K (2009) terdapat hubungan secara signifikan
antara media komputer, dan kemampuan kreativitas
siswa. Price, S., dkk (2009) penerapan teknologi dalam
pembelajaran dapat memberi implikasi terhadap
pengembangan pengetahuan baru, kreativitas, dan
kemampuan komunikasi yang baik.laboratorium adalah
sampel, sedangkan simulasi komputer berpangkal pada
model yang digagas dari sistem fisika yang sedang
diperhatikan.

Simulasi komputer dapat menjembatani eksperimen
laboratorium dan perhitungan teoritis. Perbandingan
hasil simulasi dengan taksiran perhitungan teoritis
merupakan rangsangan untuk pengembangan metode

komputasi. Komputasi ini mirip dengan pengukuran
dalam eksperimen laboratorium. Simulasi dapat juga
dikerjakan pada model realistik dan dibandingkan
secara lebih langsung dengan eksperimen laboratorium.

Perlu diperhatikan bahwa simulasi komputer
bukanlah pengganti pikiran manusia, tetapi merupakan
alat yang dapat digunakan untuk memahami gejala yang
rumit. Sasaran penyelidikan tentang gejala yang
mendasar adalah mencari penjelasan gejala fisis yang
sesuai dengan latar belakang teoritisnya. Beberapa
penelitian telah dilakukan, diantaranya oleh Agnew (1990), yang
menyimpulkan bahwa simulasi dapat memberikan siswa
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kognitif dasar
dengan cara yang murah secara sistematis sehingga dapat menuntun
siswa dalam pengembangan pemahaman dari yang
sederhana sampai ke yang kompleks.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fenrich (2005),
menyimpulkan bahwa simulasi dapat memberikan siswa
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kognitif dasar
dengan cara yang murah secara sistematis  sehingga dapat menuntun
siswa dalam pengembangan pemahaman dari yang
sederhana sampai yang kompleks. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Fenrich (2005), menyimpulkan bahwa simulasi
komputer dapat digunakan untuk  pengajaran skill secara efektif
dan juga computer based- training. Sebagai media pembelajaran di
sekolah, komputer diharapkan mampu memberikan dukungan bagi
terselenggaranya proses komunikasi interaktif antara guru, peserta
didik, dan bahan belajar.

Media pembelajaran simulasi komputer
menggunakan Easy Java Simulation dianggap  tepat
dalam  menunjang serta mempermudah guru fisika
dalam membuat simulasi Fisika dengan memanfaatkan
media komputer. Selain itu juga membantu siswa
memahami materi fisika yang lebih dalam serta
penguasaan  konsep siswa dalam pembelajaran
(Madlazim, 2006:3). Melalui media simulasi komputer
Easy Java Simulation dapat membantu para siswa
membuat konsepsi yang tegas/eksplisit serta juga
meningkatkan kompetensi para siswa untuk memahami
dan mengkomunikasikan ilmu Fisika (Madlazim,
2006:3)

PEMBAHASAN

Media Pembelajaran
Media adalah alat bantu yang dijadikan sebagai

penyalur pesan guna mencapai tujuan pengajaran
(Djamarah, 2002:137). Sedangkan pembelajaran adalah
proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau
makhluk hidup belajar (Kamus Bahasa Indonesia,
2008:24). Jadi, media pembelajaran adalah media yang
digunakan pada proses pembelajaran sebagai penyalur
pesan antara guru dan siswa agar tujuan pengajaran
tercapai. Menurut Dimyanti (2002: 8), suatu proses
pembelajaran akan berhasil jika ditunjang oleh
kemampuan guru dalam mengajar dengan menggunakan
media pembelajaran yang tepat.

Peranan media dalam pembelajaran sangatlah
penting, sebab dapat membantu guru  dan  siswa  dalam
memahami  materi  pembelajaran.  Dalam  proses
pembelajaran,  media  tidak  hanya  mampu  berperan
sebagai  penyalur  pesan saja, tetapi juga mampu
menggantikan tugas guru dalam penyampaian
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materi.Proses belajar mengajar dapat didefenisikan
sebagai proses komunikasi yang diwujudkan dalam
penyampaian pesan antara guru dan siswa. Proses
pembelajaran bertujuan menciptakan kondisi agar siswa
dapat belajar.  Permendikbud  Nomor  58 Tahun  2014
Tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa
proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggerakan secara  interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi
siswa. Keberhasilan proses belajar mengajar
dipengaruhi oleh pemilihan sumber belajar yang sesuai
dan tepat (Kemp, 1994). Berdasarkan  defenisi dan
mengacu pada proses pembelajaran di atas, maka
pembelajaran memerlukan media pembelajaran. Media
pembelajaran merupakan  segala sesuatu yang bukan
hanya dapat menyalurkan pesan dari sumber pesan ke
penerima pesan, tetapi dijadikan sumber belajar yang
membantu dalam penyampaian  materi, sehingga dapat
meningkatkann motivasi, daya pikir, perasaan, dan
kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya
proses belajar pada diri siswa (Munir, 2010).

Media yang digunakan dalam pembelajaran secara
garis besar dapat dikategorikan dalam  beberapa macam,
diantaranya:  Media audio (dengar) , misalnya radio,
radio-, HP dan  internet; media audio visual (pandang-
dengar),  misalnya TV, compact disc (CD), laser disc
(LD); media proyektor (pandang), misalnya slide
projektor, microprojektor, film-projektor, overhead
transparances (OHP), LCD-projektor dan multimedia
berbasis computer. Berbagai media belajar sebagai alat
bantu dan sebagai sumber belajar dalam Kegiatan
Belajar Mengajar harus dipilih dan disiapkan agar dapat
digunakan secara optimal unuk mencapai komptensi
yang telah ditetapkan, mempermudah dan memperjelas
pemahaman siswa dan sesuai dengan tingkat
perkembangan kognitif, keterampilan dan spikomotorik
siswa (Depdiknas, 208b).

Media pembelajaran juga harus dipilih dengan
mempertimbangkan berbagai tipe belajar yang dimiliki
siswa baik auditory visual atau kinesthetic learning agar
semua tipe siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran
yang diharapkan. Kombinasi beberapa media untuk
digunakan dalam Kegiatan Belajar Mengajar akan
mendorong pembelajaran lebih efisien dan efektif,
karena melibatkan semakin banyak indera yang
digunakan untuk menerima dan mengolah informasi
yang disampaikan sehingga semakin besar
kemungkinan informasi tersebut dapat dimengerti dan
disimpan dalam memori jangka panjang.

Heinich dkk (1686) mengemukakan sejumlah
kelebihan media computer. Computer memungkinkan
siswa untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan
kapasitasnya dalam memahami pengetahuan dan
informasi yang diberikan. Penggunaan computer dalam
pembelajaran membuat siswa dapat melakukan control
terhadap aktivitas belajar. Kemampuan aadaptif
computer dalam hal menciptakan iklim belajar yang
kondusif dan efektif bagi siswa  yang lambat (slow
learner) dan siswa yang cepat (fast learner).

Perkembangan teknologi informasi yang semakin
pesat memungkinkan komputer memuat dan
menayangkan beragam bentuk media (multimedia)
didalamnya yang menggabungkan komponen teks,
audio, video serta menampilkan simulasi yang
diharapkan dapat memenuhi tujuan untuk memotivasi
siswa dan menimbulkan minat belajar siswa terhadap
materi ajar. Penggunaan computer sebagai multimedia
yang dapat digunakan dalam pembelajaran salah
satunya adalah CD multimedia interaktif. Simulasi
adalah salah satu model multimedia interaktif, model
simulasi pada dasarnya merupakan salah satu yang
dapat digunakan dalam strategi pembelajaran yang
bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih
konkrit melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk
pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya
(Sanjaya, 2011). Simulasi menggunakan Opensource
Easy Java Simulation merupakan salah satu contoh
media simulasi ini. Penggunaan media computer dalam
pembelajaran erat kaitannya dengan hasil belajar siswa,
karena hasil belajar siswa ditentukan oleh banyak faktor
didalamnya, salah satunya adalah media computer
menggunakan Opensource Easy Java Simulation.
Opensource ini mempunyai peranan penting dalam
pembelajaran disamping buku ajar yang dipergunakan
siswa, media pembelajaran yakni computer ini harus
mampu memenuhi paling tidak kriteria yang berkaitan
dengan tercapainya kompetensi dasar yang harus
dikuasai oleh siswa. Apalagi dalam pembelajaran yang
menggunakan aplikasi program simulasi, maka harus
tersedia simulasi yang  menjadi sumber belajar siswa.
Diharapkan pembelajaran dapat berjalan dengan baik
secara terstruktur dan terarah, dari hal inilah dapat
disimpulkan bahwa penggunaan media computer
sebagai penunjang pembelajaran menggunakan
Opensource Easy Java Simulation diperlukan dan
mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Opensource Easy Java Simulation

Opensource Easy Java Simulation adalah software
yang berlisensi gratis (free software). Software ini
digunakan sebagai alat desain untuk menciptakan
simulasi peristiwa alam (Sains) melalui computer
dengan mudah, cepat dan tepat. Opensource Easy Java
Simulation digawangi oleh Fransisco Esquembre,
Wolfgang Christian, Prof. Ernesto Martin Daan Jose
Miguel Zammaro sebagai pendiri di bawah Lembaga
tinggi pendidikan yaitu Universitas Murcia, Spanyol.
Tujuan pembuatan software Yang pertama adalah
memudahkan para guru dalam pengengembangan
simulasi computer karena fakta menunjukkan bahwa
guru masih segan untuk menggunakan suatu teknologi
yang mereka tidak secara penuh memahaminya. Untuk
itu diperlukan software yang dapat membantu guru
sains yang bukan seorang programmer dalam
mengembangkan simulasi computer sebagai media
pembelajaran sesuai dengan materi yang mereka
sampaikan kepada siswa. Selain itu, software ini
membantu siswa untuk memvisualisasikan konsep
secara utuh dan jelas, kemudian menjamin pendidikan
yang efektif serta kebergunaan yang berkelanjutan.
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Software ini adalah solusi yang baik dalam
membantu dan memudahkan para guru dalam
menciptakan simulasi computer. Beberapa kajian sudah
menemukan bahwa dengan menciptakan simulasi,
banyak para guru mendapatkan suatu perspektif yang
baru menyangkut peristiwa alam yang mereka berusaha
untuk menjelaskan, yang mana hampir selalu
meningkatkan gairah mereka tentang penggunaan
teknologi ini bersama-sama dengan para siswa.

Simulasi computer Opensource Easy Java
Simulation bersifat kontekstual seperti yang ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari sampai ke hal-hal
mikroskopis yang tidak dapat tergambarkan secara
nyata baik menggunakan laboratorium. Opensource
Easy Java Simulation secara khusus didesain untuk
memudahkan atau membantu para guru fisika (Sains)
dalam menciptakan simulasi computer dan untuk
mendukung pembelajaran siswa untuk lebih mudah
memahami materi yang diajarkan yang tidak dapat
dilakukan menggunakan laboratorium secara nyata di
kelas maupun di luar kelas.

Media computer menggunakan Opensource Easy
Java Simulation memiliki kelebihan dan kekurangan
sebagai berikut:
a. Kelebihan

Penggunaan media computer menggunakan
opensource easy java simulation sebagai sumber dalam
proses pembelajaran di dasarkan pada beberapa
kelebihan yang dimiliknya antara lain, misalnya:
1) Memudahkan tugas para guru dalam membuat

simulasi fisika (Sains),
2) Membantu siswa dalam memahami materi yang

lebih dalam,
3) Membantu siswa membuat konsepsi yang

tegas/eksplisit yang digunakan dalam pembelajaran,
4) Membuat pembelajaran lebih menarik karena siswa

dapat belajar sekaligus bermain dengan simulasi
tersebut,

5) Membantu siswa membuat simulasi sendiri dengan
petunjuk yang disajikan oleh guru,

6) Menvisualisasikan konsep-konsep fisika.
b. Kekurangan
1) Hanya akan berfungsi untuk hal-hal sebagaimana

yang telah diprogramkan,
2) Kegiatan melihat audio visual adalah kegiatan pasif,
3) Menggunakan perangkat keras sebagai pendukung

seperti memerlukan unit alat, yaitu; lepotop,
computer, monitor dan proyektor,

4) Membutuhkan sumber daya berupa listrik.

Inkuiri Terbimbing
a. Pengertian Inkuiri Terbimbing

Martin & Hansen dalam Defening Inquiry (2002),
menjelaskan bahwa Guru didalam inkuiri terbimbing
membantu siswa  mengembangkan penyelidikan di
dalam kelas. Biasanya, Guru memilih pertanyaan-
pertanyaan yang sesuai dengan percobaan yang akan
dilakukan siswa baik dalam kelompok besar maupun
kelompok kecil.

Inkuiri terbimbing adalah pembelajaran yang
menekankan siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan
pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar
berfikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses

pembelajaran siswa lebih aktif belajar sendiri,
mengembangkan kreativitas  dalam  memahami konsep
dan memecahkan masalah secara mandiri (Ferlina,
Suyatna, Maharta (2013).

Sund & Trowbride (Mulyasa, 2007), menyatakan
dalam inkuiri terbimbing guru memberikan bimbingan
dan pengarahan yang cukup luas. Pada tahap awal
bimbingan lebih banyak diberikan, dan sedikit demi
sedikit dikurangi, sesuai dengan perkembangan siswa.

Menurut Schwarz & Gwekwerere, inkuiri
terbimbing adalah model pembelajaran yang
didalamnya terdapat beberapa kegiatan yang bersifat
ilmiah, dimana siswa disuruh menyampaikan ide-ide
mereka sebelum topik tersebut mereka pelajari, siswa
menyelidiki sebuah gejala atau fenomena yang mereka
anggap ganjil, siswa menjelaskan fakta-fakta dan
membandingkannya secara scaintific, selain itu siswa
menanyakan mengenai sebuah situasi yang mendukung
pembelajarn tersebut seperti perlengkapan sains dan
teknologi.

Menurut Alberta (2004),  kelebihan dari model
pembelajaran inkuiri terbimbing antara lain:
a. Model inkuiri terbimbing sebagai panduan bagi

siswa
Memandu siswa dalam menggunakan

pendekatan analisis yang mencakup semua tahapan
dalam proses inkuiri. Tanpa belajar proses inkuiri,
siswa perkembanggannya terbatas dan
pandangannya tidak luas.

b. Model inkuiri terbimbing sebagai Scaffolding atau
bantuan belajar siswa dalam pembelajaran

Menyediakan mata pelajaran (content) dan
struktur sebagai instruksi dalam menguraikan
keterampilan dan strategi yang harus diajarkan
secara eksplisit dalam setiap tahapan proses.

c. Model inkuiri terbimbing sebagai bahasa umum bagi
Guru dan Siswa

Dalam hal ini membantu siswa untuk
menginternalisasi model pembelajaran dan berbicara
mengenai pembelajaran yang melibatkan proses.
Sehingga meningkatkan komunikasi yang efektif
antara Guru dan Siswa karena berbicara merupakan
bagian dari proses.

d. Model inkuiri terbimbing sebagai panduan untuk
monitoring

Dalam hal ini Guru bisa menilai seberapa efektif
siswa telah terlibat dalam proses inkuiri, seberapa
dalam pemahaman siswa, dan seberapa efektif
proses telah diurutkan dalam proses pembelajaran.

e. Model inkuiri terbimbing sebagai ukuran dari
perasaan

Perasaan menunjukkan antusiasme siswa,
ketakutan, frustasi dan kegembiraan. Perasaan ini
didasarkan dalam suatu pola tertentu di berbagai
tahapan proses inkuiri. Dengan proses inkuiri guru
mengantisispasi dan mengenali siswa ketika
mengalami perasaan yang kuat dan dapat merancang
system pendukung dan merefleksikan kegiatan untuk
membantu siswa melalui proses tersebut.
Adapun tugas Guru dalam pelaksanaan

pembelajaran hanya sebagai fasilitator. Hal ini diperkuat
oleh Minstrell dan Kraus (2005) “in guided inqury, the
teacher needs to monitor class ideas as they exist
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initially and as they develop”. Dari pendapat di atas
dapat diambil kesimpulan bahwa dalam inkuiri
terbimbing, pada awalnya guru harus memantau
gagasan ide kelas dan ketika mereka mengembangkan.
Selain itu juga diperkuat oleh pendapat Marshall et el
(dalam Barthlow 2011) “the teacher’s role in guided
ingury lessons is to facilitate and guide students to the
knowledge the lesson is designed to teach”. Adapun
maksud dari pendapat di atas adalah aturan Guru di
inkuri terbimbing adalah memfasilitasi dan
membimbing siswa untuk mengetahui pembelajaran
yang didesain untuk pengajar.

f. Sintaks  Pembelajaran Inkuiri terbimbing
Secara umum inkuiri meliputi kegiatan-kegiatan

bertanya atau merumuskan pertanyaan, mrencanakan
penyelidikan, menganalisis, mendikusikan, dan refleksi
(Borich, et al., 2006).
a. Bertanya atau merumuskan pertanyaan

Pada tahap ini mendorong siswa untuk
bertanggungjawab atas pembelajarannya sendiri. Siswa
mendefenisikan tujuan belajar dan mengevaluasi
sejauhmana keberhasilan dalam proses pembelajaran.
Siswa diminta untuk merumuskan pertanyaan sendiri
berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan melakukan
pencarian literature. Proses perumusan hipotesis adalah
kesempatan bagi siswa untuk memahami informasi yang
mereka kumpulkan dari pencarian literatur.
b. Merencanakan penyelidikan

Makna dari proses penyelidikan adalah siswa
berinteraksi dengan dunia nyata. Interaksi menyediakan
kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pemahaman
dari hasil yang diperoleh dengan bagaimana ilmu
pengetahuan mempenagruhi sekitar kita dan untuk
membuat aktif terlibat dalam pengumpulan data untuk
memverifikasi hipotesis siswa.
c. Analisis

Ketika siswa belajar di kelas, siswa membangun
pengetahuan yang telah diperoleh selama penelitian
dilapangan. Siswa membangun peta pemikiran untuk
menghubungkan dengan data yang diperoleh.
d. Diskusi

Para siswa mendiskusikan hasil temuannya didala
forum di kelas yang merupakan ruang diskusi tertutup
bagi siswa untuk dapat melihat setipa temuan siswa lain
dan memberikan saran serta umpan balik.
e. Refleksi

Studi inkuiri di berbagai lapangan memberikan
pengalaman menyeluruh bagi para siswa untuk belajar
dan berinteraksi dengan lingkungan hidup secara nyata
untuk tujuan penemuan ilmiah. Hal tersebut bermanfaat
bagi siswa untuk menemukan cara belajar tentang apa
yang diketahui dan untuk menghubungkan hasil
pengamatan dengan apa yang sudah diketahui.

Teori Belajar yang Mendukung Pembelajaran
Berbantuan Computer (Opensource Easy Java
Simulation)
1. Teori Konstruktivisme

Teori konstruktivis merupakan teori-teori
perkembangan kognitif yang menekankan pada peran
aktif siswa dalam membangun pemahaman mereka
sendiri tentang kenyataan yang ada (Nur, 1998).

Teori ini menyatakan bahwa siswa harus
menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi
kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-
aturan lama dan memperbaikinya apabila aturan-aturan
itu tidak lagi sesuai (Sofan, 2013). Guru tidak hanya
semata-mata dapat memberikan pengetahuan kepada
siswa. Siswa harus membangun pengetahuan dalam
benakya. Guru dapat membantu prosesnya, dengan jalan
memberikan suatu informasi atau pengetahuan awal
yang bermakna bagi siswa, dengan memberikan
kesempatan pada siswa untuk menemukan atau
menerapkan ide-ide, serta mengajak siswa supaya
menyadari dan secara sadar menggunakan strategi-
strategi belajar mereka sendiri  (Nur & Wikandari,
2000).

Ide utama teori konstruktivis meliputi (a) siswa
secara aktif membangun pengetahuannya sendiri, (2)
siswa harus bekerja memecahkan masalah, menemukan
segala sesuatu untuk dirinya sendiri, (c) membangun
pengetahuan bukan penyerapan atau absorpsi, dan (d)
membangun penegtahuan yang selalu diubah secara
berkelanjutan (Sofan, 2013).

Teori konstruktivis memiliki akar yang kuat di
dalam sejarah pendidikan. Konstruktivisme lahir dari
gagasan Piaget dan Vigotsky, Bruner dan lain-lain, yang
mana semuanya menekankan bahwa perubahan kognitif
hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah
dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses
ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-
informasi baru (Nur & Wikandari, 2000).

2. Teori Piaget
Menurut Piaget (Nur, 1998) perkembangan kognitif

anak sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan
interaksi aktif anak dengan lingkungannya. Terlihat
jelas bahwa lingkungan anak akan mempengaruhi
perkembangan intelektual mereka.

Terdapat dua pandangan yang berbeda dalam
konstruktivisme, yakni pandangan yang bersifat
cognitive constructivism dan social constructivism.
Piaget (Powell & Kalina, 2009) dijelaskan bahwa fokus
utama dari cognitive constructivism adalah pengetahuan
siswa sendiri yang muncul dari pengalamannya.
Sehingga dalam teori Piaget lebih menekankan pada
aktivitas siswa sendiri.

Teori Piaget dalam proses pembelajaran
memusatkan perhatian kepada atau proses berpikir
siswa yang tidak sekedar kepada hasilnya dan
memusatkan peran siswa berinisiatif sendiri, aktif, Guru
menjadi ujung tombak dalam proses pembelajaran yang
mempersiapkan lingkungan untuk siswa memperoleh
pengalaman yang lebih luas (Sofan, 2013)

3. Teori Lev Vigotsky
Teori Lev Vygotsky menekankan pada aspek sosial

(Powel & Kalina, 2009) Vygotsky menjelaskan bahwa
fokus utama dari social constructivism adalah
pengetahuan yang dibangun diperoleh dari proses
interaksi sosial siswa.

Sumbangan paling penting dari teori Vygotsky
adalah hakikat sosiokultural dari proses pembelajaran.
Vygotsky meyakini bahwa proses pembelajaran terjadi
jika siswa memecahkan atau belajar mengenai suatu
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tugas dimana tugas tersebut berada dalam zona
perkembangannya (Zone of proximal development)
(Slavin, 2011). Artinya pemecahan masalah tugas-tugas
seorang siswa bisa diselesaikan sendiri namun dengan
bantuan teman sebaya atau orang orang dewasa yang
lebih kompeten (Nur, 1998). Ide penting dari Vigotsky
adalah Scaffolding yaitu pemberian bantuan kepada
siswa selama tahap-tahap awal perkembangannya dan
mengurangi bantuan tersebut dan memberikan
kesempatan kepada siswa untuk mengambil alih
tanggungjawab yang semakin besar segera setelah siswa
dapat melakukannya (Sofan, 2013).

Hasil belajar

Belajar adalah suatu proses aktivitas mental dalam
berinteraksi dengan lingkungannya sehingga
menghasilkan perubahan tingkah laku yang bersifat
posistif baik perubahan dalam aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan (Sanjaya, 2013).
Hakekatnya hasil belajar adalah perubahan tingkah laku
setelah melakukan kegiatan belajar yang biasanya
ditunjukkan berupa nilai atau skor (Sudjana, 2012).
Selanjutnya Usman (1994) menyatakan bahwa indikator
yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan
mengajar yaitu: (1) Daya serap terhadap bahan pelajaran
yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik individu
maupun kelompok, (2) Perilaku yang digunakan dalam
tujuan pembelajaran khusus yang telah dicapai siswa
baik individu maupun kelompok.

Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan
tingkah laku pada diri siswa yang dapat diamati dan
diukur dalam bentuk perubahan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Sebagaimana yang dikemukakan Anni
(2005 ). Pendapat tersebut  didukung oleh  Hamalik
(1995) hasil belajar merupakan terjadinya perubahan
tingkah laku siswa yang meliputi kemampuan afektif,
kognitif, dan psikomotor dalam  situasi tertentu yang
dilakukan  secara berulang-ulang. Peraturan Pemerintah
No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Kelulusan yaitu
meningkatkan dan menyeimbangkan antara soft kills
dan hard skills yang meliputi aspek kompetensi sikap
(Afektif), pengetahuan (Kognitif), dan  keterampilan
(Psikomotor), Berdasarkan teori taksonomi Bloom
(Ibrahim, 2010) hasil belajar dikelompokkan menjadi
tiga kemampuan yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor.
Penjelasan seperti berikut:

Hudoyo (1998) mengemukakan bahwa proses dan
hasil pembelajaran dipengaruhi oleh siswa, guru,
fasilitas dan evaluasi. Dengan evaluasi guru dapat
mengetahui prestasi dan kemajuan siswa sehingga dapat
bertindak yang tepat apabila siswa mengalami kesulitan
belajar. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil yang
diperoleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang
mengakibatkan perubahan pada diri siswa berupa sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang ditunjukkan
dengan nilai.

PENUTUP
Simpulan

Media simulasi komputer menggunakan Easy Java
Simulation mempermudah guru fisika dalam membuat

simulasi Fisika. Selain itu juga membantu siswa
memahami materi fisika  dan meningkatkan kompetensi
para siswa untuk memahami dan mengkomunikasikan
ilmu Fisika.

Saran
Bagi mahasiswa sebagai calon guru maupun para

guru hendaknya untuk menguasai media pembelajaran
komputer karena media komputer sangatlah efektif
dalam mennunjang proses belaja siswa di kelas. Demikin
juga untuk peneliti selanjutnya agar supaya lebih lagi
termotivasi dalam mengembangkan media pembelajaran
yang berbantukan komputer dalam proses belajar
mengajar di kelas.
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Abstract

The title of this paper is ”Model Pembelajaran Instruction, Doing, and Evaluating (MPIDE) as
implementation of scientific approach in the group of MKPBM Lecturing. It is based on research
findings of instructional model development through action research”. The study was conducted to
37 students who joint physics instructional media class even semester year 2013/2014.  The purpose
of the study are to describe of the characteristic elements of model (syntax, social system, reaction
principle, support system, and intructional and nurturant effect) the model for MKPBM lecturing.
Based on the data of test the model in one of the MKPBM through action research cycle  is resulted
the characteristics of the model MPIDE. The characteristic elements of instructional model are
syntax, social system, reaction principle, support system, and instructional and nurturant effect.

Keyword : Model Pembelajaran Instruction, Doing, and Evaluating (MPIDE), unsur model
pembelajaran (sintatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dan dampak intraksional
dan dampak pengiring).

PENDAHULUAN
Pandangan kegiatan belajar mengajar (KBM)

modern, yaitu penguasan materi untuk  siswa/mahasiswa
tidak lagi ditekankan melalui pengajaran, melainkan
melalui pembelajaran. KBM dalam bentuk pembelajaran
penguasaan materi harus lilakukan dengan cara
siswa/mahasiswa aktif menelaah secara mandiri dari
sumber belajar yang tersedia/ada, baik diadakan oleh
guru/dosen maupun dicari sendiri dari perpustakaan,
jaringan informasi (internet), maupun sumber belajar
yang lain (seperti melakukan eksperimen dan sejenisnya),
dan dalam KBM ini guru/dosen sebagai fasilitator.

Pandangan KBM bentuk pembelajaran seperti uraian
di atas, menuntut guru/dosen perlu memiliki: 1)
kreativitas dalam menciptakan, memilih, menentukan
model-model pembelajaran yang dapat difungsikan untuk
mengembangkan suasana kelas agar siswa/mahasiswa
“terpicu” melakukan penelaahan materi secara mandiri;
dan 2) penguasan cara belajar dan penguasaan materi
relative harus lebih luas, karena siswa/mahasiswa dalam
belajar mandiri tidak jarang memunculkan pertanyaan
kreatif yang tidak terduga, hasil dari “brainstorming”
mereka ketika diskusi dengan teman atau lingkungannya.

KBM bentuk pembelajaran, adalah KBM dengan
dominasi aktivitas siswa/mahasiswa tinggi dengan
guru/dosen sebagai fasilitator, telah lama menjadi
keharusan dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan
tinggi (termasuk di LPTK). Dalam hal ini selain para
dosen perlu melaksanakan pembelajaran layaknya

pembelajaran di perguruan tinggi (pembelajaran pada
orang dewasa yang bersifat andragogi), juga
pembelajaran yang telah dilaksanakannya tidak jarang
dijadikan “patron” oleh mahasiswa dalam melaksanakan
KBM nantinya ketika mereka menjadi guru.

Tututan pembelajaran berikutnya, pelaksanaan
pembelajaran tidak cukup hanya mengacu pada bentuk
pembelajaran, tetapi bentuk pembelajaran tersebut perlu
dipolakan sesuai dengan prosedur ilmiah (metode
ilmiah). Metode ilmiah tahapnya meliputi: 1) stating the
problem; 2) formulating a hypothesis; 3) designing and
experiment; 4) making observation; 5) recording data
from the experiment; 6) conferming the hypothesis; dan
7) forming conclusions (Trowbridge & Bybee, 1990).
Tahap pola metode ilmiah ini selanjutnya dalam
Kurikulum 2013 disebut sebagai ”Pendekatan
Siencetific”, pendekatan ini dalam pelaksanaan
pembelajarannya telah ditetapkan dengan pola tahap yang
dikenal dengan 5 (lima) M, yaitu: 1) mengamati; 2)
menanya; 3) mencoba; 4) menginterpretasi; dan 5)
mensosialisasi (Kemendikbud, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, model pembelajaran
dengan model pengajaran memiliki perbedaan yang
mendasar, namun demikian sebagai wadah pengemas
tahap-tahap proses untuk melaksanakan KBM keduanya
memiliki kesamaan. Model pengajaran oleh Joyce, et al.
(2004) didefinisikan, model of teaching sebagai  ...... a
pattern or plan, which can be a curriculum or cources to
select instructional materials and to guide teachers
actions. Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa setiap
model pembelajaran mengarahkan guru/dosen/instruktur
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dalam mendesain pembelajaran untuk membantu
siswa/mahasiswa sedemikian rupa sehingga tujuan
pembelajaran tercapai.

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman
bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar
dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar
mengajar (Sutarto dan Indrawati; 2013). Unsur Model
pembelajaran sama dengan model pengajaran, yaitu: 1)
sintaktik; 2) sistem social; 3) prinsip reaksi; 4) sistem
pendukung, dan  5) dampak instruksional dan pengiring
Joyce, et al. (2004).  Dari kelima unsur tersebut, sintaktik
merupakan unsur yang dapat dijadikan dasar untuk
penamaan suatu model pembelajaran, karena sintaktik
memuat cara, langkah, atau tahap yang perlu dilakukan
untuk menerapkan model tersebut dalam suatu
pembelajaran atau kegiatan pembelajaran (perkuliahan)
di kelas.

Model pembelajaran Instruction, Doing, dan
Evaluating (MPIDE) adalah model pembelajaran yang
memuat 3 (tiga) kelompok tahap pembelajaran, yaitu
kelompok tahap:  1) Instruction; 2) Doing; dan 3)
Evaluating. Kelompok tahap Instruction, terdiri atas
tahap: 1) pengamatan dalam bentuk penelaahan dan 2)
menentukan dalam bentuk bertanya tentang apa yang
ditetapkan untuk dikembangkan/diproduk. Kelompok
tahap Doing, terdiri atas tahap: 3) mencoba
mengkonstruk/merancang produk yang telah ditetapkan;
4) memproduk (mewujudkan) rancangan; dan 5)
mengemas produk dalam perencanan KBM (melalui
intepretasi ketepatan produk dalam tahap KBM yang
sesungguhnya). Kelompok tahap Evaluating, terdiri atas
tahap: 6) mensosialisasikan produk dalam bentuk
presentasi produk dalam demonstrasi KBM dan 7)
memberikan penilaian tentang produk yang di hasilkan
dalam pelaksanaan demomstrasi KBM (dilakukan oleh
siswa/mahasiswa yang lain). Uraian semua tahap yang
ada pada "Model Pembelajaran Instruction, Doing, dan
Evaluating (MPIDE)” memuat semua tahap (5M) yang
ada pada “pendekatan siencetific” yang dimaksud dalam
Kurikulum 2013. Dengan ini maka MPIDE dapat
dikatakan sebagai salah satu model pembelajaran yang
dapat digunakan untuk melaksanakan pendekatan
siencetific dalam pelaksanan KBM bentuk pembelajaran
atau secara spesifik dapat digunakan untuk pelaksanaan
pembelajaran pada satuan pendidikan dengan Kurikulum
2013.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
termasuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
merupakan produsen dan agen tenaga pengajar untuk
seluruh jenjang pendidikan (bukan pendidikan tinggi).
Kurikulum program studi yang ada di LPTK, termasuk
Program Studi Pendidikan Fisika (Sains), selalu memuat
kelompok Matakuliah Proses Belajar Mengajar
(MKPBM). MKPBM, antara lain matakuliah: media,
strategi belajar mengajar, evaluasi pembelajaran, dan
perencanan pembelajaran. Matakuliah yang ada pada
MKPBM masing-masing merupakan matakuliah
komplek (matakuliah yang penelaahannya perlu

dukungan penguasan lebih dari satu jenis ilmu
pengetahuan). Rata-rata MKPBM penguasaan tidak
hanya secara teoretik, tetapi hingga produk serta
implemnentasinya. Berkaitan dengan uraian singkat
tentang MPIDE di atas, maka dalam MKPBM
diasumsikan baik untuk uji-coba pengembangan MPIDE.

Hasil kajian MPIDE melalui penelitian “action
research” pada matakuliah uji, yaitu perkuliahan
“Pengembangan Media Pembelajaran Fisika (Sains)”
dengan responden 37 mahasiswa, diperoleh: skor
penguasaan konsep “Media Pembelajaran Fisika (Sains)”
mahasiswa dengan perkuliahan sebelum menerapkan
MPIDE rata-rata 59,78 dan setelah perkuliahan dengan
MPIDE rata-rata 75,08, keduanya dengan sekor
maksimum 100, dengan “Normalized gain (Ng)” rata-rata
0,71. Berdasarkan data rata-rata tersebut, dapat dikatakan
bahwa MPIDE dapat meningkatkan/menimbulkan
perbaikan penguasan konsep materi Media Pembelajaran
Fisika mahasiswa berkategori ”tinggi”.

MODEL PEMBELAJARAN INSTRUCTION,
DOING, DAN EVALUATING (MPIDE) DALAM
PERKULIAHAN MEDIA PEMBELAJARAN SAINS

Model Pembelajaran
Model pembelajaran merupakan kebalikan dari

model pengajaran. Pelaksanaan KBM dengan model
pengajaran, kegiatan guru lebih aktif dari pada siswa.
KBM seperti ini sering disebut dengan KBM
konvensional. Pelaksanaan KBM dengan model
pembelajaran, kegiatan siswa  lebih aktif dari pada guru,
dan dalam hal ini guru berfungsi sebagai fasilitator.

Pengertian model of teaching oleh Joyce, et al.
(2004) didefinisikan sebagai  ...... a pattern or plan,
which can be a curriculum or cources to select
instructional materials and to guide teachers actions.
Berikutnya, mereka juga menyatakan bahwa model
pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola
yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan
pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial
dan untuk menentukan perangkat-perangkat
pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film,
komputer, kurikulum, dan lain-lain. Lebih lanjut, mereka
menyatakan bahwa setiap model pembelajaran
mengarahkan guru/dosen/instruktur dalam mendesain
pembelajaran untuk membantu siswa/mahasiswa
sedemikian rupa sehingga tujuan/target pembelajaran
tercapai secara efektif dan efisien.

Model pembelajaran adalah kerangka konseptual
yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman
bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar
dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar
mengajar (Sutarto dan Indrawati; 2013).

Joyce, et al. (2004) mengemukakan bahwa setiap
model belajar mengajar selain ada tujuan dan asumsi juga
harus memiliki lima unsur karakteristik model, yaitu
sintaksik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung,
dan dampak instruksional dan pengiring. Kelima unsur
tersebut dijelaskan seperti berikut. Sintaktik adalah tahap-
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tahap kegiatan dari model. Sistem sosial adalah situasi
atau suasana dan norma yang berlaku dalam model itu.
Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan
bagaimana seharusnya dosen melihat dan
memperlakukan para mahasiswa, termasuk cara dosen
memberikan respon terhadap mahasiswa. Sistem
pendukung adalah segala sarana, bahan dan alat yang
diperlukan untuk melaksanakan model tersebut. Dampak
instruksional adalah hasil belajar yang dicapai langsung
dengan cara mengarahkan para mahasiswa pada tujuan
yang diharapkan, sedangkan dampak pengiring adalah
hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses
belajar mengajar, sebagai akibat terciptanya suasana
belajar yang dialami langsung oleh para mahasiswa tanpa
pengarahan langsung dari dosen.

Pengetahuan tentang Mebelajarkan Sains
Sains adalah cabang ilmu pengetahuan yang

berhakekat pada proses dan produk, yang arti
sederhananya adalah kumpulan ilmu pengetahuan hasil
(produk) dari proses pengkajian gejala atau fenomena
alam (Sund & Trowbridge, 1973). Untuk prosesnya
sendiri dalam hal ini adalah proses (process or methods),
yang tahap kegiatan meliputi: 1) identifikasi dan
merumuskan masalah (stating the problem); 2)
merumuskan hipotesis (formulating a hypothesis); 3)
merancang eksperimen (designing and experiment); 4)
melakukan pengamatan (making observation); 5)
mencatat data eksperimen (recording data from the
experiment); 6) uji hipotesis (conferming the hypothesis);
dan 7) membuat kesimpulan (forming conclusions)
(Trowbridge & Bybee, 1990). Dengan ini maka
pelaksanaan pembelajaran sains yang baik adalah melalui
proses penelaahan sesuatu yang dipelajarinya.

Guru sains yang baik dapat dikatakan identik
dengan guru sains yang terampil, yaitu guru yang
memiliki pengetahuan khusus yang disebut dengan
pengetahuan konten pedagogi (pedagogical content
knowledge) (NRC,1996). Shulman (1991)
mendefinisikan pengetahuan konten pedagogi sebagai
pemahaman tentang bagaimana topik, masalah, atau isu-
isu diorganisir, disajikan, dan diadaptasikan pada minat
dan kemampuan siswa, dan disajikan dalam
pembelajaran. Carter (1990) mendefinisikan pengetahuan
konten pedagogi sebagai apa yang guru ketahui tentang
bahan kajian (subject matter) dan bagaimana mereka
menerapkan pengetahuan itu pada kejadian di kelas.
Berdasarkan uraian ini, dapat dipahami bahwa guru sains
yang baik, disamping mereka harus memiliki
pengetahuan sains yang mendalam, juga harus
mempunyai dasar yang kuat dalam teori belajar, yaitu
memahami bagaimana belajar dapat terjadi dan
difasilitasi..

Guru sains yang efektif harus memiliki sejumlah
kompetensi dalam: merumuskan tujuan pembelajaran,
strategi pembelajaran, asesmen, dan menetapkan bahan
ajar sesuai kurikulum. Strategi pembelajaran dalam hal
ini adalah yang dapat mengajak siswa dalam berbagai
cara untuk belajar (NRC, 1996). Oleh Indrawati (2005)
dikatakan guru sains yang terampil memiliki kemampuan
diagnosa untuk memahami siswa berkaitan dengan

gagasan, keyakinan, penalaran, pemahaman, bagaimana
agar belajar cepat, dan apa yang biasanya menjadi
tantangan mereka dalam belajar. Selanjutnya dikatakan
guru sains yang baik harus memiliki pengetahuan konten
pedagogi, dalam hal ini memiliki kemampuan mengemas
materi sains dalam pembelajaran, dan dalam
implementasinya dapat menimbulkan siswa menjadi
semangat dan dapat belajar sains secara mandiri.

Uraian pengetahuan tentang membelajarkan sains di
atas memperkuat alasan bahwa dalam menyiapkan atau
memproduk calon guru sains perlu dibekali dengan ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan materi sains
maupun ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan
pembelajaran. Dengan ini, dalam Program Studi
Pendidikan Sains telah memuat kelompok matakuliah
proses belajar mengajar (MKPBM) guna membekali
mahasiswa calon guru sains (fisika).

Matakuliah Pengembangan Media Sains
Matakuliah yang termasuk dalam MKPBM antara

lain: media pembelajaran sains; strategi belajar mengajar
sains; evaluasi pembelajaran sains; perencanaan
pembelajaran sains; dan sejenisnya. Setiap matakuliah
bagian dari kelompok MKPBM merupakan matakuliah
komplek, artinya setiap matakuliah cenderung menelaah
lebih dari satu bentuk ilmu pengetahuan. Target
perkuliahan masing-masing MKPBM pada umumnya
tinggi, yang baik hingga mahasiswa dapat memproduk
sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang KBM,
serta sekurang-kurangnya dapat mendemostrasikan
produk tersebut pada implementasikannya dalam KBM.

Matakuliah “Media Pembelajaran Sains” dalam
pelaksanaannya adalah menelaah materi teori media
pembelajaran, materi sains, dan keterkaitan antar
keduanya yang dikemas dalam bentuk media untuk
membantu pembelajaran sains. Perkuliahan “Media
Pembelajaran Sains” dapat bertarget hingga pada produk
media yang dapat difungsikan sebagai sumber belajar
maupun membantu pelaksanaan penelaahan materi sains
yang sedang dibahas.

MPIDE untuk Perkuliahan Media Pembelajaran
Sains

Mahasiswa adalah orang dewasa. Ditinjau dari
tingkat perkembangan intelektualnya, cara belajar
mahasiswa adalah sebagai orang dewasa (andragogik),
berbeda dengan cara belajar mahasiswa sebagai anak-
anak (pedagogik). Pannen & Malati (Depdikbud., 1996)
menyebutkan ada delapan faktor yang mempengaruhi
belajar mahasiswa sebagai orang dewasa, yaitu faktor
kebebasan, tanggung jawab, pengambilan keputusan,
pengarahan diri sendiri, psikologis, fisik, daya ingat, dan
motivasi. Kesembilan faktor tersebut mereka jelaskan
sebagai berikut.
1) Faktor kebebasa. Kebebasan atau ketidakterikatan

dengan orang lain adalah ciri kedewasaan seseorang.
Dalam proses pembelajaran orang dewasa cenderung
bersifat demokratis, mereka dapat menilai kebenaran
informasi yang mereka terima dari orang lain, dan
mereka menyukai apa yang mereka pelajari adalah
praktis dan mengarah pada pemecahan masalah.
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2) Faktor tanggung jawab. Orang dewasa dapat
bertanggung jawab terhadap tindakannya dan dapat
berdiri sendiri. Dalam masalah kedewasaan,
sebenarnya mahasiswa dan dosennya  sama dan
sejajar. Oleh karena itu, mahasiswa cenderung ingin
diperlakukan sebagai seseorang yang bertanggung
jawab dan dapat dipercaya.

3) Faktor pengambilan keputusan. Orang dewasa mampu
mengambil keputusan sendiri berdasarkan sistem nilai
dan pengetahuan yang dimiliki, tanpa ditentukan atau
dipengaruhi oleh orang lain. Dalam proses
pembelajaran, peran dosen adalah sebagai fasilitator
yang membatu mahasiswa dalam mengambil
keputusan dan menyeleksi informasi yang diterima,
terutama dalam hal-hal baru.

4) Faktor pengarahan diri sendiri. Mampu mengarahkan
diri sendiri dan mempunyai pandangan sendiri adalah
ciri lain dari kedewasaan mahasiswa. Dalam proses
belajar, mahasiswa mampu berinisiatif dan berkreasi
sendiri sesuai dengan pandangan yang dimilikinya.
Hal ini  bukan berarti mereka tidak memerlukan orang
lain. Interaksi antarmahasiswa dalam proses belajar
adalah cukup tinggi.

5) Faktor psikologis. Faktor psikologis untuk orang
dewasa hendaknya perlu diperhatikan. Hal yang
penting adalah antara dosen dan mahasiswa dapat
menumbuhkan rasa saling membutuhkan, bukan
saling menggurui.

6) Faktor fisik. Mahasiswa dewasa memerlukan situasi
belajar yang lebih bebas. Kondisi fisik fasilitas
(ruangan dan peralatan) juga harus disertai dengan
kondisi fisik mahasiswa dan dosen yang baik.

7) Faktor daya ingat. Daya ingat seseorang
mempengaruhi proses belajarnya. Daya ingat
seseorang menurun jika usianya semakin lanjut. Oleh
karena itu, dosen yang baik tidak akan mengharuskan
mahasiswa untuk menghafal pelajaran yang banyak.
Yang diperlukan mahasiswa adalah pengertian dan
pemahaman terhadap materi yang dipelajarinya,
bukan sekedar menghafal saja.

8) Faktor motivasi. Menurut Houle (Depdikbud., 1996)
motivasi peserta pelatihan orang dewasa dapat dibagi
menjadi tiga kelompok, yaitu: Pertama, mereka
berorientasi pada tujuan (goal oriented), artinya
mereka mementingkan penerapan dan pemanfaatan
pelajaran sebagai sarana untuk mencapai tujuan
tertentu. Kedua, mereka berorientasi pada kegiatan
sosial (social oreiented), artinya mereka
mementingkan interaksi antarsesama peserta dan
proses belajar sebagai tujuan belajar. Ketiga, mereka
berorientasi pada mempelajari ilmu itu sendiri
(learning oriented) karena mereka senang belajar.

Berdasarkan kesembilan faktor yang mempengaruhi
belajar mahasiswa sebagai orang dewasa di atas, maka
melaksanakan perkuluahan atau pembelajaran pada
mahasiswa: materi tidak perlu dijelaskan secara “detel”
(sesuai dengan factor pengarahan diri sendiri); percayai
bahwa mereka mau dan mampu melaksanakan tugas yang
diberikan (sesuai dengan factor tanggung jawab dan
motivasi); diberi kebebasan untuk berkreasi dalam
mengerjakan sesuatu (sesuai dengan factor kebebasan);

dan berani, mau, dan mampu memberikan penilaian pada
diri sendiri maupun orang lain (sesuai dengan factor
pengambilan keputusan). Uraian ini memberikan
gambaran dalam bentuk “hipotesis” bahwa mahasiswa
dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas, memproduk
sesuatu dengan prosedur: diberikan perintah (instruction)
untuk mengerjakan (doing) sesuatu dan hasilnya untuk
dikompetisikan atau dinilai.

Berdasarkan semua uraian di atas, maka dalam
bentuk hipotesis bahwa perkuliahan “Media
pembelajaran sains” dapat dilaksanakan dengan model
pembelajaran yang memuat tahap global: 1) instruction;
2) doing; dan 3) evaluating. Selanjutnya tahap global
(instruction; doing; evaluating) selanjutnya dikenalkan
dengan nama model pembelajaran instruction; doing;
evaluating atau MPIDE.

METODOLOGI PENELITIAN

Disain dan Prosedur Pengkajian
Tulisan ini berkaitan dengan hasil kajian awal

pengembangan model pembelajaran, yaitu, Model
Pembelajaran Instrution, Doing, dan Evaluating
(MPIDE). Pengembangan MPIDE ini dikaji melalui
disain penelitian tindakan atau action research (AR),
dengan siklus pelaksanaan modifikasi Model Lewin
dalam McNiff (1992), dilihat Gambar 1.

Siklus 1

Siklus 2
Gambar 1. Prosedur Penelitian Tindakan (modifikasi

Model Lewin)

Gambar 1, menujukan dalam setiap siklus terdiri atas
empat tahap, yaitu: planning, acting, observing, dan
reflecting (McNiff, 1992). Dalam uji, tahap-tahap Siklus
yang dilaksanakan meliputi:
a. Tahap Perencanaan (planning): merancang MPIDE

dan penuangannya dalam kegiatan perkuliahan di
satuan acara perkuliahan (SAP) perkuliahan mata
kuliah tertentu.

b. Tahap Melaksanakan Perencanaan (acting):
Mengimplementasikan SAP tersebut dalam
perkuliahan tertentu tersebut.

c. Tahap observasi: pada tahap ini pengambilan data
dilakukan, yaitu dengan melakukan pengamatan dan
pencatatan aktivitas mahasiswa ketika mengikuti
perkuliahan dengan SAP tersebut dan pengambilan
nilai tes mereka dalam perkuliahan pada masing-
masing kegiatan (instruction, doing, dan
evaluating).

Reflect

Plan

Act

Observ
e

Reflect

Plan

Act

Observe
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d. Tahap refleksi (reflecting): pada tahap ini dilakukan
perenungan tentang hasil analisis data aktifitas dan
nilai perkuliahan untuk masing-masing kegiatan
(instruction, doing, dan evaluating) untuk
mempelajari kekurangan yang terjadi dan
merencanakan solusi yang perlu dilakukan untuk
penyempurnaan MPIDE. Berikutnya masuk ke
siklus 2, yang diawali dengan penyusunan SAP
dengan MPIDE yang telah mengalami perbaikan,
dan selanjutnya seperti tahap pada siklus 1.
Selanjutnya dilakukan seperti siklus di atas untuk
memperoleh MPIDE yang terbaik selama
perkuliahan berlangsung.

Subyek Uji
Subyek untuk uji MPIDE adalah pelaksanaan 1

(satu) kelas perkuliahan ”pengembangan media
pembelajaran fisika” mahasiswa FKIP Universitas
Jember, dengan respoden 37 mahasiswa.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data

adalah teknik observasi. Alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah catatan lapangan (field notes)
tentang aktifitas dan nilai ketika tahap instruction, doing,
dan evaluating terjadi dalam kegiatan perkuliahan.
Catatan lapangan digunakan untuk mencatat hal-hal yang
penting dalam kegiatan aksi. Data nilai diambil dari skor
penilain yang tercatat, yang dihasilkan dari skor
membandingkan antara aktifitas patokan yang diharapkan
harus terjadi atau dilakukan oleh mahasiswa ketika
mengikuti setiap tahap kegiatan (instruction, doing, dan
evaluating) dengan realita aktifitas yang dilakukan
mahasiswa ketika pelaksanaan masing-masing kegiatan
(instruction, doing, dan evaluating). Data kemampuan
presentasi dan kemampuan mewujudkan produk yang
ditugaskan, dihasilkan dari hasil olahan antara skor hasil
pengamatan komponen yang dinilai dalam presentasi
(kemampuan presentasi dan kemampuan mewujudkan
tugas) dengan skor komponen tersebut yang diberikan
oleh individu atau kelompok peserta didik yang tidak
sedang presentasi. Data skor penguasan konsep materi
perkuliahan dihasilkan melalui tes tulis tentang
penguasan konsep materi secara koknitif.
Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian berupa
hasil catatan lapangan tentang aktivitas dan nilai ketika
tahap instruction, doing, dan evaluating terjadi dalam
perkuliahan, data olahan antara skor yang diberikan oleh
observer tentang komponen yang dinilai dalam presentasi
(meliputi: kemampuan presentasi dan kemampuan
mewujudkan tugas) dengan skor komponen tersebut yang
diberikan oleh individu atau kelompok mahasiswa yang
tidak sedang presentasi. dan data skor hasil tes tertulis
penguasan konsep secara kognitif.

Data tentang catatan lapangan, penilaian aktivitas
ketika mengikuti kegiatan (instruction, doing, dan
evaluating), data kemampuan presentasi, dan
mewujudkan tugas selanjutnya dianalisis secara
deskriptif. Hasil analisis data ini selanjutnya digunakan
sebagai bahan refleksi implementasi MPIDE yang diuji

yang selanjutnya untuk perbaikan MPIDE uji tersebut.
Begitu pula untuk siklus selanjutnya, hingga menemukan
tahap-tahap MPIDE yang diperkirakan paling baik.

HASIL KAJIAN
Berdasarkan rumusan masalah yang perlu

dicarikan jawabnya. Berdasarkan uji-coba MPIDE dan
penyempurnaannya, diperoleh hasil jawaban rumusan
masalah, bahwa MPIDE yang baik dalam kajian ini
secara deskripsi menunjukkan bahwa, Model
pembelajaran Instruction, Doing, dan Evaluating
(MPIDE) adalah model pembelajaran dengan:
Sintaktik: tahap-tahap pembelajaran untuk pelaksanaan

KBM telah terwujud. Berkaitan dengan kajian ini
adalah sebagai berikut: terdiri atas 3 (tiga) kelompok
tahap pembelajaran, yaitu kelompok tahap
Instruction; Doing; dan Evaluating:
1) kelompok tahap Instruction terdiri atas 2 tahap,

yaitu tahap: (1) pengamatan, dalam bentuk
penelaahan materi/teori/bahan perkuliahan dan (2)
bertanya dan menjawab diri tentang apa yang
ditetapkan untuk dikembangkan menjadi diproduk
sesuai target.

2) Kelompok tahap Doing, terdiri atas tahap: (3)
mencoba mengkonstruk/merancang produk yang
telah ditetapkan untuk dipilih menjadi produk
target; (4) memproduk (mewujudkan) rancangan;
dan (5) mengemas produk dalam perencanan
KBM (melalui intepretasi ketepatan produk dalam
tahap KBM yang sesungguhnya).

3) Kelompok tahap Evaluating, terdiri atas tahap: (6)
mensosialisasikan produk dalam bentuk presentasi
produk dalam demonstrasi KBM dan (7)
memberikan penilaian tentang produk yang di
hasilkan dalam pelaksanaan demomstrasi KBM
(dilakukan oleh siswa/mahasiswa yang lain).

Sistem social: Situasi atau suasana dan norma yang
berlaku dalam model. Berkaitan dengan kajian ini
adalah sebagai berikut: semua peserta kuliah
(mahasiswa) uji rata-rata memiliki potensi sama,
motivasi sama, memiliki tanggung jawab sama, sudah
saling kenal, dapat saling diskusi dan kerja sama,
memiliki kemampuan presentasi dan demonstrasi alat
sama, lingkungan kondosif untuk belajar dan bekerja.

Prinsip reaksi: Pola kegiatan yang menggambarkan
bagaimana seharusnya guru/dosen melihat dan
memperlakukan para mahasiswa, termasuk cara
guru/dosen memberikan respon terhadap mahasiswa
telah terjadi. Berkaitan dengan kajian ini adalah
sebagai berikut: interaksi akademik antara mahasiswa
dengan dosen kondosif; informasi, instruksi, dan
tugas dari dosen kepada mahasiswa dapat terima
dengan jelas dan berjalan dengan baik; dosen
memberikan kepercayan penuh kepada mahasiswa
dalam menelaah teori dan melaksanakan tugas dari
dosen; dosen mudah memonitori dan melakukan
bimbingan pada mahasiswa; dosen melaksanakan
apresiasi secara individu/kelompok (bagi mereka
yang melaksanakan proses dan menghasikan produk
baik) maupun secara keseluruhan (bila diskusi kelas
berjalan baik), pelaksanan dan hasil evaluasi KBM
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antar kelompok mahasiswa maupun dari dosen
berjalan dan berhasil baik.

Sistem pendukung: Segala sarana, bahan dan alat yang
diperlukan untuk melaksanakan model.  Berkaitan
dengan kajian ini adalah sebagai berikut: dibutuhkan
sarana pendukung perkuliahan tatap muka yang
proporsional; dibutuhkan sarana workshop untuk
melaksanakan perancangan dan pembuatan produk
target; dan dibutuhkan tempat dan sarana untuk
mendukung praktek demo hasil produk.

Dampak instruksional: Hasil belajar yang dicapai
langsung dengan cara mengarahkan para mahasiswa
pada tujuan pembelajaran/perkuliahan yang
diharapkan/dirumuskan. Berkaitan dengan kajian ini
adalah sebagai berikut: dapat mewujudkan tujuan
pembelajaran/perkuliahan yang dirumuskan (dalam
hal ini: penguasan konsep perkuliahan meningkat
tinggi; mahasiswa rata-rata mampu menghasilkan
produk yang ditargetkan; dan mahasiswa rata-rata
mampu mendemokan produk yang dihasilkannya).

Dampak pengiring: Hasil belajar lainnya yang
dihasilkan dari suatu proses belajar mengajar, sebagai
akibat terciptanya suasana belajar yang dialami
langsung oleh para mahasiswa tanpa pengarahan
langsung dari dosen. Berkaitan dengan kajian ini
adalah sebagai berikut: rata-rata  kemampuan
menangkap dan melaksanakan informasi, instruk,
tugas mahasiswa rata-rata menjadi baik; munculnya
kemampuan kerja sama antar mahasiswa; rata-rata
mahasiswa dapat obyektif melakukan penilaian,
kritik, kontrol, dan memberikan perbaikan pada antar
teman; rata-rata mahasiswa mengenal dan dapat
menggunakan peralatan workshop
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Abstrak
Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan peran analisis tugas dalam pembelajaran Group
Investigation dengan pengaruh penggunaan TIK terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Pada
kegiatan penelitian ini, siswa melakukan proses belajar mengajar menggunakan pembelajaran
kooperatif tipe Group Investigation dengan menggunakan media TIK sebagai proses penjabaran
tugas-tugas tahapan yang diberikan. Berdasarkan hasil kajian literatur dari beberapa peneliti yang
telah melakukan penelitian yang memiliki tema ataupun kajian sama maka, dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation dengan
proses analisis tugas pada matapelajaran Fisika dengan menggunakan media TIK memiliki respon
yang baik sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Hal ini
diperoleh dari beberapa penelitian yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Group Investigation, TIK, Prestasi Belajar

Abstrak

The purpose of this review are to analysis described the role of a duty in learning group investigation
at the impact the use of information technology on the increase in student learning achievements .In
this research activity , students perform the process of learning and teaching use learning cooperative
type group investigation with uses the media typewriter as the process description of the duties of the
phase that given .Based on the data literature of several researchers who has done research that had
a theme of study or same then , we can conclude that learning by applying kind of classroom type
group cooperative investigation with our analysis of the duties on matapelajaran physics by uses the
media typewriter having good response so as to give the effect on the increase in student learning
achievements .It is obtained from a number of studies that have been conducted

Keywords: Group Investigation, TIK, Learning Outcome.

PENDAHULUAN
Pelajaran Fisika sampai saat ini masih dirasakan

oleh sebagian besar siswa sebagai pelajaran yang sulit
dipahami, sehingga Fisika menjadi salah satu pelajaran
yang kurang diminati oleh siswa. Banyak siswa
menganggap Fisika hanyalah sekumpulan rumus-rumus
yang mutlak harus dihafal yang pada akhirnya
menimbulkan kesan bahwa Fisika menakutkan dan tidak
menyenangkan. Siswa menjadi cenderung pasif selama
proses pembelajaran, sebaiknya guru menjadi
komponen yang sangat aktif sehingga siswa belum bisa
berkembang secara mandiri melalui penemuan dan
proses berpikirnya. Hal ini juga mengakibatkan siswa

menjadi kurang termotivasi untuk lebih memahami
pelajaran pada saat kegiatan belajar mengajar
berlangsung.

Keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar
merupakan suatu implementasi dari motivasi siswa
dalam proses tersebut tentu saja disamping menerima
materi pelajaran dari guru. Siswa dapat berperan aktif
dengan cara melakukan aktivitas yang mendukung
proses belajar diantaranya dengan cara berdiskusi,
membaca dan memahami materi pelajaran,
melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan guru atau
mencari sumber-sumber materi lain yang sekiranya
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dapat membantu mereka dalam memahami pelajaran
dan lain-lain. Hal tersebut dapat membuat siswa
dilibatkan dalam proses belajar mengajar secara fisik
maupun mental. Pembelajaran di sekolah selain
menuntut kecerdasan intelektual, siswa pun dituntut
untuk memiliki kecerdasan sosial. Dari kecerdasan
sosial tersebut akan menghasilkan siswa yang mampu
berinteraksi satu dengan yang lainnya.

Model pembelajaran kooperatif mempunyai tiga
komponen penting yaitu: (1) tanggung jawab kelompok,
merupakan dorongan yang dapat menumbuhkan
semangat untuk saling membantu; (2) tanggung jawab
individu, yang mengharuskan masing-masing anggota
kelompok menguasai konsep dan keterampilan; dan (3)
kesempatan yang sama untuk meraih sukses (Eggen and
Kauchak, 1996: 280). PBM berbasis model
pembelajaran kooperatif yang dapat menumbuhkan
motivasi individu dan kelompok dapat meraih
kesuksesan, serta menguasai konsep dan keterampilan,
dapat dilaksanakan dengan menggunakan media
pembelajaran yang tepat, sehingga kualitas
pembelajaran di sekolah akan meningkat.

Model pembelajaran kooperatif adalah model
pembelajaran yang menuntut siswa untuk belajar aktif
dalam suatu kerjasama yang heterogen. Model
pembelajaran ini dapat menumbuhkembangkan rasa
tanggung jawab dan bekerjasama disetiap anggota
kelompok dalam suasana kekeluargaan. Salah satu tipe
dari model pembelajaran kooperatif yang dapat
meningkatakan aktivitas siswa serta membangun
pemahaman siswa adalah tipe group investigation.

Dengan diterapkan pembelajaran yang disertai
dengan pemberian tugas sebagai proses investigasi
konsep pada siswa, diharapkan dapat meningkatkan
aktivitas siswa serta pemahaman konsep pada mata
pelajaran Fisika pokok bahasan alat optik. Pembelajaran
ini akan diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe
group investigation, sehingga siswa pun ditanamkan
kemampuan bekerja sama dengan teman
sekelompoknya dalam menyelesaikan persoalan Fisika
yang diberikan oleh guru. Selain itu pada model
pembelajaran ini materi ajar dijelaskan oleh siswa pada
kegiatan presentasi berdasarkan pengetahuan yang
didapat oleh siswa berdasarkan tugas yang diberikan.
Sedangkan guru berperan dalam meluruskan konsep
yang dijelaskan oleh siswa. Sehingga pembelajaran
tidak berpusat pada aktivitas guru, melainkan guru lebih
dominan berperan sebagai fasilitator saja.

Meskipun kebanyakan siswa tidak menyukai
pelajaran Fisika sebagai ilmu yang mendasari
perkembangan teknologi, tapi hamper seluruh siswa
senang dan akrab menggunakan komputer sebagai salah
satu produk teknologi. Oleh karena itu, salah satu upaya
yang dapat mengatasi kesulitan belajar dalam rangka
meningkatkan prestasi belajar pada pelajaran fisika
adalah dengan mengembangkan sebuah media
pembelajaran yang memanfaatkan produk hasil
perkembangan teknologi itu sendiri, yaitu multimedia
pembelajaran interaktif.

Media pembelajaran  merupakan salah satu kondisi
eksternal dalam pembelajaran yang tidak bias
ditinggalkan dan harus tersedia supaya tercipta kondisi
belajar yang baik. Sesuai dengan yang diungkapkan
Gagne’ (Trianto, 2007:12)

Untuk terjadinya belajar dalam diri   siswa
diperlukan kondisi internal maupun konsisi eksternal.
Kondisi internal merupakan peningkatan memori siswa
sebagai hasil belajar terdahulu . . Kondisi eksternal
meliputi aspek atau benda yang dirancang atau ditata
dalam suatu pembelajaran.

Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli
tentang penggunaan multimedia sebagai tugas siswa
dalam pembelajaran, dan umumnya dapat meningkatkan
efektifitas pembelajaran, meningkatkan motivasi dan
prestasi belajar siswa. Beberapa penelitian tersebut
diantaranya adalah hasil penelitian Adegoke (2011)
yang menghasilkan bahwa penggunaan multimedia
dengan penggabungan animasi, narasi, dan teks
memberikan hasil efektif pada peningkatan prestasi
belajar siswa materi momentum linier.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah
dikemukakan pada bagian sebelumnya, untuk
melakukan penelitian pendidikan yang didahului dengan
pengembangan perangkat pembelajaran dengan
menyusun media pembelajaran fisika berbasis
multimedia dalam konteks pembelajaran kooperatif tipe
Group Investigation, mendeskripsikan kelayakan
perangkat pembelajaran dan mengetahui pengaruh
perangkat dan media pembelajaran fisika berbasis
multimedia tersebut terhadap keterampilan berpikir
kritis dan hasil belajar siswa. Dalam konteks
pembelajaran fisika, penelitian ini dilakukan untuk
menyelenggarakan proses belajar mengajar fisika di
kelas dengan menerapkan model pembelajaran
kooperatif melalui pemanfaatan perangkat dan media
pembelajaran berbasis multimedia.

PEMBAHASAN
Pembelajaran kooperatif membawa kesesuaian

dengan fitrah manusia yakni manusia sebagai makhluk
sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain,
dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan alasan tersebut,
belajar berkelompok secara kooperatif, siswa dilatih dan
dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan,
pengalaman, tugas, dan tanggung jawab. Saling
membantu dan berlatih berinteraksi secara kooperatif
adalah kegiatan dari hidup bermasyarakat dan belajar
menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Menurut Johnson dalam (Lie, 2008;17)
mengemukakan bahwa cooperative learning adalah
kegiatan pembelajaran secara kelompok yang
terstruktur. Siswa belajar dan bekerjasama untuk sampai
kepada pengalaman kegiatan belajar yang optimal, baik
secara individu maupun kelompok”. Menurut Parker,
dalam  (Fitriana,2010) menyatakan Cooperative
learning adalah pembelajaran kelas dimana siswa-siswa
bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen
untuk mengerjakan tugas”. Dari pendapat di atas, dapat
disimpulkan  bahwa belajar dengan berkelompok
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memungkinkan siswa belajar secara efektif agar mereka
saling membantu satu sama lain.

Pada pembelajaran kooperatif, peran guru bukanlah
merupakan pusat pembelajaran, tetapi lebih sebagai
fasilitator dan motivator. Kemampuan mengelola kelas
sangat dibutuhkan agar pembelajaran dapat berjalan
dengan baik. Ketika siswa sedang belajar dan bekerja
dalam kelompok, guru berkeliling diantara kelompok,
memberikan pujian kepada kelompok yang sedang
bekerja dengan baik dan ikut di dalam kelompok untuk
mengamati bagaimana kelompok tersebut bekerja.

Model pembelajaran kooperatif memiliki beberapa
tipe atau bentuk. Salah satu bentuk dari pembelajaran
kooperatif adalah model pembelajaran kooperatif tipe
group investigation. Model ini dikembangkan oleh John
Dewey yang menggabungkan pandangan-pandangan
proses sosial yang demokratis dengan penggunaan
strategi-strategi intelektual atau ilmiah untuk membantu
manusia menciptakan pengetahuan dan masyarakat
yang teratur dengan baik.

Menurut Winaputra (1992), “Model Group
Investigation (GI) atau investigasi kelompok telah
digunakan berbagai bidang study dan berbagai tingkat
usia pada dasarnya model ini dirancang untuk
membimbing para siswa mendefinisikan masalah,
mengeksplorasi berbagai cakrawala menegnai masalah
itu, mengumpulkan data yang relevan,
mengembangkannya dan mengetes hipotesis”. Joyce,
Weil dan Calhoul dalam (Annurrahman, 2009)
mengungkapkan bahwa, “Model investigasi kelompok
menawarkan agar dalam mengembangkan masalah
moral dan sosial, siswa diorganisasikan dengan cara
melakukan penelitian bersama atau cooperative inquiry
terhadap masalah-masalah sosial dan moral, maupun
masalah akademis”. Dari pendapat para ahli di atas
dapat disimpulkan bahwa investigasi kelompok (Group
Investigation) merupakan suatu model pembelajaran
yang kompleks karenanya dalam model pembelajaran
ini dapat digunakan dalam berbagai bidang studi dan
berbagai tingkat usia guna mengembangkan
kemampuan diri, kemampuan akademik maupun
kemampuan sosial pada lingkungan pendidikan.

Dalam membuat perencanaan pembelajaran, penting
untuk mengetahi keterampilan atau kompetensi apa saja
yang dibutuhkan dalam tugas-tugas yang akan diajarkan
atau diberikan. Sebagai contoh, guru meminta siswa
untuk melakukan suatu percobaan  dan membuat suatu
laporan dari hasil percobaan yang telah siswa lakukan.
Tugas ini tampak cukup mudah, tapi ternyata ada
sejumlah keterampilan terpisah yang terlibat
didalamnya, yaitu;

(1) membaca prosedur percobaan yang telah
ditentukan,

(2) merangakai alat dan bahan percobaan yang
telah disediakan,

(3) melakukan percobaan sesuai dengan prosedur
percobaan,

(4) mencatat data percobaan yang telah
dilakukan,

(5) mengolah data yang telah diperoleh,

(6) menganalisis data,
(7) membuat kesimpulan,
(8) melaporkan hasil percobaan.

Keterampilan keterampilan tersebut masing-masing
dijabarkan ke dalam sub–sub keterampilan yang lebih
spesifk. Guru harus menyadari sub-sub keterampilan
yang terlibat dalam suatu tugas pembelajaran untuk
memastikan bahwa siswa mengetahui apa yang
diperlukan untuk berhasil. Proses menjabarkan tugas
atau tujuan menjadi komponen-komponen yang lebih
sederhana ini disebut dengan analisis tugas (task
analysis).

Media pembelajaran dapat berperan sebagai
penyalur pesan, pemotivasian, pencipta suasana, yang
dapat dijadikan sebagai sumber belajar alternatif bagi
siswa dan diharapkan dapat mengubah pandangan
bahwa guru merupakan satu-satunya sumber informasi.
Dengan asumsi tersebut, maka PBM yang interaktif
dapat berlangsung tidak hanya karena kehadiran guru,
melainkan dapat melalui interaksi siswa dengan sumber
belajar, yaitu media pembelajaran yang dapat berupa
nara sumber, pesan, bahan dan alat, TIK, dan
lingkungan di sekitar siswa. Penggunaan media-media
tersebut bertujuan untuk memfasilitasi terjadinya
komunikasi (Ibrahim dkk, 2010).

Penggunaan TIK dalam pembelajaran dapat
berfungsi sebagai media dan sumber belajar bagi siswa.
Penggunaan TIK diyakini dapat menarik perhatian,
meningkatkan kualitas belajar, mengurangi verbalitas,
mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan kemampuan
indera, mengaktifkan peserta didik, dan memudahkan
untuk menciptakan persepsi yang sama pada siswa.

Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli
tentang penggunaan multimedia sebagai tugas siswa
dalam pembelajaran, dan umumnya dapat meningkatkan
efektifitas pembelajaran, meningkatkan motivasi dan
prestasi belajar siswa. Beberapa penelitian tersebut
diantaranya adalah hasil penelitian Adegoke (2011)
yang menghasilkan bahwa penggunaan multimedia
dengan penggabungan animasi, narasi, dan teks
memberikan hasil efektif pada peningkatan prestasi
belajar siswa materi momentum linier.

Abdullah (2009) menyatakan bahwa pengamatan
merupakan inti dari proses sains. Bentuk konkrit dari
pengamatan itu sendiri adalah demonstrasi atau
eksperimen. Pengajaran sains sekolah akan lebih
menarik jika siswa dihadapkan langsung pada
demonstrasi atau eksperimen. Hal ini berarti bahwa
pengajaran sains harus memberikan porsi yang cukup
pada kegiatan demonstrasi atau eksperimen baik dalam
skala laboratorium maupun skala yang lebih luas.
Namun, tidak semua materi ajar fisika dapat disajikan
dalam demonstrasi atau eksperimen karena kendala
teknis misalnya ketersediaan peralatan dan fasilitas
laboratorium sekolah. Hal ini dapat disiasati dengan
menyajikan fenomena alam dalam bentuk simulasi fisis
dengan menggunakan bantuan TIK.

Berdasarkan hasil penelitian Azizah Ath Hakimah
(2012) dapat disimpulkan bahwa pemberian tugas awal
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berbasis TIK yang diterapkan pada model pembelajaran
kooperatif tipe group investigation efektif dalam
meningkatkan prestasi belajar siswa. Pada penelitian
tersebut, siswa melaksanakan investigasi untuk
memperoleh pengetahuan awal tentang suatu konsep
fisika. Mengacu pada penelitian tersebut, penelitian
kami juga ingin mengujikan investigasi kelompok
dengan proses investigasi suatu pokok bahasan yang
akan dilaksanakan siswa. Sehingga pada penelitian kali
ini, akan diujikan pembelajaran yang disertai proses
investigasi tugas pada mata pelajaran Fisika pada pokok
bahasan alat optik. Pemberian tugas dengan proses
investigasi ini  bertujuan untuk membangun
pengetahuan siswa mengenai konsep alat optik serta
membangun keaktifan siswa dalam kegiatan belajar
siswa yang dilakukan di kelas.

TIK memberikan kebermanfaatan yang cukup besar
terhadap pembelajaran, sehingga TIK yang tersedia atau
yang telah dibuat perlu dimanfaatkan dalam
pembelajaran. Aspek-aspek penting terkait ranah
pengetahuan, pemahaman dan keterampilan diuraikan
secara terinci yang tergambar dalam kriteria indikator
yang ingin dicapai selama proses pembelajaran.

Penerapan pembelajaran berbasis TIK telah
dikembangkan dalam bentuk-bentuk aktivitas
pembelajaran (type of learning activity) yang
dibutuhkan untuk mendukung berlangsungnya
pembelajaran di sekolah. Aktivitas pembelajaran yang
dikembangkan disusun untuk memenuhi kebutuhan
belajar siswa. Aktivitas yang disusun disesuaikan antara
materi yang dipelajari siswa dengan teknologi yang
digunakan.

Pada pengamatan ini di setiap kelas kegiatan
pembelajaran menerapkan model pembelajaran
koopertif tipe Group Investigation, yaitu model
pembelajaran yang memiliki fase-fase yang dapat
mengajak siswa untuk bekerja sama dalam
kelompoknya dalam menginvestigasi suatu topik. Hal
ini sesuai dengan latar belakang serta kajian teori pada
penelitian ini, yaitu proses kegiatan belajar apabila
dilakukan dengan proses kerja sama akan dapat
meningkatkan prestasi belajar serta aktivitas siswa di
dalam kelas ketika kegiatan belajar. Pada kegiatan
belajar di kelas siswa di kelompokkan menjadi 5
kelompok besar, yang masing-masing kelompoknya
terdiri dari 7-8 siswa yang kemampuannya heterogen.
Topik yang digunakan berkaitan dengan pokok bahasan
elastsitas dengan tugas-tugas yang dberikan dengan
menggunakan memanfaatkan media TIK.

Dari pengamatan yang telah dilakukan,
keterlaksanaan pada proses kegiatan pembelajaran telah
sesuai dengan fase-fase pada model pembelajaran
kooperatif tipe Group Investigation. Hal ini ditunjukkan
pada penilaian yang baik di kegiatan inti, sehingga hal
ini juga menunjukkan bahwa penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation telah
memberikan respon yang baik dalam proses kegiatan
belajar mengajar di kelas.

Syamsuhuda (2011) membuktikan bahwa
pembelajaran kooperatif berbantuan TIK telah berhasil

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada
bidang studi matematika dengan menggunakan program
Geometer’s Sketchpad. Matematika merupakan bahasa
untuk memperjelas fisika, sehingga fisika tidak dapat
dipisahkan dengan matematika. Melalui penerapan
pembelajaran kooperatif berbasis TIK pada penelitian
ini, telah terbukti pula bahwa pembelajaran kooperatif
dengan bantuan TIK efektif dalam meningkatkan
keterampilan berpikir kritis siswa pada bidang studi
fisika. Widayati (2007), Gunawan (2009), dan Lailiyah
(2009) menemukan bahwa pemanfaatan TIK untuk
pembelajaran telah terbukti efektif dapat meningkatkan
pemahaman konsep dan berpikir kritis siswa.

PENUTUP
Berdasarkan hasil kajian literatur di atas, dapat

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif tipe Group Investigation
dengan proses analisis tugas pada matapelajaran Fisika
dengan menggunakan media TIK memiliki respon yang
baik sehingga memberikan pengaruh terhadap
peningkatan prestasi belajar siswa.

Selanjutnya, agar kajian ini dapat dilanjutkan
sebagai penelitian maka beberapa hal yang perlu di
perhatikan oleh peneliti yaitu, Peneliti diharapkan
menjelaskan secara langsung skenario pembelajaran
untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe
Group Investigation sehingga siswa dan guru dapat
mengetahui kegiatan yang akan dilakukan selama
kegiatan pembelajaran.

Dalam kegiatan analisis tugas, guru harus teliti pada
siswa ketika siswa merancang desain analisi tugas.
Sehingga yang dilakukan oleh siswa tidak menyimpang
dengan prosedur dari kegiatan pembelajaran.

Guru harus mengetahui aspek-aspek pada setiap
proses investigasi tugas dalam analisis tugas agar dapat
mengetahui hubungan dari hasil masing-masing aspek.

Peneliti harus dapat mengelola kelas dengan baik
seperti mengatur waktu yang digunakan untuk diskusi,
mengatur siswa untuk mengurangi siswa yang tidak
disiplin, atau bermain-main dan melakukan hal-hal yang
tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran.
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Abstrak

Keterampilan memecahkan masalah IPA adalah keterampilan proses sains yang meliputi: (a) merumuskan
masalah, (b) merumuskan hipotesis, (c) merencanakan eksperimen, (d) melaksanakan eksperimen, (e)
menganalisis data, dan (f) menyimpulkan data. Keterampilan pemecahan masalah siswa perlu
ditingkatkan agar siswa mampu menggunakan teori-teori atau ilmu yang mereka miliki untuk memecahkan
masalah yang mereka hadapi, terutama masalah dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan pemecahan
masalah dapat ditingkatkan menggunakan pembelajaran inkuiri. Inkuiri terdiri dari beberapa tingkatan.
Untuk siswa yang belum terbiasa dengan pembelajaran inkuiri, maka salah satu alternatif yang dapat
digunakan adalah inkuiri terstruktur. Inkuiri termasuk inkuiri terstruktur meliputi tahap-tahap: (1)
merumuskan masalah, (2) merumuskan hipotesis, (3) mengumpulkan bukti, (4) menguji hipotesis, dan (5)
menarik kesimpulan.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Inkuiri Terstruktur, Keterampilan Pemecahan Masalah

Abstract

IPA problem-solving skills is a science problem-solving skills which include: (a) formulating the problem,
(b) formulate hypotheses, (c) plan experiments, (d) carry out experiments, (e) analyzing the data, and (f)
conclude the data. Problem solving skills students need to be improved so that students are able to use the
theories or knowledge that they have to solve the problems they face, especially the problems in daily life.
Problem-solving skills can be enhanced using inquiry learning. Inquiry consists of several levels. For
students who are not familiar with the inquiry learning, then one alternative that can be used is a
structured inquiry. Inquiry including structured inquiry includes the steps of: (1) formulate the problem,
(2) formulate a hypothesis, (3) collecting evidence, (4) test the hypothesis, and (5) make conclusions.

Keywords: Problem-Solving Skills, Structured Inquiry Learning Model

PENDAHULUAN
Semua warga negara berhak mendapatkan

pendidikan. Menurut Idris dkk. (2013: 6) pendidikan
adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa
ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi
diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar.
Pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu
yang pada umumnya dilakukan melalui tiga cara yaitu
lisan, tulisan dan perbuatan. Menurut Munawar dan
Mujiono (2018: 7-8) hakikat  pendidikan pada dasarnya
adalah upaya manusia untuk mempertahankan
keberlanjutan kehidupannya yang tidak hanya
keberlanjutan keberadaan fisik  atau raganya akan tetapi
juga keberlanjutan kualitas jiwa dan peradabannya dalam
arti terjadi peningkatan kualitas budayanya, baik melalui

pendidikan yang dilaksanakan secara alami oleh orang tua
kepada anak atau masyarakat kepada generasinya hingga
pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi-
organisasi pendidikan yang lebih mudah dikenal dengan
istilah sekolah, baik formal maupun non formal.

Saat ini IPTEK berkembang sangat cepat.
Perkembangan tersebut harus diikuti dengan peningkatan
kualitas pendidikan untuk membentuk sumber daya
manusia yang unggul. Masalah peningkatan kualitas
pendidikan berhubungan dengan proses pembelajaran.
Proses pembelajaran yang baik dapat meningkatkan
kualitas pendidikan dan sebaliknya, proses pembelajaran
yang buruk dapat menurunkan kualitas pendidikan.
Sanjaya (2008) mengemukakan pembelajaran sebagai
proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk

MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI TERSTRUKTUR
UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN

PEMECAHAN MASALAH SISWA



440

mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih
baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki
siswa.

Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses disebutkan bahwa setiap pendidik pada
satuan pendidikan  berkewajiban  menyusun  RPP  secara
lengkap  dan  sistematis  agar  pembelajaran dapat
berlangsung  secara interaktif, inspiratif,  menyenangkan,
menantang,  efisien,  memotivasi peserta  didik untuk
berpartisipasi  aktif,  serta  memberikan  ruang  yang
cukup  bagi  prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat,  minat,  dan  perkembangan fisik  serta
psikologis  peserta didik. Salah satu model pembelajaran
yang dapat mengakomodir standar proses tersebut adalah
model pembelajaran inkuiri.

Meador (2010: 5) mengatakan bahwa Inquiry
learning is a dynamic approach that involves exploring
the world, asking questions, making discoveries, and
rigorously testing those discoveries in the search for new
understanding. Pernyataan Meador tersebut dapat
diartikan pembelajaran inquiry adalah suatu pendekatan
dinamis yang melibatkan penjelajahan dunia, mengajukan
pertanyaan, membuat penemuan, dan menguji penemuan
itu untuk mencari pemahaman baru.

Penggunaan inkuiri bertujuan untuk
mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian
dari proses mental, sehingga dalam pembelajaran inkuiri
siswa tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, akan
tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi
yang dimilikinya untuk memecahkan masalah yang ada di
hadapan mereka. Dalam proses pembelajaran inkuiri
siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengembangkan
kreativitas dalam memecahkan masalah.

Menurut Gagne (dikutip oleh Kirkley, 2003 dalam
Mahmudi 2010: 3), pemecahan masalah adalah proses
mensintesis berbagai konsep, aturan, atau rumus untuk
menemukan solusi suatu masalah. Sementara menurut
Nakin, 2003 (dalam Mahmudi, 2010: 3), pemecahan
masalah adalah proses menggunakan langkah-langkah
(heuristik) tertentu untuk menemukan solusi suatu
masalah.

Pembelajaran berbasis pemecahan masalah sangat
penting. Hal ini disebabkan karena dalam belajar, peserta
didik cepat lupa jika hanya dijelaskan secara lisan,
mereka akan selalu ingat jika diberikan contoh, dan
memahami jika diberikan kesempatan mencoba
memecahkan masalah (Steinbach, 2002 dalam Santyasa,
2005: 4). Pembelajaran dengan pemecahan masalah juga
dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk
mengembangkan berbagai kemampuan dan potensi yang
ada di dalam diri mereka. Oleh karena itu, keterampilan
pemecahan masalah siswa harus ditingkatkan.

Keterampilan pemecahan masalah dapat
ditingkatkan menggunakan pembelajaran inkuiri. Inkuiri
terdiri dari beberapa tingkatan.  Guru sebagai fasilitator
harus mampu menentukan tingkatan inkuiri sesuai dengan
kondisi siswa. Jika siswa belum terbiasa dengan
pembelajaran inkuiri, maka salah satu alternatif yang
dapat digunakan adalah inkuiri terstruktur.

A. PEMBAHASAN
a. a. Model Pembelajaran Structured Inquiry

Lane (2007: 1) mengungkapkan: Inquiry-based
learning is a research-based strategy that actively
involves students in the exploration of the content, issues,
and questions surrounding a curricular area or concept.
Diketahui bahwa pembelajaran berbasis inkuiri adalah
strategi berbasis penelitian yang secara aktif melibatkan
siswa dalam eksplorasi, masalah, dan pertanyaan disekitar
area sirkuler atau konsep.

Saparli (2012: 4) menjelaskan bahwa metode
inkuiri adalah metode yang memberi kesempatan kepada
siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses
pembelajaran melalui percobaan maupun eksperimen
sehingga melatih siswa berkreativitas dan berpikir kritis
untuk menemukan sendiri suatu pengetahuan yang pada
akhirnya mampu menggunakan pengetahuannya tersebut
dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan komponen-komponen dalam proses
inkuiri yang meliputi topik masalah, sumber masalah atau
pertanyaan, bahan, prosedur atau rancangan kegiatan,
pengumpulan dan analisis data serta pengambilan
kesimpulan, Bonnstetter, 1998 (dalam Lane, 2007: 3)
membedakan inquiry menjadi lima tingkat yaitu
praktikum (Traditional Hands-on), pengalaman sains
terstruktur (structured science experiences), inkuiri
terbimbing (guided inquiry), inkuiri siswa mandiri
(student directed inquiry), dan penelitian siswa (student
research).

Sadeh & Zion (2011: 832) mengatakan bahwa In
structured inquiry, students investigate a teacher-
formulated question through a prescribed procedure. The
students receive complete instructions at each stage,
leading to a predetermined discovery. Artinya dalam
inkuiri terstruktur, siswa menyelidiki pertanyaan yang
dirumuskan oleh guru melalui prosedur yang ditentukan.
Para siswa menerima petunjuk lengkap pada setiap tahap,
yang mengarah ke penemuan yang telah ditentukan.

Zion & Mendelovici (2012: 384) menyatakan
bahwa in structured inquiry, students are involved
through hands-on investigations in the process of science
and develop basic inquiry skills, such as making
observations, raising hypotheses, collecting and
organising data, drawing conclusions, making inferences
and finding solutions. Artinya dalam inkuiri terstruktur,
siswa terlibat melalui penyelidikan hans-on dalam proses
ilmu pengetahuan dan mengembangkan keterampilan
penyelidikan dasar, seperti melakukan observasi,
meningkatkan hipotesis, mengumpulkan dan
mengorganisir data, menarik kesimpulan, membuat
kesimpulan dan mencari solusi.

Menurut Gulo, 2002 (dalam Hafsyah dkk, 2012:
159), proses inkuiri termasuk inkuiri terstruktur meliputi
tahap-tahap: (1) merumuskan masalah, (2) merumuskan
hipotesis, (3) mengumpulkan bukti, (4) menguji hipotesis,
dan (5) menarik kesimpulan.

Menurut Suryosubroto yang dikutip oleh Ismawati
(dalam Zakiyah, 2011: 15), ada beberapa kelebihan
pembelajaran inkuiri terstruktur, antara lain: (1)
menerapkan pengetahuan dalam situasi yang berbeda, (2)
mendapatkan kemampuan untuk belajar dan menerapkan
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materi pengetahuan, (3) mengaitkan pengetahuan baru
dengan pengetahuan sehari-hari, (4) memperoleh dan
menganalisa informasi menjadi lebih terampil.
b. Keterampilan Pemecahan Masalah

Masalah adalah suatu kondisi yang dihadapi oleh
seseorang atau kelompok yang membutuhkan
penyelesaian. Menurut Kennedy et al. (2008: 115), a
problem is a situation that has no immediate solution or
known solution strategy. Artinya, masalah adalah situasi
yang tidak memiliki solusi segera atau strategi solusi yang
diketahui. Jika seseorang atau kelompok menghadapi
sebuah masalah, mereka akan terdorong untuk  mencari
jalan guna menyelesaikan masalah tersebut. Usaha yang
mereka lakukan dikenal dengan istilah pemecahan
masalah (problem solving).

Menurut Widjajanti (2009: 404), pemecahan
masalah adalah proses yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah. Wena (2009: 22) mengemukakan
bahwa pemecahan masalah dipandang sebagai suatu
proses untuk menemukan kombinasi dari sejumlah aturan
yang dapat diterapkan dalam upaya mengatasi situasi
baru, jadi dengan menerapkan pembelajaran problem
solving atau pemecahan masalah siswa diharapkan
setelah mengetahui teori teori yang dipelajari dapat
digunakan untuk memecahkan masalah, dengan
memecahkan masalah siswa akan lebih diasah
kemampuannya untuk menerapkan teori teori yang
dipelajari dalam pelajaran.

Keterampilan memecahkan masalah IPA adalah
keterampilan proses sains yang mengacu pada buku
“Keterampilan-Keterampilan Proses Sains” yang
dikembangkan oleh Nur, 2009 (dalam Suyidno, 2010: 30-
34) adalah sebagai berikut: (a) merumuskan masalah, (b)
merumuskan hipotesis, (c) merencanakan eksperimen, (d)
melaksanakan eksperimen, (e) menganalisis data, dan (f)
menyimpulkan data.

Conney (dikutip oleh Hudoyo, 1988 dalam
Widjajanti, 2009: 404) menyatakan bahwa mengajarkan
penyelesaian masalah kepada peserta didik,
memungkinkan peserta didik itu menjadi lebih analitis di
dalam mengambil keputusan di dalam hidupnya. Dengan
perkataan lain, bila peserta didik dilatih menyelesaikan
masalah, maka peserta didik itu akan mampu mengambil
keputusan, sebab peserta didik itu  telah menjadi trampil
tentang bagaimana mengumpulkan informasi yang
relevan, menganalisis informasi, dan menyadari betapa
perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya.

c. Penelitian yang Relevan
Ada beberapa peneliti yang  telah menggunakan

inkuiri terstruktur sebagai model pembelajaran. Sebagian
besar dikaitkan dengan hasil belajar, kemampuan berpikir
kritis, dan keterampilan proses sains. Penelitian-penelitian
itu antara lain:
1. Siti Nur Hafsyah (2012) menemukan bahwa hasil

belajar fisika siswa SMP yang menggunakan model
inkuiri terstruktur dengan media virtual-lab dapat
dinyatakan tuntas secara klasikal dengan prosentase
ketuntasan hasil belajar sebesar 82,14%. Terdapat
perbedaan yang signifikan antara hasil belajar fisika
siswa yang menggunakan model inkuiri terstruktur

dengan media virtual-lab dengan yang menggunakan
model konvensional pada pembelajaran fisika di SMP.

2. Nining Usmianingsih (2011) menemukan bahwa
inkuiri terstruktur berpengaruh terhadap kemampuan
berpikir kritis siswa, dengan rata-rata indeks gain
kemampuan berpikir kritis siswa sebesar 0,42 dan
termasuk ke dalam kategori sedang. Kemampuan
berpikir kritis siswa mengalami peningkatan dari
kategori jelek menjadi kategori cukup. Guru mata
pelajaran biologi dan sebagian besar (92,86%) siswa
memberikan respon positif terhadap pembelajaran
inkuiri terstruktur. Sedangkan 7,14% siswa lainnya
memberikan respon yang negatif.

3. Hasil penelitian Crisp (2012) menunjukkan bahwa
Students’ answers to this question showed a deeper
understanding of neuronal excitability after the
project; their term papers revealed evidence of critical
thinking about computational modeling and neuronal
excitability. Artinya dengan structured inquiry,
pemahaman siswa lebih dalam tentang rangsangan
saraf, selain itu siswa juga berpikir kritis dalam model
komputasi dan rangsangan saraf.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah (2011)
menunjukkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri
terstruktur memberikan pengaruh terhadap
keterampilan proses sains. Rata-rata keterampilan
proses sains kelompok eksperimen termasuk kategori
tinggi (80,76), sedangkan kelompok kontrol termasuk
kategori sedang (58,59).

5. Hasil penelitian Yaningsih (2014) adalah ada
perbedaan yang sangat signifikan dari hasil belajar
siswa yang diajarkan menggunakan strategi
pembelajaran inkuiri terstruktur dan strategi
pembelajaran ekspositori pada materi sistem ekskresi
manusia di kelas XI IPA SMA Negeri 2 Lubuk Pakam
Tahun Pelajaran 2013/2014.

B. PENUTUP
Kesimpulan

Inkuiri termasuk inkuiri terstruktur memiliki
tahap-tahap: (1) merumuskan masalah, (2) merumuskan
hipotesis, (3) mengumpulkan bukti, (4) menguji hipotesis,
dan (5) menarik kesimpulan.

Keterampilan memecahkan masalah IPA adalah
keterampilan proses sains yang meliputi: (a) merumuskan
masalah, (b) merumuskan hipotesis, (c) merencanakan
eksperimen, (d) melaksanakan eksperimen, (e)
menganalisis data, dan (f) menyimpulkan data.
Keterampilan pemecahan masalah siswa dapat
ditingkatkan menggunakan model pembelajaran inkuiri
terstruktur.

Saran
Keterampilan pemecahan masalah siswa perlu

ditingkatkan. Hal tersebut bertujuan agar siswa mampu
menggunakan teori-teori atau ilmu yang mereka miliki
untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi,
terutama masalah dalam kehidupan sehari-hari.
Keterampilan pemecahan masalah dapat ditingkatkan
menggunakan model pembelajaran inkuiri terstruktur.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan perangkat



442

pembelajaran dengan model inkuiri terstruktur untuk
meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa .
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Abstrak
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang bertujuan untuk menghasilkan perangkat
pembelajaran berdasarkan teori inteligensi majemuk dalam setting inkuiri terbimbing yang memenuhi
kriteria: valid, praktis, dan efektif sehingga layak untuk digunakan dalam pembelajaran fisika SMA
materi kalor. Pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model 4-D yang direduksi
menjadi 3-D dan diujicobakan di kelas X-IPA2, X-IPA3 dan X-IPA4 SMA Negeri 15 Surabaya
Semester genap Tahun Ajaran 2013/2014 dengan rancangan pretest – posttest one group design.
Pengumpulan data menggunakan metode observasi, tes, dan angket. Teknik analisis data
menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dan analisis statistik parametrik. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa: 1) perangkat pembelajaran yang dikembangkan berkategori valid; 2) kepraktisan
perangkat pembelajaran ditinjau dari keterlaksanaan RPP berkategori sangat baik, dan kendala-
kendala yang dihadapi selama kegiatan belajar mengajar dapat diatasi dengan baik; dan 3) keefektifan
perangkat pembelajaran ditinjau dari: (a) hasil belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan
minimal individual maupun klasikal; (b) respon siswa terhadap perangkat dan pelaksanaan
pembelajaran sangat positif; dan (c) aktivitas siswa selama kegiatan belajar mengajar sesuai dengan
tahapan pembelajaran berdasarkan teori inteligensi majemuk dalam setting inkuiri terbimbing.
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran berdasarkan
teori inteligensi majemuk dalam setting inkuiri terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar fisika
siswa SMA kelas X memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan sehingga layak
digunakan dalam pembelajaran.

Kata Kunci: Perangkat pembelajaran, inteligensi majemuk, inkuiri terbimbing.

Abstract
The purpose of this research is to produce learning material based-on multiple intelligences theory in
the setting of guided inquiry with criteria: valid, practical, and effective so worthy to use in teaching of
physics Senior High School content heat. The development of instructional material used four-D model
reduced by three-D model and tested to three classes are class X-IPA2, class X-IPA3, and class X-IPA4
and at SMAN 15 Surabaya, at the second semester in academic year 2013/2014 with pretest – posttest
one group design. The data collected by using observation, test, and questionnaire. The data were
analysed by using quantitative descriptive analysis, and statistic parametric. The results of this
research are: 1) Learning material developed has a valid category; 2) The Practicality of instructional
material in terms of a very good category and the constraints encountered during the teaching and
learning activities can be resolved; and 3) the instructional material effectiveness in terms of: (a) The
result of studentslearning  have achieved mastery of individual and classical; (b) The students respons
to instructional material were very positive; and (c) The students learning activities during teaching
and learning process have a appropriated with material based-on multiple intelligences theory in
setting of guided inquiry. It’s conclusion that the instructional material based-on multiple intelligences
theory in the setting of guided inquiry to improve the result learning of physics students in Senior High
School class X are valid, practical, and effective to used in learning.

Keywords: learning material, multiple intelligences, guided inquiry.
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PENDAHULUAN
Tujuan pemberian mata pelajaran fisika di SMA

(Depdikbud, 1994) disebutkan agar siswa mampu
menguasai konsep-konsep fisika dan saling
keterkaitannya  serta mampu menggunakan metode
ilmiah yang dilandasi sikap ilmiah untuk memecahkan
masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih
menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa  masih
rendahnya daya serap peserta didik. Pencapaian
kemampuan sains (IPA) siswa di Indonesia dapat dilihat
berdasarkan hasil penilaian TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study). TIMSS
merupakan studi internasional empat tahunan yang
dilakukan oleh IEA (International Association for the
Evaluation of Educational Achievement).  Menurut
Efendi (2010):

Hasil penelitian TIMSS menunjukkan bahwa: rata-
rata skor prestasi sains siswa Indonesia pada TIMSS
tahun 2007 yaitu 433. Dengan skor tersebut siswa
Indonesia menempati peringkat 35 dari 39 negara (tahun
2007). Rata-rata skor siswa Indonesia pada TIMSS
tersebut di bawah skor rata-rata yaitu 500, dan hanya
mencapai low international benchmark. Dengan
pencapaian tersebut, rata-rata siswa Indonesia hanya
mampu mengenali sejumlah fakta dasar tetapi belum
mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai
topik sains, apalagi menerapkan konsep-konsep yang
kompleks dan abstrak.

Selain itu masalah yang dihadapi dunia pendidikan
kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran.
Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong
untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses
pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada
kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak
dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai
informasi tanpa dituntun untuk memahami informasi
yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan
kehidupan sehari-hari (Sanjaya, 2010).

Dari data di atas, menunjukan bahwa hasil belajar
siswa pendidikan sains di Indonesia belum memuaskan,
karena siswa Indonesia rata-rata hanya mampu
mengingat pengetahuan melalui penerapan rumus-
rumus dalam menyelesaikan masalah akademik
sedangkan penguasaan keterampilan memecahkan
masalah dalam kehidupan sehari-hari masih rendah.

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori
“pendidikan berdasarkan standar” (standard-based
education), dan teori kurikulum berbasis kompetensi
(competency-based curriculum), dan dirancang untuk
memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi
peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk
bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan
bertindak, serta  bertujuan untuk mempersiapkan

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia
(Permendikbud, 2013).

Berdasarkan kurikulum tersebut di atas,  maka siswa
diharapkan memiliki kompetensi  yang meliputi
kemampuan berpikir kritis, pemecaham masalah,
komunikasi, kesadaran diri, membuat keputusan,
berpikir kreatif, hubungan interpersonal, kemampuan
vokasional dan sikap positif terhadap kerja. Selain itu
perlu adanya perubahan pola pikir yang digunakan
sebagai landasan pembelajaran. Guru harus fokus pada
tujuan pembelajaran fisika secara utuh. Salah satu yang
dapat dilakukan adalah merencanakan dan
melaksanakan pembelajaran fisika sebagai suatu proses
inkuiri dimana siswa diberikan kesempatan bekerja pada
suatu objek dan kejadian serta menguji ide-ide mereka.
Pembelajaran ini dapat diwujudkan dalam satu model
pembelajaran yang dinamakan dengan model
pembelajaran inkuri.

Dalam model pembelajaran inkuiri, siswa diajarkan
cara-cara mencari dan mengorganisasi data dan melatih
siswa untuk terampil mengembangkan berbagai konsep.
Menurut Joyce and Weil (1992), inkuiri sebagai model
pembelajaran akan memunculkan nurturant effect atau
dampak iringan yaitu terbukanya wawasan dan
kemampuan untuk mempertimbangkan alternatif dalam
mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan apa yang
disampaikan Sanjaya (dalam Sanjaya, 2010) bahwa
kegiatan pembelajaran inkuiri merupakan rangkaian
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses
berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang
dipertanyakan.

Pengetahuan yang dimiliki manusia akan bermakna
manakala didasari oleh keingintahuan tersebut. Dalam
paradigma baru pengetahuan atau kecerdasan yang
dimiliki manusia beragam. Menurut Howard Gardner
kecerdasan/inteligensi majemuk yang dimiliki manusia
dapat diklasifikasikan dalam delapan tipe yakni:
inteligensi linguistik, matematis – logis, spasial – visual,
kinestetik-badani, musikal, intrapersonal, interpersonal,
dan naturalis (Silver dkk, 2000). Dalam konteks ini,
Suparno (2004) mengatakan, siswa akan mudah
mempelajari sesuatu hal, bila hal itu disampaikan
dengan model yang sesuai dengan inteligensi siswa
yang paling dominan.

Secara umum Gardner (2013) mengisyaratkan
bahwa pendidikan yang berpusat pada individu siswa
dengan konsep multicerdas ini dapat diusahakan, diduga
membuahkan: (1) situasi bahagia dengan kecerdasan
yang komprehensif (sukses belajar), (2) situasi yang
meningkatkan persentase siswa yang menemukan
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pekerjaan, (3) situasi dimana siswa merasa lebih baik
mengenal diri mereka sendiri, (4) sekaligus para siswa
lebih berpeluang menjadi anggota masyarakat dimana
mereka berada (karena paling konsisten dengan nilai-
nilai sosial, pluralisme/multicultural dan keunikan
individual), (5) kerjasama demi kebaikan dan
kedamaian (rekonsiliasi) semua pihak.

Dalam penulisan ini akan dibahas pendekatan yang
lebih luas, yaitu mengajarkan fisika dengan
menggunakan teori inteligensi majemuk, bukan hanya
inteligensi matematik – logis dan inteligensi linguistic
yang sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar,
namun hendaknya juga dapat memunculkan aspek
inteligensi lain (spasial-visual, kinestetik badani,
musikal, intrapersonal, interpersonal, dan naturalis)
yang dimiliki peserta didik. Berdasarkan hasil pengisian
angket di SMA Negeri 15 Surabaya pada siswa kelas X
yang terdiri dari 7 kelas diperoleh siswa pada kelas X-
IPA2, X-IPA3 dan X-IPA4 memiliki kedelepan
kecerdasan sehingga dijadikan sampel penelitian.
Diharapkan dengan pendekatan teori inteligensi
majemuk, siswa yang mempunyai inteligensi lain dapat
lebih mudah menangkap konsep fisika.

Konsep fisika khususnya kalor pada kelas X,
menuntut siswa untuk mengamati, mengelompokkan,
meneliti, mengkomunikasikan bahkan menemukan
sendiri konsep atau pengetahuan yang harus dipahami.
Selain itu materi kalor mempunyai sifat abstrak oleh
karena itu perlu dikonkritkan. Persoalannya adalah
bagaimana siswa dapat memahami dan mengetahui
konsep kalor tersebut, dengan cara belajar yang masih
berpusat pada guru, proses pembelajaran masih
menekankan pada hapalan yang berakibat pada lebih
mementingkannya isi pelajaran daripada proses,
siswapun kurang diarahkan pada pembelajaran yang
menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan
sehari-hari siswa dan menemukan masalah serta
menyelesaikan masalah tersebut sendiri, selain hal
tersebut dalam kegiatan belajar mengajar guru tidak
terlalu memperhatikan kecerdasan siswa yang majemuk,
guru lebih sering mengajar dengan aktivitas matematis-
logis dan verbal linguistik, sehingga siswa yang lemah
dalam matematis-logis dan verbal linguistik sulit untuk
memahami konsep fisika khususnya kalor, maka pada
penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan
kecerdasan majemuk dan model inkuiri terbimbing
sehingga siswa yang memiliki berbagai kecerdasan
dapat memahami dan menemukan sendiri konsep kalor
sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka
peneliti bermaksud mengajukan suatu alternatif
pemecahan masalah yang ditemukan dalam
pembelajaran fisika di SMA melalui penelitian dengan
judul: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Berdasarkan Teori Inteligensi Majemuk (Multiple

Intelligences) dalam Setting Inkuiri Terbimbing Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Fisika Materi Kalor Siswa
SMA.”

METODE
Rancangan penelitian ini menggunakan one group
pretest-posttest design. Populasi dan sampel yang
digunakan adalah siswa kelas X SMA Negeri 15
Surabaya tahun pelajaran 2014/2015. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah observasi, tes, dan angket. Instrumen yang
dikembangkan oleh peneliti berupa lembar validasi
perangkat, penilaian keterbacaan, penilaian tingkat
kesulitan, pengamatan aktivitas siswa, keterlaksanaan
pembelajaran, lembar kendala, angket respon siswa, dan
lembar tes hasil belajar. Teknik analisis data yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis
dekriptif kualitatif, analisis statistik dan N-Gain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini ada enam, yaitu: validitas perangkat
pembelajaran, keterbacaan perangkat pembelajaran,
kesulitan perangkat pembelajaran, keterlaksanaan
perangkat pembelajaran, hasil belajar siswa, respon
siswa, aktivitas siswa.

1. Validitas Perangkat Pembelajaran

Gambar 1. Hasil Validitas Perangkat yang
dikembangkan peneliti

Gambar 1 menunjukkan bahwa hasil pengembangan
perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh
peneliti layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
Kelayakan perangkat pembelajaran dapar dilihta
berdasarkan hasil validitas perangkat yang mendapat
kategori valid (Ratumanan & Laurens, 2006).

2. Keterbacaan Perangkat
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Gambar 2. Hasil Keterbacaan Perangkat
Keterbacaan BAS dan LKS berkategori tinggi artinya

dapat dengan mudah dipahami oleh sebagian besar
siswa, hasilnya terlihat pada Gambar 2.

3. Kesulitan Perangkat Pembelajaran

Gambar 3. Hasil Kesulitan Perangkat
Tingkat kesulitan perangkat pembelajaran baik BAS

maupun LKS berkategori mudah dan dapat dipahami
oleh sebagian besar siswa seperti Nampak pada Gambar
3.

4. Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran

Gambar 4. Hasil Keterlaksanaan RPP
Keterlaksanaan perangkat pembelajaran (RPP) dari

ketiga pertemuan pada ketiga kelas berkategori sangat
baik sesuai dengan tahapan RPP yang dibuat. Hasil yang
diperoleh rata-rata diatas skor minimal seperti pada
Gambar 4.
5. Hasil Belajar Siswa

Gambar 5. Hasil Belajar Siswa

Hasil belajar seluruh siswa yang ditunjukan pada
Gambar 5, mencapai nilai  di atas 75 dengan kriteria
tuntas, dan N-Gainnya berlategori tinggi.

6. Respon Siswa
Siswa merespon positif terhadap pengembangan

perangkat dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan
teori inteligensi majemuk dalam setting inkuiri. Respon
positif ini dapat dilihat dari Gambar 6 berikut.

Gambar 6. Respon Siswa

7. Aktivitas Siswa selama KBM

Gambar 7. Aktivitas Siswa selama KBM
Aktivitas siswa pada pembelajaran berdasarkan

teori inteligensi majemuk dalam setting inkuiri
terbimbing berkategori baik, dengan kegiatan paling
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menonjol adalah melakukan aktivitas linguistik-verbal,
visual-spasial, kinestetik badani, musikal dan
interpersonal. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam
pelaksanaan pembelajaran siswa terlibat aktif.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk
mendapatkan perangkat pembelajaran berdasarkat teori
inteligensi majemuk dalam setting inkuiri terbimbing
yang memenuhi criteria kevalidan, kepraktisan dan
keefektifan sehingga layak digunakan dalam
pembelajaran. Kelayakan perangkat dapat dilihat
berdasarkan hasil validitas perangkat pembelajaran.
Kepraktisan perangkat dapat dilihat  berdasarkan hasil
keterlaksanaan RPP dan respon siswa. Keefektivan
perangkat dapat dilihat berdasarkan hasil belajar siswa.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang
kemudian dideskripsikan pada diskusi hasil penelitian,
maka dapat diambil simpulan bahwa perangkat
pembelajaran berdasarkan teori inteligensi majemuk
dalam setting inkuiri terbimbing untuk meningkatkan
hasil belajar fisika materi kalor siswa SMA kelas X
memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan dan
keefektifan sehingga layak digunakan dalam
pembelajaran.

Saran
Beberapa saran dapat dikemukakan oleh peneliti

berdasarkan penelititan yang telah dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Dalam KBM berdasarkan teori inteligensi majemuk

harus memperhatikan materi yang dapat
memunculkan atau menggunakan inteligensi
dominan anak.

2. LKS dan buku ajar yang digunakan pada saat
pembelajaran lebih baik dibagikan kepada siswa
sebelum pembelajaran dilaksanakan sehingga siswa
lebih mudah dalam memahami LKS tersebut.

3. Secara keseluruhan pengembangan perangkat
pembelajaran berdasarkan teori inteligensi majemuk
dalam setting inkuiri terbimbing dapat meningkatkan
hasil belajar siswa SMA pada materi kalor sehingga
diharapkan dilakukan penelitian lanjutan pada materi
fisika yang lain dan dengan pengembangan
berdasarkan kecerdasan majemuk siswa yang lain
terutama musikal.
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Abstrak

Miskonsepsi merupakan kesulitan belajar yang disebabkan kegagalan siswa dalam mengkonsepsi
pengetahuan mereka. Konsep yang salah akhirnya menjadi bentuk kesulitan belajar yang pada
akhirnya dapat menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. Untuk mengetahui ada tidaknya
miskonsepsi pada siswa perlu untuk mendiagnostik dengan tes diagnostik yang telah dibuat oleh guru
atau dengan menggunakan soal standart diagnostik tertentu yang telah ada. Dari tes diagnostik ini
dapat diketahui miskonsepsi telah terjadi dan penyebabnyapun dapat di ketahui pula. Solusi
mengatasi miskonsepsi harus di sesuaikan dari penyebab mengapa miskonsepsi itu terjadi.

Kata Kunci : Miskonsepsi, Tes diagnostik, Konsep, Strategi analogi, konlik kognitif, peta konsep

PENDAHULUAN
Bukan rahasia umum lagi jika keikut sertaan kita

dalam TIMSS dan PISA kita selalu berada dalam urutan
terendah sejak keikut sertaan Indonesia dalam forum ini
sejak 2003 lalu. Mengatasi hal tersebut penyempurnaan
kurikulum dilakukan oleh pemerintah, peningkatan
mutu dan kualitas guru melalui program-program
pelatihan dan workshop, peningkatan sarana dan
prasarana kegiatan belajar  yang tujuan akhirnya adalah
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Peningkatan mutu peserta didik kita dalam ajang
kompetisi Internasional. Kita disajikan dua hal yang
sangat kontradiktif jika dalam International Physics
Olimpiad, International Mathematics Olimpiad, dan
International Sciense Olimpiad kita selalu mendapatkan
emas namun sisi lain jika peserta didik kita di tes dalam
forum Internasional peserta didik kita selalu
mendapatkan nilai terendah. Adakah yang salah dalam
pendidikan kita???

Banyak faktor dapat menjadi penyebab hal ini bisa
terjadi. Pertama kurikulum yang telah di siapkan
pemerintah melalui Kemendikbudnya tidak berjalan
sesuai yang diharapkan, Guru sebagai ujung tombak
pendidikan di sekolah tidak dapat melaksanakan
amanah kurikulum sengan baik, Peserta didik kita yang
tidak dapat cukup ruang dan waktu memunculkan
potensi dalam dirinya, peserta didik kita mengalami
masalah dalam proses konsepsi konsep-konsep yang
diterima selama proses belajar mengajar, kurangnya
sarana dan prasarana dalam proses kegiatan belajar
mengajar, dan masalah lain yang ikut berkontribusi
dalam rendahnya mutu peserta didik kita.

Sedikitnya jam pelajaran fisika di sekolah-sekolah
menengah sering menyebabkan guru dan siswa merasa
bahwa waktu yang tersedia tidak cukup untuk
mempelajari fisika secara komprehensif. Guru dan
siswa cenderung berkonsentrasi pada cara-cara
menyelesaikan soal kuantitatif dengan baik agar siswa
dapat mencapai target nilai untuk lulus Ujian Akhir

Nasional. Pengabaian terhadap konsep-konsep dasar
fisika dapat menjadi cikal-bakal kesalahpahaman
terhadap konsep-konsep fisika yang lebih lanjut.
Miskonsepsi terhadap konsep-konsep dasar fisika juga
dapat menyebabkan kesalahan dalam pengerjaan soal-
soal kuantitatif. Karena itu, miskonsepsi pada siswa
perlu dideteksi dan diperbaiki sesegera mungkin.

Untuk mendeteksi kesalahpahaman konsep fisika
yang sudah terlanjur dialami oleh siswa, telah dirancang
suatu instrumen berupa soal-soal konseptual yang dapat
digunakan untuk menguji miskonsepsi siswa. Dengan
menggunakan instrumen ini, telah dilakukan uji
miskonsepsi materi pada siswa-siswa sekolah menengah
atas. Dari hasil uji miskonsepsi tersebut, didapatkan
masih banyak siswa yang mengalami miskonsepsi.

Konsep yang tidak sesuai dengan kesepakatan para
ilmuwan yang pakar dalam suatu bidang (pengertian
ilmiah) di sebut dengan miskonsepsi. Jika miskonsepsi
yang diperoleh oleh peserta didik dari kegiatan belajar
di sekolah dan pengalaman sehari-hari muncul secara
terus menerus dapat mengganggu pembentukan konsep
ilmiah.  Terganggunya pembentukan konsep ilmiah
pada peserta didik pada akhirnya akan menyebabkan
kesulitan belajar  ujung-ujungnya dalah rendahnya
prestasi belajar peserta didik.

Guru dalam proses pembelajaran di sekolah sangat
dianjurkan menggunakan model dan metode
pembelajaran yang lebih menantang dan mengajak
siswa untuk mengkonstruk pengetahuan baru melalui
pengalaman belajar yang tepat. Pembelajaran yang
dirasa tepat mengatasi miskonsepsi dan meningkatkan
pemahaman siswa terhadap konsep-konsep optik adalah
pembelajaran yang berorientasi konstruktivistik.

Trianto yang dikutip oleh Budyartati mengatakan
bahwa guru dapat memberikan kemudahan untuk proses
ini dengan memberikan kesempatan siswa untuk
menemukan sendiri atau menerapkan ide-ide mereka
sendiri, mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadara
menggunakan strategi belajar mereka.
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Dalam pembelajaran konvensional yang
mengandalkan ceramah  bukan tidak mungkin sering
sering terjadi salah pemahaman konsep oleh peserta
didik. Kesalah pahaman tentang konsep ini terjadi
karena pengetahuan awal atau pengalaman peserta didik
berbeda dengan yang di jelaskan guru.

PEMBAHASAN
1. Miskonsepsi

Menurut Ausubel konsep adalah benda-benda,
kejadian-kejadian, situasi-situasi atau ciri-ciri khas yang
terwakili dalam setiap budaya oleh suatu tanda atau
simbol ( M. Hidayat:2010). Rosser (dalam suradi 1987)
menyatakan konsep adalah suatu abstraksi  mental yang
mewakili semua kelas objek-objek, kejadian- kejadian,
kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang
mempunyai atribut-atribut yang sama”. M Hidayat
menyatakan bahwa konsep merupakan abstraksi mental
yang mewakili stimulus-stimulus.

Sedangkan miskonsepsi menurut Novak dan
Gowin (1984) yang dikutip dalam M. Hidayat
mengatakan “ miskonsepsi merupakan suatu interpretasi
konsep-konsep dalam suatu pernyataan yang tidak dapat
diterima. Sedangkan Arwan Islianti dan Rizal Kurniadi
(2011) mengatakan bahwa miskonsepsi adalah suatu
konsepsi yang bertentangan dengan konsepsi para
fisikawan. Miskonsepsi mapel fisika adalah konsep-
konsep fisika yang diperoleh siswa melalui pengajaran
tidak sesuai dengan konsp-konsep fisika para ilmuwan
fisika. Menurut Berg dalam penelitian miskonsepsi
pelajaran fisika (1991) mengungkapkan bahwa
miskonsepsi terjadi secara universal di seluruh dunia
dan mengandung fakta bahwa miskonsepsi sulit
diperbaiki  melalui metode ceramah, miskonsepsi terjadi
pada peserta didik maupun guru, peserta didik pandai
maupun lemah dapat mengalalmi minkonsepsi dan
miskonsepsi suatu saat sering muncul lagi. Miskonsepsi
menurut Berg adalah  konsep-konsep dalam fisika
seperti hukum dan teori yang sudah mempunyai arti
jelas dan disepakati para ahli fisika tetapi penafsiran
seseorang atau konsepsi seseorang berbeda-beda dan
perbedaan penafsiran atau pertentangan konsep
ilmuwan dan seseorang inilah yang disebut
miskonsepsi.

Biasanya miskonsepsi menangkut kesalahan siswa
(peserta didik) dalam pemahaman hubungan antar
konsep (M. Hidayat:2010)
2. Penyebab Miskonsepsi

Penyebab miskonsepsi tidak hanya dari siswa, para
peneliti menemkan berbagai hal yang menjadi penyebab
miskonsepsi.  Tabel berikut ii akan meyajikan penyebab
miskonsepsi secara sistematis :

Tabel 1 : tabel penyebab miskonsepsi
Sebab Utama Sebab khusus

Siswa  Prakonsepsi
 Pemikiran asosiatif dan

humanitik
 Reasoning yang tidak

lengkap/salah
 Intuisi yang salah
 Tahap perkembangan

kognitif siswa

 Kemampuan siswa
Minat belajar siswa

Guru/ Pengajar  Tidak menguasai bahan
 Tidak membiarkan siswa

mengungkapkan ide/gagasan
 Relasi guru-siswa tidak baik

Buku teks  Penjelasan keliru
 Salah ketikatau salah tulis
 Tingkat kesulitan penulisan

buku terlalu tinggi bagi
siswa
 Siswa tidak tahu membaca

buku teks
 Buku fiksi sain kadang-

kadang konsepnya
menyimpang demi menarik
pembaca
 Kartun yang berisi

miskonsepsi
(Budyartati:2010 hal 72-73)

3. Diagnostik Miskonsepsi
Miskonsepsi pada umumnya sangat kuat

mengendap dan sulit untuk diubah dalam poses
pembelajaran menjadi konsep ilmiah (M. Hidayat
;2010). Namun miskonsepsi tidak dapat di biarkan terus
bertambah dan tertanam menjadi konsep dan siswa
mempunyai konsep yang salah. Walaupun demikian
sejak awal kita dapat mengetahui ada tidaknya
miskonsepsi sejak siswa(peserta didik) sebelum
mengikuti pelajaran dikelas. Sebelum mengikuti
pelajaran di kelas siswa (peserta didik) sudah membawa
konsep tertentu yang mereka kembangkan lewat
pengalaman belajar sebelumnya. Konsep yang di bawa
siswa ini dapat kita diagnostik terjadi miskonsepsi atau
tidak melalui tes diagnostik.

Tes diagnostik dapat dibuat oleh guru untuk
mengukur struktur pengetahuan awal mereka sejak
awal. Dari hasil tes diagnostik ini guru dapat
mengetahui secara lebih detail kemampuan siswa.
Kemampuan siswa inilah yang menggambarkan
kelemahan dan kekuatan kognitif siswa (peserta didik).

Bentuk- bentuk miskonsepsi dan penyebab
terjadinya miskonsepsipun dapat di ketahui melalui tes
diagnostik ini.

Ada berbagai cara untuk mengatasi
miskonsepsi siswa sesuai dengan hasil diagnostik yang
telah dilakukan, agar miskonsepsi yang dialami dapat
diminimalkan atau bahkan di hilangkan. Secara umum
miskonsepsi dapat diatasi melalui cara berikut ini :

Tabel 2 : tabel penyebab dan kiat mengatasi
miskonsepsi

Sebab
Utama Sebab khusus Kiat Mengatasi

Siswa  Prakonsepsi
 Pemikiran

asosiatif dan
humanitik
 Reasoning yang

tidak
lengkap/salah

 Intuisi yang

 Di hadapkan
pada kenyataan

 Di hadapkan
kenyataan dan
peristiwa
anomali

 Dilengkapai ,
di hadapkan
pada kenyataan
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salah

 Tahap
perkembangan
kognitif siswa

 Kemampuan
siswa

Minat belajar
siswa

 Di hadapkan
pada
kenyataan,
anomali,
rasionalitas

 Di ajarkan
sesuai level
perkembangan
mulai dari
tahap konkret
baru ke atahap
abstrak

 Di bantu pelan-
pelan, proses
belajar di
perbaiki

 Motivasi dan
variasi model
pembelajaran.

Guru/
Pengajar

 Tidak
menguasai
bahan
 Tidak

membiarkan
siswa
mengungkapka
n ide/gagasan
 Relasi guru-

siswa tidak baik

 Belajar lagi
 Memberi

waktu siswa
untuk
mengungkapka
n ide /gagasan

 Relasi yang
enak, akrab dan
suasana penuh
humor

Buku
teks

 Penjelasan
keliru
 Salah ketikatau

salah tulis
 Tingkat

kesulitan
penulisan buku
terlalu tinggi
bagi siswa
 Siswa tidak

tahu membaca
buku teks
 Buku fiksi sain

kadang-kadang
konsepnya
menyimpang
demi menarik
pembaca
 Kartun yang

berisi
miskonsepsi

 Dikoreksi dan
dibenarka

 Dikoreksi
secara teliti

 Disesuaikan
dengan
tingkatan
belajar siswa

 Dilatih guru
cara membaca
teks

 Di benarkan

 dikoreksi

(Budyartati :2010 hal 74-75)
Dalam menangani miskonsepsi ini sesuai dengan

gejala-gejala yang telah diketahui melalui tes diagnostik
maka seyogyanya guru perlu memikirkan cara-cara
mengatasi miskonsepsi ini.

Euwe Van Den Berg (1991) mengungkapkan  bahwa
Miskonsepsi sulit diperbaiki malalui metode ceramah.

Sedangkan Browner (1986) mengatakan cara mengatasi
miskonsepsi dengan cara mengkonstruksi konsep baru
yang lebih cocok menjelaskan pengalaman kita. Dengan
demikian maka menurut paradigma konstruktivis
seorang guru hendaknya menerapkan pembelajaran
dengan pendekatan lingkungan, pendekatan ketrampilan
proses, pendekatan inquiry dan pendekatan terpadu.

Dalam proses belajar mengajar guru di sekolah
dianjurkan untuk menggunakan model pembelajaran
yang menantang siswa untuk mengkonstruk sendiri
pengetahuan mereka melalui pembelajaran yang tepat.
Dalam pembelajaran ini siswa tidak hanya sekedar
memberikan pengetahuan akan tetapi siswa diharapkan
dapat membangun pengetahuan dalam benak mereka.
Siswa akan secara sadar menggunakan strategi belajar
mereka sendiri untuk mendapatkan dan menemukan
pengetahuan melalui pengalaman belajar yang
dirancang oleh guru. Dengan demikian miskonsepsi
diharapkan tidak akan terjadi melalui proses belajar
yang mengedapankan konstruktivisme.

Ada beberapa hal yang diajukan untuk mengatasi
miskonsepsi oleh M Hidayat yaitu :
a) Model Pencapaiaan Konsep

Model pencapaian konsep didasarkan pada pendapat
Bruner bahwa tiap orang yang memasuki lingkungan
sekitarnya dengan melakukan kategorisasi. Orang yang
menggolongkan objek sesuai dengan kategorinya
disebut membentuk konsep. Model pencapaian konsep
(Wiranata Putra : 1993) mempunyai komponen berikut
ini:

Tabel 3 : tabel sintak metode pencapian konsep
Sintak Kegiatan

Fase Pertama
Penyajian data dan
identifikasi konsep

 Guru menyajikan
contoh yang telah diberi
label

 Siswa membandingkan
ciri-ciri dalam contoh
positif dan negatif

 Siswa membuat
hipotesis dan menguji
hipotesis

 Siswa membuat definisi
tentang konsep atas
dasar ciri-ciri utama
yang penting

Fase Kedua
Mengetes pencapaian
konsep

 Siswa mengidentifikasi
tambahan contoh yang
tidak diberi label
dengan menyatakan ya
aytau bukan

 Guru menegaskan
hipotesis, nama dan
menyatakan kembali
definisi konsep sesuai
dengan ciri-ciri yang
penting

Fase Ketiga
Menganalisis strategi
berpikir

 Siswa mengungkapkan
pemikirannya

 Siswa mendiskusikan
hipotesis dan ciri-ciri
konsep

 Siswa mndiskusikan
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tipe dan jumlah
hipotesis

Dalam model pencapaian konsep ini guru
mengendalikan aktivitas,tetapi dikembangkan kegiatan
dialog bebas. Interaksi antar siswa digalakkan oleh guru
sehingga siswa lebih memperlihatkan proses sosialnya.
b) Strategi Analogi

Guru memperbaiki miskonsepsi melalui analogi-
analogi. Dalam cara analogi suatu keadaan fisika yang
sulit dimengerti atau yang penyelesaiannya sulit
diterima dapat dianalogikan dengan keadaan lain yang
lebih nyata. Ada banyak penelitian tentang stategi
analogi ini yang dinyatakan berhasil  pertama Mistrell
mengemukakan  penggunaan analogi untuk mengatasi
kesulitan siswa tentang gaya pada benda diam. Bartlet
mencatat analogi muatan listrik dan gaya gravitasi atau
model atom Rutherford dengan planet. Brown anfd
Clemet juga menggunakan analogi untuk mengatasi
miskonsepsi dan menyatakan berhasil mengubah
miskonsepsi.
c) Konflik kognitif

Dalam hal ini siswa dihadapkan pada suatu masalah,
siswa kemudian diminta untuk berhipotesis dan
meminta hipotesis siswa ini diuji melalui praktikum.
Jika hasil teori dengan praktikum tidak sama maka
siswa akan menghadapi konflik kognitif yang dapat
menghasilkan perubahan jarinfan konsep di otak siswa.
Dengan konflik nkognitif ini siswa akan secara aktif
dapat melakukan reorganisasi pengetahuan yangtelah
disimpan dan disesuaikan dengan pengetahuan baru
yang telah diperoleh. Akhirnya secara perlahan akan
mengikis miskonsepsi yang ada pada siswa.
d) Peta Konsep

Peta konsep diharapkan dapat menjadi alat yang
dapat membantu membuat hubungan antar konsep lebih
nyata. Setiap knsep tidak dapat berdiri sendiri
melainkan setiap konsep selalu berhubungan dengan
konsep-konsep lain. Setiap konsep yang dapat
hihubungkan membentuk jaringan pengetahuan dalam
benak siswa.
PENUTUP

Mengingat peranan guru sebagai fasilitator dan
pendiagnosis pembelajaran dalam mengatasi
miskonsepsi yang terjadi pada siswa keterampilan guru
dalam mendesaign pembelajaran sangat diperlukan.
Kemampuan guru dalam mengembangkan tes
diagnostik, menilai dan menemukan penyebab
miskonsepsi sangat penting untuk mengatasi
miskonsepsi siswa sesuai dengan penyebab yang telah
diketahui.

Cara mengatasi miskonsepsi dalam mata
pelajaran tertentu melalui langkah :

1. Mendiagnostik terjadinya miskonsepsi  melalui
tes diagnostik

2. mengetahui dan menemukan penyebabnya
miskonsepsi

3. Mengatasi sesuai dengan penyebab
miskonsepsi yang terjadi

4. Menggunakan pembelajaran yang berorientasi
konstruktivisme untuk mereduksi miskonsepsi
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PENGARUH PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN
PETA KONSEP DALAM MODEL TERHADAP HASIL

BELAJAR SISWA SMAN 1 KOTA MOJOKERTO

Tri Wahyu Liswati

SMAN 1 Kota Mojokerto

Abstrak

Hasil belajar fisika siswa SMA pada umumnya masih rendah dibandingkan hasil belajar mata
pelajaran IPA lain. Ini disebabkan pemahaman konsep fisika dan kinerja ilmiah siswa sangat
rendah. Inovasi pembelajaran fisika sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu
bentuk inovasi yang dapat digunakan adalah integrasi penggunaan strategi belajar peta konsep ke
dalam model pengajaran langsung. Atas dasar itulah dilakukan penelitian tentang pengaruh
penggunaan strategi belajar peta konsep dengan model pengajaran langsung pada hasil belajar
siswa SMAN 1 Kota Mojokerto kelas X pada pokok bahasan pengukuran panjang. Tujuan utama
penelitian ini adalah mengetahui keterkaitan penggunaan strategi belajar peta konsep dengan
peningkatan hasil belajar siswa. Subyek penelitian ini sebanyak 144 siswa dan dibagi menjadi 4
kelas, yaitu satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen, dan dua kelas replikasi dengan rancangan
eksperimen randomized control-group pre test-post test design. Data penelitian dianalisis dengan
teknik statistik deskriptif dan kuantitatif. Temuan utama penelitian ini adalah pembelajaran
berlangsung dengan kategori baik, respon siswa sangat baik, tanpa kendala berarti, terdapat
hubungan signifikan antara perolehan hasil kinerja peta konsep dengan hasil belajar fisika, dan
ternyata hasil belajar dan hasil kinerja kelompok siswa yang menggunakan strategi belajar peta
konsep lebih tinggi daripada yang menggunakan strategi kerangka garis besar. Simpulan penelitian
bahwa penggunaan strategi peta konsep dengan model pengajaran langsung dapat meningkatkan
hasil belajar fisika siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto pada pokok bahasan
pengukuran panjang.

Kata Kunci: strategi belajar peta konsep, pengajaran langsung, dan hasil belajar.

Abstract

In general students’ physics achievement at Senior High School is still low compared to another
science subjects’ achievement. This is due to the understanding of physics concepts and scientific
performance of students is very low. It needs an innovation in Physics teaching and learning
process to overcome this problem. One of alternatives that we can use is to integrate the concept
mapping learning strategy into the direct instruction model. Based on this problem we carry out
the research about the effects of applied learning strategy of concept mapping integrated to direct
instruction model on students’ achievement of SMAN 1 Kota Mojokerto Year X on the subject of
length measurement. The main objective of this research is to study the relation of concept
mapping learning strategy achievement to increase students’ learning outcomes.The subjects of
this study of 144 students and is divided into 4 classes: one class of control, one experimental
class, and two classes of replication with randomized control-group pre test-post test design. Data
were analyzed with descriptive and quantitative statistics. The main findings is the teaching and
learning process is in good category, the students’ response is very good, without the major
constraint, there is a significant relation between concept mapping performance and physics’
achievement, and students’ achievement who use the learning strategy of concept mapping is
higher than that using the outlining learning strategy.The conclusion is the applied learning
strategy of concept mapping integrated to the direct instruction model improves students’
achievement of year X of SMA Negeri 1 Kota Mojokerto on the subject of length measurement.

Keywords: concept mapping learning strategies, direct instruction, and learning achievement .
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PENDAHULUAN
Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah

satu tujuan program pembangunan pendidikan nasional.
Dengan demikian semua lembaga pendidikan mulai
dari pendidikan dasar sampai pada pendidikan tinggi,
memiliki kesamaan arah dan tujuan, yaitu
meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan
jenjangnya masing-masing. Untuk ini perlu adanya
keterpaduan gerak dan langkah dalam pelaksanaan
tugas pendidikan dan pembelajaran.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat
dipenuhi melalui peningkatan kualitas pendidik, peserta
didik, dan  pemahaman kurikulum sesuai dengan
perkembangan ilmu dan teknologi. Pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah, untuk mencapai
peningkatan kualitas pendidikan tersebut telah
dilakukan beberapa kali penyempurnaan Kurikulurm
pada sekolah menengah antara lain Kurikulum 1975,
Kurikultum 1984, Kurikulum 1994 disempurnakan
menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2001
dan 2004 hingga sekarang yang diimplementasikan
pada pendidikan dasar dan menengah adalah
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan
mengacu kepada tujuan umum pendidikan. Tujuan
pendidikan menengah adalah meningkatkan
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia,
serta keterampilan untuk mandiri dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut (Mulyasa, 2007:13)

Berdasarkan pada Lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dalam
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, tentang
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) kelompok ilmu
pengetahuan dan tehnologi untuk SMA sebagai
berikut:
1. Membangun dan menerapkan informasi,

pengetahuan, dan teknologi secara logis, kritis,
kreatif, dan inovatif.

2. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis,
kreatif, dan inovatif secara mandiri.

3. Menunjukkan kemampuan mengembangkan
budaya belajar untuk pemberdayaan diri.

4. Menunjukkan sikap kompetitif, sportif, dan etos
kerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik
dalam bidang iptek.

Mata pelajaran fisika secara umum dianggap
sebagai mata pelajaran yang membosankan, bahkan
menakutkan bagi para siswa SMA. Hal itu didukung
oleh fakta bahwa rata-rata nilai ujian akhir siswa SMA
di Indonesia pada mata pelajaran fisika untuk beberapa
tahun terakhir selalu rendah (lihat:
www.depdiknas.go.id). Hal ini juga terjadi di SMA
Negeri 1 Kota Mojokerto.

Rendahnya aspek kemampuan akademik siswa
dalam mata pelajaran fisika merupakan masalah
berikutnya dalam pendidikan kita. Apabila DANUN
kita gunakan sebagai tolok ukur kemampuan akademik
siswa, tidak perlu diragukan bahwa kita menghadapi
masalah yang cukup berat dalam hal kemampuan
akademik siswa pada mata pelajaran fisika, oleh

karena itu diperlukan berbagai upaya yang dapat
menunjang proses pembelajaran fisika sehingga
dapat mencapai hasil belajar yang optimal.
Persiapan materi ajar, pelaksanaan proses
pembelajaran dan strategi belajar siswa yang tepat,
untuk memperoleh konsep-konsep fisika dan
menumbuhkan sikap ilmiah sesuai dengan tujuan
KTSP, merupakan kemampuan utama yang harus
dimiliki oleh seorang guru agar mampu mengelola
kegiatan pembelajaran secara kreatif dan inovatif.
Untuk itu pembelajaran kreatif dan inovatif perlu
diupayakan, suatu model pembelajaran inovatif yang
dapat meningkatkan penguasaan konsep fisika dan
sekaligus dapat meningkatkan keaktifan siswa.

Pembelajaran dengan menerapkan strategi-
strategi belajar merupakan suatu pembelajaran yang
inovatif dan menekankan pada pengembangan
keterampilan proses siswa. Kenyataanya di lapangan
masih banyak guru yang belum melaksanakan proses
belajar mengajar dengan menggunakan keterampilan
proses dengan berbagai alasan (Dahar, 1995: 96).

Peserta didik dapat berjuang untuk membuat
peta konsep yang baik, yaitu dengan jalan melibatkan
diri mereka dalam proses kreatif dan ini dapat
menantang, terutama untuk siswa yang telah
menghabiskan sebagian besar hidup mereka belajar
dengan hafalan. Untuk menunjang pembelajaran,
khususnya dengan menerapkan strategi belajar
diperlukan perangkat pembelajaran yang berorientasi
pada strategi belajar karena perangkat pembelajaran
tersebut merupakan salah satu kebutuhan dalam PBM,
sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Nur,
2008: 17), menemukan bahwa kebutuhan sekolah di
antaranya adalah perangkat pembelajaran yang
berorientasi pada pendekatan keterampilan proses.

Kenyataan di lapangan ditemukan bahwa
pengembangan bahan dan skenario pembelajaran
berlandaskan teori dan strategi itu belum banyak
dijumpai (Nur, 2008: 76). Berdasarkan hasil observasi
dalam MGMPS juga mebutuhkan instrumen
pembelajaran fisika yang inovatif, yaitu dengan
pemilihan model dan strategi belajar yang tepat dalam
setiap proses pembelajaran sebagai upaya menunjang
keberhasilan proses belajar mengajar. Proses
pembelajaran dengan strategi kerangka garis besar
(outlining) telah digunakan saat pelajaran fisika di
SMA Negeri 1 Kota Mojokerto akan tetapi hasil belajar
belum maksimal, sehingga perlu dicoba dengan
mengubah strategi belajar tersebut dengan strategi
belajar yang lain yaitu strategi belajar peta konsep
(concept mapping) pada pokok bahasan pengukuran
panjang.

Pokok bahasan pengukuran panjang dipilih
dalam penelitian ini karena merupakan pengetahuan
deklaratif dan prosedural. Deklaratif adalah
pengetahuan yang dimiliki siswa tentang sesuatu,
sedangkan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan
yang terstruktur dengan baik dan dapat diajarkan secara
langkah demi langkah. Pokok bahasan pengukuran
panjang, tepat apabila disampaikan menggunakan
model Pengajaran Langsung yang dilengkapi dengan
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strategi Peta Konsep yang dimaksudkan untuk
menuntaskan dua hasil belajar fisika siswa yaitu
penguasaan konsep dan kinerja yang tersrukturisasi
dengan baik.

Menurut (Arends, 1997: 125) siswa pada tiap
usia seharusnya diperkenalkan dengan strategi-strategi
organisasi seperti membuat peta konsep dan kerangka
garis besar. Strategi  peta konsep dalam beberapa hal
lebih efektif dari pada strategi garis besar dalam
mempelajari bahan yang kompleks,      (Arends, 1997:
132). Banyak siswa merasakan membuat peta konsep
menyenangkan, dan hakikat visual peta konsep
membantu siswa memahami hubungan antara
berbagai macam ide dan mempelajari bahan-bahan baru
lebih efektif daripada dengan strategi kerangka garis
besar yang hanya berisi kata-kata, (Nur, 2005: 37). Dari
latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul
penelitian “Pengaruh Penggunaan Strategi Belajar
Peta Konsep dengan Model Pengajaran Langsung Pada
Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 1 Kota Mojokerto”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan
pada latar belakang maka permasalahan utama dalam
penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana pengaruh
penggunaan strategi peta konsep dengan model
pengajaran langsung pada hasil belajar siswa kelas X di
SMA Negeri 1 Kota Mojokerto pada pokok bahasan
pengukuran panjang?”

Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan
menjadi dua kelompok besar permasalahan penelitian,
yaitu:
a. Terkait pelaksanaan pembelajaran dapat diajukan

pertanyaan:
1. Bagaimana keterlaksanaan RPP yang telah

dirancang selama kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan strategi Peta Konsep
dengan model Pengajaran Langsung?

2. B
agaimanakah respon siswa setelah mengikuti
pembelajaran fisika dengan menggunakan
strategi Peta Konsep dengan model Pengajaran
Langsung?

3. A
pa kendala/hambatan selama pembelajaran
fisika dengan mengguna-kan strategi Peta
konsep dengan model Pengajaran Langsung?

b. T
erkait pengaruh penggunaan strategi peta konsep
pada perolehan hasil belajar fisika siswa dapat
diajukan pertanyaan:
1. A

pakah hasil belajar siswa yang memperoleh
pembelajaran fisika dengan strategi peta
konsep lebih tinggi dari strategi kerangka garis
besar?

2. B
agaimanakah korelasi perolehan hasil kinerja
pembuatan peta konsep siswa terhadap hasil
belajarnya?

3. B
agaimanakah persamaan regresi yang
terbentuk dari penggunaan strategi peta konsep
dengan model Pengajaran Langsung terhadap
perolehan hasil belajar siswa?

Kajian Pustaka

1. Strategi Belajar
Sangat banyak para pendidik belum

mengetahui strategi-strategi belajar dalam suatu
proses pembelajaran bahkan mungkin belum
mengetahui sama sekali kepada siapa strategi belajar
itu akan dilatihkan. Srategi belajar itu terdiri dari
bermacam-macam jenis dan harus disesuaikan dengan
materi tertentu yang relevan. “Strategi-strategi belajar
mengacu pada perilaku dan proses-proses berpikir
yang digunakan oleh siswa yang mempengaruhi apa
yang dipelajari, termasuk proses memori dan
metakognitif“, Michel Pressley (dalam Nur, 2005:
6). “Ada empat jenis utama strategi belajar yang
dapat ditatihkan yaitu strategi mengulang (Rehearsal
strategies), strategi elaborasi (Elaboration strategies),
strategi organisasi (Organization strategies), dan
strategi metakognitif (Metacognitive strategies),"
Arends dalam Nur (2000a: 25).

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka
dalam kajian ini hanya membahas tentang strategi
organisasi saja, yaitu peta konsep. Tujuan dari
strategi organisasi adalah membantu siswa
meningkatkan kebermaknaan bahan-bahan baru,
terutama dilakukan dengan mengenakan struktur-
strukur pengorganisasian baru pada bahan-bahan
tersebut. Strategi-strategi organisasi dapat terdiri dari
pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah atau
membagi ide-ide istilah-istilah itu menjadi subset
yang lebih kecil. Strategi-strategi itu terdiri dari
pengidentifikasian ide-ide atau fakta-fakta kunci dari
sekumpulan informasi yang lebih besar. Strategi-
strategi organisasi yang umum misalnya peta konsep
dan kerangka garis besar.

2. Teori yang Mendukung strategi-strategi
Belajar

Teori pemrosesan informasi adalah teori yang
mengkaji bagaimana cara pengetahuan dapat dengan
mudah diingat dengan baik. Teori ini banyak
menjelaskan bagaimana seorang dapat memperoleh
sesuatu informasi sebanyak mungkin dan dapat
diingat dalam jangka waktu yang cukup lama. Oleh
karena itu kiranya perlu dipilih suatu strategi belajar,
yang pada akhirnya semua informasi dapat diproses
dalam otak melalui beberapa indera.

3. Peta Konsep
Peta Konsep merupakan suatu alternatif selain

kerangka garis besar, dan dalam beberapa hal lebih
efektif daripada kerangka garis besar dalam
mempelajari bahan yang kompleks. Pembuatan peta
konsep dilakukan dengan sajian visual atau suatu
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diagram tentang bagaimana ide-ide penting atas suatu
topik tertentu dihubungkan satu sama lain. George
Posner dan Alan Rudnitsky (dalam Nur, 2005: 37)
menulis bahwa Peta konsep mirip peta perjalanan,
namun peta konsep menaruh perhatian pada  hubungan
antar ide-ide, maka peta konsep dapat membuat makna
ide-ide dan istilah-istilah lebih jelas dan membantu
siswa memahami lebih baik apa yang mereka pelajari.
Peta konsep dapat dihasilkan oleh siswa sendiri-sendiri,
kelompok-kelompok kecil, atau seluruh kelas.

Untuk membuat suatu peta konsep siswa
dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang
berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-
ide tersebut dalam suatu pola logis. Langkah-Langkah
berikut ini umumnya diikuti untuk menciptakan suatu
peta konsep.
Langkah 1 Mengidentifikasi ide pokok atau

prinsip yang melingkupi sejumlah
konsep.

Langkah 2 Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-
konsep sekunder yang menunjang.

Langkah 3 Tempatkan ide utama di tengah atau
di puncak peta tersebut.

Langkah 4 Kelompokkan ide-ide sekunder di
sekeliling ide utama yang secara
visual menunjukkan hubungan ide-
ide tersebut dengan ide utama.

Banyak siswa merasa membuat peta konsep
menyenangkan, dan hakikat visual peta konsep
membantu siswa memahami hubungan antara berbagai
macam ide dan mempelajari bahan-bahan baru lebih
efektif daripada dengan kerangka garis besar kata-
kata atau outline (Nur, 2005: 37). Peta konsep adalah
strategi pembelajaran yang penuh kekuatan karena
baik siswa maupun guru dapat membuat dan berbagi
peta agar tercipta berbagi pengertian/ pemahaman
topik.

4. Model Pengajaran Langsung
Model pembelajaran di dalam pendidikan

mempunyai manfaat yang lebih luas dari pada
metode, prosedur, dan strategi. Kenyataan ini dapat
dilihat bahwa metode, prosedur, dan strategi dapat
temuat dan terlaksana di dalam model pembelajaran.

5. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku

yang terjadi dalam kehidupan dari individu yang
berlangsung terus menerus (Slameto, 1995: 17).
Menurut Sudjana (1991: 23) hasil belajar adalah
perubahan tingkah laku sebagai hasil proses belajar
yang meliputi kemampuan kognitif, afektif serta
psikomotor. Jadi hasil belajar adalah perubahan
tingkah laku yang terjadi pada ranah kognitif,
afektif, maupun psikomotor siswa yang berlangsung
secara terus-menerus sebagai hasil interaksi dalam
proses pembelajaran.

6. Hubungan Strategi Belajar, Pengajaran
Langsung dan Hasil Belajar
Melatih strategi belajar secara efektif memerlukan

pengetahuan deklaratif, prosedural dan kondisional
tentang strategi-strategi belajar. Pengetahuan deklaratif
tentang strategi-strategi tertentu seharusnya termasuk
bagaimana strategi itu didefinisikan, mengapa strategi
itu berhasil, dan bagaimana strategi itu serupa atau
berbeda dari strategi-strategi lain. Siswa juga
memerlukan pengetahuan prosedural, sehingga mereka
dapat menggunakan berbagai macam strategi belajar
secara efektif. Pengetahuan kondisional juga
dibutuhkan sehingga siswa mengetahui kapan dan
mengapa menggunakan strategi tertentu karena
sebagian besar  strategi-strategi belajar terdiri dari
pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif
yang mudah dimengerti.

Model pengajaran untuk mengajarkan siswa
strategi-strategi belajar adalah menggunakan model
pengajaran langsung karena pengajaran langsung
diciptakan secara khusus untuk mempermudah siswa
untuk mempelajari pengetahuan deklaratif dan
pengetahuan prosedural yang telah direncanakan
dengan baik, serta dapat mempelajarinya selangkah
demi selangkah (Arends, 1997: 120). Pemilihan model
pengajaran dan strategi belajar yang sesuai dengan
materi pelajaran maka diharapkan hasil belajar siswa
akan semakin meningkat.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian

eksperimen yang memenuhi syarat-syarat eksperimen.
Prosedur dan syarat-syarat tersebut berhubungan
dengan pengontrolan variabel kelompok kontrol,
pemberian perlakuan atau manipulasi kegiatan,
replikasi atau pengulangan, mengambil sampel secara
acak.

Pengambilan data penelitian dilakukan di Sekolah
Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Mojokerto pada
siswa kelas X semester 1 tahun pelajaran 2010/ 2011.

Populasi penelitian ini adalah siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Kota Mojokerto Kelas  X
semester 2 tahun pelajaran 2009/2010. Sampel
pada penelitian ini diambil sampel acak (random) siswa
kelas X  dari 8 (delapan) kelas paralel, didapat kelas 4
kelas yaitu X-1, X2, X5,  dan X8 masing-masing kelas
berjumlah 44 siswa. Selanjutnya secara random
dibedakan menjadi 4 kelas masing-masing terdiri dari
36 orang siswa yaitu 1 kelompok kontrol, 1 kelompok
eksperimen dengan 2 kali pengulangan.

Rancangan penelitian yang digunakan adalah
Randomized Control-Group Pretest-Posttest design,
yaitu suatu penelitian yang dirancang ada kelompok
eksperimen dan kelompok kontrol diberi pre test dan
post test.

Adapun rancangan penelitian seperti tercantum
pada berikut,

Kelompok Pre
test Perlakuan Post

Test
Eksperimen U1 X U2

Kontrol U1 - U2
Keterangan:

U1 : Pre test (pemberian tes sebelum
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perlakuan
U2 : Post test (pemberian tes sesudah

perlakuan)
X : perlakuan, yaitu menggunkan strategi peta

konsep dengan model pengajaran langsung
- : pembelajaran menggunkan strategi kerangka

garis besar dengan model pengajaran langsung
Dilakukan dua kali pengulangan pada kelompok
eksperimen sebagai replikasi perlakuan penelitian.
Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif,
deskriptif kuantitatif dan statistic inferensial.

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah:
1. Variabel manipulasi adalah strategi

pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan
menggunakan strategi peta konsep dan
kerangka garis besar.

2. Variabel respon adalah hasil belajar siswa pada
pokok bahasan pengukuran panjang.

3. Variabel kontrol dalam penelitian ini meliputi:
instrrumen, waktu mengajar, materi
pembelajaran, dan kemampuan awal siswa
dikondisikan sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian eksperimen ini bertujuan untuk

mempelajari bagaimanakah pengaruh penggunaan
strategi belajar peta konsep pada hasil belajar siswa.
Pembahasan meliputi hasil analisis deskriptif kualitatif
yang terkait Pelaksanaan Pembelajaran (Keterlaksanaan
RPP, Respon Siswa, dan Kendala Penelitian) dan
statistik (Pengaruh Pembelajaran yaitu Hasil Kinerja
dan Hasil Belajar Siswa).

Pelaksanaan Pembelajaran
1. Keterlaksanaan RPP

Hasil analisis lembar pengamatan
keterlaksanaan RPP terlihat bahwa keterampilan guru
dalam melatihkan strategi belajar peta konsep
berkategori sangat baik. Guru dalam membelajarkan
siswa telah melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai
dengan skenario pembelajaran yang telah dirancang dan
tidak terlepas dari sintaks pengajaran langsung yang
dikombinasikan dengan penerapan strategi belajar peta
konsep. Hal ini mengingat guru telah memiliki
pengalaman profesional yang cukup dalam penerapan
model pengajaran langsung pada pembelajaran fisika
ini.

Sintaks model pengajaran ini terdiri lima fase
yaitu: (1) memotivasi siswa dan menyampaikan tujuan,
(2) menjelaskan dan memodelkan strategi belajar peta
konsep, (3) melatihkan dan membimbing siswa
menggunakan strategi belajar peta konsep, (4)
memeriksa pemahaman siswa dan memberikan umpan
balik, dan (5) meng-evaluasi tugas latihan lanjutan dan
membimbing siswa merangkum pelajaran hal ini sesuai
pendapat Arends (2001: 273).

2. Respon Siswa terhadap Model Pembelajaran
Angket respon siswa dapat memberikan

gambaran tentang antusiasme siswa mengikuti
pembelajaran, baik pada pertemuan yang sedang

berlangsung maupun yang akan datang. Selain itu juga
digali tentang manfaat penerapan strategi belajar peta
konsep bagi siswa. Hasil dari angket ini menunjukkan
bahwa siswa sangat antusias dan mendapat manfaat
yang sangat besar dari penggunaan model pengajaran
langsung dan strategi belajar peta konsep ini. Ini
dikarenakan strategi belajar ini merupakan hal baru
bagi siswa, dapat memudahkan siswa memahami
konsep fisika, dan memudahkan siswa untuk memilih
alat ukur panjang dengan teliti. Selain itu guru
melatihkan kemampuan membuat peta konsep dengan
cara memodelkan secara detail langkah demi langkah.
Ini dilakukan agar siswa dapat meniru dengan mudah
untuk pembuatan peta konsep yang akan mereka
pelajari. Adapun langkah-langkah tersebut meliputi: 1)
mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang
melingkupi sejumlah konsep, 2) mengidentifikasi ide-
ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang, 3)
menempatkan ide utama di puncak peta tersebut, dan
4) mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide
utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-
ide tersebut dengan ide utama. Menurut Nur (2005)
disebabkan karena hakikat visual peta konsep
membantu siswa memahami hubungan antara
berbagai macam ide dan mempelajari bahan-bahan
baru lebih efektif daripada dengan kerangka garis
besar kata-kata atau outline .

3. Kendala Peneliitian
Secara umum tidak terdapat kendala penelitian

yang cukup berarti. Siswa hanya belum terbiasa belum
terbiasa menggunakan strategi belajar peta konsep. Ini
memerlukan waktu yang lebih lama dari yang
dialokasikan untuk melatihkan menggunakan strategi
tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut peneliti
memberikan waktu tambahan secukupnya.

Pengaruh Penggunaan Strategi Belajar Peta Konsep
1. Hasil Kinerja Kemampuan Membuat Peta Konsep

Hasil tes kinerja diperoleh data bahwa
keterampilan siswa membuat peta konsep tergolong
baik. Hal ini berakibat pada peningkatan akurasi
hasil pengukuran dan penulisan hasil pengukuran
dengan menggunakan jangka sorong dan
mikrometer. Strategi belajar peta konsep awalnya
merupakan hal baru bagi siswa. Mereka masih
canggung, perlu waktu untuk adaptasi, perlu latihan
yang cukup, dan kurang terampil dalam menggunakan
kata kunci misalnya (pengukuran, panjang, jangka
sorong).

Jadi kemampuan siswa untuk membuat peta
konsep dari tingkat umum ke khusus masih belum
tercapai secara maksimal. Sebenarnya keterkaitan ide
yang dibuat sudah benar, tapi penghubung yang dibuat
antar hubungan tersebut belum tepat bahkan bagian
penting yang diperlukan tidak tercantum. Seperti judul
jelas tetapi peta konsep tidak mudah diikuti, dan tidak
rapi, oleh karena itu latihan lanjutan sangat diperlukan
supaya siswa dapat membuat peta konsep pengukuran
dengan baik. Menurut George Posner dan Alan
Rudnitsky dalam Nur (2005) jika siswa dapat membuat
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peta konsep dengan baik, siswa akan dapat menyajikan
keadaan yang lengkap sehingga peta konsep yang
dibuat merupakan hasil pemikiran penuh mengenai
konsep yang teratur, saling berhubungan, dan menaruh
perhatian antar hubungan membuat ide dan istilah,
menjadi bermakna sehingga dapat membantu siswa
memahami lebih baik apa yang mereka pelajari.

2. Hasil Belajar Fisika
Berdasarkan hasil pre test pada kelompok

eksperimen maupun kelompok kontrol terlihat masih
sangat rendah, maka harus dibenahi dan ditingkatkan.
Data ini menunjukan bahwa penguasaan konsep fisika
pengukuran masih sangat rendah  meskipun
pembelajaran telah menggunakan strategi belajar
outlining atau membuat kerangka garis besar. Siswa
belajar menghubungkan berbagai macam topik atau
ide dengan beberapa ide utama. Satu-satunya jenis
hubungan adalah kedudukan suatu topik lebih rendah
dari topik lain. Menurut Nur (2005) sesungguhnya
keberhasilan siswa di sekolah sebagian besar terletak
pada kemampuanya belajar secara mandiri dan
memonitor belajar mereka sendiri. Jadi kemungkinan
ada kesalahan dalam strategi pembelajaranya sehingga
perlu dilakukan inovasi pembelajaran fisika di sekolah
menengah agar siswa dapat mencapai hasil belajar
yang lebih tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan
pada penelitian ini adalah dengan menggunakan
strategi belajar peta konsep. Hasil penelitian ini
menunjukkan nilai rata-rata post test bahwa hasil
belajar fisika siswa kelas eksperimen dan replikasi
adalah lebih tinggi dari kelas kontrol. Ini
menunjukkan bahwa penerapan strategi belajar peta
konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini
dikuatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Arends (1997) bahwa mapping dalam beberapa hal
lebih efektif daripada outlining dalam mempelajari
bahan yang kompleks, demikian pula Latjompoh
(2000) menemukan ada perbedaan skor tes antara
kelas yang menggunakan strategi belajar menggaris
bawahi, membuat catatan, dan membuat peta konsep
dengan kelas yang diajar tanpa menggunakan
strategi belajar tersebut. Demikian pula hasil
penelitian Manumeza (2002) pengintegrasian strategi
belajar membuat catatan dan pembuatan peta konsep
pada pengajaran langsung dapat meningkatkan
prestasi belajar biologi. Juga menurut Nur (2005)
peta konsep membantu siswa memahami hubungan
antara berbagai macam ide dan mempelajari bahan-
bahan baru lebih efektif daripada dengan kerangka
garis besar kata-kata atau outline.

Selain itu nampak pula ada perbedaan
signifikan nilai rata-rata post test hasil kinerja kelas
eksperimen (dan kelas replikasi) secara signifikan
lebih tinggi dari kelas kontrol. Hasil uji korelasi dan
uji regresi juga menunjukkan bahwa nilai hasil kinerja
(HK) mempengaruhi secara signifikan pada terhadapa
perolehan nilai hasil belajar (HB) pada kelas
eksperimen

Hasil ini cukup memuaskan dan masih
dapat ditingkatkan dengan diberi banyak latihan

lanjutan. Ini sekaligus diharapkan dapat hasil belajar
fisika para siswa. Seperti dikatakan Michel Pressly
dalam Nur (2005) bahwa strategi-strategi belajar
mengacu pada perilaku dan proses-proses berpikir yang
digunakan oleh siswa akan mempengaruhi apa yang
dipelajari, termasuk proses memori dan metakognitif.
Jadi pada dasarnya strategi-strategi akan berpengaruh
terhadap proses berpikir siswa yang sedang belajar.
Biasanya seorang pelajar yang mempelajari suatu
pelajaran hanya melewati begitu saja, tanpa
memperhatikan sesuatu yang dipelajari tetapi dengan
menggunakan strategi belajar tertentu dengan tepat
maka siswa akan menaruh perhatian tersendiri terhadap
sesuatu yang dipelajari.

3. Pengaruh Hasil Kinerja pada Hasil Belajar Fisika
Hasil analisis pada kelas eksperimen menunjukkan
hubungan yang signifikan antara hasil kinerja
pembuatan peta konsep (HK) dengan hasil belajar siswa
(HB). Ini terlihat pada Tabel 4.9, bahwa tingkat
kecocokan data dengan garis regresi yang terbentuk
(koefisien determinasi R2) mencapai 86,899%. Juga
dapat dipahami bahwa ada korelasi sangat kuat dan
signifikan antara HK dan HB (koefisien korelasi
0.9322). Besar pengaruh HK terhadap HB mencapai
0,91600 atau hampir mencapai 1,0000 satuan. Artinya
setiap perolehan satu satuan HK akan menghasilkan HB
sebesar satu satuan juga. Jika tidak ada perolehan HK
(HK = 0) maka perolehan awal HB sebesar 10,00369
dan ini tergolong sangat kecil. Ini dapat dipahami
bahwa pengaruh HK terhadap perolehan HB fisika
sangat besar dan signifikan pada kelas eksperimen ini.

Untuk dua kelas replikasi pada penelitian
ini menunjukkan bahwa HK tidak mempengaruhi
perolehan HB fisika siswa secara signifikan. Hal ini
dapat diperiksa pada hasil analisis data yang
menunjukkan rendahnya nilai determinasi (0,09160 dan
-0,01747) dan harga slope (0,23618 dan 0,14407) pada
grafik regresi yang ada. Apalagi bila diperiksa HB
fisika siswa tanpa pengaruh HK (harga intercept grafik)
masing-masing berharga 55,66583 dan 66,29162. Ini
berarti siswa tanpa memiliki kemampuan membuat peta
konsep dapat memperoleh HB fisika masing-masing
sebesar nilai intercept tersebut. Memang HB fisika
siswa ini belum memenuhi KKM yang telah ditetapkan
oleh sekolah. Penggunaan strategi belajar peta konsep
pada dua kelas replikasi ini belum mampu memberikan
pengaruh signifikan terhadap perolehan hasil belajar
fisika siswa. Ini sangat menarik untuk diteliti lebih
lanjut mengingat karakteristik awal dan perlakuan
penelitian yang diberikan kepada sampel ketiga kelas
ini (kelas ekperimen dan dua kelas replikasi). Dugaan
peneliti pada kasus ini adalah sampel pada kelas
replikasi ini masih memerlukan masa adaptasi terhadap
pembelajaran yang menggunakan strategi belajar peta
konsep ini. Ini mengingat siswa sangat terbiasa dengan
strategi belajar kerangka garis besar. Selain itu juga
faktor waktu pelaksanaan pembelajaran perlu diteliti
pula. Maksudnya pembelajaran fisika yang
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dilaksanakan pada pagi hari ada indikasi menghasilkan
respond an hasil yang berbeda dengan yang
dilaksanakan pada siang hari.

PENUTUP
Simpulan

Berdasar analisis, pembahasan hasil, dan
temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa
penggunaan strategi peta konsep dengan model
pengajaran langsung dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas X di SMA Negeri 1 Kota Mojokerto pada
pokok bahasan pengukuran panjang.
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PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
AKTIF (ACTIVE LEARNING) BERBASIS PhET DAN

FLASH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
SISWA SMP MATERI TATA SURYA

Vantri Pieter Kelelufna
Mahasiswa Pascasarjana Unesa

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa dalam pembelajaran siswa kurang aktif akibat
tidak ada media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang dilangsungkan sehingga
dalam pembelajaran siswa terkesan pasif dan proses pembelajaran tidak dapat berjalan dengan baik.
Untuk itu perlu penyajian pembelajaran dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang sesuai
dengan kondisi siswa, dengan harapan dapat membantu jalannya proses pembelajaran dengan baik.
Perangkat pembelajaran yang dimaksud meliputi: RPP, LKS, Buku Ajar, dan Instrumen Penilaian
Hasil Belajar. Pengembangan perangkat pembelajaran berorientasi Four-D dengan sampel
penelitian 12 siswa SMPN 1 TNS dengan rancangan One Group Pre test - Post test. Data penelitian
dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan hasil perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah
divalidasi baik hingga sangat baik. Simpulkan bahwa perangkat pembelajaran aktif berbasis PhET
dan Animasi Flash memiliki kelayakan, keterlaksanaan, dan keefektifan yang baik sehingga dapat
digunakan pada pembelajaran IPA Fisika di kelas IX untuk materi Tata Surya.

Kata Kunci: aktif, media, perangkat, tata surya.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam

kehidupan, yang mana setiap manusia berhak mendapat
dan berharap untuk selalu berkembang dalam
pendidikan. Pada dasarnya pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
Upaya peningkatan kualitas pendidikan ini belum
sebanding dengan kondisi dunia pendidikan di
Indonesia. Banyak praktisi pendidikan, terutama guru,
belum memahami esensi metode pembelajaran aktif
(active learning). Mereka gampang terjebak pada unsur
permukaan belaka, yakni aktivitas fisik, padahal esensi
active learning justru terdapat dalam proses mental
dalam memproduksi pengetahuan yang melibatkan
knowledge, attitude, dan behavior. Selain itu, kepala
sekolah dan stake holder sebagai perangkat birokrasi
sistem sekolah belum menciptakan lingkungan yang

kondusif dalam pelaksanaan model pembelajaran aktif
ini.

Kajian-kajian model pembelajaran active learning
membuktikan bahwa model ini mampu memfasilitasi
munculnya perilaku life skills atau ketrampilan hidup.
Sayangnya kajian ini belum terimplementasi dalam
dunia pendidikan. Kemampuan life skills kurang
dilatihkan kepada siswa akibatnya banyak siswa hanya
jago hafal, pandai secara pengetahuan kognitif tetapi
tidak mempunyai ketrampilan hidup seperti
kemandirian, kepercayaan diri, keberanian, tanggung
jawab, dan kepemimpinan serta kemampuan
pengamatan lingkungan sekitar baik fisik maupun
peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar
(Kumara, 2004: 64).

Sementara itu, kurikulum juga merupakan salah satu
unsur yang bisa memberikan kontribusi signifikan untuk
mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi
siswa. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan
perubahan kurikulum untuk mencapai sebuah
keberhasilan dalam dunia pendidikan, dimana
terciptanya susanana belajar yang didukung oleh
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perangkat pembelajaran serta kesiapan guru yang
maksimal sehingga siswa mampu menyerap materi
secara baik.

Menurut Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014,
dalam implementasi kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) terdapat sejumlah permasalahan
diantaranya (1) Kurikulum belum sepenuhnya berbasis
kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan
pendidikan nasional; (2) Kompetensi belum
menggambarkan secara holistik domain sikap,
keterampilan, dan pengetahuan; (3) Beberapa
kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan
perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan
karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan
soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum
terakomodasi di dalam kurikulum; (4) Kurikulum belum
peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi
pada tingkat lokal, nasional, maupun global; (5) Standar
proses pembelajaran belum menggambarkan urutan
pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang
penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada
pembelajaran yang berpusat pada guru; (6) Standar
penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis
kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas
menuntut adanya remediasi secara berkala; dan (7)
Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang
lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Sejumlah permasalahan yang telah diuraikan
mempunyai pengaruh terhadap pencapaian hasil belajar,
namun salah satu dampak yang sangat berpengaruh dari
kelemahan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)
itu adalah pembelajaran bersifat konvensional, dimana
pembelajaran selalu didominasi oleh guru sehingga
siswa hanya sebagai pendengar dan guru mentransfer
pengetahuan. Selain itu ada juga ketidaksesuaian
strategi, metode, dan media pembelajaran dengan materi
yang diajarkan sehingga pembelajaran tidak bermakna
dan siswa menjadi sulit untuk menyerap materi yang
diajarkan. Akibat dari masalah tersebut, merosotnya
kualitas pendidikan di negara Indonesia seperti terlihat
pada hasil Thrends International Mathematics Science
Study (TIMSS) tahun 2011 yang menunjukkan bahwa
penguasaan sains siswa Indonesia kelas delapan SMP
berada di peringkat 38 dari 45 negara. Indonesia hanya
mampu mengumpulkan 386 poin dari skor rata-rata 500.
Hasil ini menjadi tamparan bagi bangsa Indonesia,
karena poin di tahun 2011 juga menurun (Iwan Syahril
2013). Seperti yang diungkapkan Rahardjo (Iwan
Syahril, 2013) bahwa “miris sewaktu dibandingkan
dengan hasil TIMSS yang muncul empat tahunan, justru
terlihat penurunan yakni 403 poin pada tahun 1999, 411
poin pada 2003 dan anjlok menjadi 397 poin pada tahun
2007”. Selain itu, penelitian dari Programme for
International Student Assessment (PISA) 2009 juga
memaparkan hasil yang tidak jauh berbeda. Elianur

(Iwan Syahril) mengungkapkan bahwa “peringkat
Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari
65 negara; Reading (57), Matematika (61) dan Sains
(60).” Fakta ini menjadi tantangan bagi pemerintah
untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan
dengan mengembangkan Kurikulum 2013 sebagai
strategi meningkatkan capaian pendidikan.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(2012), Sejumlah hal yang menjadi alasan
pengembangan Kurikulum 2013 adalah pengaruh
globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan
teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi,
ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri
kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia,
pengaruh dan imbas teknosains, mutu dan investasi serta
transformasi pada sektor pendidikan. Faktor lain yang
juga menjadi alasan pengembangan Kurikulum 2013
adalah pertama, kompetensi masa depan yang antaranya
meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan
berpikir jernih dan kritis, kemampuan
mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan,
kemampuan menjadi warga negara yang efektif, dan
kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran
terhadap pandangan yang berbeda. Kedua, fenomena
sosial yang mengemuka seperti perkelahian pelajar,
narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam
berbagai jenis ujian, dan gejolak sosial (social unrest).
Ketiga adalah persepsi publik yang menilai pendidikan
selama ini terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif,
beban siswa yang terlalu berat, dan kurang bermuatan
karakter.

Guru diharapkan memiliki kompetensi profesional
yang merupakan kemampuan yang berkenaan dengan
penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara
luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan
substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah
dan substansi  keilmuwan yang menaungi materi
kurikulum tersebut, serta menambah wawasan
keilmuwan guru. Melalui pemanfaatan teknologi di
bidang informasi dan komunikasi, guru diharapkan
mampu menguasai substansi keilmuwan yang terkait
dengan bidang studi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya akan terus terpacu untuk mengikuti
perkembangan informasi dan memperluas keilmuwan
sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Revolusi teknologi masa kini, khususnya komputer
dan internet telah mengubah cara pandang dan berpikir
secara praktis dan efisien pada masyarakat, khususnya
dan dunia pada umumnya. Dunia saat ini dihadapkan
pada ambang gerbang transisi peradaban yang berbasis
teknologi, di mana kecepatan menyampaikan dan
menangkap informasi menjadi sangat penting dalam
rangka mengembangkan bidang pendidikan (Abdullah,
2009).
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Belajar yang hanya mengandalkan pendengaran
mempunyai beberapa kelemahan, padahal hasil belajar
seharusnya disimpan hingga waktu yang lama.

Filosof Cina, Confunsius (Arifin & Setiyawan,
2012) mengatakan: apa yang saya dengar, saya lupa;
Apa yang saya lihat, saya ingat; dan apa yang saya
lakukan, saya memahami. Ungkapan Confunsius
mengisyaratkan bahwa kegiatan mendengar mempunyai
banyak kelemahan, sehingga guru harus mengemas
pembelajaran aktif dengan media yang tidak hanya
menggunakan pendengaran saja melainkan melibatkan
audio dan visual.

Sobry ( Romi, 2012), mengatakan bahwa ada
beberapa manfaat media audiovisual dalam proses
belajar mengajar, di antaranya, (a) Menarik perhatian
siswa, (b) Membantu untuk mempercepat pemahaman
dalam proses pembelajaran, (c) Memperjelas penyajian
pesan agar tidak bersifat verbalitas, (d) Mengatasi
keterbatasan ruangan, (e) Pembelajaran lebih
komunikatif, (f) Waktu pembelajaran bisa dikondisikan,
(g) Menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar, (h)
Meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, (i)
Melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, (j)
Meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa
dalam kegiatan pembelajaran.

Berkenaan dengan pembelajaran menggunakan
multimedia sebagai alternatif pembelajaran
keterampilan proses sains, Tomei (2003: 25)
mengungkapkan, selain pembentukan penguasaan
konsep, penggunaan multimedia dalam sebuah
pembelajaran seharusnya juga dapat mengembangkan
keterampilan proses seperti observasi, prediksi,
berhipotesis, mengklasifikasikan dan membuat
kesimpulan.

Media pembelajaran adalah media yang
menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri
dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi
secara terintegrasi. Secara umum manfaat yang dapat
diperoleh adalah proses pembelajaran multimedia jelas
lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar
(ceramah) dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat
lebih termotivasi dan belajar mengajar dapat dilakukan
dimana dan kapan saja (sangat fleksibel), serta sikap

dan perhatian belajar siswa dapat dipusatkan. Salah satu
dari media pembelajaran multimedia tersebut adalah
PhET dan animasi flash.

Physics Education Technology (PhET) adalah
sebuah situs yang dibuat oleh University of Colorado
dengan sponsor utama The William and Flora Hewlett
Foundation and National Science Foundation. Situs ini
menyediakan simulasi pembelajaran Fisika, Kimia, dan
Biologi yang gratis untuk diunduh (download) guna
kepentingan pengajaran di kelas atau dapat digunakan
untuk kepentingan belajar individu. Simulasi yang
disediakan PhET sangat interaktif yang mengajak siswa
untuk belajar dengan cara mengeksplorasi secara
langsung. Interaksi yang dilakukan berupa menekan
tombol, menggeser benda atau memasukan suatu data.
Kemudian saat itu juga akibat dari interaksi yang
dilakukan akan segera terlihat. Untuk eksplorasi secara
kuantitatif, simulasi PhET ini memiliki alat-alat ukur
didalamnya seperti penggaris, stop-watch, voltmeter,
dan termometer. Siswa tinggal memakainya untuk
mengukur suatu besaran. Simulasi PhET ini sendiri
mudah digunakan, selain online dan juga dapat
digunakan secara offline di rumah.

Pembelajaran fisika, materi tata surya melibatkan
peristiwa alam (kehidupan nyata) yang bersifat makro,
sehingga gejala atau kejadian fisisnya tidak semuanya
dapat dilihat secara langsung dengan panca indera.
Untuk menjelaskan dan membuat siswa dapat
memahami gejala

alam yang terjadi di sekelilingnya (tata surya), serta
untuk mengatasi keterbatasan panca indera, diperlukan
media pembelajaran yang tepat untuk membantu proses
belajar siswa, seperti simulasi PhET dan animasi flash.
Disamping itu, media yang digunakan dapat menangani
materi yang khas, yaitu materinya banyak dan sebagian
berupa hafalan serta kenyataan di lapangan dimana
sebagian guru kurang dapat menyampaikan materi ini
secara urut dan lengkap. Metode pembelajaran aktif
(active learning) menggunakan simulasi PhET dan
animasi flash diharapkan dapat mempermudah siswa
dalam mempelajari dan memahami kejadian alam dalam
tata surya secara detail dan jelas.

PEMBAHASAN
A. Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)
Keterlaksanaan RPP yang diamati selama

pembelajaran terdiri atas pengamatan KBM dan
pengelolaan kelas. Pengamatan KBM

terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan
penutup. Pengelolaan kelas terdiri dari
pembelajaran yang berpusat pada siswa, antusias

siswa, dan guru dalam pembelajaran dan waktu
sesuai alokasi.
Presentase keterlaksanaan RPP 1 adalah 96%, RPP
2 adalah 99%, dan RPP 3 adalah 99% sehingga
rata-rata adalah 98%. Nilai ini menunjukkan
bahwa secara umum RPP terlaksana dengan sangat
baik, sehingga diharapkan akan meningkatkan.
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B. Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan hasil yang dicapai pada ketuntasan

individu dan klasikal untuk indikator produk dan proses
serta perilaku karakter dalam setiap RPP, menunjukkan
bahwa pembelajaran aktif (active learning) berbasis PhET

dan Animasi Flash pada materi ajar Tata Surya siswa
kelas IX SMPN 1 TNS dapat menuntaskan tes hasil
belajar siswa dengan peningkatan signifikan.
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Gambar 4 Hasil Ketuntasan Indikator

Ketuntasan Individu THB Proses

C. Aktivitas Siswa
Aktifitas siswa yang diamati selama pembelajaran

meliputi: membaca buku atau menggali informasi dari

media lain, berdiskusi, mendengarkan penjelasan,
mencatat, melakukan pengamatan, bertanya, berpendapat,
dan aktifitas lain.
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Gambar 5 Aktivitas siswa pada ketiga pertemuan

D. Respon Siswa
Pembelajaran aktif (active learning) berbasis PhET

dan Animasi Flash pada materi ajar Tata Surya mampu
menarik minat siswa dengan menyatakan setuju dengan
pembelajaran yang telah dilakukan dan menghendaki

pembelajaran selanjutnya menggunakan model dan media
yang sama. Selain itu, ada siswa  yang menyatakan baru
terhadap buku siswa dan LKS sementara kemudahan
dalam memahami materi ajar Tata Surya melalui
pengamatan merasa mudah.
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Gambar 6 Respons siswa terhadap komponen perangkat pembelajaran

E. Kendala dalam KBM
Pada KBM pertemuan pertama, terdapat sedikit

kendala dimana terdapat siswa yang kurang perhatian
akibat penerapan pembelajaran aktif sehingga terkesan
bermain dan mengalokasian konsentrasi ke tempat lain
di luar rancangan pembelajaran. Hal ini diatasi dengan
memberikan fokus yang tepat selama KBM sehingga
semua siswa dapat benar-benar fokus.

Pada KBM kedua, siswa membutuhkan waktu lebih
dalam mengerjakan LKS karena siswa belum terbiasa
dengan menjawab permasalahan yang ada di LKS
dengan kegiatan pengamatan hal ini dapat diatasi
dengan memberi waktu lebih untuk mengajarkan
tahapan-tahapan kegiatan pengamatan mulai dari
menemukan permasalahan hingga diperoleh
kesimpulan.

Pertemuan ketiga tidak ditemukan kendala yang
berarti karena siswa beradaptasi dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa
peningkatan hasil belajar siswa yang diuraikan di atas
tentu saja didukung oleh perangkat pembelajaran yang
valid. Selama pembelajaran aktifitas siswa meningkat
sehingga pembelajaran berpusat pada siswa dan respons
positif yang diberikan siswa yang menghendaki materi
lain diajarkan dengan pembelajaran aktif berbasis PhET
dan animasi flash. Keterlaksanaan ini menunjukkan
perangkat yang dikembangkan memudahkan guru
mengajar dan siswa belajar sehingga mampu
meningkatkan hasil belajar siswa.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan dari pelaksanaan
implementasi terhadap perangkat pembelajaran yang
dikembangkan, disimpulkan bahwa perangkat
pembelajaran aktif berbasis PhET dan Animasi Flash
memiliki kelayakan, keterlaksanaan, dan keefektifan
yang baik sehingga dapat digunakan pada pembelajaran
IPA Fisika di kelas IX untuk materi Tata Surya.

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan

temuan-temuan yang diperoleh dalam uji coba terbatas,
maka perlu disarankan hal-hal berikut:
1. Menjadikan pembelajaran aktif berbasis  PhET dan

Animasi Flash sebagai salah satu alternatif untuk
mengajak siswa melakukan kegiatan pengamatan.

2. Pengorganisasian waktu dalam kegiatan
pembelajaran perlu lebih diefektifkan agar seluruh
tahapan kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan
secara utuh.

3. Mengingat penelitian hanya dilakukan pada materi
Tata Surya maka efektifitas perangkat model
pembelajaran aktif berbasis PhET dan Animasi
Flash menunjukkan adanya peningkatan hasil
belajar siswa, untuk itu perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut yang serupa pada bahan kajian lain.
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PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA
DENGAN BAHAN AJAR MULTIMEDIA FLIPBOOK

Yoyok Prasetya

Pascasarjana Universitas Negeri Malang

Abstrak

Termodinamika merupakan materi yang dianggap abstrak bagi siswa dan cenderung
dibelajarkan menggunakan metode ceramah. Metode tersebut dilakukan karena bahan ajar
berbantuan multimedia yang sering digunakan masih sedikit mengkaitkan dengan contoh
kehidupan nyata. Keadaan tersebut dapat membuat pembelajaran kurang efektif bagi  siswa
dan  tidak mampu untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Pembelajaran fisika
seharusnya menjadi wahana bagi siswa untuk  belajar dan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan
bahan ajar fisika dengan multimedia pada materi termodinamika untuk meningkatkan prestasi
belajar fisika siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar multimedia
flipbook (MFB) pada mata pelajaran fisika untuk  meningkatkan prestasi belajar fisika
siswa dan mengetahui keefektifan bahan ajar multimedia flipbook (MFB) terhadap prestasi
belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Penelitian ini menggunakan rancangan
penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) yang terdiri dari tiga
tahap utama yaitu: (1) studi pendahuluan terdiri dari studi lapangan, studi pustaka, dan
rencana pengembangan. (2) pengembangan draft produk terdiri dari penyusunan draft,
penilaian draft oleh ahli, revisi I, uji terbatas pengguna, dan revisi II, dan (3) uji coba terdiri
dari implementasi, analisis, revisi III. Hasil uji kelayakan dan uji terbatas diperoleh data
kuantitatif dari hasil pengisian angket dengan skala Likert dan data kualitatif berasal dari
saran/masukan.  Uji coba dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan produk dalam
meningkatkan prestasi belajar fisika siswa. Tahap pengembangan produk menggunakan
analisis persentase. Sedangkan uji independent sample t-test digunakan untuk analisis data
prestasi belajar fisika siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)  hasil uji
kelayakan bahan ajar oleh ahli materi diperoleh persentase komponen isi 95%,
komponen penyajian 92,05% dan kebahasaan 87,50%; sehingga diperoleh rerata persentase
penilaian ahli materi sebesar 91,52%, (2) hasil uji kelayakan bahan ajar oleh ahli media
diperoleh persentase komponen rekayasa perangkat lunak  92,50%, komponen komunikasi
visual 93,75%, sehingga diperoleh rerata persentase penilaian ahli media sebesar
93,13%, (3) hasil uji terbatas pengguna, bahan ajar memperoleh persentase
komponen  kemudahan bahan ajar MFB sebesar 95,83%, komponen kemenarikan bahan
ajar  MFB sebesar 93,75%, dan  komponen kemanfaatan bahan ajar MFB sebesar
96,88% dan (4) pembelajaran  yang menggunakan bahan ajar multimedia flipbook (MFB)
cukup efektif dalam meningkatkan prestasi belajar fisika siswa.

Kata kunci: bahan ajar fisika, multimedia flipbook (MFB), materi termodinamika, prestasi
belajar.
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PENDAHULUAN
Kedudukan Fisika di kurikulum 2013 SMK

khususnya kelompok. Teknologi dan Rekayasa
menjadi lebih penting dengan dijadikannya fisika
sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam
kelompok C (peminatan), tepatnya mata pelajaran
dasar bidang keahlian (C1). Dengan begitu, mata
pelajaran fisika diharapkan dapat membekali siswa
dalam menempuh pelajaran produktif kejuruan. Hal
ini tentu memperkuat keterkaitan antara fisika dan
mata pelajaran produktif kejuruan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
pembelajaran fisika di SMK belum dikaitkan
dengan mata pelajaran produktif. Pembelajaran
yang dilaksanakan cenderung teoritis. Hal ini
berakibat siswa tidak berminat mengikuti pelajaran
fisika dan selalu menganggap fisika itu sulit, tidak
penting serta tidak memiliki keterkaitan dengan
mata pelajaran produktif. Apa dan mengapa terjadi
demikian?, terhadap dunia pendidikan kita,
terutama pendidikan fisika merupakan kajian
menarik yang akan didiskusikan dalam seminar
nasional ini.

PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR
FISIKA DENGAN BAHAN AJAR
MULTIMEDIA FLIPBOOK (MFB)

Mata pelajaran fisika merupakan salah satu mata
pelajaran yang dipandang sulit oleh sebagian besar
siswa di sekolah menengah (Siregar, 2012), (Arum,
2012), (Purnomo, 2011) dan mahasiswa
(Sukardiyono, 2011) sehingga dapat mengakibatkan
rendahnya aktivitas belajar fisika siswa (Kurniawan,
2012). Siswa tidak berminat terhadap mata
pelajaran fisika karena mengalami kesulitan dalam
mempelajarinya, kesulitan-kesulitan itu disebabkan
karena berbagai konsep, prinsip, hukum, teori
dalam fisika terkesan rumit dan guru kurang
menunjukkan contoh penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari (Nurdin dkk, 2013). Fisika
tidak menarik, membosankan dan sulit memahami
konsep fisika dikarenakan siswa menganggapnya
terlalu banyak perumusan dan perhitungan
matematika dan bersifat abstrak (Amirudin, 2010).
Hal tersebut dapat memberikan dampak terhadap
pemahaman dan prestasi belajar fisika.

Pembelajaran fisika yang telah dilakukan di
SMK selama ini kebanyakan bersifat kooperatif
namun masih teoritis karena salah satunya
disebabkan oleh terbatasnya jam pelajaran fisika
dan sarana prasarana laboratorium khusus IPA.
Pembelajaran fisika di SMK hanya dilaksanakan

sebanyak dua jam pelajaran per minggu.
Keterbatasan jam pelajaran fisika di SMK, semakin
bertambah dengan peraturan baru dalam kurikulum
2013 yang hanya menghadirkan mata pelajaran
fisika pada kelas X dan XI. Akibatnya siswa lebih
menyukai pembelajaran produktif yang lebih
banyak menekankan kegiatan praktik dari pada
pembelajaran fisika yang cenderung teoritik.

Keterbatasan tersebut membuat para guru
dituntut untuk lebih kreatif dalam
memanfaatkan waktu serta mencari cara yang
tepat agar dapat menyampaikan materi sesuai
standar yang ditetapkan pemerintah. Sebaiknya
paraguru mampu menyajikan pembelajaran
fisika di SMK dengan lebih aplikatif, karena
dalam penelitian Tural (2013) dijelaskan
bahwa jika pembelajaran fisika hanya
menekankan pada teori saja maka siswa akan
cenderung untuk menghafal dan akan
melupakan materi tersebut dengan cepat.
Sesuai dengan pendapat Hsu (2006:541) bahwa
aktivitas pembelajaran yang tidak dimulai dari
kehidupan nyata membuat siswa tidak dapat
mengaplikasikan apa yang dipelajari untuk
memecahkan masalah di kehidupan nyata.

Salah satu cara yang dapat membantu
penyampaian materi fisika dengan baik adalah
menggunakan pembelajaran yang dapat
membawa siswa mempelajari fisika dengan
konteks sehari-hari berbantuan media. Menurut
Dong (2005) dan Aina (2013), pada
pelaksanaannya guru dapat menggunakan
pembelajaran kontekstual yang menitikberatkan
pada pengembangan kemampuan, keahlian dan
pemahaman sehingga proses pembelajaran
menjadi berarti bagi siswa. Teknologi
multimedia dapat membantu pembelajaran
kontekstual dengan memerlukan bahan ajar
yang tepat dan berisi materi yang kontekstual
pula. Salah satu media pembelajaran yang
diharapkan dapat menciptakan suasana belajar
yang menarik dan kondusif yaitu dengan
penggunaan multimedia Flipbook. Penggunaan
multimedia Flipbook dapat menambah
motivasi belajar siswa dan juga dapat
mempengaruhi prsetasi belajar (Sugianto,
2013), (Widoyo, 2012).
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Gambar 1.4 Cuplikan Percobaan

Pada tahap diskusi/eksperimen, kondisi kelas
harus dalam keadaan tenang agar tidak mengganggu
kelompok lain atau kelas lainnya. Setiap siswa
dalam satu kelompok dikondisikan untuk selalu
bekerjasama. Apabila terdapat kelompok yang
mengalami kesulitan, guru harus memberikan
bimbingan. Pada tahap ini, guru dapat melakukan
penilaian kinerja pada siswa dan siswa diarahkan
untuk mendiskusikan pertanyaan pada LKS serta
siswa diarahkan supaya mendiskusikan jawaban
mereka terhadap kasus di bagian fenomena.

Materi, pada bagian ini (Contoh cuplikan ada
pada gambar 1.5), berisi uraian materi yang telah
siswa pelajari dan bertujuan untuk mengecek
konsep yang siswa peroleh pada bagian video
fenomena dan kegiatan atau percobaan.
Setelah kegiatan diskusi selesai, setiap
pertanyaan diskusi dibahas dengan cara satu
kelompok mempresentasikan hasilnya dan
kelompok lainnya menanggapi. Apabila
jawabannya sudah benar, maka jawaban
tersebut ditulis di papan tulis. Pada tahap ini,
guru perlu memberikan penguatan materi
kepada siswa dan memberikan penjelasan
terhadap konsep yang sulit agar siswa tidak
mengalami kesalahan konsep.

Gambar 1.5 Cuplikan Materi

Contoh Soal dan Rangkuman; contoh soal
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa,
bagian ini berisi contoh soal dan penyelesaiannya.
Siswa di bimbing untuk memahami contoh soal.
Rangkuman diletakkan di akhir bab siswa dapat
mengingat kembali konsep-konsep utama yang
telah mereka pelajari. Contoh cuplikan contoh soal
dan rangkuman dapat dilihat pada gambar 4.5 dan
4.6 berikut.

Gambar 1.6 Cuplikan Contoh Soal  Gambar
1.7 Cuplikan Rangkuman

Tugas dan Uji Kompetensi siswa mengerjakan
soal-soal, bertujuan untuk melatih kemampuan
siswa dalam menyelesaikan persoalan dan
meningkatkan kreatifitasnya. Sebagai uji
kompetensi terhadap pemahaman siswa tentang
materi termodinamika, siswa mengerakan soal-
soalnya dengan baik dan benar. Siswa diharapkan
mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Contoh
cuplikan tugas dan uji kompetensi dapat dilihat
pada gambar 1.8 dan 1.9 berikut.
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Gambar 1.8 Cuplikan Tugas Gambar 1.9 Cuplikan Uji Kompetensi Proyek;

Di akhir bab I dan II siswa diharapkan
membuat sebuah tugas akhir (proyek). Proyek ini
bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa
tentang materi pada setiap babnya. Contoh cuplikan
proyek dapat dilihat pada gambar 1.10 berikut.

Gambar 1.10 Cuplikan Materi

Desain penelitian ini merupakan desain
penelitian dan pengembangan (Research and
Development) Borg and Gall (dalam Sukmadinata,
2008:189). Penelitian  dan pengembangan ini
bertujuan untuk mengembangkan suatu produk
bahan ajar fisika yang diperuntukkan  bagi SMK.
Salah satu SMK yang dijadikan sebagai tempat
ujicoba produk adalah SMK Negeri 8 Malang.
Langkah-langkah pengembangan tersebut terdiri
dari tiga tahap, yaitu:  (1) tahap pendahuluan,
(2) tahap pengembangan, (3) tahap pengujian.

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian di SMK Negeri 8

Malang disimpulkan bahwa terjadi peningkatan
prestasi belajar fisika siswa. Peningkatan itu terjadi
pada proses dan produk pembelajaran. Uraian lebih
rinci ialah sebagai berikut.

Pertama, hasil uji kelayakan bahan ajar
oleh ahli materi diperoleh persentase komponen
isi 95%, komponen penyajian 92,05% dan
kebahasaan 87,50%; sehingga diperoleh rerata
persentase penilaian ahli materi sebesar 91,52%.

Kedua, hasil uji kelayakan bahan ajar oleh ahli
media diperoleh persentase komponen rekayasa
perangkat lunak 92,50%, komponen
komunikasi visual 93,75%, sehingga diperoleh
rerata persentase penilaian ahli media sebesar
93,13%.

Ketiga, hasil uji terbatas pengguna, bahan ajar
memperoleh persentase komponen  kemudahan
bahan ajar MFB sebesar 95,83%, komponen
kemenarikan bahan ajar  MFB sebesar 93,75%,
dan  komponen kemanfaatan bahan ajar MFB
sebesar 96,88%.

Keempat, pembelajaran yang menggunakan
bahan ajar multimedia flipbook (MFB) cukup
efektif dalam meningkatkan prestasi belajar fisika
siswa.

Oleh sebab itu para guru dituntut untuk lebih
kreatif dalam memanfaatkan waktu serta mencari
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cara yang tepat agar dapat menyampaikan materi
sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
Sebaiknya para guru mampu menyajikan
pembelajaran fisika di  SMK dengan lebih
aplikatif, bisa dengan menngunakan bahan ajar
Multimedia Flipbook yang   telah dikembangkan
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa.
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Abstrak

Penalaran ilmiah memiliki peranan penting dalam penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut harus
dimiliki oleh calon pendidik khususnya pendidik di bidang fisika. Namun, alat ukur kemampuan
penalaran ilmiah yang sudah ada masih umum dan tidak dikhususkan pada bidang fisika. Oleh
karena itu tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrumen pengukuran kemampuan
penalaran ilmiah fisika. Metode penelitian pengembangan ini merujuk pada metode R&D Borg and
Gall dan Sugiyono yang disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu (1) studi pendahuluan, (2) Desain
produk, (3) Validasi produk, (4) uji coba produk, dan (5) revisi produk akhir. Jenis data yang
diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif digunakan sebagai data
kelayakan instrumen dan data kualitatif digunakan sebagai acuan revisi produk. Hasil analisis data
terhadap validasi dan uji coba produk dapat disimpulkan bahwa produk instrumen layak digunakan
sebagai pengukuran kemampuan penalaran ilmiah fisika dan kemampuan penalaran ilmiah fisika
dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu Hypothetical Deductive dan Empirical Inductive.

Kata kunci: Empirical inductive, hypothetical deductive, penalaran ilmiah.

Abstract

Scientific reasoning has an important role for solving problem. These abbilities must be owned by
prior teacher, especially physics teacher. However, measuring scientific reasoning skills test
already was still common and did not confined to physics area. Therefore, the aim of this research
developed instruments scientific reasoning skill physics test. Research method based on the
method of R & D Borg and Gall and Sugiyono were approporiated to research needed, called (1)
a preliminary study, (2) Design products, (3) Validation of the product, (4) testing the product,
and (5) product revision end. The type of data is acquired include quantitative and qualitative
data. Quantitative data is used to feasibility study instrument of data and Qualitative data is used
to the reference product revision. The results of the data analysis from the validation and testing
of the products were concluded that the product could used instrument scientific reasoning Skill
physics test and scientific reasoning skills of physics could be classified into two types,
Hypothetical Deductive and Inductive Empirical.

Keywords: Empirical inductive, hypothetical deductive, scientific reasoning.

PENDAHULUAN
Kebermaknaan belajar pengetahuan fisika akan

terwujud jika dilakukan dengan beberapa cara metode
ilmiah dan disertai penalaran kognitif terhadap data
yang diperoleh maupun gejala alam yang teramati
(Wilhelm dkk, 2007). Selain itu, rancangan

pembelajaran berdasarkan metode ilmiah juga dapat
mengembangkan kemampuan penalaran ilmiah dan
keterampilan ilmiah siswa (Wenning, 2011). Sejumlah
studi lain telah menunjukkan bahwa pembelajaran fisika
pada kelompok siswa yang belajar dengan desain
pembelajaran student centered memiliki hasil belajar
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yang lebih tinggi dibandingkan dengan desain
pembelajaran teacher centered (Khan, 2009; Shofiah &
Hendratto, 2009).

Salah satu ciri pendekatan pembelajaran student
centered adalah adanya pembelajaran yang aktif
(Silberman, 2007) yang ditandai dengan adanya peran
aktif siswa dalam belajar. Salah satu desain
pembelajaran aktif adalah pembelajaran Berbasis
Masalah (Problem Based Learning atau PBL), karena
desain PBL dapat memicu aktivitas siswa (Arends,
2008:51). Adanya masalah dalam desain PBL dapat
membangkitkan kreativitas dan kemampuan kognitif
siswa untuk memecahkan masalah yang disajikan
(Hegde & Meera, 2012; Kohl & Finkelstein, 2006).
Hasil Studi telah menunjukkan desain pembelajaran
berbasis masalah dapat memberikan dampak pada
peningkatan hasil belajar siswa (Atan dkk, 2005;
Ibrahim & Rebello, 2012; Gonen & Basaran, 2008).

Ciri PBL adalah adanya masalah yang harus
dipecahkan oleh siswa (Arends, 2008:41), maka
keberhasilan proses menyelesaikan masalah sangat
dipengaruhi oleh keterampilan berpikir dan kemampuan
berpikir kritis (Meador, 1997:71). Kemampuan berpikir
siswa yang tinggi memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap keberhasilan memecahkan masalah
yang lebih efektif (Abdullah & Shariff, 2008; Ozden &
Gultekin, 2008; Setyowati, A., 2011). Jika keputusan
masalah yang efektif hanya ada pada individu siswa
yang memiliki kemampuan berpikir tinggi, maka akan
terlihat ironis bahwa pembelajaran hanya didominasi
siswa tingkat tinggi sedangkan siswa rendah sebagai
minoritasnya atau hanya pelengkap. Oleh karena itu,
diperlukan pula strategi pembelajaran yang dapat
mengakomodir kemampuan seluruh siswa sehingga
tidak menutup kemungkinan siswa berkemampuan
kognitif rendah dapat berubah menjadi berkemampuan
kognitif tinggi.

Penalaran ilmiah mempunyai peran penting dalam
proses pemecahan masalah (Khan & Ullah, 2010;
Moore & Rubbo, 2012). Ketika siswa memiliki
keterampilan memecahkan masalah yang tinggi, maka
dapat memberikan dampak pada pencapaian hasil
belajar siswa yang lebih efektif (Nieminen dkk, 2012;
Stephans & Clement, 2010). Namun, hasil studi
berlawanan menunjukkan tidak adanya hubungan antara
desain pembelajaran dengan kemampuan penalaran
ilmiah siswa terhadap hasil belajar (Wirtha & Rapi,
2008) akan tetapi hasil tersebut dikarenakan strategi
belajar yang digunakan tidak mendesain siswa dapat
berinteraksi secara heteregon dengan efektif. Oleh
karena itu, desain pembelajaran berbasis masalah perlu
memperhatikan dan mengkondisikan adanya ruang
interaksi antar kemampuan penalaran ilmiah siswa
dalam memecahkan masalah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dirasa perlu untuk
dilakukan pengembangan instrumen pengukuran
kemampuan penalaran ilmiah fisika. Oleh karena itu,
dilakukan penelitian pengembangan yang berjudul
“Pengembangan Instrumen Pengukuran Kemampuan
Penalaran Ilmiah Fisika (Kajian Kemampuan Penalaran
Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Fisika)”

METODE
Penelitian ini adalah jenis penelitian pengembangan,

sehingga penelitian ini dirancang untuk memperoleh
produk yaitu instrumen pengukuran kemampuan
penalaran ilmiah fisika. Langkah-langkah penelitian
pengembangan ini merujuk pada strategi pelaksanaan
penelitian pengembangan Borg dan Goll dan Sugiyono
yang disesuaikan dengan kondisi penelitian yang akan
dilakukan. Oleh karena itu, langkah penelitian
pengembangan ini yaitu, (1) studi pendahuluan, (2)
Desain Produk, (3) Validasi produk, (4) Uji coba
instrumen, dan (5) revisi produk akhir.

Jumlah instrumen tes kemampuan penalaran ilmiah
masing-masing sebanyak 15 butir soal terdiri dari soal
ganjil dan genap. Instrumen pengukuran kemampuan
penalaran ilmiah kemudian dilakukan validasi isi dan
konstruk. Validasi isi dan konstruk diberikan kepada
dosen fisika. Hasil validasi isi digunakan sebagai acuan
revisi instrumen pengukuran. Kemudian, instrumen tes
kemampuan penalaran ilmiah dilakukan uji coba produk
terhadap 38 siswa.

Jenis data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan
data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil nilai
uji validasi rata-rata setiap butir instrumen pengukuran.
Nilai kuantitatif tersebut dianalisis sehingga dapat
diketahui tingkat kelayakan untuk setiap butir instrumen
pengukuran kemampuan penalaran ilmiah. Sedangkan
data kualitatif berupa saran, kritik, dan tanggapan pada
setiap butir instrumen digunakan sebagai acuan dalam
melakukan revisi akhir instrumen pengukuran
kemampuan penalaran ilmiah fisika.

Teknik analisis nilai rata-rata validasi berdasarkan
pada Arikunto (2002:216) yang menyatakan bahwa
untuk mengetahui peringkat nilai akhir pada setiap butir
angket penelitian, jumlah nilai yang diperoleh dibagi
dengan jumlah skor total. Skala penilaian yang
digunakan terbagi menjadi 4 level kriteria penilaian.
Kriteria penilaian dilihat dari prosentase terhadap
analisis rata-rata yang digunakan dalam menentukan
tingkat kelayakan instrumen pengukuran kemampuan
penalaran ilmiah. Kriteria penilian adalah pada Tabel 1
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Tabel 1. Prosentase Kriteria Penilaian Kelayakan
Rata-rata Kategori

76% – 100%
51% – 75%

26% – 50% Kurang valid/revisi sebagian
0% – 25% Tidak valid/revisi total

Layak
Cukup layak
Kurang  layak
Tidak layak

(Arikunto, 2002)

Hasil validasi uji validasi dosen menunjukkan
bahwa delapan instrumen pengukuran keterampilan
penalaran ilmiah layak digunakan sebagai alat ukur
kemampuan penalaran ilmiah fisika.

Instrumen kemampuan penalaran ilmiah
diujicobakan kepada 38 mahasiswa. Hasil data
kemampuan penalaran ilmiah menunjukkan kemampuan
penalaran ilmiah mahasiswa dapat dikelompokan
menjadi hypothetical deductive dan empirical inductive.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Validasi

Data yang diperoleh dalam validasi isi dan konstruk
oleh validator adalah data kualitatif dan data kuantitatif.
Data kuantitatif diperoleh dari hasil akumulasi nilai
validasi terhadap setiap butir instrumen pengukuran
penalaran ilmiah. Data kualitatif diperoleh dari hasil
kritik dan saran terhadap setiap butir instrumen
pengukuran kemampuan penalaran ilmiah fisika.

Data hasil uji kelayakan oleh validator digunakan
sebagai tolak ukur nilai kelayakan setiap butir instrumen
pengukuran kemampuan penalaran ilmiah. Skor
prosentase penilaian kelayakan setiap aspek ketermpilan
pada Tabel 2.

Tabel 2. Skor Penilaian Kelayakan Instrumen
Pengukuran Kemampuan Penalaran Ilmiah

No Keterampilan Nilai Rata-
rata Kategori

1 Penalaran
Konservasi Massa

8 88.9% Layak
9 100.0% Layak

2 Penalaran
Konservasi
Volume 8 88.9%

Layak

3 Penalaran
Pengurutan

7 77.8% Layak
8 88.9% Layak

4 Penalaran
Proporsional

7 77.8% Layak
7 77.8% Layak

5 Penalaran Kontrol
Variabel 7 77.8%

Layak

6 Penalaran Kontrol
Variabel dan
probabilitas

6 66.7%
Cukup
Layak

6 66.7%
Cukup
Layak

5 55.6%
Cukup
Layak

7 Penalaran Kontrol
Probabilitas

7 77.8% Layak
7 77.8% Layak

8 Penalaran Korelasi
6 66.7%

Cukup
Layak

6 66.7%
Cukup
Layak

Nilai  Rata-rata
total

104
77.0% Layak

Data hasil uji kelayakan oleh validator terhadap
setiap butir instrumen pengukuran menunjukkan bahwa
seluruh butir instrumen layak digunakan sebagai
instrumen pengukuran. Skor rata-rata total uji validasi
instrumen menunjukkan bahwa instrumen pengukuran
layak digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur
kemampuan penalaran ilmiah fisika.

Data kualitatif digunakan diperoleh dari hasil kritik
dan saran disetiap butir instrumen pengukuran. Hasil
kritik dan saran pada keterampilan kontrol variabel dan
probabilitas untuk butir soal tipe 3 terdapat saran untuk
mengganti bahasa di bagian gambar, permasalahan soal
lebih diperjelas dan disesuaikan dengan keterampilan
yang akan diukur. Secara keseluruhan setiap butir soal
lebih diperhatikan tatatulis terhadap keselahan
pengetikan dan tingkat kejelasan keterbacaan soal.

Hasil Uji Coba Instrumen
Hasil uji coba instrumen pengukuran kemampuan

penalaran ilmiah terhadap 40 mahasiswa menunjukkan
tingkat pembagian keterampilan penalaran ilmiah fisika
mahasiswa menjadi dua jenis yaitu empirical reasoning
dan Hypothetical Deductive.

Data uji coba penelitian diperoleh dari hasil tes
penalaran ilmiah siswa. Nilai penalaran ilmiah fisika
siswa diperoleh dari jumlah skor jawaban benar tiap
siswa. Jumlah butir soal penalaran ilmiah sebanyak 30
soal dengan skor maksimal adalah 15. Deskripsi data
nilai penalaran ilmiah siswa hasil uji coba disajikan
pada Tabel 3.

Tabel 3. Deskripsi Data Penalaran Ilmiah

N Mean
Std.

Deviation Minimum Maximum

Penalaran
ilmiah
kelas uji
coba

38 11.297 4.983 4 14

Total 38 11.297 4.983 4 14

Berdasarkan Tabel 3 nilai rata-rata ( ) data
penalaran ilmiah kelas uji coba adalah 11,297, standar
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deviasi (s) adalah 4,983, skor tertinggi data adalah 4 dan
terendah 14.

Data skor penalaran ilmiah di kelas uji coba
kemudian dibagi menjadi dua tingkatan kemampuan
penalaran fisika, yaitu hypothetical deductive (HD) dan
empirical inductive (EI). Tabel 4 berikut disajikan
deskripsi statistik nilai kemampuan penalaran ilmiah
kelas uji coba.

Tabel 4. Deskripsi Sekor Penalaran Ilmiah
Hypothetical Deductive dan Empirical Inductive

N Mean
Std.

Deviation Minimum Maximum

hypothetical
deductive 18 13.17 2.244 10 14

empirical
inductive 20 9.83 2.803 4 9

Total 38 11.297 5.997 4 14

Kemampuan penalaran hypothetical deductive (HD)
adalah siswa yang memiliki sekor kemampuan
penalaran 10-15 dan empirical inductive (EI) adalah 0-
9. Berdasarkan Tabel 4 dapat dijelaskan bahwa
sebanyak 18 mahasiswa memiliki kemampuan
penalaran ilmiah HD dengan rata-rata 13,17 untuk
rentang skor 10-14, dan sebanyak 20 mahasiswa
memiliki kemampuan penalaran ilmiah EI dengan rata-
rata 9,83 untuk rentang sekor 4-9.

Produk Akhir Instrumen
Berdasarkan data hasil validasi dan analisis data

hasil uji coba serta pembahasan dapat disimpulkan
bahwa instrumen pengukuran kemampuan penalaran
ilmiah fisika layak digunakan untuk pengukuran
kemampuan penalaran ilmiah fisika. Meskipun
demikian,  instrumen pengukuran kemampuan
penalaran ilmiah fisika masih perlu dilakukan perbaikan
di beberapa bagian berdasarkan saran, kritikan, dan
tanggapan dari validator sehingga dengan perbaikan
tersebut dihasilkan produk instrumen pengukuran
kemampuan penalaran ilmiah fisika yang lebih baik.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka
kesimpulannya adalah
1. Instrumen Physics  Scientific Reasoning Test siap

digunakan sebagai alat ukur pengukuran
kemampuan penalaran ilmiah fisika

2. Kemampuan penalaran ilmiah fisika terbagi
menjadi dua jenis yaitu Hypothetical Deductive dan
Empirical Inductive.

Saran
Saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut

1. Instrumen pengukuran kemampuan penalaran
ilmiah ini disarankan untuk dilakukan uji coba yang
lebih luas lagi terutama pada tingkatan sekolah
menengah dan dasar, sehingga jenis kemampuan
penalaran ilmiah fisika dapat lebih spesifik disetiap
jenjang umur

2. Instrumen pengukuran kemampuan penalaran
ilmiah disarankan untuk digunakan sebagai
penelitian eksperimen untuk mengetahui
pengaruhnya terhadap kemampuan kognitif.
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Abstrak

Ada dua proses kognitif utama yang terjadi dalam problem solving, yaitu representasi
masalah dan argumentasi. Terkait dengan problem solving belum banyak penelitian tentang
argumentasi yang terjadi di dalamnya. Argumentasi merupakan proses pengajuan klaim dan
penyediaan pembenaran atas klaim tersebut menggunakan bukti-bukti. Argumentasi
merupakan proses berpikir informal yang mendasar serta berperan sentral dalam
kemampuan intelektual seseorang berkaitan dengan problem solving dan pengambilan
putusan. Berdasarkan hal itu telah dilakukan penelitian awal tentang profil argumentasi
siswa dalam menyelesaikan masalah fisika. Subjek penelitian adalah siswa kelas XII IPA
SMAN 2 Sampit yang berjumlah 30 orang. Data diperoleh melalui tes keterampilan
argumentasi. Ditemukan nilai rata-rata siswa (dengan jawaban benar)  86,5 sedangkan skor
rata-rata keterampilan argumentasinya adalah 34,8. Hal ini menunjukkan bahwa
penguasaan materi sangat baik sedangkan keterampilan argumentasi masih rendah. Temuan
lainnya adalah sebagian besar klaim disertai data dan warrant, namun backing dan
qualifier sangat sedikit. Rebuttal tidak ditemukan dari keseluruhan argumen yang diberikan.
Hasil ini menrekomendasikan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang
keterampilan argumentasi siswa.

Kata  kunci: Keterampilan Argumentasi

Abstract

There are two major cognitive processes that occur in problem solving, problems
representation and argumentation. Related to problem solving has not been much research
on argumentations that occur in it. The argumentation is the process of posing claim and
providing justification for the claim using evidence. The argumentation is a fundamental
informal thinking process and played a central role in a person's intellectual abilities related
to problem solving and decision making. Based on this initial research has been done on the
profile of students argumentation in solving physics problems. The subjects were students of
XII grade SMAN 2 Sampit which numbered 30 people. Data obtained through
argumentation skills test. The average value of students (the correct answer) 86.5, while the
average score of argumentation skills was 34.8. This suggests that mastery of the material is
very good while the argumentation skills are still low. Other findings are mostly claims
accompanied data and warrant, but very little backing and qualifier. Rebuttal not found
from the whole argument. These results suggest for more research on students'
argumentation skills.

Keywords: Argumentation Skills

PENDAHULUAN
Membantu siswa dalam membangun kemampuan
problem solving yang lebih baik adalah salah satu aspek
yang terpenting dalam pembelajaran fisika (Shekoyan,
2009). Di samping meningkatkan penguasaan
pengetahuan (content knowledge) guru juga dituntut
untuk mengajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
termasuk problem solving agar siswa dapat membangun
keterampilan kognitifnya secara lebih baik. Masalah

dalam pembelajaran biasanya sengaja dibuat untuk
memberikan latihan pada siswa.

Keterampilan yang penting dalam problem solving
adalah kemampuan berargumentasi secara koheren
terhadap setiap aksi dan solusi yang dihasilkan (Cho dan
Jonassen, 2002). Argumentasi adalah proses pengajuan
klaim dan penyediaan pembenaran atas klaim tersebut
menggunakan bukti-bukti. Argumentasi merupakan
proses berpikir informal yang mendasar serta berperan
sentral dalam kemampuan intelektual seseorang
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berkaitan dengan problem solving, membuat
pertimbangan, pengambilan putusan, dan formulasi ide-
ide. Argumentasi menuntut seorang problem solver
untuk mengidentifikasi berbagai perspektif alternatif,
sudut pandang, dan pendapat yang bervariasi;
membangun dan memilih solusi yang tepat dan masuk
akal; dan mendukung solusi yang diambil dengan data
dan bukti (Voss, 2006).

Sebagai pola penalaran ilmiah, argumentasi
didukung oleh filsafat ilmu dan juga dari perspektif
psikologi perkembangan. Pola penalaran ilmiah ini juga
sejalan dengan pendekatan baru dalam psikologi
perkembangan yang mengklaim bahwa beberapa
elemen dari penalaran ilmiah terikat konteks dan
beberapa elemen lainnya bebas konteks. Beberapa
penelitian telah menunjukkan argumentasi dapat
digunakan untuk menilai kualitas penalaran ilmiah
dalam pembelajaran berbasis inkuiri. Kajian yang lebih
mutakhir telah menggunakan argumentasi sebagai
model untuk mendorong peningkatan penalaran ilmiah
dalam pembelajaran berbasis inkuiri (Osborne, 2010).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penalaran ilmiah
di kelas sains dapat ditingkatkan dengan menerapkan
argumentasi. Selain itu, peran guru dalam membina
argumentasi juga sangat penting (Osborne et al, 2004).
Hollabaugh, 1995, telah meneliti pola-pola argumentasi
siswa dalam pembelajaran kooperatif dengan
menggunakan model argumentasi Toulmin. Manurung,
2013, mengidentifikasi argumentasi mahasiswa calon
guru pada konsep kinematika.

Kedua peneliti terakhir yang disebutkan di atas,
menggunakan soal fisika berstruktur lengkap (well-
structured problems) dalam meneliti argumentasi siswa,
padahal argumentasi adalah sebuah variabel yang secara
signifikan dapat menjadi prediktor performa siswa pada
keduanya, baik soal berstruktur lengkap maupun
berstruktur tak lengkap (Jonassen, 1997). Hal ini
menyebabkan penelitian dari kedua peneliti tersebut
nampak masih kurang atau dapat dikatakan agak
timpang. Cho dan Jonassen, 2002, telah meneliti
argumentasi siswa terkait dengan soal berstruktur tak
lengkap dalam seting pembelajaran online, tetapi
fokusnya adalah pada efek pemberian scaffolding
argumentasi. Mereka mensinyalir bahwa siswa
menggunakan lebih banyak argumentasi dalam soal
berstruktur tak lengkap. Voss, 2006, telah meneliti
penggunaan model Toulman dalam menyelesaikan
masalah berstruktur tak lengkap namun persfektifnya
adalah pada bidang filsafat sains yang menghasilkan
rekomandasi adanya dua level problem solving (low
level process dan high level process), hasil ini tentu
kurang menyentuh bidang pengajaran sains.

Argumentasi kolaboratif berbeda dengan
pemahaman umum argumentasi sebagai debat atau
retorika persuasif, dan bertentangan dengan makna
argumentasi sebagai konflik lisan atau pertengkaran
(Andriessen, 2006). Andriessen mengklaim bahwa
argumentasi kolaboratif adalah inti dari wacana dalam
ilmu pengetahuan, merupakan wahana penilaian teori
bersaing yang dihadapkan dengan data, dan komunitas

ilmiah menemukan kesepakatan. Secara lebih luas,
argumentasi kolaboratif dapat dilihat sebagai proses
pengambilan keputusan yang digunakan di berbagai
bidang profesi seperti kedokteran, teknik, dan bisnis. Ini
adalah bentuk pemikiran kritis produktif ditandai
dengan evaluasi klaim dan bukti-bukti pendukung,
pertimbangan alternatif, beban biaya dan manfaat, dan
eksplorasi implikasi.

Para peneliti dalam ilmu pembelajaran telah
mengusulkan bahwa argumentasi, khususnya
argumentasi kolaboratif, dapat menjadi strategi
pembelajaran yang sangat efektif (Andriessen, 2006).
Argumentasi dapat membantu peserta didik untuk
memahami isi wacana, meningkatkan minat dan
motivasi mereka, dan meningkatkan kinerja pada tugas
pemecahan masalah (Shinn, 2003). Siswa kelas enam
yang lebih termotivasi dalam diskusi argumentatif cerita
dalam diskusi pembacaan cerita tradisional.

Teori dan beberapa hasil penelitian yang telah
disebutkan di atas mendorong penelitian lebih lanjut
tentang argumentasi.  Fokus utama yang perlu mendapat
perhatian belum tampak jelas. Hal ini dapat diatasi jika
terdapat fakta empirik sebagai pijakan awal. Dengan
adanya data pendukung maka masalah nyata yang ada di
lapangan akan sangat memberi makna pada penelitian
yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan pemikiran di atas maka telah
diadakan penelitian awal tentang keterampilan
argumentasi siswa dalam menyelesaikan fisika.
Harapannya adalah akan diperoleh hasil yang dapat
mendeskripsikan profil keterampilan argumentasi siswa.
Selanjutnya berdasarkan deskripsi yang ada akan dapat
diberikan rekomendasi untuk fokus penelitian lanjutan
mengenai masalah terkait.

METODE
Metode yang digunakan adalah penelitian survei dengan
sedikit penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud adalah
pada instrumen yang digunakan. Penelitian survei
biasanya menggunakan angket tetapi penelitian ini
menggunakan instrumen tes keterampilan argumentasi.

Penelitian dilaksanakan di SMAN 2 Sampit pada
tanggal 30 Agustus 2014. Subjek sebanyak 30 siswa
dipilih secara acak dari keseluruhan 140 siswa kelas XII
IPA SMAN 2 Sampit.

Instrumen yang digunakan adalah Tes
Keterampilan Argumentasi yang diadopsi dari
instrumen yang kembangkan oleh Acar (2008). TKA ini
menggunakan model argumentasi Toulmin. Toulmin
(2003) mengidentifikasi tahap-tahap argumentasi, yaitu
claim, data, warrant, backing, qualifier, dan rebuttal.
Penggunaan model argumentasi Toulmin dalam
menganalisis argumentasi telah dilakukan secara luas.

Bentuk TKA yang digunakan adalah soal esai fisika
SMA yang pada bagian akhir jawaban siswa diminta
menuliskan argumentasi untuk jawabannya. Soal yang
diberikan dilengkapi dengan data pendukung yang cukup
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untuk dijadikan pendukung atau bukti bagi claim yaitu
data, warrant, backing, qualifier.

Data hasil penelitian diperoleh dengan memberi skor
pada jawaban siswa dan argumentasi yang diberikan.
Untuk skor argumentasi digunakan aturan sebagai
berikut:

Tabel 1 Penskoran Bukti untuk Argumentasi Siswa
Skor Deskripsi

0
1
2

Klaim tanpa bukti atau bukti salah
Klaim dengan satu  bukti benar
Klaim dengan dua  bukti benar

HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh hasil berupa
skor penguasaan konsep fisika dan skor keterampilan
argumentasi siswa sebagai berikut:

Tabel 2 Skor Penguasaan Konsep Fisika dan
Keterampilan Argumentasi Siswa

Data N Mean Maks Min
Penguasaan

Konsep Fisika
30 86,5 92 63,5

Keterampilan
Argumentasi

30 34,8 40 23

Dari data pada Tabel 2 dapat diketahui bahwa
penguasaan siswa terhadap konsep sangat baik,
sedangkan kemampuan argumentasi masih rendah.
Penguasaan konsep memang bukan fokus dari penelitian
ini. Yang menjadi fokus perhatian adalah kemampuan
argumentasi.

Informasi lain yang diperoleh dari hasil tes cukup
banyak.  Umumnya siswa menjawab dengan benar
namun bukti untuk argumen tidak ada atau salah. Ada
sedikit siswa yang menjawab salah tetapi argumen yang
diberikan benar. Umumnya bukti argumen yang
diberikan berupa data dan backing, serta sedikit warrant
dan qualifier. Sedangkan rebuttal tidak ditemukan. Tes
keterampilan argumentasi disusun sedemikian rupa
sehingga menyediakan bukti untuk argumen berupa
data, warrant, backing, qualifier. Rebuttal tidak
disediakan karena memerlukan bukti dari luar yaitu
bukan berasal dari yang tersediadalam  soal tes.

Fakta ini menunjukkan bahwa kemampuan
argumentasi siswa masih rendah baik secara kuantitatif
maupun kualitatif. Rendah  secara kuantitatif terlihat dari
skor pada Tabel 2. Rendah secara kualitatif terlihat dari
komponen bukti berdasarkan model argumentasi
Toulmin yang tidak muncul semua secara merata,
bahkan ada aspek yang tidak muncul sama sekali.

Banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan
argumentasi seseorang, dan sebanyak itu pula

kemungkinan penyebab rendah atau tingginya
kemampuan argumentasi siswa.  Faktor utama yang
sangat mempengaruhi hasil-hasil belajar tentunya model
pembelajaran yang digunakan. Model-model
pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan
argumentasi di antaranya yang utama adalah inkuiri
(Acar, 2008), pembelajaran kooperatif (Hollabaugh,
1995; Kitchener, 1983), Argument-Driven Inquiry
(ADI), dan Collaborative Argumentation-Based
Learning (CABLE). Dua model yang pertama sudah
sangat dikenal sedangkan dua yang terakhir relatif baru
dan kurang dikenal. Walau demikian dari hasil
wawancara yang kami lakukan terhadap guru yang
mengajar, inkuiri dan pembelajaran kooperatif
merupakan model yang hampir selalu digunakan.
Berdasarkan fakta ini maka faktor model pembelajaran
dapat direduksi dari kemungkinan penyebab rendahnya
kemampuan argumentasi siswa.

Faktor lain yang dapat dipertimbangkan adalah
interaksi antarsiswa dan tipe pertanyaan yang diajukan
(Jonassen,1997). Bukti argumen yang didominasi data
menunjukkan kurangnya variasi, padahal soal tes yang
diberikan sudah menyediakan informasi yang cukup.
Interaksi antara siswa yang satu dengan yang lain dalam
diskusi tentu dapat memperkaya pola pembuktian
argumen mereka. Faktor ini tipe pertanyaan yang
dimaksud disini tidak berlawanan dengan kekayaan
informasi yang diberikan dalam soal tes. Walaupun
banyak informasi disediakan dalam teks soal yang
mengarahkan pada bukti argumen tetapi pertanyaan yang
diajukan bersifat close-ended dan memiliki jawaban
tunggal maka hal ini justru mengkerucutkan variasi bukti
argumen siswa. Keadaan akan berbeda kalau tipe
pertanyaan yang diajukan bersifat open-ended atau
memiliki lebih dari satu kemungkinan jawaban yang
benar. Dengan tipe pertanyaan yang tidak close-ended
dan tidak memiliki jawaban tunggal maka dapat diduga
bahwa variasi bukti argumen siswa menjadi lebih besar
dan kemampuan argumentasi siswa juga meningkat.

PENUTUP

Simpulan
penguasaan siswa terhadap konsep fisika sangat baik
dengan skor rata-rata 86,5, sedangkan kemampuan
argumentasi masih rendah dengan skor rata-rata 34,8.
Secara kualitatif berdasarkan model argumentasi
Toulmin kemampuan argumentasi siswa juga sangat
rendah, yang terlihat dari bukti argumen yang tidak
muncul semua secara merata, bahkan ada aspek yang
tidak muncul sama sekali.

Saran
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Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada topik
argumentasi siswa khususnya pengaruh faktor interaksi
antarsiswa dan tipe pertanyaan yang diajukan dalam
pembalajaran.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa dan
respon siswa terhadap pembelajaran IPA terpadu dengan Pendekatan Contextual Teaching and Learning
(CTL). Penelitian ini merupakan jenis penelitian pre eksperimental dengan menggunakan suatu rancangan
pre-test and post-test group. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-B yang
berjumlah 28 siswa. Data yang diperoleh dalam penelitian ini mencakup data hasil pengamatan
keterlaksanaan pembelajaran IPA terpadu dengan pendekatan CTL, data hasil belajar siswa yang meliputi
hasil pre test-post test, hasil penilaian sikap, keterampilan siswa, serta hasil respon siswa terhadap
pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan keterlaksanaan pembelajaran, nilai rata-rata
keterlaksanaan pembelajaran dari pertemuan I ke pertemuan II mengalami peningkatan dari 3,7 menjadi
3,8 dengan kriteria baik. Pengujian hipotesis terhadap hasil belajar siswa dengan uji-t dua pihak
diperoleh t hitung = 9,88 > t tabel = 2,03 yang berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata
pre test dengan post test, hasil penilaian sikap siswa rata-rata mencapai kriteria baik, dan  hasil penilaian
keterampilan siswa yang dicapai rata-rata sebesar 3,34 dengan ketuntasan belajar secara klasikal sebesar
86% siswa. Hasil respon siswa dari tiap pertanyaan berada pada kriteria sangat baik dengan persentase
rata-rata sebesar 89,3%.

Kata Kunci: Pembelajaran IPA terpadu, pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), perubahan
materi, hasil belajar siswa.

Abstract

The research to describe learning realization, student learning achievement, and student response toward
integrated science learning by approach of Contextual Teaching and Learning (CTL). This research was
pre-experimental research by using pre-test and post-test group design. Samples used in this research were
students of classroom VII-B consists of 28 students. Data obtained in this research including observation
result of realization integrated science learning by approach of CTL, data of student learning achievement
covering pre-test and post-test, attitude, skill, and student response on learning. Based on result of
learning realization observation, mean of learning realization of lesson I to lesson II had increased from
3.7 become 3.8 with good criteria. Hypothesis test on student learning achievement with two sample t-test
obtained tcalculation = 9,88 > t table = 2,03 which meant that there was significant difference between pre-test
and post-test. Result of student attitude valuation obtained mean in good criteria, and result of student skill
obtained mean 3.34 with learning completeness classically was 86%. Student response of each question
was in very good criteria with percentage 89.3%.

Keywords: integrated sciece learning, approarch of contextual teaching and learning (CTL),  of material
changes, student learning achievement.

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting

untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri

seseorang supaya kualitas sumber daya manusia dapat
ditingkatkan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 3
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
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pendidikan nasional, ditegaskan bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh
karena itulah perbaikan mutu pendidikan harus terus
dilakukan untuk menghadapi tantangan masa depan dan
kompetensi  masa depan. Berbagai upaya telah dilakukan
pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di
Indonesia. Salah satu upaya terbaru yang dilakukan
pemerintah yakni melakukan pembaharuan kurikulum,
dari KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)
menjadi Kurikulum 2013 yang mulai diberlakukan mulai
tahun ajaran 2013/2014. Implementasi Kurikulum 2013
akan dilaksanakan secara terbatas dan bertahap mulai
tahun ajaran 2013 (Juli 2013) pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah. Hanya beberapa sekolah yang
dipandang siap untuk mengimplementasikan Kurikulum
2013, seperti sekolah unggulan dan sekolah mantan RSBI.
Salah satunya adalah SMP Muhammadiyah 12 GKB
Gresik yang akan dijadikan tempat penelitian oleh
peneliti.

Bidang kajian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) tingkat
SMP/MTs dalam Kurikulum 2013 ini, penyelenggaraan
pembelajarannya dilakukan secara terpadu. Melalui
pembelajaran IPA terpadu diharapkan peserta didik dapat
memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat
menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan
memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang
dipelajarinya, dengan demikian peserta didik terlatih
untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang
dipelajari secara menyeluruh (holistik), bermakna, otentik
dan aktif (Mitarlis dan Mulyaningsih, 2009). Jadi dapat
diartikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran IPA
secara terpadu dapat memberikan pengalaman yang
bermakna bagi peserta didik, karena dalam pembelajaran
IPA secara terpadu peserta didik akan memahami konsep-
konsep yang dipelajari melalui pengalaman langsung dan
menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah
mereka fahami.

Berdasarkan data hasil prapenelitian yang dilakukan
di SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik pada tanggal 12
Oktober 2013 dapat diketahui bahwa setelah sekolah
tersebut ditunjuk sebagai sekolah yang digunakan sebagai
uji coba penerapan Kurikulum 2013, maka sejak itulah
pembelajaran IPA sepenuhnya dilakukan secara terpadu.
Namun penerapanya belum terlaksana secara optimal
karena dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan,
materi pelajaran yang dipelajari belum sepenuhnya

dikaitkan dengan situasi dunia nyata siswa, sehingga
materi yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya dipelajari
melalui pengalaman langsung. Oleh karena itulah
dibutuhkan suatu cara yang dapat membuat siswa mampu
mengaplikasikan konsep-konsep yang telah dipelajari
dalam kehidupan mereka sehari-hari, salah satunya yaitu
dengan menerapkan pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL). Contextual Teaching and Learning
(CTL) disebut pendekatan kontekstual karena konsep
belajarnya yang mengaitkan antara materi yang diajarkan
dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa
membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-
hari. Jadi pengetahuan dan keterampilan siswa dapat
diperoleh dari usaha siswa pada saat mengonstruksi
pengetahuan dan keterampilan baru ketika mereka belajar,
hal ini bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman
langsung sehingga terlatih untuk menemukan sendiri
berbagai konsep yang dipelajari secara menyeluruh
(holistik), bermakna, otentik, dan aktif dalam kegiatan
pembelajaran, serta dapat mengaplikasikan konsep-konsep
yang dipelajari dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh
karena itu, materi yang akan dipilih harus memiliki
hubungan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan
sehari-hari. Topik atau materi pokok yang akan diterapkan
dalam penelitian ini adalah “Perubahan Materi”. Materi
ini dipilih oleh peneliti dikarenakan perubahan materi
sangat berkaitan dengan dunia nyata siswa serta
penerapanya erat kaitanya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan
melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan
Pembelajaran IPA Terpadu Dengan Pendekatan
Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Topik
Perubahan Materi Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Kelas
VII SMP”.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:
Mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran IPA
terpadu dengan pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL) pada topik perubahan materi di kelas VII
SMP. Mendeskripsikan hasil belajar siswa dalam
pembelajaran IPA terpadu dengan pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) pada topik perubahan
materi di kelas VII SMP. Mendeskripsikan respon siswa
terhadap penerapan pembelajaran IPA terpadu dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
pada topik perubahan materi di kelas VII SMP.

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan
tambahan referensi dan manfaat bagi para guru khususnya
guru IPA untuk melatih kemampuan siswa dalam
menemukan pengetahuan dan keterampilanya sendiri,
serta dapat mengaplikasikan konsep-konsep yang
dipelajari dalam kehidupan mereka sehari-hari. sehingga
penguasaan konsep siswa bisa maksimal dan hasil belajar
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siswa bisa meningkat, sedangkan bagi penulis sebagai
kajian dan perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jenis pre experimental design dengan tipe pre-test
and post-test group. Sasaran dalam penelitian ini adalah
siswa kelas VII-B SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik
yang berjumlah 28 siswa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
diperoleh dengan cara sebagai berikut: teknik observasi,
penilaian diri, evaluasi (tes), dan angket. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi: lembar
pengamatan keterlaksanaan pembelajaran IPA terpadu
dengan pendekatan Contextual Teaching and Learning
(CTL), lembar tes hasil belajar yang terdiri dari soal pre-
test & post-test, lembar observasi pengamatan
keterampilan, lembar observasi penilaian sikap spiritual &
lembar penilaian diri sikap sosial, serta lembar angket
respon siswa.

Analisis data hasil keterlaksanaan pembelajaran
berasal dari hasil lembar observasi keterlaksanaan
kegiatan pembelajaran  yang diberikan oleh pengamat
yang kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif.
Begitu juga dengan hasil penilaian sikap dan
keterampilan. Sedangkan analisis hasil pre-test dan post –
test menggunakan uji normalitas dan uji t-dua pihak, Uji
normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data
yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak sedangkan
Uji-t dua pihak untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan
rata-rata nilai hasil pre test dengan post test. Analisis
lembar respon siswa dilakukan berdasarkan persentase
respon siswa. Respon siswa positif terhadap
pembelajaran IPA terpadu dengan pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) apabila mendapatkan
persentase sebesar ≥ 61% dengan kriteria baik dan sangat
baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil penelitian akan disajikan secara ringkas

dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Hasil Pengamatan Keterlaksanaan
Pembelajaran

No. Aspek yang
diamati

Nilai Rata-
rata

Pertemuan I

Nilai Rata-
rata

Pertemuan II
1. A1 4 4
2. A2.a 3,5 4

A2.b 3 4

3.
A3.a 3,5 4
A3.b 3,5 4

No. Aspek yang
diamati

Nilai Rata-
rata

Pertemuan I

Nilai Rata-
rata

Pertemuan II
4. A4.a 3,5 3,5

A4.b 4 3,5
A4.c 4 3,5

5. A5 4 4
6. A6 4 4
7. A7.a 4 3,5

A7.b 3,5 3,5

Keterangan Tabel 1
A1    : pemodelan
A2.a : bertanya (mengarahkan mengajukan pertanyaan)
A2.b : bertanya (menyampaikan tujuan pembelajaran)
A3.a : konstruktivisme (melakukan studi pustaka)
A3.b : konstruktivisme (membahas konsep penting)
A4.a : masyarakat belajar (mengorganisasi siswa dalam

kelompok belajar)
A4.b : masyarakat belajar (membagi LKS)
A4.c : masyarakat belajar (membimbing percobaan)
A5    : inkuiri
A6    : penilaian nyata
A7.a : refleksi (mencatat apa yang sudah dipelajari)
A7.b : refleksi (membuat simpulan)

Berdasarkan hasil pengamatan keterlaksanaan
pembelajaran yang ada pada Tabel 1 dapat diketahui rata-
rata kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran
IPA terpadu dengan pendekatan Contextual Teaching and
Learning (CTL) pada pertemuan I ke pertemuan II, yakni
dari 3,7 menjadi 3,8 dengan kriteria baik. Tingginya nilai
yang diperoleh dari hasil pengamatan dan adanya
peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan
pembelajaran dapat membuktikan bahwa pembelajaran
IPA terpadu dengan menggunakan pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) telah berhasil dengan baik.
Berhasilnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh
guru bisa terlihat pada saat guru mengelola kegiatan
pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran guru
mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia
nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan
antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan
penerapanya dalam kehidupan sehari-hari (Jauhar, 2010).
Selain itu juga dapat dibuktikan dengan terlaksananya
tujuh komponen Contextual Teaching and Learning
(CTL)  yang melandasi pelaksanaan proses pembelajaran
yang dilakukan.

Data hasil belajar siswa yang diperoleh meliputi
kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, dan
kompetensi keterampilan. Ketuntasan minimal untuk
kompetensi pengetahuan yang berlaku di SMP
Muhammadiyah 12 GKB Gresik adalah 3,0, ketuntasan
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minimal untuk kompetensi keterampilan adalah 2,66 dan
ketuntasan minimal untuk kompetensi sikap  adalah B.

Data hasil belajar siswa pada kompetensi
pengetahuan akan disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Hasil Pre test dan Post test Siswa

No. No. Urut
Siswa

Pre test Post test
Nilai Skor Nilai Skor

1. 1 75 3 90 3.6
2. 2 50 2 75 3
3. 3 90 3.6 95 3.8
4. 4 55 2.2 85 3.4
5. 5 75 3 85 3.4
6. 6 75 3 90 3.6
7. 7 50 2 75 3
8. 8 70 2.8 85 3.4
9. 9 50 2 75 3
10 10 50 2 75 3
11 11 70 2.8 95 3.8
12 12 60 2.4 85 3.4
13 13 75 3 100 4
14 14 70 2.8 100 4
15 15 55 2.2 80 3.2
16 16 45 1.8 65 2.6
17 17 45 1.8 70 2.8
18 18 75 3 90 3.6
19 19 50 2 70 2.8
20 20 75 3 100 4
21 21 70 2.8 95 3.8
22 22 80 3.2 95 3.8
23 23 70 2.8 90 3.6
24 24 75 3 90 3.6
25 25 45 1.8 65 2.6
26 26 85 3.4 85 3.4
27 27 70 2.8 90 3.6
28 28 50 2 85 3.4

Penilaian pengetahuan dilakukan berdasarkan nilai
dari hasil pre test dan post test siswa. Hasil perhitungan
diperoleh nilai thitung = 9.88 > ttabel = 2,03.dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
antara hasil pre test dan post test. Adanya perbedaan hasil
rata-rata nilai Pre-test dan Post-test membuktikan bahwa
pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
pada topik perubahan materi dapat meningkatkan hasil
belajar siswa dalam kompetensi pengetahuan.
Berdasarkan hasil post-test yang diperoleh dapat diketahui
bahwa jumlah siswa yang tuntas sebanyak 24 siswa,
sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 4
siswa, sehingga didapatkan ketuntasan belajar klasikal
sebesar 86% . Oleh karena itu secara klasikal kelas ini
bisa dikatakan tuntas karena lebih dari 75% siswa telah

mencapai nilai ketuntasan secara individual. ketuntasan
hasil belajar siswa disajikan dalam bentuk diagram
lingkaran di bawah ini.

Gambar 1 Ketuntasan Hasil Belajar Siswa

Teknik penilaian untuk sikap spiritual dilakukan
dengan kegiatan observasi oleh pengamat dengan
menggunakan lembar observasi penilaian sikap spiritual.
Data hasil belajar siswa pada kompetensi sikap akan
disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Penilaian Sikap Spiritual

No. No. Urut
Siswa Skor Kriteria

1. 1 3.75 Sangat Baik
2. 2 2.75 Baik
3. 3 2.75 Baik
4. 4 3 Baik
5. 5 3.75 Sangat Baik
6. 6 3.25 Sangat Baik
7. 7 2.75 Baik
8. 8 2.75 Baik
9. 9 2.25 Baik
10 10 2.75 Baik
11 11 2.75 Baik
12 12 2.25 Baik
13 13 2.75 Baik
14 14 2.75 Baik
15 15 2.75 Baik
16 16 2.25 Baik
17 17 2.75 Baik
18 18 2.5 Baik
19 19 2.75 Baik
20 20 4 Sangat Baik
21 21 2.75 Baik
22 22 3.75 Sangat Baik
23 23 2.75 Baik
24 24 4 Sangat Baik
25 25 2.75 Baik
26 26 3.75 Sangat Baik
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No. No. Urut
Siswa Skor Kriteria

27 27 2.75 Baik
28 28 2.75 Baik

Berdasarkan hasil penilaian sikap spiritual dapat
diketahui bahwa 7 siswa mendapatkan nilai dengan
kriteria sangat baik (SB) dan 21 siswa mendapatkan nilai
dengan kriteria baik (B).

Penilaian sikap sosial dilakukan dengan kegiatan
penilaian diri oleh setiap siswa dengan menggunakan
lembar penilaian diri sikap sosial. Data hasil belajar siswa
pada kompetensi sikap sosial akan disajikan dalam Tabel
4 berikut ini.

Tabel 4 Hasil Penilaian Sikap Sosial

No. No. Urut
Siswa Skor Kriteria

1. 1 2.8 Baik
2. 2 3.6 Sangat Baik
3. 3 2.6 Baik
4. 4 2.4 Baik
5. 5 2.8 Baik
6. 6 3 Baik
7. 7 3 Baik
8. 8 3 Baik
9. 9 2.4 Baik
10 10 3.2 Sangat Baik
11 11 3 Baik
12 12 2.8 Baik
13 13 2.4 Baik
14 14 2.8 Baik
15 15 2.8 Baik
16 16 3.2 Sangat Baik
17 17 2.6 Baik
18 18 3.2 Sangat Baik
19 19 3.2 Sangat Baik
20 20 2.8 Baik
21 21 3.2 Sangat Baik
22 22 2.6 Baik
23 23 3 Baik
24 24 3.2 Sangat Baik
25 25 3 Baik
26 26 3.2 Sangat Baik
27 27 3 Baik
28 28 2.4 Baik

Berdasarkan hasil penilaian sikap sosial dapat
diketahui bahwa 8 siswa mendapatkan nilai dengan
kriteria sangat baik (SB) dan 20 siswa mendapatkan nilai
dengan kriteria baik (B).

Sesuai dengan yang dituliskan dalam permendikbud
81 A dijelaskan bahwa pencapaian minimal untuk
kompetensi sikap adalah B (baik) (Permendikbud, 2013).
Hal ini menunjukkan bahwa selama kegiatan
pembelajaran berlangsung, seluruh siswa telah mencapai
ketuntasan untuk kompetensi sikap. Berdasarkan
ketuntasan yang dicapai tersebut bisa diartikan bahwa
kompetensi sikap siswa terhadap materi pelajaran,
terhadap guru, terhadap kegiatan pembelajaran dan sikap
yang berkaitan dengan norma yang berhubungan dengan
materi pelajaran (Permendikbud, 2013) sudah baik, sikap
yang seperti ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar
hasil penilaian yang didapat lebih baik dari sebelumnya.

Penilaian keterampilan yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah penilaian keterampilan siswa dalam
hal merencanakan percobaan dan mengkomunikasikan
hasil percobaan yang ada pada kegiatan pembelajaran.
Teknik penilaian untuk kompetensi keterampilan
dilakukan dengan kegiatan observasi oleh pengamat
dengan menggunakan lembar observasi pengamatan
keterampilan. Data hasil belajar siswa pada kompetensi
keterampilan akan disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5 Hasil Penilaian Keterampilan

No.
No. Urut

Siswa Nilai Skor

1. 1 20 2.9
2. 2 22 3.1
3. 3 28 4.0
4. 4 20 2.9
5. 5 22 3.1
6. 6 27 3.9
7. 7 28 4.0
8. 8 27 3.9
9. 9 20 2.9
10 10 20 2.9
11 11 20 2.9
12 12 22 3.1
13 13 28 4.0
14 14 20 2.9
15 15 20 2.9
16 16 27 3.9
17 17 20 2.9
18 18 20 2.9
19 19 22 3.1
20 20 28 4.0
21 21 22 3.1
22 22 28 4.0
23 23 27 3.9
24 24 27 3.9
25 25 20 2.9
26 26 20 2.9
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No. No. Urut
Siswa Nilai Skor

27 27 22 3.1
28 28 28 4.0

Keterampilan yang dihasilkan peserta didik berasal
dari hasil menemukan sendiri (Jauhar, 2011). Hal tersebut
diperoleh peserta didik pada saat melakukan percobaan.
Kegiatan tersebut ada dalam komponen CTL inkuiri.
Dalam tahap ini peserta didik akan melakukan berbagai
tahapan seperti merumuskan masalah, melakukan
observasi, menganalisis dan menyajikan data serta
mengkomunikasikan data tersebut, sehingga pengetahuan
yang mereka dapatkan merupakan hasil konstruksi sendiri,
dengan begitu kompetensi pengetahuan mereka akan
meningkat.

Berdasarkan hasil pengamatan keterampilan dapat
diketahui bahwa nilai minimal yang diperoleh siswa
adalah 2,9 dan nilai maksimal yang diperoleh siswa
adalah 4,0. Sesuai dengan yang dituliskan dalam
permendikbud 81 A dijelaskan bahwa pencapaian
minimal untuk kompetensi keterampilan adalah 2,66. Hal
ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan percoban yang
dilakukan peneliti, seluruh siswa telah mencapai
ketuntasan untuk kompetensi keterampilan.

Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan
pembelajaran IPA terpadu dengan pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) dilakukan dengan
menggunakan instrumen lembar angket respon siswa.
Data hasil angket respon siswa akan disajikan dalam
Tabel 6  ini.

Tabel 6 Hasil Angket Respon Siswa

No. Pernyataan Persentase (%)
Kriteria

Ya Tidak
1. P1 89.3 10,7 Sangat Baik
2. P2 96,4 3,6 Sangat Baik
3. P3 85,7 14,3 Sangat Baik
4. P4 89,3 10,7 Sangat Baik
5. P5 85,7 14,3 Sangat Baik

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui
bahwa data hasil angket respon siswa berada pada kriteria
sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran
yang telah dilaksanakan mendapat respon positif dari
siswa kelas VII-B SMP Muhammadiyah 12 GKB Gresik.
Hal tersebut sudah sesuai dengan skala penilaian angket
respon siswa yang menyatakan bahwa hasil prosentase
angket respon > 60% berarti respon tersebut berada pada
kriteria sangat baik (Riduwan, 2008).

Sebesar 89,3% siswa menyatakan bahwa
pembelajaran IPA yang dilakukan guru mudah untuk

dipahami. Hal ini dapat terbukti dengan adanya
peningkatan hasil belajar siswa. Saat kegiatan
pembelajaran IPA terpadu dengan pendekatan Contextual
Teaching and Learning (CTL) berlangsung, peserta didik
mudah memahami materi yang diberikan guru sehingga
hasil belajar mereka lebih baik dibandingkan dengan
sebelum pembelajaran.

Sebesar 96,4% siswa menyatakan bahwa contoh
materi yang diberikan guru dapat ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari. Dalam memberikan contoh materi
pembelajaran guru lebih menekankan pada berbagai
benda dan peristiwa yang biasanya ditemui dalam
kehidupan sehari-hari. Salah satunya dapat terlihat pada
komponen CTL pemodelan yang dilakukan guru pada saat
kegiatan pembelajaran, dengan memberikan contoh materi
yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maka
akan menarik minat siswa untuk mempelajari materi
pelajaran. Dengan begitu hasil belajar yang dicapai siswa
juga bisa meningkat.

Sebesar 85,7% siswa menyatakan bahwa
pembelajaran yang dilakukan guru dapat membantu
mereka menghubungkan materi dengan aplikasi dalam
kehidupan. Sebesar 89,3% siswa menyatakan bahwa
pembelajaran yang dilakukan guru dapat mendorong
mereka untuk lebih aktif bertanya.  Hal itu dapat dilihat
pada saat peserta didik sangat antusias dalam bertanya
kepada guru mengenai berbagai peristiwa lain yang
mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan
begitu siswa menjadi aktif dan bisa membangun
pengetahuanya sendiri.

Sebesar 85,7% siswa menyatakan hasil belajar
mereka pada topik perubahan materi berada di atas KKM.
Hal ini dapat terbukti dengan banyaknya siswa yang
mencapai ketuntasan minimal pada kompetensi
pengetahuan setelah pembelajaran IPA terpadu dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
pada topik perubahan materi, serta ketuntasan yang
dicapai seluruh siswa pada kompetensi sikap dan
keterampilan, selain itu juga dapat dilihat dari adanya
perbedaan yang signifikan antara nilai hasil pre-test dan
post-test.

Berdasarkan tingginya hasil respon tersebut
membuktikan bahwa pembelajaran IPA terpadu dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
pada topik perubahan materi yang telah diterapkan
mendapatkan respon sangat baik dari siswa.

PENUTUP
Simpulan

Keterlaksanaan pembelajaran IPA terpadu dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
pada topik perubahan materi pada pertemuan I dan II
berada pada kriteria baik. Nilai rata-rata keterlaksanaan



490

pembelajaran pada pertemuan I sebesar 3,7 dan pertemuan
II sebesar 3,8. Keterlaksanaan 7 komponen CTL dalam
pembelajaran IPA terpadu pada pertemuan I dan II adalah
100% . Hasil belajar siswa pada kompetensi pengetahuan
menunjukkan adanya perbedaan nilai yang signifikan
antara hasil pre-test dan post-test. pada kompetensi
pengetahuan, sebesar 86% siswa telah mencapai
ketuntasan secara individual, sedangkan 14% siswa lainya
belum tuntas. ketuntasan belajar secara klasikal telah
tercapai, karena sebanyak 86% siswa sudah tuntas secara
individual. Pada kompetensi sikap, seluruh siswa telah
mencapai ketuntasan dengan nilai rata-rata pada kriteria
baik,  dan pada kompetensi keterampilan, seluruh siswa
telah mencapai ketuntasan dengan nilai rata-rata 3,34.
Respon siswa terhadap pembelajaran IPA terpadu dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
pada topik perubahan materi sangat baik. Hal ini terbukti
dari hasil respon siswa dari tiap pertanyaan berada pada
kategori sangat baik dengan prosentase rata-rata sebesar
89,3%.

Saran
Usulan konkrit yang dapat ditindaklanjuti sebagai

sumbangan penelitian adalah sebagai berikut: Pada saat
menerapkan pembelajaran IPA terpadu dengan
pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL)
hendaknya lebih ditampakkan 7 komponen Contextual
Teaching and Learning (CTL) pada lembar
keterlaksanaan pembelajaranya. Dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran guru harus bisa membuat
hubungan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan
penerapanya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum
dilakukan pre-test, hendaknya soal diujicobakan terlebih
dahulu pada kelas yang telah mendapatkan materi yang
ujikan supaya hasil yang diperoleh bisa relevan dan valid.
Perlu diperhatikan juga pengaturan waktu pembelajaran
agar proses pembelajaran yang dilakukan bisa benar-benar
terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2008. Dasar-dasar Evaluasi
Pendidikan. Jakarta:   Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik. Jakarta:   Rineka Cipta.

Jauhar, Mohammad. 2011. Implementasi PAIKEM Dari
Behavioristik Sampai Konstruktivis Sebuah
Pengembangan Pembelajaran Berbasis CTL. Jakarta :
prestasi pustaka.

Permendikbud. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  81A  Tahun
2013 Tentang Implementasi Kurikulum dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta:
Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia.

Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-Variabel
Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sudrajat, Akhmad. 2013. Download Permendikbud
Tentang Kurikulum 2013.
http://akhmadsudrajat.wordpress.com. Diakses
tanggal 20 Nopember 2013.

UNESA. 2000. Pedoman Penulisan Artikel Jurnal,
Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri
Surabaya.



491

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
BIOLOGI  MODEL SIKLUS BELAJAR  5E UNTUK

MENINGKAT HASIL BELAJAR SISWA SMA

Zuraida

Program Studi S2 Pendidikan Sains, Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya
zuraidabio@yahoo.co.id

Abstrak

Biologi bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA) yang mengkaji tentang kehidupan, lingkungan
sekitar, interaksi antara kehidupan dengan lingkungan sekitar dan fenomena yang berkaitan
dengannya. Proses pembelajaran akan di capai dengan baik apabila diperoleh melalui kegiatan ilmiah
atau metode ilmiah, maka pembelajaran biologi merupakan proses kontruktivis yang mengacu pada
Scientific approach menhendaki partisipasi keaktifan siswa dalam belajar untuk membangun
pengetahuan sendiri. Penelitian ini bertujuan mengkaji literatur yang berkaitan dengan hasil belajar.
Hasil studi literatur menyimpulkan bahwa model siklus belajar 5E merupakan salah satu proses
kontruktivis dapat meningkat siswa. Hasil belajar ialah peningkatan kompetensi pengetahuan,sikap
dan ketrampilan pada objek yang dipelajari, motivasi berprestasi, rasa percaya diri, dan kemampuan
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dimasyarakat serta penilaian dinilai
secara menyeluruh.

Kata Kunci: Model Siklus belajar 5E, Hasil belajar

Abstract

Biology  part of  natural science (IPA) is the result of human activity in the form of knowledge, ideas
and concepts are organized on the surrounding environment based on experience gained through a
series of natural processes. The learning process will be achieved best when obtained through
scientific activities or scientific method, then the biology of learning is a process that refers to the
constructivist refer Scientific approach maps in learning students' active participation. This study
aims at reviewing the literature related to learning outcomes. The results of the literature study it can
be concluded that the Learning Cycle 5E model is a constructivist process can increase student
learning outcomes. Learning outcome is to increase the competence of knowledge, attitudes and skills
on the object being studied, achievement motivation, self-confidence, and ability to develop the
knowledge and skills acquired in the community and assessment comprehensive

Key Words: Learning Cycle 5E model,Learning outmes

PENDAHULUAN
Pendidikan mempunyai peranan yang sangat

penting memegang peranan penting dalam kemajuan
dan kesejahteraan manusia, karena dengan pendidikan,
potensi yang dimiliki dapat dikembangkan secara nyata
sehingga maju mundurnya suatu bangsa sangat
tergantung pada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh
warga negaranya, karena melalui pendidikan manusia
dapat meningkat kualitas hidupnya. Peningkatan
kualitas pendidikan  tentunya tidak terlepas dari
komponen-komponen guru, siswa, kurikulum, media,
metode, serta pendekatan yang digunakan. Semua
komponen ini mempunyai keterkaitan dan harus saling
mendukung.

Pendidikan Sains menekankan pada pemberian
pengalaman untuk mengembangkan kompetensi, agar
peserta didik mampu menjelajahi dan mamahami
fenomena lingkungan secara ilmiah. Pendidikan sains di
arahkan “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat
membantu peserta didik memperoleh  pemahaman yang
lebih mendalam.

Biologi merupakan salah satu bagian dari ilmu
pengetahuan alam (IPA) yang mengkaji tentang
kehidupan, lingkungan sekitar, interaksi antara
kehidupan dengan lingkungan sekitar dan fenomena
yang berkaitan dengannya. Tujuan dari pembelajaran
biologi adalah agar siswa mampu melakukan
pengamatan, percobaan sederhana dan diskusi untuk
memahami konsep serta mampu menginterpretasikan
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data yang dikumpulkan dan melaporkannya. Untuk
mencapai tujuan seperti yang diharapkan tentu saja
dibutuhkan adanya kerjasama yang baik antara guru dan
siswa. Siswa harus memiliki keaktifan tinggi dalam
proses belajar mengajar, sedangkan guru harus mampu
mengadakan pembelajaran yang melibatkan siswa.
Biologi memiliki peranan penting dalam dunia
pendidikan, untuk itu dibutuhkan guru yang kreatif
dalam memilih model pembelajaran proses belajar
mengajar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga
siswa mampu memahami konsep-konsep dalam
pelajaran Biologi.

Implikasi dari belum optimalnya kualitas
pelajaran di sekolah ditandai dengan rendahnya kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan hasil tes
matematik dan sains dari Third International
Mathematics and Science Study (TIMSS) menunjukkan,
prestasi siswa menunjukkan, prestasi siswa kelas
delapan sangat rendah (urutan 34 dari 45 untuk
matematika, dan urutan 36 dari 45 negara untuk sains).
Tim World Bank (2008) menyimpulkan: “The
Indonesian teaching system has failed to provide value
added to students’ learning processes and outcome.
Teachers have failed to perform their principal role to
narture and to improve students’

learning capacity.”(Mutohir2011:79dalam Nur,2011). H
asil tersebut juga diperkuat dari hasiltemuan Human De
velopment Report (2010) yang menjelaskan kualitas SD
M di beberapa negara, menyatakan peringkat Human
Development Index (HDI) Indonesia berada pada
peringkat 108 dari 169 negara yang diteliti.

Menurut Idi ( 2009:46) “ Kurikulum salah satu
gambaran melihat sebagai seperangkat pengalaman.
Dalam hubungan dengan pendidikan semua rencana
secara khusus dalam penulisan kurikulum, tetapi banyak
pengalaman didapatkan anak didik dalam konteks
pendidikan. Kurikulum merupakan komponen
pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan
pendidikan, khususnya kepala sekolah dan guru dalam
kegiatan belajar mengajar di sekolah (Mulyasa, 2010).

Seperti halnya kurikulum yang berlaku pada
saat ini yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013
merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk
menyempurnakan kurikulum sebelumnya yaitu KTSP.
Banyak kalangan berpendapat bahwa kurikulum KTSP
adalah kurikulum yang sangat memberatkan peserta
didik, karena terlalu banyak materi pelajaran yang harus
dipelajari oleh peserta didik, sehingga mereka menjadi
terbebani dengan segudang materi (Kurinasih,I dan
Berlin, S, 2014:30). Melalui penyempurnaan kurikulum
diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem
pendidikan. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi
pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu
menggunakan  pendekatan saintifik (Scientific
approach) serta dikembangkan berdasarkan prinsip

bahwa siswa berada pada sisi sentral dan aktif dalam
belajar. Pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran
meliputi kemampuan menggali informasi melalui
kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data
(eksplorasi), mengasosiakan, dan mengkomunikasikan
(Kemendikbud, 2013).

Kurikulum 2013  memberikan peluang pada
siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar
lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya.
Namun hal tersebut tidak terlepas dari guru. Kurikulum
apapun yang berlaku guru sangat menentukan hasil
yang diharapkan oleh standar pendidikan, oleh karena
peran guru sangat penting untuk meningkatkan dan
menyesuaikan daya serap siswa. Guru dapat
memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-
kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber
dari lingkungan sosial dan alam. Berdasarkan kurikulum
berlaku sekarang, adanya pembelajaran Biologi di
sekolah dimaksudkan sebagai sarana untuk melatih para
siswa agar menguasai konsep dan prinsip biologi.
Sejalan itu pembelajaran revitalisasi dan penekanan
karakter dalam  kurikulum 2013 diharapkan dapat
menyiapkan SDM yang berkualitas sehingga
masyarakat dan bangsa Indonesia bias menjawab
berbagai masalah yang rumit dan kompleks (Mulyasa,
2013)

Biologi sebagai ilmu yang diperoleh melalui
kegiatan ilmiah atau metode ilmiah (Depdiknas,2003),
maka pembelajaran biologi merupakan proses
kontruktivis yang menhendaki partisipasi aktif  siswa
(Piaget dalam Dahar,1996). Dalam hal ini peran guru
berubah dari sebagai sumber dan pemberi informasi
menjadi fasilitator belajar siswa. Siswa dituntut untuk
mengkomunikasikan pengalaman dan fakta-fakta baru
ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki dan
mampu mengasimilasi pengalaman baru itu ke dalam
suatu konsep yang telah dimiliki (Ausubel,1986).
Selama proses pembelajaran, semua peserta didik
seharusnya ikut serta secara langsung agar siswa
memperoleh pengalaman dari proses pembelajaran.
Salah satu cara untuk perserta didik ikut terlibat dan
aktif dalam proses pembelajaran salah satu dengan
model pembelajaran siklus belajar. Pembelajaran
kontruktisme diharapkan mengeser pembelajaran sains
konvensional yang salah satu cirinya berpusat pada guru
namun pelajar sendiri yang melakukan penalaran
melalui seleksi dan organisasi pengalaman serta
mengintergrasikan dengan apa yang telah diketahui.
Pengetahuan itu dibentuk dari interaksi dengan orang
lain (Piaget dalam Adisusilo, 2011: 163).  Tugas guru
tidak hanya menyelesaikan menyampaikan materi
pelajaran dalam kelas dengan baik. Namun seorang guru
juga bertanggung jawab untuk membina siswa-siswa
dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehari-
hari, sehingga mereka betul- betul mampu mandiri
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dengan menggunakan fakta, konsep, prinsip dan teori-
teori yang di dapat dikelas dapat memecahkan masalah
yang diberikan guru, atau di luar kelas atau di tengah-
tengah masyarakat (Yasmin, 2008). Diharapkan Belajar
merupakan suatu proses negosiasi makna berdasarkan
pengertian yang dibangun secara personal. Ausebel
menyatakan bahwa ada jenis belajar yaitu belajar
bermakna (meaningful learning) dan belajar menghafal
(rote learning) ( Slavin, 2009). Belajar bermakna terjadi
melalui refleksi, resolusi konflik kognitif, dialog,
penelitian, pengujian hipotesis, pengambilan keputusan,
yang semuanya ditujukan untuk mempengaruhui tingkat
pemikiran individu sehingga menjadi semakin
sempurna.

Menurut Oliva (1992) bahwa setiap model
mengajar atau pembelajaran harus mengandung suatau
rasional yang didasarkan pada teori, berisi serangkaian
langkah strategi yang dilakukan guru maupun siswa,
didukung dengan sistem penunjang atau fasilitas
pembelajaran, dan metode untuk mengevaluasi
kemajuan belajar siswa. Model pembelajaran yang
digunakan dalam proses belajar mengajar memiliki
peranan penting dalam menentukan keberhasilan dalam
belajar. Oleh karena itu guru dituntut agar dapat
menerapkan model pembelajaran yang efektif dan
efisien untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam
kegiatan belajar mengajar. Manfaat dari model
pembelajaran adalah untuk meningkatkan suasana
belajar yang lebih kondusif dengan lebih melibatkan
aspek-aspek kecerdasan siswa atau dengan kata lain
siswa diarahkan untuk melakukan aktivitas
pembelajaran mandiri dengan pengawasan secara
proposional oleh guru. Model Learning Cycle 5E.
Menurut Bybee (1996), tahapan-tahapan model
Learning Cycle 5E adalah: Engangement, Exploration,
Explanation, Elaboration, dan Evaluation. Siklus
belajar ini, melibatkan siswa secara langsung dalam
aktivitas membangun pengetahuan dengan menghadapi
fenomena atau suatu permasalahan hingga menemukan
bagaimana memecahkan permasalahan sehingga
aktivitas ini sangat memberikan keuntungan pada siswa
dalam belajar.

PEMBAHAHASAN
Biologi merupakan bagian dari Ilmu

pengetahuan alam (IPA) yang merupakan hasil kegiatan
manusia berupa pengetahuan, gagasan dan konsep yang
terorganisasi tentang alam sekitarnya yang diperoleh
dari pengalaman melalui serangkaian proses alamiah.
Proses ini antara lain meliputi penyelidikan, penyusunan
dan penyajian gagasan-gagasan. Selain itu mata
pelajaran biologi adalah program untuk menanamkan
dan mengembangkan ketrampilan sikap dan nilai ilmiah
pada siswa, serta mencintai dan menghargai kekuasaan
Tuhan Yang Maha Esa (Depdikbud,1994). Proses

belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan
secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang
peran utama. Proses belajar mengajar banyak berakar
pada berbagai pandangan dan konsep. Oleh karena itu,
proses belajar mengajar dapat terjadi dalam berbagai
bentuk. Peranan Biologi adalah ilmu yang mengaji serta
mengungkapkan gejala-gejala yang berhubungan
dengan makhluk hidup dan hubungan dengan
lingkungan. Sebagai suatu bagian IPA yang sangat luas,
maka sejalan dengan perkembangan cara berpikir dalam
menyikapi ilmu pengetahuan maka biologi mampu
membawa perubahan-perubahan nyata, namun juga
menyangkut proses, konsep dan prinsip.

Merujuk pada pembelajaran kurikulum 2013
didasarkan pada standar kompetensi inti dan kompetensi
Dasar. Tujuan pendidikan nasional pada penjelasan UU
No.20 tahun 2013,tentang Sistem Pendidikan Nasional
pasal 3, bertujuan: “Untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Selaras dengan tujuan
dilakukannya pengembangan Kurikulum 2013,
yaitu:Menghasilkan insan Indonesia yang produktif,
kreaktif, inovatif, afektif melalui penguatan
sikap,ketrampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.
Dengan demikian untuk membentuk insan yang
produktif,kreaktif,inovatif dan afektif, maka diperlukan
metode yang tepat dalam kegiatan pembelajaran,
sehingga siswa dapat memiliki keterampilan dan sikap
yang terintegrasi. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat
Hasan (2013), pada makalahnya yang disampaikan
dalam seminar nasional Inovasi Pendidikan Sains dalam
Menyosong Kurikulum 2013, bahwa proses
pembelajaran yang dilakukan berorientasi saintifik,
siswa mencari tahu, setiap langkah pembelajaran
menjadi kompetensi yang harus dilatih, penguatan
dilakukan secara vertikal dan horizontal pada setiap
mata pelajaran, dan  setiap langkah pembelajaran
dinilai. Permendiknas no.65 tahun 2013 tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah juga telah
mengisyaratkan tentang perlu proses pembelajaran yang
dipandu dengan kaidah-kaidah ilmiah/pendekatan
saintifik. Upaya tersebut merupakan penerapan
pendekatan saintifik/ilmiah ini merupakan ciri khas dari
kebedaan kurikulum 2013.

Teori Belajar Piaget
Piaget menyatakan bahwa semua anak terlahir

dengan kecenderungan bawaan untuk bereaksi dengan
lingkungan dan memiliki potensi rasa ingin tahu dan
secara terus menerus bekerja keras untuk memahami
lingkungan yang ada di sekitar mereka. Anak akan
secara aktif membangun sistem pengertian dan
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pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan
interaksi mereka (Slavin, 2009). Rasa ingin tahu
memotivasi anak untuk aktif membangun gambaran-
gambaran dalam pikiran anak tentang lingkungan. Oleh
karena itu, pembelajaran yang baik harus melibatkan
siswa dalam situasi-situasi nyata melalui kegiatan
eksperimen. Dalam kegiatan eksperimen, siswa
mencoba segala sesuatu untuk mencari tahu suatu fakta,
melakukan pemanipulasian, mengajukan pertanyaan,
mencari jawaban atas pertanyaannnya sendiri dan
membandingkan penemuannnya dengan penemuan
orang lain (Nur, 2008).

Dalam teori Piaget ini, siswa mengajukan
suatu pertanyaan berdasarkan hasil observasi. Untuk
dapat menjawab pertanyaan, siswa mengumpulkan
data melalui kegiatan eksperimen, melakukan analisis,
dan membuat kesimpulan. Teori ini sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dalam
model pembelajaran inkuiri.

Teori Jhon Dewey
Sekolah seharusnya mencerminkan

masyarakat dan kelas seharusnya menjadi
laboratorium untuk melalukukan penyelidikan dan
memecahkan masalah nyata. Dewey menegaskan
bahwa pembelajaran di sekolah akan lebih bermakna,
jika siswa melaksanakan satu proyek sesuai dengan
minatnya dalam suatu kelompok kecil (Nur, 2008).
Hal ini mendorong guru untuk melibatkan siswa
secara aktif dalam pembelajaran yang berorientasi
penyelidikan untuk memecahkan masalah, di mana
guru berperan membantu siswa dalam penyelidikan.

Teori Vygotsky
Ide-ide konstruktivis modern banyak

berdasarkan pada teori Vygostky (Jhon-Stainer &
Mahn, 1996 dalam Slavin, 2009), yang telah digunakan
sebagai penunjang metode pengajaran di kelas dengan
menekankan pada pembelajaran kooperatif,
pembelajaran berbasis kegiatan, dan penemuan. Empat
prinsip kunci yang diturunkan dari teorinya telah
memegang suatu peranan penting.

Konsep pertama (1) adalah penekanannya pada
hakikat sosial pembelajaran, bahwa siswa belajar
melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman
sebaya yang lebih mampu. Pada proyek kooperatif
siswa dihadapkan pada proses berpikir teman sebaya
mereka; metode ini tidak hanya membuat hasil belajar
terbuka untuk seluruh siswa, tetapi juga membuat proses
berpikir siswa lain terbuka untuk seluruh siswa. Konsep
kedua (2) adalah ide bahwa siswa belajar konsep paling
baik apabila konsep itu berada dalam zona
perkembangan terdekat mereka. Seorang anak bekerja
di dalam zona perkembangan terdekat mereka pada saat
mereka terlibat dalam tugas-tugas yang tidak dapat
mereka selesaikan sendiri tetapi dapat mereka
selesaikan bila dibantu oleh teman sebaya mereka atau

orang dewasa. Zona perkembangan terdekat (zone of
proximal development) merupakan tingkat
perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan
sesorang saat ini. Konsep ketiga (3) dari Vygotsky
adalah penekanan pada hakikat sosial dari belajar dan
zona perkembangan terdekat, yaitu pemagangan
kognitif Harpaz & Lefstein 2000; dalam Salvin 2006).
Konsep keempat (4), teori Vygotsky menekankan
bahwa scaffolding atau mediated learning atau
didukung tahap demi tahap untuk belajar dan
pemecahan masalah (Konzulin & Presseisen, 1995
dalam Slavin, 2006) sebagai hal yang penting dalam
pemikiran konstruktivis moderen.

Penafsiran terkini terhadap ide-ide Vygotsky
adalah siswa seharusnya diberikan tugas-tugas
kompleks, sulit, dan realistik, kemudian diberi bantuan
secukupnya untuk menyelesaikan tugas-tugas ini (bukan
diajar sedikit demi sedikit komponen-komponen suatu
tugas kompleks yang pada suatu hari diharapkan akan
terwujud menjadi suatu kemampuan untuk
menyelesaikan tugas kompleks tersebut).

Dapat disimpulkan, Ide Vygostky bahwa siswa
akan belajar dengan lebih baik melalui interaksi sosial
dengan teman sebaya maupun orang yang lebih ahli
dengan tugas-tugas atau masalah-masalah yang
kompleks dan realistik pada zona perkembangan
terdekatnya dan diberikan bantuan secukupnya
(scaffolding). Dalam model Learning Cycle 5E, ide
Vygotsky tersebut tercermin pada fase exploration dan
explanation. Pada
fase exploration, siswa secara berkelompok mendiskusi
kan dan menyelidiki pemecahan dari suatu masalah
yang berada pada zona perkembangan terdekatnya, di
mana guru bertindak sebagai fasilitator saja. Kemudian,
interaksi sosial yang lebih kompleks akan dilaksanakan
pada fase explanation, ketika siswa mengklarifikasikan
pemahamannya satu sama lain dengan guru sebagai
mediator.
Teori Bruner

Menurut Bruner dalam Dahar (1988:122)
mengemukakan bahwa belajar adalah pengembangan
konsep dan struktur yang terdapat dalam materi yang
dipelajari serta mencari hubungan antar konsep dan
struktur tersebut. Pemahaman tentang konsep dan
struktur suatu materi menjadikan materi tersebut
dipahami secara lebih komprehensif. Selain itu siswa
lebih mudah mengingat bila materi yang dipelajari
mempunyai pola yang terstruktur, sehingga
memudahkan terjadinya transfer. Bruner menyarankan
agar dalam proses belajar, siswa berpartisipasi secara
aktif dalam menemukan konsep dan prinsip melalui
eksperimen atau pengalaman langsung, karena dengan
berbekal pengalaman tersebut para siswa  diberikan
kesempatan untuk menemukan konsep dan prinsip.
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Teori Bloom
Siswa yang belum tuntas saja yang perlu

diremidi dengan cara siswa ditugasi mempelajari/men
gulangi kembali bagian-bagian tertentu yang belum
dikuasai.

Model Siklus Belajar 5E
Menurut Arend (1997:7) model pembelajaran

mengaju pada pendekatan pembelajaran di dalamnya
termasuk kegiatan pembelajaran, lingkungan
pembelajaran, pengelolaan kelas. Penerapan model dari
Arens, dapat ditarik kesimpulan  pelaksanaan
pembelajaran yang baik tidak terlepas dari model yang
dipilih guru untuk menyampaikan tujuan suatu materi
pembelajaran dan model pembelajaran di pandang
mampu mengatasi berbagai kesulitan guru dalam
melaksanaan tugas mengajar dan kesulitan siswa dalam
proses belajar.Siklus belajar (learning cycle) adalah
suatu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada
siswa (student centered), siklus belajar merupakan
kegiatan tahap-tahap kegiatan yang diorganisasikan
sedemikian rupa sehingga pembelajaran dapat
menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai
sejalan berperan aktif (Dasna, 2007). Model Siklus
belajar (learning cycle) merupakan model pembelajaran
inquiri (Bass & Carin, 2009:91). Model ini pertama kali
dikembangkan oleh Robert Karpus dan Koleganya
(1967) dalam rangka memperbaiki kurikulum sains
SCIS (Science Curiculum Improvement Study) dengan
tahapan-tahapannya: discovery, concept invention dan
concept application.

Model siklus belajar (learning cycle) awal
terdiri tiga fase dan telah dikembangkan menjadi lima
fase, yaitu dengan ditambah tahap engage sebelum
explore dan ditambah tahap evaluate pada akhir siklus.
Pada bagian akhir siklus. Pada concept introduction
model 5E ini dikembangkan oleh BSCS (Biological
Sciences Curiculum Study) group pada tahun 1989,
dibangun dengan model siklus belajar 5E (Engage,
Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate). Kelima
tahapan model siklus belajar 5E tersebut dapat
dijelaskan lebih lanjut yaitu:

1. Engagement (Persiapan). Pada fase ini guru
mengasses pengetahuan awal (prior
knowledge) siswa dan membantu mereka untuk
tertarik dengan konsep-konsep baru melalui
penggunaan kegiatan singkat untuk memicu
rasa ingin tahu. Kegiatan yang dilakukan harus
menghubungkan antara pengalaman belajar
sebelumnya dengan pengalaman belajar yang
akan dilakukan, mengekspos konsepsi awal
yang telah dimiliki siswa, dan
mengorganisasikan pemikiran siswa untuk

mencapai tujuan dari pembelajaran yang akan
dilaksanakan.

2. Exploration (eksplorasi). Pada fase
exploration (eksplorasi) siswa mempunyai
kesempatan melakukan kegiatan di mana
konsep yang telah mereka miliki, miskonsepsi,
proses belajar dan keterampilan-keterampilan
diidentifikasi dan perubahan konsepsi
difasilitasi. Siswa dapat menyelesaikan
kegiatan laboratorium yang akan membantu
mereka menggunakan pengetahuan awal untuk
menghasilkan gagasan-gagasan baru,
mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan dan
kemungkingan-kemungkinan, dan mendesain
dan melaksanakan penyelidikan.

3. Explanation (penjelasan). Fase explanation
(penjelasan) memfokuskan perhatian siswa
pada suatu aspek tertentu dari pengalaman
belajar mereka pada fase engagement
(persiapan) dan exploration (eksplorasi) dan
menyediakan kesempatan untuk
mendemonstrasikan pemahaman konsep-
konsep, keterampilan-keterampilan proses
sains, atau tingkah laku tertentu. Fase ini juga
menyediakan kesempatan kepada guru untuk
secara langsung menyampaikan konsep-
konsep, proses, atau keterampilan-
keterampilan. Siswa menjelaskan pemahaman
mereka terhadap konsep-konsep. Penjelasan
dari guru dapat membimbing mereka menuju
pemahaman yang lebih mendalam, yang
merupakan bagian terpenting dari fase ini.

4. Elaboration (elaborasi). Pada fase elaboration
(elaborasi) guru menantang dan memperluas
pemahaman konseptual dan keterampilan-
keterampilan siswa. Melalui pengalaman-
pengalaman belajar yang baru siswa
membangun pemahaman yang lebih dalam dan
luas, memperoleh informasi informasi, dan ket

erampilan keterampilan Siswa memengaplikasi
kan pemahaman mereka tentang konsep-
konsep tertentu dengan melakukan kegiatan-
kegiatan tambahan.

5. Evaluation (evaluasi). Pada fase terakhir dari
model siklus belajar 5E ini, yaitu fase
evaluation (evaluasi), siswa berupaya
mengases pemahaman dan kemampuan
mereka. Selain itu pada fase ini guru juga
mempunyai kesempatan untuk mengevaluasi
kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan.

Siklus belajar menurut Carin (1993) merupakan
model pembelajaran yang berorientasi pada teori
Piaget dan teori pembelajaran kognitif serta aplikasi
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model pengembangan kognitif yang meliputi :
struktur, isi dan fungsi. Struktur yang mencakup
adaptasi dan organisasi. Adaptasi terdiri atas asimilasi
dan akomodasi. Pada proses asimilasi individu
menggunakan struktur kognitif yang sudah ada untuk
memberikan respon terhadap rangsangan yang
diterimanya. Pada proses asimilasi individu interaksi
dengan data yang ada di lingkungan untuk proses
dalam struktur mentalnya. Dalam proses instruktur
mental individu dapat diubah, sehingga terjadi
akomodasi. Pada kondisi ini siswa melakukan suatu
modifikasi dari struktur yang ada, sehingga terjadi
pengembangan struktur mental. Pemerolehan konsep
baru akan berdampak dengan konsep-konsep yang
dimilki individu. Individu harus menghubungkan antar
konsep. Konsep yang baru harus diorganisasikan
dengan konsep lain yang telah dipelajari.

Model pembelajaran siklus belajar
merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan
sebagai pedoman dalam melakukan proses
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut
Lawson (1989) dalam Bybee (2006) siklus belajar
sains adalah satu cara berpikir dan bertindak yang
cocok untuk siswa belajar. Model siklus belajar 5E
Engage, Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate.
Model siklus belajar 5E mengajak siswa mengali
pemahaman sebelumnya, menemukan konsep-konsep
yang akan dipelajari, menjelaskan konsep-konsep, dan
menerapkan serta mempeluas konsep-konsep yang
ditemuakan.
Model Siklus Belajar antara lain mempunyai

kelebihan antara  lain:
1. Meransang siswa untuk mengingat kembali
materi yang telah dipelajari sebelumnya
2. Memberi motivasi kepada siswa untuk menjadi lebih

aktif dan menambah rasa keingintahuan
3. Melatih siswa belajar menemukan konsep yang telah

mereka pelajari, memberikan kesempatan kepada
siswa untuk berpikir, mencari, menemukan dan
menjelaskan contoh penerapan yang telah dipelajari.

4.Guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan
pembelajaran yang saling mengisi satu sama lainnya
(Lorsbach, 2006; Susilowati,2010).

Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Terdapat beberapa model pengembangan

perangkat pembelajaran yang dijadikan pedoman dalam
mengembangankan perangkat pembelajaran, antara lain:
Model Four-D, Model Kemp, dan Model Dick and
Carey. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudjana (2001:
92 dalam Trianto:53), untuk melaksanakan
pengembangan perangkat pengajaran diperlukan model-
model pemgembangan yang sesuai dengan pendidikan.
Penelitian ini akan menggunakan model Pengembangan
perangkat pembelajaran dengan Model Dick and Carey.

Model ini dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou
Carey.

Kelebihan dari Dick and Carey terletak pada
analisis tugas yang tersusun secara terinci dan
kompetensi dasar (KD) secara hirarkis sehingga
langkah-langkah yang dilakukan siswa untuk mencapai
standar kompetensi (SK) dapat diketahui dengan jelas.
Model pengembangan Dick and Carey tampak lebih
terperinci tahap-tahapannya dan sistematis, ini terlihat
dari masing-masing tahap apa yang harus dilakukan,
sehinggga memudahkan untuk melakukan
pengembangan perangkat pembelajaran.

Urutan langkah-langkah perancangan dan
pengembangan dari model Dick and Carey adalah
sebagai berikut:
1. Identifikasi Tujuan Pembelajran (Identify

Instructional Goals)
Pada langkah ini, guru hendaknya menentukan
tujuan pembelajaran agar peserta didik dapat
melakukan aktivitas atau tindakan sebagai bentuk
aplikasi dari materi yang telah diajarkan. Tujuan
pembelajaran mengacu pada kurikulum tertentu.

2. MelakukanAnalisisInstruksional/Pembelajaran
(Conduct Instructional Analysis)

Setelah mengidentifikasi tujuan
pembelajaran, langkah kedua adalah analisis
instruksional. Tujuan melakukan analisis ini adalah
untuk mengidentifikasi keterampilan khusus dari
prosedur-prosedur yang akan diikuti siswa dalam
kegiatan pembelajaran. Analisis ini akan
menghasilkan carta atau diagram tentang
keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep
dan menunjukkan keterkaitan antara keterampilan-
keterampilan atau konsep-konsep tersebut.

3. Mengidentifikasi Tingkah Laku dan Karakteristik
Awal Siswa (Identify Entry Behaviors,
Characteristics)

a) Mengidentifikasi tingkah laku awal siswa,
digunakan untuk mengidentifikasi ketrampilan
khusus yang perlu dimilikisiswa sebelum
melaksanakan proses pembelajaran. Ketrampilan-
ketrampilan khusus ini harus dapat dilaksanakan
oleh siswa agar pembelajaran dapat dimulai dan
berjalan secara efektif dan efisien

b) Karakteristik siswa, dengan mengidentifikasi
beberapa  karakteristik  khusus untuk menentukan
desain dari aktivititas pembelajaran.

4. Merumuskan Tujuan (Write the Objective)
Kegiatan ini dilakukan berdasarkan

analisis pembelajaran dan identifikasi tingkah laku
awal siswa. Merumuskan tujuan pembelajaran
khusus, berupa pertanyaan-pertanyaan tentang apa
yang dilakukan oleh siswa setelah melakukan
selesai melakuan pembelajaran. Pertanyaan-
pertanyaan ini perlu dianalisis untuk menentukan
ketrampilan-ketrampilan yang perlu dipelajari,
kondisi penerapan dan kriteria keberhasilan
kinerja.

5. Mengembangkan Butir Tes Acuan Patokan
(Develop Creterion Referenced Test Items)
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Pada tahap ini, guru mengembangkan
butir tes acuan patokan. Tes ini dirancang untuk
mengukur kemampuan siswa seperti yang
dijabarkan dalam tujuan pembelajaran . Manfaat
tes acuan patokan ini adalah (1) untuk menguji dan
mengevaluasi kemampuan siswa, (2) menyediakan
informasi mengenai keefektifan pembelajaran

6. Mengembangkan Strategi Pembelajaran (Develop
Instructional Strategy)

Guru harus membuat suatu rencana
tentang skenario pembelajaran yang akan
dilakukan. Strategi ini meliputi kegiatan
pembelajaran, presentasi informasi, latihan, an
umpan balik, tes dan aktifitas follow up/tugas.

7. Mengembangkan dan Memilih Bahan-bahan
Pembelajaran (Develop and Select Intructional
Materials)

Guru mengembangkan dan memilih
bahan-bahan yang sesuai dengan pembelajaran
yang akan dilakukan. Keputusan untuk
mengembangkan materi yang baru tergantung pada
tipe belajar yang diajarkan, tersedianya bahan-
bahan yang relevan, dan sumber-sumber yang
terjangkau/tersedia.

8. Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Formatif
(Design and Conduct Formative Evaluation)

Guru perlu merancang serangkaian
evaluasi untuk memperoleh informasi yang akan
digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi
bagaimana memperbaiki bahkan meningkatkan
program pembelajaran yang telah disusun

9. Revisi Pembelajaran (Revisi Intruction)
Pada tahap ini, mulai dari tahap pertama

dan tahap terakhir dari siklus berulang ialah merevisi
program pembelajaran.  Hasil data yang dari
evaluasi formatif diringkas dan interpretasikan
dengan melakukan upaya mengidentifikasi
kesulitan-kesuitan yang dialami oleh siswa dalam
mencapai tujuan. Data dari evaluasi formatif tidak
untuk merevisi pembelajaran itu sendiri, tetapi
digunakan untuk menguji kembali validitas dari
analisis dan asumsi tentang masukan perilaku dan
karakteristik dari siswa.

10. Merancang dan melaksanakan evaluasi Sumatif
(Design and Condust Summative Evaluation)

Langkah terakhir dari model pengembangan
ini adalah merancang dan melaksanakan evaluasi
akhir untuk mendapatkan kemajuan dari seluruh
proses pembelajaran .

Hasil Belajar
Belajar merupakan suatu proses atau kegiatan

kompleks yang terjadi pada setiap orang dan
berlangsung seumur hidup. Belajar ialah suatu proses
usaha yang dilakukan  seseorang untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam
interaksi dengan lingkungannya (Daryanto, 2009:2).

Lebih lanjut Smith dan Ragan (2003dalam Abadi,
2011:12) mengemukan tiga faktor penting yang
menandai terjadinya peristiwa belajar dalam diri
individu yaitu: (1) adanya durasi perubahan perilaku
yang relatif menetap; (2) lokus/tempat perubahan terjadi
dalam struktur pengetahuan dan memori orang yang
belajar; (3) penyebab terjadinya perubahan tersebut
adalah faktor pengalaman yang terdapat di dalam
lingkungan.

Menurut Gage (1984 dalam Sagala,2012) belajar
adalah sebagai suatu proses di mana organisme berubah
perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Sedangkan
Hery E. Garret berpendapat bahwa belajar merupakan
proses yang berlangsung dalam jangka waktu lama
melalui latihan dan pengalaman yang membawa kepada
perubahan diri dan perubahan cara mereaksi terhadap
suatu perangsang tertentu. Kemudian Sagala, (2012)
mengemukan belajar ialah upaya untuk memperoleh
kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan, dan sikap-sikap.
Belajar dikatakan berhasil apabila seseorang mampu
mengulangi kembali materi yang telah dipelajari, maka
belajar seperti ini disebut “rote learning” jika yang telah
dipelajari itu mampu disampaikan dan diekspresikan
dalam bahasa sendiri, maka disebut “overlearning”.

Gagasanyangmenyatakan bahwa belajar
menyangkut perubahan dalam suatu organisme, berarti
belajar juga membutuhkan waktu dan tempat. Belajar
disimpulkan terjadi bila tampak perilaku manusia
berubah sebagai akibat terjadinya proses pembelajaran.
Perhatian utama dalam belajar adalah perilaku verbal
dari manusia, yaitu kemampuan manusia untuk
menangkap informasi mengenai ilmu pengetahuan yang
diterimanya dalam belajar (Sagala,2012).

Hasil belajar merupakan kemampuan yang
diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung,
yang dapat memberikan perubahan Behavior baik
pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan siswa
sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Sebagaimana yang dikemukakan Hamalik (2004) hasil
belajar adalah perubahan tingkah laku subjek yang
meliputi kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik
dalam situasi tertentu berkat pengalamannya berulang-
ulang. Pendapat tersebut didukung oleh Sudjana (2009)
yang menjelaskan bahwa hasil belajar adalah perubahan
tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif,
dan psikomotor yang dimiliki siswa setelah menerima
pengalaman belajarnya.Hasil belajar ialah peningkatan
kompetensi (pengetahuan,sikap dan ketrampilan) pada
objek yang dipelajari, motivasi beprestasi, rasa percaya
diri, dan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh dimasyarakat
(Dosna,2014:158). Lebih lanjut Bloom dalam Ibrahim
(2005) mengklasifikasikan hasil belajar dalam tiga
ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah
psikomotor, sementara  Anderson dan Krathwol,
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mengemukakan tujuan pembelajaran menjadi dua
dimensi, yaitu dimensi proses kognitif (cognitive
proses) dan dimensi pengetahuan (types of knowledge).
Ketiga ranah di atas, merupakan hasil belajar yang
terjadi pada diri seseorang dan ketiga ranah tersebut
tidak dapat dipisahkan karena memiliki hubungan
timbak balik maka ketiga ranah di atas perlu
diperhatikaan oleh seorang pendidik dalam rangka
mengarahkan para peserta didik sesuai dengan tujuan
yang diharapkan. Penilaian hasil belajar bertujuan
melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal
penguasan materi pengajaran yang telah dipelajari
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Rohani
(2004).
a. Ranah Pengetahuan

Penilaian pengetahun dapat diartikan sebagai
penilaian potensi intelektual yang terdiri dari tahapan
mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis,
mensintesis, dan mengevaluasi (Anderson & Krathwol,
2001). Seorang pendidik perlu melakukan penilaian
untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan
peserta didik. Penilaian terhadap pengetahuan peserta
didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan
penugasan. Kegiatan penilaian terhadap pengetahuan
tersebut dapat juga digunakan sebagai pemetaan
kesulitan belajar peserta didik dan perbaikan proses
pembelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.
66 Tahun 2013 tentang sistem pendidikan dalam
lampirannya tertulis bahwa untuk semua mata pelajaran,
Kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik
pada ranah pengetahuan adalah memahami pengetahuan
(faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, dan budaya terkait fenomena dan kejadian tampak
mata.
b. Ranah Keterampilan

Hasil belajar keterampilan adalah suatu
keterampilan yang dapat dilakukan oleh seseorang
dengan melibatkan koordinasi antara alat indra dan otot
(Ibrahim, 2005). Sebagaimana diungkap oleh
Siberman,“Belajar sekaligus bertindak memberikan
siswa kesempatan untuk menerapkan topik dan isi
materi yang dipelajari atau didiskusikan dikelas dalam
situasi yang sesungguhnya”. Berdasarkan
Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang sistem
penilaian, pendidik menilai kompetensi keterampilan
melaui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut
peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi
tertentu dengan menggunakan tes praktek, projek, dan
penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa
daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang
dilengkapi rubrik.
c. Ranah Sikap

Hasil belajar sikap adalah suatu keadaan yang ada
di dalam diri seseorang yang mempengaruhi dan
mengubah tindakan yang dipilihnya. Sikap bermula dari
perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang
dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai
ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang
dimiliki oleh seseorang. Afektif dapat dibentuk,
sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan.
Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran
merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk
mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu
program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan
aplikasi suatu sistem atau sistem pengambilan
keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian
sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi
(cermin) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik
secara individual.

Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap
menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan
pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa,
dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan
peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual
sebagai perwujudan dari menguatnya interaksi vertikal
dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial
sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya
mewujudkan harmoni kehidupan.

Pendidik melakukan penilaian, kompetensi sikap
melalui observasi penilaian diri, penilaian teman
sejawat (peer evaluation) oleh peserta didik dan jurnal.
Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian
diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek
atau skala  penilaian (rating scale) yang disertai rubrik,
sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik di dalam
dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan
tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang
berkaitan dengan sikap dan perilaku.

PENUTUP
Simpulan

Adanya era globalisasi menuntut pendidikan untuk
merancang kurikulum berdasarkan kebutuhan di
lapangan. Kurikulum 2013 berbasis proses
pembelajaran yang mengedepankan pengalaman
personal. Peran guru sangat penting untuk
meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa.
Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam
bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan
yang bersumber dari lingkungan social dan
alam.Kegagalan hasil belajar dapat berdampak pada
rendah kualitas pendidikan, yang berakibat menurunnya
kuatitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena
adanya peningkatan kualitas pembelajaran, diantara
dengan mengembangkan perangkat yang dapat
meningkatkan hasil belajar.Berdasarkan hasil penelitian
yang relevan dengan pembelajaran model siklus belajar
5E berdampak adanya peningkatan yang signifikan pada
pada hasil belajar.
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Saran
Berdasarkan penelitian ujicoba yang telah

dilakukan dan hasil yang didapat, disarankan beberapa
hal sebagai berikut.
1. Persiapan alat dan bahan maupun pengelolaan

alokasi waktu untuk melakukan tahap exploration
karena siswa harus melakukan percobaan.

2. Tahap elaboration memperdalam pemahaman
konsep siswa sehingga harus diperhatikan

3. Perangkat pembelajaran model learning cycle 5E
dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa
diterapkan pada materi lain.
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Abstrak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
dinyatakan bahwa standar proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 menggunakan pembelajaran
dengan pendekatan scientific, tematik terpadu, dan tematik. Pendekatan scientific dilakukan dengan
lima langkah pembelajaran yaitu observing (mengamati), questioning (menanya), associating
(menalar), experimenting (mencoba) dan networking (membentuk jejaring). Kelima tahapan ini
dipandang mampu menyampaikan peserta didik mencapai keterampilan berpikir, merasa, dan
melakukan

Kata-kata Kunci: Kurikulum 2013, Pendekatan Scientific, sikap ilmiah

Abstract

Regulation of the Minister of Education and Culture, Number 65 Year 2013 on Standard Process
stated that the standard of learning in the curriculum in 2013 using a scientific approach to learning,
integrated thematic, and thematic. Scientific approach carried out by five learning steps are observing
(observe), questioning (ask), associating (reasoning), experimenting (try) and networking
(establishing networks). The fifth stage is deemed capable of delivering learners achieve skills to
think, feel, and perform.

Keywords: 2013 Curriculum, Scientific Approach, Scientific Attitude

PENDAHULUAN
Pelaksanaan kurikulum 2013 bertujuan untuk

mendorong peserta didik mampu lebih baik dalam
melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan
mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau
mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran.
Sehingga di kurikulum 2013 ini, yang berperan aktif
adalah peserta didik. Pendekatan scientific diyakini
sebagai cara yang dapat meningkatkan perkembangan
dan pengembangan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan peserta didik dalam pendekatan atau proses
kerja yang memenuhi kriteria ilmiah. Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan telah menyampaikan ada 7
kriteria dalam pendekatan scientific. Kriteria tersebut
antara lain (1) materi pembelajaran berbasis pada
fenomena atau fakta yang tidak dapat dijelaskan hanya
dengan kira-kira, khayalan, ataupun dongeng semata,
melainkan dapat dijelaskan dengan logika, (2)

mendorong dan mengispirasi siswa berfikir secara kritis,
analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami,
memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi
pembelajaran, (3) penjelasan guru, respon siswa, dan
interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka
yang serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran
yang menyimpang dari alur berpikir logis, (4)
mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir
hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan
tautan satu sama lain dari materi pembelajaran, (5)
berbasis pada konsep, fakta empiris, dan teori  yang
dapat dipertanggungjawabkan, (6) mendorong dan
menginspirasi siswa dalam memahami, menerapkan,
dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan
objektif dalam merespon materi pembelajaran, (7)
tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan
jelas, tetapi system penyajiannya menarik. Pendekatan
scientific mampu menyediakan berbagai pengalaman
belajar untuk memahami konsep dan proses sains
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meliputi keterampilan mengamati, mengajukan
hipotesis, mengajukan pertanyaan, menggolongkan dan
menafsirkan data, mengkomunikasikan hasil data yang
diperoleh, menggali dan memilah informasi yang
relevan untuk digunakan dalam memecahkan masalah
dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa
(Kemendikbud, 2013). Pembelajaran scientific
menekankan bahwa siswa tidak hanya belajar di dalam
kelas, melainkan dapat belajar di luar kelas yang dapat
membuat siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar,
selain itu peran guru hanya sebagai fasilitator apabila
siswa mengalami kesulitan, dan guru bukanlah satu-
satunya sumber belajar. Melalui keteladanan dan
contoh, sikap ilmiah dan sosial dapat diajarkan.

PEMBAHASAN
1. Metode dan Pendekatan Scientific

Pada akhir abad ke-19, metode scientific
pertama kali diperkenalkan kepada ilmu pendidikan
di Amerika, sebagai penekanan pada metode
laboratorium yang mengarah pada fakta-fakta
ilmiah (Hodson, 1996; Rudolph, 2005). Metode
scientific memudahkan guru atau pengembang
kurikulum untuk memperbaiki proses
pembelajaran, dimana melalui metode ini dapat
memecah suatu proses ke dalam tahapan-tahapan
secara terperinci yang memuat instruksi untuk
melaksanakan pembelajaran yang dilakukan oleh
siswa (Varelas and Michael Ford, 2008).

Menurut Nur (dalam Ibrahim, 2010),
pendekatan atau metode scientific adalah
pendekatan atau metode untuk mendapatkan
pengetahuan melalui dua jalur yaitu jalur akal
(nalar) dan jalur pengamatan.

Metode scientific terdiri dari empat langkah,
antara lain: (1) observasi dan mendeskripsikan
fenomena yang terkait, (2) perumusan hipotesis
untuk menjelaskan fenomena berdasarkan kualitatif
dan atau deskripsi studi secara langsung, peneliti
mulai berspekulasi dengan variabel-variabel yang
saling berhubungan, (3) memprediksi keberadaan
fenomena lain menggunakan hipotesis, atau
memprediksi hasil observasi-observasi baru, (4)
melakukan pengujian eksperimental dari prediksi
oleh beberapa peneliti independen yang
menggunakan metode eksperimental yang tepat
(Michael, 2002). Melalui metode scientific dapat
memecahkan masalah melalui banyak jalan
(Conant, 1951)

Kurikulum 2013 yang berlaku saat ini
menekankan pada pendekatan scientific.
Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran
pembelajaran pada kurikulum 2013 mencakup

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah
sikap diperoleh melalui aktivitas menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan
mengamalkan. Ranah pengetahuan diperoleh
melalui aktivitas mengingat, memahami,
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan
mencipta. Ranah keterampilan diperoleh melalui
aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar,
menyaji, dan mencipta. Pendekatan scientific yang
didasarkan pada proses penalaran harus berbasis
pada objek yang empiris, dapat diobservasi, terukur
dengan prinsip-prinsip penalaran yang spesifik.
Oleh karena itu pendekatan scientific umumnya
memuat rangkaian kegiatan yang berupa fakta yang
diperoleh melalui observasi dan eksperimen yang
selanjutnya diformulasikan dan diuji hipotesis.
Dengan metode demikian diharapkan siswa akan
mempunyai sifat kecintaan pada kebenaran yang
objektif, tidak gampang percaya pada hal-hal yang
tidak rasional, mempunyai rasa ingin tahu yang
tinggi, selalu optimis, dan tidak mudah membuat
prasangka (Kemendikbud, 2013).

2. Landasan Teori Belajar Pendekatan Scientific
Pendekatan scientific relevan dengan beberapa

teori belajar antara lain teori Piaget, teori Vygotsky,
teori Bruner. Teori Piaget menyatakan bahwa
belajar berkaitan dengan pembentukan dan
perkembangan skema (jamak schemata). Skema
adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif
yang dengannya seseorang secara intelektual
beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan
sekitarnya. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat
dilakukan dengan dua cara yaitu asimilasi dan
akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif
yang dengannya seseorang mengintegrasikan
stimulus yang dapat berupa persepsi, konsep,
hokum, prinsip ataupun pengalaman baru ke dalam
skema yang sudah ada didalam pikirannya.
Akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru
yang dapat cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang
ada atau memodifikasi skema yang telah ada
sehingga cocok dengan ciri-ciri stimulus yang ada.

Teori Vygotsky menyatakan bahwa
pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja
atau belajar menangani tugas-tugas yang belum
dipelajari namun tugas-tugas itu masih berada
dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada
dalam zone of proximal development daerah
terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini
yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan
masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau
teman sebaya yang lebih mampu (Slavin, 2011:4).
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Sedangkan teori belajar Bruner mengungkapkan
bahwa mata pelajaran yang diajarkan tidak untuk
menghasilkan perpustakaan hidup kecil tentang
mata pelajaran tetersebut, melainkan lebih-lebih
untuk mengupayakan siswa berpikir untuk dirinya
sendiri, mempertimbangkan persoalan, mengambil
bagian dalam proses perolehan pengetahuan
(Bruner, dalam Slavin, 2011:8).

3. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan
scientific

Tujuan pembelajaran dengan pendekatan
scientific didasarkan pada keunggulan pendekatan
tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran dengan
pendekatan scientific adalah:
a. Untuk meningkatkan kemampuan intelek,

khususnya kemampuan tingkat tinggi siswa.
b. Membentuk kemampuan siswa dalam

menyelesaikan suatu masalah secara
sistematik.

c. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana
siswa merasa bahwa belajar itu merupakan
suatu kebutuhan.

d. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
e. Melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-

ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah.
f. Mengembangkan karakter siswa.

4. Prinsip-prinsip pembelajaran dengan
pendekatan scientific

Beberapa prinsip pendekatan scientific dalam
kegiatan pembelajaran antara lain: (1) pembelajaran
berpusat pada siswa, (2) pembelajaran membentuk
students self concept, (3) pembelajaran terhindar
dari verbalisme, (4) pembelajaran memberikan
kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan
mengakomodasi konsep, hokum, dan prinsip, (5)
pembelajaran mendorong terjadinya pengingkatan
kemampuan berpikir siswa, (6) pembelajaran
meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi
mengajar guru, (7) memberikan kesempatan kepada
siswa untuk melatih kemampuan dalam
komunikasi, (8) adanya proses validasi terhadap
konsep, hokum, dan prinsip yang dikonstruksi
siswa dalam struktur kognitifnya.

5. Langkah-langkah umum pembelajaran dengan
pendekatan scientific

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013
untuk semua jenjang dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan ilmiah (scientific).
langkah-langkah pendekatan ilmiah (scientific
approach) dalam proses pembelajaran meliputi
menggali informasi melalui pengamatan, bertanya,

percobaan, kemudian mengolah data atau
informasi, menyajiakan data atau informasi,
dilanjutkan dengan menganalisis, menalar,
kemudian menyimpulkan, dan mencipta. Untuk
mata pelajaran, materi, atau situasi tertentu, sangat
mungkin pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat
diaplikasikan secara procedural. Pada kondisi
seperti ini, tentu saja proses pembelajaran harus
tetap menerapkan nilai-nilai atau sifat-sifat ilmiah
dan menghindari nilai-nilai atau sifat-sifat
nonilmiah. Pendekatan scientific dalam
pembelajaran disajikan sebagai berikut:
 Mengamati (observasi)

Metode mengamati mengutamakan
kebermaknaan proses pembelajaran (meaning
full learning). Metode ini memiliki keunggulan
tertentu, seperti menyajikan media obyek
secara nyata, peserta didik senang dan
tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Metode
mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan
rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga proses
pembelajaran memiliki kebermaknaan yang
tinggi. Kegiatan mengamati dalam
pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam
Permendikbud Nomor 81a, hendaklah guru
membuka secara luas dan bervariasi
kesempatan peserta didik untuk melakukan
pengamatan melalui kegiatan: melihat,
menyimak, mendengar, dan membaca. Guru
memfasilitasi peserta didik untuk melakukan
pengamatan, melatih mereka untuk
memperhatikan (melihat, membaca,
mendengar) hal yang penting dari suatu benda
atau objek. Adapun kompetensi yang
diharapkan adalah melatih kesungguhan,
ketelitian, dan mencari informasi.

 Menanya
Dalam kegiatan mengamati, guru

membuka kesempatan secara luas kepada
peserta didik untuk bertanya mengenai apa
yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat.
Guru perlu membimbing peserta didik untuk
dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan
tentang yang hasil pengamatan objek yang
konkrit sampai kepada yang abstra berkenaan
dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal
lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang
bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang
bersifat hipotetik. Dari situasi di mana peserta
didik dilatih menggunakan pertanyaan dari
guru, masih memerlukan bantuan guru untuk
mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di



.

503

mana peserta didik mampu mengajukan
pertanyaan secara mandiri. Dari kegiatan kedua
dihasilkan sejumlah pertanyaan.

Melalui kegiatan bertanya dikembangkan
rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih
dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin
dapat dikembangkan. Pertanyaan terebut
menjadi dasar untuk mencari informasi yang
lebih lanjut dan beragam dari sumber yang
ditentukan guru sampai yang ditentukan
peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai
sumber yang beragam.

Kegiatan “menanya” dalam kegiatan
pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam
Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah
mengajukan pertanyaan tentang informasi yang
tidak dipahami dari apa yang diamati atau
pertanyaan untuk mendapatkan informasi
tambahan tentang apa yang diamati (dimulai
dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan
yang bersifat hipotetik). Adapun kompetensi
yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu,
kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk
hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat.

 Mengumpulkan informasi
Kegiatan mengumpulkan informasi

merupakan tindak lanjut dari bertanya.
Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik
dapat membaca buku lebih banyak,
memperhatikan fenomena atau objek yang
lebih teliti, atau bahkan melakukan
eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul
sejumlah informasi. Dalam Permendikbud
Nomor 81a Tahun 2013, aktivitas
mengumpukan informasi dilakukan melalui
eksperimen, membaca sumber lain selain buku
teks, mengamati objek/ kejadian/ aktivita
wawancara dengan nara sumber dan
sebagainya. Adapun kompetensi yang
diharapkan adalah mengembangkan sikap teliti,
jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan berkomunikasi, menerapkan
kemampuan mengumpulkan informasi melalui
berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan
kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.

 Mengasosiasikan/ Mengolah Informasi/
Menalar

Kegiatan mengasosiasi/ mengolah
informasi/ menalar dalam kegiatan
pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam
Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah
memproses informasi yang sudah dikumpulkan
baik terbatas dari hasil kegiatan
mengumpulkan/ eksperimen maupun hasil dari
kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi. Pengolahan
informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat
menambah keluasan dan kedalaman sampai
kepada pengolahan informasi yang bersifat
mencari solusi dari berbagai sumber yang
memiliki pendapat yang berbeda sampai
kepada yang bertentangan. Kegiatan ini
dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu
informasi tersebut.

Aktivitas ini juga diistilahkan sebagai
kegiatan menalar, yaitu proses berfikir yang
logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris
yang dapat diobservasi untuk memperoleh
simpulan berupa pengetahuan. Aktivitas
menalar dalam konteks pembelajaran pada
Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah
banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau
pembelajaran asosiatif.

Istilah asosiasi dalam pembelajaran
merujuk pada kemampuan mengelompokkan
beragam ide daan mengasosiasikan beragam
peristiwa untuk kemudian memasukkannya
menjadi penggalan memori. Selama
mentransfer peristiwa-peristiwa khusus ke
otak, pengalaman tersimpan dalam referensi
dengan peristiwa lain. Pengalaman-
pengalaman yang sudah tersimpan di memori
otak berelasi dan berinteraksi dengan
pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia.

 Menarik Kesimpulan
Kegiatan menyimpulkan dalam

pembelajaran dengan pendekatan scientific
merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah
data atau informasi. Setelah menemukan
keterkaitan antar informasi dan menemukan
berbagai pola dari keterkaitan tersebut,
selanjutnya secara bersama-sama dalam satu
kesatuan kelompok, atau secara individual
membuat kesimpulan.

 Mengkomunikasikan
Pada pendekatan scientific guru

diharapkan memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk mengkomunikasikan apa
yang telah mereka pelajaro. Kegiatan ini dapat
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dilakukan melalui menuliskan atau
menceritakan apa yang ditemukan dalam
kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan
dan menemukan pola. Hasil tersebut
disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru
sebagai hasil belajar peserta didik atau
kelompok peserta didik tersebut. Kegiatan
mengkomunikasikan dalam kegiatan
pembelajaran sebagaimana disampaikan dalam
Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013, adalah
menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis,
atau media lainnya

Adapun kompetensi yang diharapkan
dalam kegiatan ini adalah mengembangkan
sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat
dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan
kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

6. Penerapan Pendekatan Scientific pada
Pembelajaran IPA Kelas VII SMP Materi
Pencemaran Lingkungan

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan pendekatan scientific menurut Majid
(2014) antara lain:
a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk

memberikan bantuan kepada para pendidik,
khususnya guru, agar dapat melaksanakan
proses pembelajaran secara professional.

b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian
kegiatan manajerial yang dilakukan guru.

c. Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan
merupakan skenario langkah-langkah guru
dalam membuat peserta didik aktif belajar.
Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan:
Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Kegiatan inti
dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari
kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi,
yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasikan, dan
mengkomunikasikan.

Dalam metode scientific tujuan utama kegiiatan
pendahuluan adalah memantapkan pemahaman
siswa terhadap konsep-konsep yang telah dikuasai
yang berkaitan dengan materi pembelajaran baru
yang akan dipelajari siswa. Dalam kegiatan ini guru
harus mengupayakan agar siswa yang belum paham
suatu konsep dapat memahami kesalahan konsep,
kesalahan tersebut dapat dihilangkan. Pada kegiatan
pendahuluan, disarankan guru menunjukkan

fenomena atau kejadian “aneh” atau “ganjil”
(discrepant event) yang dapat menggugah
timbulnya pertanyaan pada diri siswa.

Kegiatan inti merupakan kegiatan utama dalam
proses pembelajaran atau dalam proses
penguasaaan pengalaman belajar (learning
experience) siswa. Kegiatan inti merupakan
kegiatan utama dalam proses pembelajaran atau
dalam proses penguasaan pengalaman belajar
(learning experience) siswa. Kegiatan inti dalam
metode scientific ditujukan untuk terkonstruksinya
konsep, hokum atau prinsip oleh siswa dengan
bantuan guru melalui langkah-langkah kegiatan
yang diberikan di muka.

Kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal
pokok. Pertama, validasi terhadap konsep, hokum
atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa.
Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai
siswa.

Berikut contoh penerapan pendekatan scientific
pada materi pencemaran lingkungan, penulis
tuangkan dalam contoh Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Kegiatan pembelajaran
a. Pendahuluan

1. Memotivasi siswa dengan menunjukkan
video mengenai fenomena autentik yang
sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari,
seperti akibat yang ditimbulkan dari
limbah pabrik di perairan  , kemudian
memberikan pertanyaan yang menggiring
siswa untuk memahami konsep
pencemaran.

2. Menginformasikan tujuan pembelajaran
pada hari ini dan menginformasikan jika
dalam kegiatan pembelajaran akan
dikembangkan karakter tanggung jawab.

3. Menginformasikan mengenai metode
ilmiah yang biasa dilakukan oleh ilmuan
untuk memecahkan permasalahan.
Guru membagikan LKS-1 (menganalisis
lingkungan yang mengalami pencemaran
air dilihat berdasarkan warna, bau, dan
pH) guru membentuk kelompok
heterogen.

b. Inti
Mengamati:
Mengorientasikan siswa pada LKS-1 dengan
meminta siswa untuk membaca dengan cermat
latar belakang dan tujuan kegiatan
pembelajaran pada LKS-1

Menanya:
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Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk
mengarahkan siswa secara cermat mengenai
pencemaran air yang tertulis dalam latar
belakang.

Mengumpulkan Informasi:
Siswa berdiskusi dengan melakukan percobaan
untuk menganalisis lingkungan yang
mengalami pencemaran air dilihat berdasarkan
warna, bau, dan pH. Guru mengingatkan untuk
berlatih mandiri sehingga mampu
menunjukkan karakter tanggung jawab
terhadap kegiatan belajarnya sendiri dan
kelompoknya

Mengasosiasi/ Menalar:
Meminta siswa untuk berdiskusi menganalisis
data hasil perccobaan dengan cara menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS-1
secara berkelompok.

Manyimpulkan:
Meminta siswa untuk merumuskan kesimpulan
berdasarkan analisis data hasil percobaan

Mengkomunikasikan:
Meminta salah satu kelompok untuk
mempresentasikan hasil penemuannya, dan
meminta kelompok lainnya untuk
memperhatikan dan aktif berpartisipasi dalam
diskusi.

c. Penutup
Bersama-sama siswa membuat kesimpulan
tentang factor-faktor yang menyebabkan
terjadinya pencemaran air, ciri-ciri pencemaran
air dilihat berdasarkan warna, bau, dan pH,
serta cara menanggulangi terjadinya
pencemaran air.

KESIMPULAN
Pembelajaran menuju tiga ranah tujuannya

yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Model pembelajaran yang dipandang dapat
mengantarkan peserta didik mencapai tujuan
pembelajarannya adalah model pembelajaran berpusat
pada siswa. Salah satu model pembelajaran berpusat
pada siswa adalah pembelajaran yang menggunakan
pendekatan ilmiah.

Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah
disebut dengan pembelajaran dengan pendekatan
scientific. proses pembelajaran dengan pendekatan
scientific dilakukan dengan lima langkah pembelajaran

yaitu mengamati, menanya, mencoba, melakukan
asosiasi, dan mengkomunikasikan. Kelima tahap ini
dipandang mampu menyampaikan peserta didik
mencapai keterampilan berpikir, merasa, dan melakukan.

Pendekatan scientific memiliki karakteristik
antara lain adalah materi pembelajaran berbasis pada
fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika
atau penalaran tertentu; penjelasan guru, respon peserta
didik, dan interaksi edukatif guru-peserta didik terbebas
dari prasangka yang serta-merta, pemikiran subjektif,
atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir
logis; mendorong dan menginspirasi siswa berpikir
secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi,
memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan
materi pembelajaran; mendorong dan menginspirasi
siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat
perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari
materi pembelajaran; mendorong dan menginspirasi
siswa dalam memahami, menerapkan, dan
mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif
dalam merespon materi pembelajaran; berbasis pada
konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat
dipertanggungjawabkan; tujuan pembelajaran
dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik system
penyajiannya. Karakteristik pendekatan scientific ini
relevan dengan beberapa teori belajar yaitu teori belajar
Bruner, Piaget, dan Vygotsky yang menekankan masing-
masing peserta didik harus menemukan dan mengubah
informasi yang diperoleh dari pengalaman yang
diperoleh melalui interaksi dengan ahli, entah orang
dewasa atau teman sebaya yang lebih maju jika ingin
informasi itu menjadi miliknya.
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PROSES DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS X A SMA
MUHAMMADIYAH 2 BANJARMASIN PADA

PEMBELAJARAN KONSEP KEANEKARAGAMAN
HAYATI MELALUI STRATEGI MATRIKS

Lisa Ignatia

Abstrak

Konsep keanekaragaman hayati diajarkan pada semester genap di SMA/ MA kelas X. Penelitian ini
bertujuan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa, juga mendeskripsikan respon siswa dan
guru dalam pembelajaran. Penelitian deskriptif ini dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan. Subjek
penelitian ini adalah siswa kelas X A SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin tahun ajaran 2013/ 2014
yang berjumlah 27 orang siswa. Hasil penelitian menunjukkan kinerja proses selama proses
pembelajaran tergolong baik. Kinerja proses di dukung oleh penilain aktivitas siswa dengan kategori
sangat baik, penilaian kinerja proses belajar siswa dengan kategori baik, psikomotor dengan kategori
sangat baik, penilaian perilaku berkarakter dengan kategori sangat baik, keterampilan sosial siswa
selama pembelajaran dengan kategori baik dan aktivitas guru selama pengelolaan pembelajaran
dengan kategori sangat baik. Hasil belajar siswa mencapai ketuntasan klasikal 94.84%. Hasil selama
proses pembelajaran berdasarkan nilai LKS dengan kategori baik. Respon siswa dan guru
menunjukkan respon positif.

Kata kunci : Konsep Keanekaragaman Hayati, Matriks, Proses dan Hasil Belajar

PENDAHULUAN
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil

wawancara yang dilakukan peneliti pada bulan
November 2013 dengan guru mata pelajaran biologi
kelas X A SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin
diperoleh penjelasan bahwa dalam pembelajaran konsep
Keanekaragaman Hayati terdapat beberapa materi yang
diajarkan banyak ditemukan kendala dalam proses
belajar mengajar. Sehingga bagi siswa diperlukan
pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam lagi.
Pembelajaran konsep Keanekaragaman Hayati pada
tahun sebelumnya telah dilaksanakan dengan model
pengamatan, penugasan dan diskusi. Tetapi dalam
pembelajaran tersebut hanya sedikit saja siswa yang
aktif dari seluruh siswa atau masih terdapat beberapa
siswa yang pasif sehingga kegiatan diskusi ini dinilai
belum efektif karena bahan yang didiskusikan belum
sesuai dengan kurikulum, sementara pada kurikulum
diskusi tetap dianjurkan, akan tetapi selain diskusi siswa
juga dituntut untuk mendata dan mengelompokkan
materi Keanekaragaman Hayati ke dalam sebuah tabel.
Diskusi dilakukan untuk mempermudah siswa untuk

mendata dan mengelompokkan materi Keanekaragaman
Hayati ke dalam sebuah tabel karena pada diskusi
tersebut siswa dapat belajar bersama. Pembelajaran
yang dilaksanakan guru masih belum memprioritaskan
aktivitas siswa secara menyeluruh, hanya beberapa
siswa saja yang terlihat aktif dalam menjawab atau
bertanya dalam proses pembelajaran. Sedangkan, dalam
melaksanakan diskusi kelompok siswa juga masih
banyak yang tidak serius dalam berdiskusi kelompok.
Padahal diharapkan pembelajaran dapat mencapai
pemahaman yang meliputi proses dan produk. Dengan
pemahaman yang dimiliki siswa diharapkan hasil
belajar siswa juga akan meningkat.

Hasil belajar individu masih ada beberapa yang
belum tuntas sehingga tidak dapat memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) individual yang telah
ditetapkan pada tahun pelajaran 2012/ 2013 oleh pihak
sekolah pada konsep Keanekaragaman Hayati yaitu ≥
70. Sedangkan RPP yang dibuat oleh guru kurang
lengkap dan masih ada yang belum sesuai dengan
kurikulum sehingga pada RPP ada beberapa indikator
yang terdapat pada kurikulum belum di masukkan ke
dalam RPP. Sehingga dapat mempengaruhi ketuntasan
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hasil belajar di sekolah. Hal ini tentunya mempengaruhi
proses pembelajaran menjadi kurang bermakna dan juga
berpengaruh pada hasil belajar siswa. Menurut Slameto
(2010) bila siswa menjadi partisipasi yang aktif, maka ia
memiliki ilmu pengetahuan itu dengan baik. Dari
pernyataan Slameto itu dapat kita simpulkan bahwa
keaktifan siswa dalam proses pembelajaran akan
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri.

Melihat permasalahan di atas dalam proses
pembelajaran yang dialami oleh siswa tentunya perlu
strategi untuk memecahkan masalah tersebut.
Diperlukan pembelajaran yang dapat mengukur proses
dan hasil belajar siswa dapat direkomendasikan untuk
memecahkan masalah ini adalah menggunakan strategi
matriks.

Beberapa penelitian yang mendukung strategi
matriks, antara lain penelitian Arsyad (2007) yang
menggunakan pola mapping, matrix, and elaboration
(M2E) dengan media leaflet dalam penelitian yang
dilakukan di SMPN 24 Banjarmasin. Menunjukkan
bahwa penggunaan pola tersebut dalam pembelajaran
kooperatif lebih efektif dan juga dapat mendorong
kesempatan bekerja dalam kelompok siswa di kelas.
Memberi kesempatan berdiskusi dapat memperoleh hal
baru, membuat suasana belajar menyenangkan dan
merasa lebih mudah memahami serta mengingat materi
Biologi karena belum pernah dialami dalam
pembelajaran sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas,
maka sebagai upaya mengukur proses dan hasil belajar
siswa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
tindakan kelas  dengan judul “Proses dan Hasil Belajar
Siswa Kelas X A SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin
pada Pembelajaran Konsep Keanekaragaman Hayati
Melalui Strategi Matriks”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur proses
dan hasil belajar siswa dan mengetahui respon siswa
dan guru Biologi kelas X A SMA Muhammadiyah 2
Banjarmasin pada konsep Keanekaragaman Hayati.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif

(descriptive research) yaitu penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada
sekarang berdasarkan data-data, dengan menyajikan
data, menganalisis dan menginterpretasikannya.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan
metode observasi yaitu dengan pengamatan langsung ke
lapangan untuk penelitian yang direncanakan, berkaitan
dengan tujuan penelitian, dan dicatat secara sistematis.
Penelitian ini tentang penggunaan strategi matriks
dalam pembelajaran Biologi yang direncanakan dalam 5
kali pertemuan.

Penelitian strategi matriks ini didasarkan pada
pendekatan penelitian kuantitatif dengan populasi yang

berguna untuk pengumpulan data, angket dan informasi
yang dicantumkan pada laporan (Tafti dkk,. 2013).

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X
A SMA Muhammadiyah 2  Banjarmasin tahun ajaran
2013/ 2014 yang berjumlah 27 orang dengan siswa laki-
laki  14  orang dan perempuan 13  orang. Pada
penelitian ini akan dibagi menjadi 5 kelompok dan
masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang siswa.
Namun, ada 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang siswa
yaitu kelompok 2 dan kelompok 5.

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester
genap pada tahun pelajaran 2013/ 2014, dengan waktu
penelitian pada bulan Januari 2014 sampai pada bulan
Juni 2014. Tempat Penelitian ini dilakukan pada kelas X
A SMA Muhammadiyah 2  Banjarmasin beralamat di
Jalan Mangga III RT. 22 No. 47 Desa Kebun Bunga
Kecamatan Banjarmasin Timur 70235 Kalimantan
Selatan (Terakreditasi B) Telpon +625113260006.

Hasil penelitian pada penelitian ini pengumpulan
data kualitatif diperoleh berdasarkan hasil observasi
terhadap proses belajar siswa berupa penilaian aktivitas
siswa, penilaian kinerja proses belajar siswa, penilaian
psikomotor, penilaian perilaku berkarakter, penilaian
keterampilan sosial, dan penilaian aktivitas guru.
Kemudian untuk respon siswa dan respon guru melalui
angket respon siswa maupun respon guru. Dan data
hasil proses belajar berupa LKS yang dikerjakan siswa
selama proses pembelajaran. Sedangkan pengumpulan
data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar berupa pre
test dan post test.

Analisis data hasil penelitian yang tergolong data
kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif tentang
observasi proses belajar siswa yang diukur secara
individual, dilihat berdasarkan penilaian aktivitas siswa,
penilaian kinerja proses belajar siswa, penilaian
psikomotor, penilaian perilaku berkarakter, penilaian
keterampilan sosial, dan penilaian aktivitas guru.
Ketuntasan =    Jumlah skor yang di cek list x 100 %

Jumlah skor maksimal
Data hasil selama proses pembelajaran siswa
ditafsirkan ke dalam kalimat kualitatif yakni
berdasarkan kategori Purwanto (2012) yaitu sangat
baik (86-100%), baik (76-85%), cukup (60-75%),
kurang (55-59%) dan kurang  sekali (≤ 54%).

Analisis data kuantitatif dilakukan secara
persentase yang diperoleh dari penilaian data hasil
belajar siswa berupa pre test dan post test. Data tes hasil
belajar diolah dengan menghitung ketuntasan individual
dan ketuntasan klasikal dengan rumus sebagai berikut:
Ketuntasan individual =  Jumlah skor x 100 %

Jumlah skor maksimal
Kk=  Jumlah siswa yang tuntas belajar x 100 %

Jumlah seluruh siswa
Keterangan:
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Ketuntasan individual: Jika siswa mencapai ketuntasan
skor > 70
Ketuntasan klasikal: Jika > 85% dari seluruh siswa
mencapai ketuntasan skor > 70 (Trianto, 2013).
Persentase peningkatan ketuntasan klasikal:

Kk siklus II – Kk siklus I x 100 %
Ketuntasan klasikal siklus I

Kemudian dianalisis secara deskriptif.
Analisis data tentang hasil respon siswa dan

respon guru terhadap pembelajaran dilakukan secara
deskriptif dan dimasukkan ke dalam kategori positif,
netral, dan negatif. Pernyataan sangat setuju dan setuju
termasuk ke dalam kategori positif, pernyataan ragu-
ragu termasuk ke dalam kategori netral, sedangkan
pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju termasuk
ke dalam kategori negatif.

Indikator kualitatif adalah apabila penilaian
proses belajar siswa yang telah memperlihatkan 5
pertemuan dengan kategori baik. Dimana penilaian
proses belajar siswa berupa penilaian aktivitas siswa,
penilaian kinerja proses belajar siswa, penilaian
psikomotor, penilaian perilaku berkarakter, penilaian
keterampilan sosial, dan penilaian aktivitas guru. Hasil
selama proses pembalajaran tergolong sangat baik,
berdasarkan kategori Purwanto (2012) yaitu sangat baik
(86-100%), baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang
(55-59%) dan kurang  sekali (≤ 54%).

Indikator kuantitatif adalah hasil belajar siswa
berupa pre test dan post test yang telah memperlihatkan

5 pertemuan dengan kategori tuntas. Siswa dikatakan
tuntas belajarnya secara individual jika nilai siswa ≥ 70,
dan suatu kelas dikatakan tuntas belajarnya jika terdapat
≥ 85% siswa mencapai nilai ≥ 70. Dari seluruh siswa
mencapai ketuntasan individual yang telah ditetapkan
oleh  SMA Muhammadiyah 2  Banjarmasin sebelumnya
yaitu sebesar ≥ 70 (Trianto, 2013). Dan hasil selama
proses pembelajaran yaitu dapat dilihat dari hasil LKS
yang dikerjakan siswa yang telah memperlihatkan 5
pertemuan dengan kategori sangat baik, berdasarkan
kategori Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%),
baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang (55-59%) dan
kurang  sekali (≤ 54%).

Kemudian respon siswa dan respon guru
terhadap kegiatan pembelajaran strategi matriks pada
konsep Keanekaragaman Hayati, berdasarkan kategori
modifikasi dari Arikunto (2011) yaitu baik sekali (76-
100%), baik (51-75%), cukup baik (26-50%), kurang (≤
26%).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil penelitian dengan menggunakan strategi
Matriks pada siswa kelas X A SMA Muhammadiyah 2
Banjarmasin pada konsep Keanekaragaman Hayati.
a. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Pertemuan

1–5
Hasil aktivitas siswa selama proses

pembelajaran pada pertemuan 1–5, secara ringkas
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran Pada Pertemuan 1-5
Perte

-
mua

n

Parameter Yang  Teramati ( %) Rata
-rata
(%)

Kate
gori1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 10
0

10
0

10
0

10
0

95 10
0

10
0

95 95 10
0

95 10
0

10
0

85 80 45 10
0

45 10
0

91.3
1%

Sang
at

Baik
2 10

0
10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

58 10
0

96 92 81 19 31 35 35 96 10
0

10
0

81.2
1%

Baik

Perte
-

mua
n

Parameter Yang  Teramati ( %) Rata
-rata
(%)

Kate
gori1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

71 10
0

10
0

10
0

10
0

79 46 46 58 10
0

10
0

10
0

89.4
7%

Sang
at

Baik
4 10

0
10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

67 10
0

10
0

10
0

95 80 57 10
0

48 10
0

10
0

10
0

91.9
4%

Sang
at

Baik
5 10

0
10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

74 48 10
0

52 10
0

10
0

10
0

93.3
6%

Sang
at

Baik
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Kategori: Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%),
baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang (55-59%) dan
kurang  sekali (≤ 54%).
Keterangan Parameter:
1. Siswa mendengarkan dan menjawab salam guru
2. Siswa mengacungkan tangan apabila dipanggil
3. Siswa mempersiapkan diri untuk belajar
4. Siswa memperhatikan guru dalam menyampaikan

apersepsi dan motivasi serta menjawab pertanyaan
yang telah disampaikan guru.

5. Siswa mengerjakan soal pre test
6. Siswa menerima informasi topik materi pelajaran

pada hari ini beserta tujuan pembelajarannya.
7. Siswa memperhatikan penyampaian informasi

secara umum tentang materi pembelajaran
8. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh

guru.
9. Siswa membentuk kelompok belajar dan bergabung

dalam anggota kelompok yang sudah dibagi
10. Siswa membantu guru mendistribusikan bahan ajar

dan LKS
11. Siswa memperhatikan penjelasan yang

disampaikan guru dalam contoh membuat dan
mengisi matriks

12. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompok dalam
menyelesaikan LKS

13. Siswa secara bergantian untuk mempersentasikan
hasil diskusi

14. Siswa menerima penghargaan yang diberikan guru
karena kelompok terbaik yang paling banyak
menjawab dengan benar.

15. Siswa bertanya kepada guru mengenai materi yang
tidak dipahami

16. Siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran
pada hari ini

17. Siswa mengerjakan soal post test secara tertulis
18. Siswa menerima informasi tentang pelajaran pada

pertemuan selanjutnya
19. Siswa memperhatikan guru menutup pelajaran dan

menjawab salam

b. Hasil Pengamatan Kinerja Proses Belajar Siswa
pada Pertemuan 1-5

Hasil dari penilaian kinerja proses belajar
siswa pada pertemuan 1–5, secara ringkas dapat dilihat
pada Tabel 2.
Tabel 2. Ringkasan Data Penilaian Kinerja Proses

Belajar Siswa pada Pertemuan 1-5
Pertemuan Rata-rata (%) Kategori

1 75.66 Cukup
2 75.63 Cukup
3 70.13 Cukup
4 86.10 Sangat Baik
5 85.18 Baik

Kategori: Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%),
baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang
(55-59%) dan kurang  sekali (≤ 54%).

c. Hasil Pengamatan Kinerja Psikomotor pada
Pertemuan 1-5

Hasil dari penilaian psikomotor pada
pertemuan 1-5, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel
3.
Tabel 3. Ringkasan Data Penilaian Psikomotor  pada
Pertemuan 1-5
Pertemuan Rata-rata (%) Kategori

1 68 Cukup
2 76.15 Baik
3 98.33 Sangat Baik
4 93.33 Sangat Baik
5 95.55 Sangat Baik

Kategori: Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%),
baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang
(55-59%) dan kurang  sekali (≤ 54%).

d. Hasil Pengamatan Perilaku Berkarakter pada
Pertemuan 1-5

Hasil pengamatan perilaku berkarakter dapat
dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Rata-rata Perilaku Berkarakter pada Pertemuan 1-5
No Perilaku

Berkarakter
P 1 Kateg

ori
P 2 kateg

ori
P3 Kateg

ori
P4 Kateg

ori
P5 Kateg

ori

1 Teliti 75.2 Baik 70.73 Cuku
p

90.37 Sanga
t Baik

90.57 Sanga
t Baik

93.88 Sanga
t Baik

2 Kerja Sama 73.5 Cuku
p

77.07 Baik 94.5 Sanga
t Baik

92.14 Sanga
t Baik

95.11 Sanga
t Baik

Kategori: Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%), baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang (55-59%) dan
kurang  sekali (≤ 54%).

e. Hasil Pengamatan Keterampilan Sosial pada Pertemuan 1-5
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Hasil pengamatan keterampilan sosial secara keseluruhan dapat dilihat , secara ringkas pada Tabel 5.
Tabel 5. Ringkasan Rata-rata Keterampilan Sosial pada Pertemuan 1-5
No Keterampilan

Sosial
P 1 Katego

ri
P 2 Kateg

ori
P3 Kateg

ori
P4 Kateg

ori
P5 Kateg

ori

1 Bertanya 44.9 Kurang
Sekali

70.69 Cuku
p

73.79 Cuku
p

74.71 Cuku
p

91.44 Sanga
t Baik

2 Menyumbang
ide/ pendapat

73.5 Cukup 73.23 Cuku
p

87.62 Sanga
t Baik

90.57 Sanga
t Baik

93.88 Sanga
t Baik

Kategori: Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%), baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang (55-59%) dan
kurang  sekali (≤ 54%).

f. Aktivitas Guru pada Pertemuan 1-5
Hasil pengamatan aktivitas guru secara

keseluruhan dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 6.
Tabel 6. Ringkasan Rata-rata Aktivitas Guru pada
Pertemuan 1-5
Pertemuan Rata-rata (%) Kategori

1 68.42 Cukup
2 73.68 Cukup
3 84.21 Baik
4 89.47 Sangat Baik
5 94.73 Sangat Baik

Kategori: Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%),
baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang
(55-59%) dan kurang  sekali (≤ 54%).

g. Hasil LKS
Nilai hasil lembar kerja siswa (LKS) pada setiap

kelompok pada pertemuan 1-5 dapat dilihat pada data
hasil selama proses pembelajaran LKS secara ringkas
dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Ringkasan Hasil Lembar Kerja Siswa (LKS)
Pertemuan 1-5

Pertemua
n

Jumlah
Kelompo

k

Skor
Rata-
rata
(%)

Skor
Maksima

l

Kategor
i

1 5 87.6
1

100 Sanagt
Baik

2 5 75 100 Baik

3 5 81.1
4

100 Baik

4 5 83.3
3

100 Baik

5 5 92 100 Sangat
Baik

Kategori: Purwanto (2012) yaitu sangat baik (86-100%),
baik (76-85%), cukup (60-75%), kurang
(55-59%) dan kurang  sekali (≤ 54%).

h. Hasil Pre Test dan Post Test pada Pertemuan 1-5
Hasil pre test dan post test pada pertemuan 1-5

dapat dilihat secara ringkas pada Tabel 8.

Tabel 8. Ringkasan Tes Hasil Pre Test dan Post Test Pada Pertemuan 1-5
Pertemuan Jumlah Tes Hasil Belajar %

Ketuntas
klasikal

Rata-rata
(%)

Ketuntas
klasikal

(Post Test)

Katagori Peningkatan
(%) dari

Pertemuan
1-5 (Post

Test)

Tuntas
(orang)

Tidak
Tuntas
(orang)

1 20 Pre test 2 18 10

45.57
Belum
Tuntas

94.84

Post Test 9 10 45
2 26 Pre test 2 24 7.69

Post Test 12 14 46.15
3 24 Pre test 11 13 45.83

88.79 Tuntas

Post Test 20 4 83.33
4 21 Pre test 11 10 52.38

Post Test 19 2 90.47
5 27 Pre test 17 10 62.96

Post Test 25 2 92.59
Keterangan:
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Ketuntasan individual : jika siswa mencapai
ketuntasan ≥ 70

Ketuntasan klasikal: Jika ≥ 85% dari seluruh siswa yang
mencapai ketuntasan ≥ 70

i. Respon Siswa terhadap Pembelajaran
Respon siswa terhadap proses pembelajaran

secara ringkas seperti pada Tabel 9.
Tabel 9. Ringkasan Respon Siswa terhadap
Pembelajaran

Predikat Frekuensi Persentasi (%)
Sangat Setuju 174 43.06
Setuju 179 44.27
Ragu-Ragu 54 10.10
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak Setuju 0 0

j. Respon Guru terhadap Pembelajaran
Respon guru terhadap kegiatan pembelajaran

secara ringkas seperti pada Tabel 10.
Tabel 10. Ringkasan Respon Guru terhadap
Pembelajaran

Predikat Frekuensi
jawaban

Persentasi (%)

Sangat Setuju 14 93.34
Setuju 1 6.67
Ragu-Ragu 0 0
Tidak Setuju 0 0
Sangat Tidak
Setuju

0 0

Pembahasan
a. Aktivitas Siswa dalam Pembelajaran

Berdasarkan Tabel 1 rata-rata aktivitas siswa
pada pertemuan 1 umumnya sudah sangat baik
(91.31%) dan pada pertemuan 2 menurun menjadi Baik
(81.31%), namum masih ada beberapa aktivitas siswa
yang masih kurang. Tabel 1 memperlihatkan hasil
aktivitas siswa pada siklus I, dari 19 aktivitas siswa
terdapat 1 aktivitas siswa yang cukup, 4 aktivitas siswa
yang kurang dan 1 aktivitas siswa kurang sekali.
Aktivitas siswa yang cukup adalah aktivitas siswa
menerima informasi tentang pelajaran pada pertemuan
selanjutnya rata-rata (72%). Aktivitas siswa yang
kurang adalah aktivitas siswa secara bergantian untuk
mempersentasikan hasil diskusi rata-rata (59%), siswa
menerima penghargaan yang diberikan guru karena
kelompok terbaik yang paling banyak menjawab dengan
benar rata-rata (58%) dan siswa bertanya kepada guru
mengenai materi yang tidak dipahami rata-rata (57%).
Data ini dapat diduga karena kurangnya minat siswa
dalam menerima informasi tentang pelajaran pada
pertemuan selanjutnya hal ini diduga  karena kurang

jelasnya informasi dalam mempersiapkan dan
mengkondisikan siswa untuk mengikuti pelajaran
selanjutnya, sehingga ada beberapa siswa yang kurang
fokus terhadap informasi yang disampaikan oleh guru
mengenai pelajaran selanjutnya. Dan mempresentasikan
hanya dilakukan oleh perwakilan anggota kelompok
saja.

Sementara itu aktivitas siswa yang masih
kurang sekali adalah aktivitas siswa dalam membuat
kesimpulan materi pembelajaran dengan nilai rata-rata
40%. Hasil ini diduga karena kurangnya waktu yang
diperlukan sehingga dalam menyimpulkan pelajaran
masih didominasi oleh guru, siswa hanya mengikuti
panduan dari guru dalam membuat kesimpulan
pelajaran. Belum bisa membimbing siswa dalam
membuat kesimpulan yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran dan seharusnya sudah disampaikan sejak
awal sehingga siswa tidak bingung dalam membuat
kesimpulan pelajaran. Apabila siswa dapat membuat
kesimpulan sendiri, maka guru bisa mengetahui
kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran, guru
hanya mengarahkan saja. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Faridah (2009) yang menyatakan
bahwa pembelajaran strategi matriks pada
kelemahannya terdapat sulitnya meramalkan hasil yang
ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu
panjang.

Sudjana (2012) menyatakan bahwa keaktifan
siswa saat kegiatan belajar dilihat pada keikutsertaannya
melaksanakan tugas belajar, terlibat dalam pemecahan
masalah, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru
apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya,
berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan
untuk pemecahan masalah, melaksanakan diskusi
kelompok sesuai dengan petunjuk.

Berdasarkan Tabel 1 memperlihatkan rata-rata
aktivitas siswa secara persentase meningkat pada
pertemuan 3, 4 dan 5 namun, walaupun sama dalam
kategori Sangat Baik. Pada pertemuan 1 umumnya
sudah sangat baik (91.31%) dan pada pertemuan 2
menurun menjadi Baik (81.31%). Dari 19 aktivitas
siswa masih saja terdapat aktivitas siswa yang
mengalami penurunan yaitu terdapat aktivitas siswa
kurang sekali adalah siswa menerima penghargaan yang
diberikan guru karena kelompok terbaik yang paling
banyak menjawab dengan benar rata-rata (50%) dan
siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran pada
hari ini rata-rata (53%). Hal ini dapat diduga karena
menerima penghargaan merupakan nilai untuk semua
anggota kelompok yang diberikan kepada perwakilan
kelompok saja.  Sedangkan untuk membuat kesimpulan
perlu bimbingan dari guru, karena siswa belum bisa
merangkum materi yang telah dipelajari secara mandiri,
hal ini sesuai dengan pendapat Dimyati & Mudjiono
(2010) yang menyatakan bahwa sebagai motor utama
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dalam kegiatan belajar, siswa dituntut untuk selalu aktif
dalam memproses dan mengolah perolehan belajarnya.
Untuk dapat memproses dan mengolah perolehan
belajarnya secara efektif, siswa dituntut aktif secara
fisik, intelektual dan emosional.

Aktivitas siswa yang mengalami peningkatan
memperlihatkan sudah berkurangnya dominasi guru dan
pembelajaran yang sudah berpusat pada siswa, hal ini
sesuai dengan pendapat Hamdani (2011) bahwa
dominasi guru di dalam kelas hanya berperan sebagai
fasilitator pembelajaran. Meningkatnya aktivitas siswa
menunjukan pembelajaran sudah berpusat pada siswa,
Pernyataan tersebut sesuai pendapat Sardiman (2011)
aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik
maupun mental. Seorang anak itu berfikir sepanjang ia
berbuat, tanpa perbuatan berarti ia tidak berpikir. Kaitan
antara keduanya akan membuahkan aktivitas belajar
yang optimal. Jadi dalam kegiatan belajar, subjek didik/
siswa harus aktif berbuat. Dengan kata lain, bahwa
dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa
aktivitas, proses belajar tidak mungkin berjalan dengan
baik. Pernyataan ini sejalan dengan dengan hasil
observasi yang telah didapatkan.
b. Hasil Pengamatan Kinerja Proses Belajar Siswa

Penilaian kinerja proses belajar siswa yang
diamati yaitu pada saat pengerjaan lembar kerja siswa
(LKS) setiap kali diskusi. Adapun rincian tugas yang
dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran, yaitu
1) menerima LKS dan bahan ajar dari guru, 2) membaca
bahan ajar yang telah dibagikan, 3) mendiskusikan
dengan anggota kelompok untuk menjawab LKS
dengan baik, 4) menjawab LKS sesuai konteks
pertanyaan, 5) mengerjakan LKS dengan baik dan teliti
sesuai dengan bahan ajar sebagai tugas bersama, 6)
menyumbang ide dan pendapat pada saat mengisi
matriks, 7) bekerja di kelompok masing-masing, 8)
menyampaikan hasil diskusi kelompok, 9) bertanya
pertanyaan pada saat diskusi, 10) menjawab pertanyaan
pada saat diskusi, 11) menghargai saran atau pendapat
dari teman diskusi dan 12) membuat kesimpulan dari
diskusi kelas.

Berdasarkan Tabel 2 rata-rata peniliaian kinerja
proses belajar siswa pada pertemuan 1 Cukup (75.66%)
dan pertemuan 2 juga masih Cukup (75.63%). Hal ini
diduga karena siswa belum terbiasa untuk berdiskusi
kelompok dalam mengerjakan LKS yang terstruktur
sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Dalam
proses belajar ini siswa dituntut untuk mampu
mengelola informasi materi pembelajaran yang
diberikan berdasarkan pemerolehan informasi melalui
mengorganisasi konsep-konsep ke dalam bentuk matriks
sehingga mereka dapat berbagi informasi terhadap
setiap anggota kelompoknya.

Proses pembelajaran akan terjadi jika anak
bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum

dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada
dalam jangkauan mereka, yakni daerah tingkat
perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan
seseorang saat ini. Karena fungsi mental yang lebih
tinggi pada umumnya muncul dalam percakapan dan
kerjasama antara individu sebelum fungsi mental yang
lebih tinggi itu terserap ke dalam individu tersebut
(Trianto, 2013).

Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan penilaian
kinerja proses belajar siswa yang diamati saat
pengerjaan lembar kerja siswa (LKS) setiap kali diskusi,
secara umum mengalami peningkatan dari pertemuan 1
dan 2. Namun, pada pertemuan 3 rata-rata kinerja proses
masin belum meningkat dan cenderung menurun yaitu
(70.13%) Cukup, pada pertemuan 4 sudah meningkat
yaitu (86.10%) dan pertemuan 5 menurun kembali yaitu
(85.18%) Baik.

Adanya peningkatan diduga karena kinerja
proses belajar siswa ini telah mememperlihatka
berjalannya dengan baik setiap rincian tugas yang
dilakukan oleh siswa selama proses pembelajaran guna
menunjang keberhasilan proses belajar mengajar dengan
tumbuhnya nilai dan sikap terhadap pembelajaran. Hal
ini menunjukkan bahwa siswa telah terbiasa dengan
tugas yang diberikan oleh guru, yaitu tugas dalam
mengelola informasi materi pembelajaran yang
diberikan berdasarkan pemerolehan informasi melalui
mengorganisasi konsep-konsep ke dalam bentuk matriks
sehingga mereka dapat berbagi informasi terhadap
setiap anggota kelompoknya. Proses yang diharapkan
selama pembelajaran adalah sebagai penunjang
tumbuhnya sikap siswa terhadap pembelajaran. Hal
tersebut tentunya dapat mempengaruhi ketercapaian
hasil belajar siswa dalam mencapai tujuan pengajaran.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Trianto
(2008) selain sebagai penunjang dalam proses
pembelajaran, kinerja proses dapat digunakan sebagai
tolok ukur untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa
pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sejalan
dengan pendapat  Zaini dkk. (2008) bahwa dengan
dengan strategi matriks dapat meningkatkan
kemampuan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan
materi maka akan lebih mudah bagi anak didik untuk
memahami isi pelajaran maka dapat mempengaruhi
hasil proses pembelajaran.

c. Hasil Pengamatan Kinerja Psikomotor
Penilaian kinerja psikomotor yang diamati

yaitu pada saat pengerjaan lembar kerja siswa (LKS)
setiap kali diskusi. Adapun rincian tugas yang dilakukan
oleh siswa selama proses pembelajaran yaitu 1) seluruh
perhatian diarahkan pada materi diskusi, 2) mengikuti
kegiatan diskusi secara aktif, 3) pendapat/ pertanyaan
yang diajukan telah dipikirkan secara saksama dan ada
kaitannya dengan materi diskusi, 4) menanggapi
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pendapat atau menjawab pertanyaan sesuai dengan
maksud dan tujuan pendapat/ pertanyaan dan 5)
menghargai saran dan pendapat sesama teman peserta
diskusi.

Berdasarkan Tabel 3 rata-rata pengamatan
kinerja psikomotor pada pertemuan 1 masih cukup yaitu
(68%) dan pada pertemuan 2 sudah meningkat menjadi
Baik yaitu (76.15%). Hal ini diduga karena siswa
kurang aktif dalam berdiskusi pada kelompoknya
sehingga untuk mengerjakan LKS yang berisi tentang
pengisisan matriks sehingga siswa kurang mampu
dalam memberikan pendapat, menanggapi  pendapat,
dan bisa menghargai saran dan dari sesama teman
kelompok maupun guru.

Penggunaan strategi matriks ini diharapkan dapat
meningkatkan aspek psikomotor siswa dimana dalam
pembelajaran siswa berperan aktif. Hasil belajar ranah
psikomotor berkenaan dengan keterampilan atau
kemampuan bertindak setelah ia menerima pengalaman
belajar tertentu. Hasil belajar ini sebenarnya tahap
lanjutan dari hasil belajar afektif yang baru tampak
dalam kecenderungan-kecenderungan untuk berperilaku
(Sudjana, 2012).

Berdasarkan Tabel 3 memperlihatkan hasil
pengamatan kinerja psikomotor selama pembelajaran
pada pertemuan 1, 2 ke pertemuan 3, 4 dan 5 secara
umum mengalami peningkatan. Pada pertemuan 3 rata-
rata kinerja psikomotor yaitu (98.33%) Sangat Baik,
pada pertemuan 4 mengalami penurunan dengan rata-
rata kinerja psikomotor yaitu (93.33%) Sangat Baik dan
namun pada pertemuan 5 kembali meningkat dengan
rata-rata menjadi (95.55%) Sangat Baik.

Hasil penilaian psikomotor siswa dalam
berdiskusi tersebut mendukung proses pembelajaran
siswa melalui pemberian tugas untuk mengerjakan LKS
matriks materi pelajaran. Terlihat pada siklus II, seluruh
perhatian siswa mulai terarah pada materi diskusi,
sebagian besar siswa mengikuti kegiatan diskusi secara
aktif baik dengan memberikan pendapat, menanggapi
pendapat, dan bisa menghargai saran dan dari sesama
teman kelompok maupun guru.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Kunandar
(2011) yang menyatakan bahwa meningkatnya jumlah
siswa yang bertanya, menjawab dan meningkatnya
jumlah siswa yang saling berinteraksi membahas materi
pelajaran.

d. Hasil Pengamatan Perilaku Berkarakter
Berdasarkan Tabel 4 memperlihatkan perilaku

berkarakter siswa pada pertemuan 1, adapun perilaku
berkarakter dari segi teliti dengan rata-rata awal sebesar
(75.2%) Baik. Dari segi kerja sama dengan rata-rata
awal (73.5%) Cukup. Dan pada pertemuan 2, adapun
perilaku berkarakter dari segi teliti dengan rata-rata

sebesar (70.73%) Cukup. Dari segi kerja sama dengan
rata-rata (77.07%) Baik.

Data tersebut diduga karena siswa masih ada
yang pasif sehingga kurang aktif dalam diskusi
kelompok. Siswa yang pandai lebih mendominasi dalam
mengerjakan tugas kelompok, karena siswa dituntut
untuk mampu mengelola informasi materi pembelajaran
yang diberikan berdasarkan pemerolehan informasi
melalui mengorganisasi konsep-konsep ke dalam bentuk
matriks sehingga mereka dapat berbagi informasi
terhadap setiap anggota kelompoknya.

Berdasarkan Tabel 4 memperlihatkan perilaku
berkarakter siswa secara umum mengalami peningkatan
pada pertemuan 3, 4 dan 5, adapun perilaku berkarakter
dari segi teliti pada pertemuan 3 mengalami
peningkatan dengan rata-rata sebesar (90.37%) Sangat
Baik dan dari segi kerja sama mengalami peningkatan
dengan rata-rata (94.5%) Sangat Baik. Perilaku
berkarakter dari segi teliti pada pertemuan 4 mengalami
peningkatan dengan rata-rata sebesar (90.57%) Sangat
Baik dan dari segi kerja sama mengalami peningkatan
dengan rata-rata (92.14%) Sangat Baik. Dan perilaku
berkarakter dari segi teliti pada pertemuan 5 mengalami
peningkatan dengan rata-rata sebesar (93.88%) Sangat
Baik dan dari segi kerja sama mengalami peningkatan
dengan rata-rata (93.91%) Sangat Baik. Data tersebut
memperlihatkan adanya perilaku yang memuaskan
untuk setiap perilaku berkarakter, hal ini disebabkan
karena adanya kekompakan dalam kelompok untuk
mengerjakan tugas yang diberikan guru pada proses
pembelajaran dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif telah berlangsung secara
efektif. Keefektifan pembelajaran adalah hasil yang
diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar
dengan menggunakan strategi pembelajaran matriks.

Temuan ini sesuai dengan yang diungkapkan
oleh Smith dalam Barkley dkk. (2012) yang menyatakan
bahwa pembelajaran kooperatif melalui pembentukan
kelompok kecil agar para pelajar dapat bekerja sama
dalam belajar dengan teman satu timnya untuk
memaksimalkan proses pembelajaran sehingga mampu
membuat diri mereka belajar bersama dengan baik
dalam kelompok diskusi. Mereka dengan teliti bersama
dalam proses pemecahan masalah. Karena pada
pembelajaran melalui strategi matriks ini siswa mampu
mengembangkan kemampuan siswa, sehingga siswa
dapat mandiri dan bertanggaung jawab terhadap tugas
yang mereka hadapi. Timbulnya pertanyaan, saran dan
komentar mendorong mereka untuk berfikir lebih lanjut,
dan berusaha memperbaiki kekurangannya.

e. Hasil Pengamatan Keterampilan Sosial
Berdasarkan Tabel 9 memperlihatkan hasil

pengamatan keterampilan sosial siswa dari segi bertanya
pada perilaku keterampilan sosial dari segi bertanya



515

dengan rata-rata awal sebesar (44.9%) Kurang Seklai.
Dari segi menyumbang ide/ pendapat dengan rata-rata
awal (73.5%) Cukup. Dan pada pertemuan 2, adapun
perilaku berkarakter dari segi bertanya dengan rata-rata
sebesar (70.69%) Cukup. Dari segi menyumbang
ide/pendapat dengan rata-rata (73.23%) Cukup.

Hal ini diduga karena keterampilan sosial siswa
masih belum berkembang sehingga sangat perlu
dikembangkan dalam diri siswa untuk membentuk sikap
dan rasa percaya diri siswa khususnya ketika melakukan
diskusi. Siswa diharapkan tidak malu dalam
menyampaikan ide atau pendapatnya karena setiap
siswa berhak mengembangkan potensi dalam dirinya.
Hasil ini sesuai dengan pendapat Trianto (2013) yang
menyatakan bahwa keterampilan sosial berkembang
secara signifikan dalam pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif sangat tepat digunakan untuk
melatih keterampilan-keterampilan kerja sama dan
kolaborasi, dan juga keterampilan tanya jawab.

Berdasarkan Tabel 5 memperlihatkan bahwa
hasil pengamatan keterampilan sosial siswa secara
umum mengalami peningkatan pada pertemuan 3, 4 dan
5, adapun perilaku keterampilan sosial dari segi
bertanya pada pertemuan 3 mengalami peningkatan
dengan rata-rata sebesar (73.79%) Cukup dan dari segi
menyumbang ide/pendapat mengalami peningkatan
dengan rata-rata (87.62%) Baik. Perilaku keterampilan
sosial dari segi bertanya pada pertemuan 4 mengalami
peningkatan dengan rata-rata sebesar (74.71%) Cukup
dan dari segi menyumbang ide/pendapat mengalami
peningkatan dengan rata-rata (90.57%) Sangat Baik.
Dan perilaku keterampilan sosial dari segi bertanya
pada pertemuan 5 mengalami peningkatan dengan rata-
rata sebesar (91.44%) Sangat Baik dan dari segi
menyumbangkan ide/pendapat mengalami peningkatan
dengan rata-rata (93.88%) Sangat Baik.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Rusman (2013)
yang menyatakan bahwa melalui bertanya maka
pembelajaran akan lebih hidup, akan mendorong proses
dan hasil pembelajaran yang lebih luas dan mendalam,
karena dengan bertanya maka: 1) dapat menggali
informasi, 2) mengecek pemahaman siswa, 3)
membangkitkan respon siswa. Pernyataan tersebut
sesuai dengan pendapat oleh Slameto (2010) bahwa
timbulnya pertanyaan, saran dan komentar mendorong
siswa untuk lebih lanjut dan berusaha memperbaiki
kekurangan.

Menurut Slavin (2011) melalui menyumbang
ide/ pendapat antar siswa yang saling berkerja sama
dalam belajarnya maka siswa tersebut akan bertanggung
jawab terhadap teman satu timnya dan mampu membuat
diri mereka belajar dengan sama baiknya.

f. Aktivitas Guru dalam Mengelola Pembelajaran

Berdasarkan Tabel 10 rata-rata aktivitass guru
pada pertemuan 1 masih cukup yaitu (68.42%) dan pada
pertemuan 2 sudah meningkat menjadi (73.68%) namun
masih cukup. Hal ini dikarenakan adanya langkah-
langkah pada kegiatan belajar mengajar yang sebagian
tidak dilakukan oleh guru karena keterbatasan waktu.

Selama proses pembelajaran, keberhasilan
pembelajaran terlihat dari peranan guru sebagai sumber
belajar, fasilitator dan motivator, terlihat bahwa guru
dengan sabar membimbing siswa untuk memahami
pembelajaran dengan mengaitkan kekonteks kehidupan
yang nyata sehingga memudahkan siswa untuk
memahami konsep ini sangat membantu siswa untuk
menghadapi kehidupan masa depan. Khususnya dalam
strategi matriks guru berperan dalam membimbing
siswa pada pengisian matriks. Bimbingan yang
diberikan hanya sebatas menjelaskan cara-cara
pembuatan tersebut di atas serta menjelaskan materi
secara umum. Selanjutnya dalam menyelesaikan tugas
yang diberikan siswa yang aktif dalam kelompoknya
masing-masing.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Prey Katz
dalam Sardiman (2011) yang menyatakan bahwa
peranan guru adalah sebagai komunikator, sahabat yang
dapat memberikan nasehat-nasehat, motivator sebagai
pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam
pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai
dan orang yang menguasai bahan yang diajarkan.

Sesuai dengan peran guru untuk mengelola
seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan
menciptakan kondisi yang baik agar siswa dapat belajar
secara efektif dan efisien. Sebagaimana menurut
Slameto (2010) bahwa guru mempunyai tanggung
jawab melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas
untuk membantu proses perkembangan siswa.

Berdasarkan Tabel 6 mperlihatkan aktivitas guru
dalam pengelolaan pembelajaran pada pada pertemuan
1, 2 ke pertemuan 3, 4 dan 5 secara umum mengalami
peningkatan. Pada pertemuan 3 rata-rata aktivitas guru
yaitu (84.21%) Baik, pada pertemuan 4 mengalami
peningkatan dengan rata-rata aktivitas guru yaitu
(89.47%) Sangat Baik dan pada pertemuan 5 kembali
meningkat dengan rata-rata menjadi (94.73%) Sangat
Baik. Data ini memperlihatkan guru telah
mengoptimalkan proses pembelajran di kelas, dalam
proses belajar-mengajar guru mempunyai tugas untuk
mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar
bagi siswa untuk mencapai tujuan.

Peningkatan kualitas aktivitas guru dari siklus I
ke siklus II ini memperlihatkan guru mampu mengelola
kelas hal ini sesuai dengan pendapat Uzer Usman dalam
Rusman (2013) yang menyatakan bahwa pengelolaan
kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan
mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses



516

pembelajaran, seperti perilaku siswa yang memindahkan
perhatian kelas, memberi ganjaran bagi siswa yang tepat
waktu dalam menyelesaikan tugas atau penetapan
norma kelompok yang produktif. Pernyataan tersebut
sesuai dengan pendapat oleh Slameto (2010) karena ia
menyatakan bahwa peranan guru telah meningkat dari
sebagai pengajar menjadi direktur pengarah belajar.
Sebagai direktur belajar, tugas dan tanggung jawab guru
lebih meningkat ke dalamnya termasuk fungsi-fungsi
guru sebagai perencana pengajaran, pengelolaan
pengajaran, penilaian hasil belajar, sebagai motivator
dan sebagai pembimbing.

Optimalnya proses pembelajaran dikelas
menandakan bahwa guru telah mengelola proses
pembelajaran secara efektif sesuai dengan pendapat
Trianto (2013) yang menyatakan bahwa guru yang
efektif adalah guru yang menemukan cara dan selalu
berusaha agar anak didiknya terlibat secara tepat dalam
dalam suatu mata pelajaran dengan presentasi waktu
belajar akademis yang tinggi dan pelajaran berjalan
tanpa menggunakan teknik memaksa, negatif atau
hukuman. Selain itu guru yang efektif adalah orang-
orang yang dapat menjalin hubungan simpatik dengan
para siswa, menciptakan lingkungan kelas yang
mengasuh, penuh perhatian, memiliki suatu rasa cinta
belajar, menguasai sepenuhnya bidang studi mereka dan
dapat memotivasi siswa untuk bekerja dan tidak sekedar
mencapai suatu prestasi namun juga menjadi anggota
masyarakat yang pengasih.

g. Hasil LKS
Berdasarkan Tabel 7 nilai hasil LKS siswa pada

pertemuan 1 umumnya sudah sangat baik (87.61%) dan
pada pertemuan 2 menurun menjadi baik yaitu (75%).
Hal ini dikarenakan selama siswa bekerja dalam
kelompok, mampu memberikan kesempatan kepada
semua siswa untuk dapat terlibat secara aktif dalam
proses berpikir dalam kegiatan belajar. Karena belajar
belum selesai jika salah satu anggota kelompok ada
yang belum menguasai materi pelajaran sehingga antar
siswa mampu saling membantu teman sekelompoknya
untuk mencapai ketuntasan belajar.

Hasil ini sesuai dengan pendapat Trianto (2008)
yang menyatakan bahwa selama berkerja sama dalam
kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai
ketuntasan materi yang disajikan oleh guru dan saling
membantu teman sekelompoknya untuk mencapai
ketuntasan belajar. Pernyataan tersebut sejalan dengan
pendapat Slavin (2011) yang menyatakan bahwa jika
nilai siswa cukup baik secara kelompok dan kelompok
hanya akan berhasil dengan memastikan bahwa semua
anggotanya telah mempelajari materinya, maka anggota
kelompok akan termotivasi untuk saling mempelajari.

Menurut Nur (2011) pembelajaran menggunakan
matriks yang mengharapkan siswa dapat membuat

perbedaan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dari
beberapa konsep, biasanya menggunakan tabel pembeda
diduga juga mampu memudahkan siswa untuk
memahami perbedaan setiap konsep karena telah
terorganisasi dengan baik.

Berdasarkan Tabel 7 memperlihatkan bahwa
nilai LKS mengalami peningkatan dari pertemuan 1, 2,
3, 4 dan 5 dengan kategori umumnya sama baik.
Adapun nilai hasil LKS pada pada pertemuan 3
memperoleh rata-rata 81.14% kategori baik, pada
pertemuan 4 memperoleh rata-rata 83.33% kategori baik
dan pada pertemuan 5 memperoleh rata-rata 92%
kategori sangat baik. Hal ini memperlihatkan terjadinya
peningkatan hasil belajar berupa LKS dengan
berkelompok selama proses pembelajaran dari siklus I
ke siklus II.

Meningkatnya hasil belajar melalui LKS dari
siklus I dan siklus II dikarenakan dalam pembelajaran
kooperatif diterapkan strategi pembelajaran matriks
dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil
dengan tingkat kemampuannya yang berbeda. Dalam
menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap anggota
kelompok harus saling bekerja sama, saling membantu
dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan
kontribusinya untuk memahami materi pelajaran. Dalam
proses pembelajaran melalui strategi matriks ini maka
siswa mampu mengelola informasi materi pembelajaran
yang diberikan berdasarkan pemerolehan informasi
melalui mengorganisasi konsep-konsep ke dalam bentuk
matriks sehingga mereka dapat berbagi informasi
terhadap setiap anggota kelompoknya.

Pembelajaran ini, belajar dikatakan belum selesai
jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai
bahan pelajaran, selain itu dengan pembelajaran
berkelompok keberhasilan individu ditentukan atau
dipengaruhi oleh keberhasilan kelompok. Hal ini sesuai
dengan pendapat Hamdani (2011) yang menyatakan
bahwa pembelajaran kooperatif dapat dikembangkan
untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran penting yaitu
hasil belajar akademik, penerimaan terhadap perbedaan
individu dan pengembangan keterampilan sosial.

h. Hasil Post Test
Berdasarkan Tabel 8 rata-rata ketuntasan klasikal

hasil belajar post test pada 1 dan 2 masih belum tuntas
(45.57%). Nilai post test pada pertemuan 1 maupun
pertemuan 2 tidak memperlihatkan adanya peningkatan
ketuntasan klasikal. Hal ini diduga karena siswa belum
terbiasa belajar sendiri dengan strategi matriks serta
kurangnya minat dan motivasi siswa.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Slameto
(2010) dimana dalam proses belajar mengajar tidak
terlepas dari tes. Selain untuk evaluasi tes juga
merupakan salah satu cara pengajar untuk memotivasi
dan membimbing siswa dalam belajar. Pengajar yang
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efektif harus dapat menciptakan minat dan motivasi
yang cukup pada siswa yang berprestasi. Tanpa
keadaan-keadaan menekan. Hasil ini memperlihatkan
bahwa tidak terpenuhinya tujuan penelitian dengan tidak
terpenuhinya indikator keberhasilan untuk ketuntasan
belajar karena ketuntasan belajar dianggap berhasil jika
≥ 85% dari seluruh siswa mencapai ketuntasan
individual ≥ 70.

Berdasarkan Tabel 8 secara umum hasil post test
pada pertemuan 3, 4 dan 5 mengalami peningkatan.
Nilai rata-rata ketuntasan klasikal post test pada
pertemuan 4 dan 5 yaitu (88.79%). Sementara
peningkatan ketuntasan klasikal pada pertemuan 1, 2, 3,
4 dan 5 yaitu (94.84%).

. Pada pembelajaraan dengan menggunakan
strategi matriks dikarenakan kesiapan siswa dalam
KBM. Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi
respon atau bereaksi. Kesediaan itu tumbuh dari dalam
diri seseorang dan juga berhubungan dengan
kematangan, karena kematangan berarti kesiapan untuk
melaksanakan kecakapan. Kesiapan itu perlu
diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa
belajar dan padanya ada kesiapan, maka hasil belajarnya
akan lebih baik (Slameto, 2010).

Terjadinya peningkatan hasil belajar siswa tentu
saja dapat dijadikan indikator bahwa proses
pembelajaran tersebut telah berhasil dengan kualitas
hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hal ini sesuai
dengan pendapat Sudjana (2012) yang menyatakan
bahwa salah satu keberhasilan proses belajar-mengajar
dilihat dari perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku
siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya,
kualitas dan kuantitas penguasaan tujuan intruksional
oleh para siswa, jumlah siswa yang dapat mencapai
tujuan intruksional minimal 70 dari jumlah intruksional
yang harus dicapai, hasil belajar tahan lama diingat dan
dapat digunakan sebagai dasar dalam mempelajari
bahan berikutnya.

Adanya evaluasi terhadap hasil belajar pada
pembelajaran dengan strategi matriks ini untuk
menetahui tingkat penguasaan materi siswa karena di
dalam proses belajar siswa dapat mengelola materi yang
diberikan melalui penguasaan terhadap pembelajaran.
Penguasaan pada setiap individu untuk berbagi terhadap
setiap anggota kelompoknya, pada pembelajaran dengan
strategi matriks ini dimana siswa mampu memproses
pengelolaan materi dan berusaha untuk menguasai
meteri tersebut agar siswa mampu melakukan
pemerosesan informasi melalui mengorganisasi konsep-
konsep ke dalam bentuk matriks. Siswa dituntut untuk
mampu menguasi materi pembelajaran agar siswa dapat
mencapai tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran
melalui strategi matriks ini siswa telah mampu
mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif karena
berdasarkan hasil pembelajaran melalui evaluasi

dianggap berhasil jika ≥ 85% dari seluruh siswa
mencapai ketuntasan individual ≥ 70.

Temuan ini sesuai dengan pendapat Zaini dkk.
(2008) bahwa pembelajaran dengan menggunakan
strategi matriks ini maka siswa mampu meningkatkan
kecakapan menghafal, kemampuan membaca,
kecakapan belajar, strategi dan kebiasaan, mempelajari
tema-tema dan fakta-fakta serta konsep-konsep dan
teori-teori ilmu pengetahuan. Sependapat dengan Nur
(2011) sejumlah besar informasi yang diberikan kepada
sisiwa melalui persentasi dan demontrasi guru
pembuatan catatan membantu siswa dalam mempelajari
informasi ini dengan secara singkat dan dapat
menyimpan informasi itu untuk ulangan dan dihafal
kelak. Biasanya menggunakan tabel pembeda diduga
juga mampu memudahkan siswa untuk memahami
perbedaan setiap konsep karena telah terorganisasi
dengan baik.

i. Respon Siswa terhadap Pembelajaran
Berdasarkan Tabel 9 memperlihatkan bahwa dari

15 pernyataan yang diajukan pada siswa di akhir
pembelajaran pertemuan ke 5 adalah dari 174 frekuensi
dengan persentasi 43.06% siswa yang memberi respon
sangat setuju terhadap kegiatan belajar dengan
menggunakan pembelajaran strategi matriks dan dari
179 frekuensi dengan persentasi 44.27% siswa paling
banyak memilih setuju, kemudian sedikit yang ragu-
ragu yaitu dengan 54 frekuensi dengan persentasi
10.10%, tidak ada yang tidak setuju, dan tidak ada yang
memilih sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut,
maka dapat diketahui bahwa jawaban angket respon
siswa yang diberikan pada akhir siklus II dimana siswa
memberikan jawaban setuju (87.33%) terhadap
pembelajaran dengan strategi matriks pada konsep
Keanekaragaman Hayati. Kemudian skor dari 15
pernyataan tersebut terletak dalam kategori baik sekali
antara rentang 76-100% berdasarkan kategori Arikunto
(2011).

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan strategi
pembelajaran melalui matriks ini mendapat respon yang
positif dari siswa kelas X A SMA Muhammadiyah 2
Banjarmasin. Hasil peneltian ini sejalan dengan
penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian
Arsyad (2007) yang menyatakan bahwa siswa merasa
senang belajar dengan Pola M2E (mapping, Matrix,
And Elaboration) karena dapat mendorong kesempatan
bekerja dalam kelompok siswa di kelas. Memberi
kesempatan berdiskusi dapat memperoleh hal baru,
membuat suasana belajar menyenangkan dan merasa
lebih mudah memahami serta mengingat materi biologi
karena belum pernah dialami dalam pembelajaran
sebelumnya.
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Sementara menurut Hunafa (2014) yang
menyatakan bahwa dengan strategi M2E (mapping,
Matrix, And Elaboration) itu membuat mereka lebih
mudah memahami pelajaran, dapat menghilangkan
kesalahan konsep, dapat mengingat lebih lama, dapat
meningkatkan kreativitas, dan dapat meningkatkan
prestasi belajar. Selain itu siswa menjadi lebih berani
mengeluarkan pendapat dan merasa lebih dihargai
dalam kelompoknya.

j. Respon Guru terhadap Pembelajaran
Berdasarkan Tabel 10 secara umum proses

pembelajaran dengan menggunakan strategi matriks
mendapat respon positif dari guru biologi yang
mengajar di SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin.
Adapun dari 15 pernyataan yang diajukan diperoleh 14
frekuensi dengan persentasi 93.34% guru memberi
respopn sangat setuju dan 1 frekuensi dengan persentasi
6.67% guru memberi respon setuju.

Selain itu berdasarkan jawaban dari pertanyaan
yang diajukan pada guru pembelajaran melalui strategi
matriks ini memiliki keuntungan dimana siswa dapat
lebih aktif dan kreatif. Siswa dapat menemukan sendiri
jawaban dari LKS yang dikasihkan dari kegiatan
pembelajaran. Dan melatih siswa agar lebih dapat
bersosialisasi dengan teman sejawatnya dalam
berdiskusi dan tanggung jawab. Temuan ini sesuai
dengan pendapat Zaini dkk. (2008) strategi matriks
bertujuan meningkatkan kecakapan menghafal,
kemampuan membaca, kecakapan belajar, strategi dan
kebiasaan, mempelajari tema-tema dan fakta-fakta serta
konsep-konsep dan teori-teori ilmu pengetahuan.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan belajar mengajar diantaranya Hambatan yang
sering dirasakan oleh siswa adalah keterbatasan waktu
dalam kegiatan inti membuat matriks
(mengkomunikasikan atau mempersentasikan hasil kerja
siswa). Hal ini sesuai dengan pendapat Barkley dkk.
(2012) dalam matriks, siswa berusaha membedakan
konsep-konsep yang mirip dengan memperhatikan fitur-
fitur penentu yang penting. Matriks mengharuskan
siswa mencari perbedaan dari beberapa konsep dengan
menentukan apakah kriterianya ada atau tidak. Matriks
sangat berguna untuk tugas-tugas yang menuntut siswa
untuk memadukan atribut-atribut yang tidak lazim dan
sama-sama dimiliki karena mengharuskan untuk
mengidentifikasi dan menunjukkan secara eksplisit
perbedaan-perbedaan penting dari konsep-konsep yang
saling berhubungan erat.
KESIMPULAN
1. Strategi matriks dapat mengukur proses belajar

siswa kelas X A SMA Muhammadiyah 2
Banjarmasin pada konsep Keanekaragaman Hayati
yang di dukung oleh penilain aktivitas siswa dengan
kategori sangat baik, penilaian kinerja proses belajar

siswa dengan kategori baik, psikomotor dengan
kategori sangat baik, penilaian perilaku berkarakter
dengan kategori sangat baik, keterampilan sosial
siswa selama pembelajaran dengan kategori baik dan
aktivitas guru selama pengelolaan pembelajaran
dengan kategori sangat baik.

2. Strategi matriks dapat mengukur hasil belajar siswa
kelas X A SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin
pada konsep Keanekaragaman Hayati dengan
mencapai ketuntasan klasikal yaitu sebesar 94.84%.
Hasil selama proses pembelajaran berdasarkan nilai
LKS pada pertemuan 1-5 dengan kategori baik.

3. Respon siswa kelas X A SMA Muhammadiyah 2
Banjarmasin melalui strategi matriks pada konsep
Keanekaragaman Hayati adalah positif.

4. Respon guru SMA Muhammadiyah 2 Banjarmasin
melalui strategi matriks pada konsep
Keanekaragaman Hayati adalah positif.

Saran
1. Pada saat pembelajaran dengan strategi matriks

masalah alokasi waktu harus benar-benar
diperhatikan, sesuai dengan RPP dan jam pelajaran
yang disediakan, agar kegiatan pembelajaran
terorganisasi dengan baik. Perlu adanya penugasan
terlebih dahulu pada siswa di rumah sehingga
kegiatan belajar siswa di kelas dapat berjalan efektif
dan efisien. Hal ini dikarenakan pada strategi
matriks ini terkadang siswa sulit meramalkan hasil
yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang
terlalu panjang.

2. Pada penggunaan pembelajaran strategi matriks ini
sebaiknya  perlu digali lagi karakter pembelajaran
strategi matriks yang lebih khusus berdasarkan
berbagai sumber rujukan, karena pada penelitian ini
hanya menggunakan karakter pembelajaran strategi
matriks yang secara umum berdasarkan
pembelajaran kooperatif.

3. Apabila terdapat beberapa anggota kelompok yang
tidak hadir pada saat proses berlangsungnya diskusi
kelompok, maka sebaiknya setiap kali melakukan
diskusi kelompok anggota kelompok tersebut diacak
lagi untuk setiap minggunya. Hal ini bertujuan agar
ketidak hadiran anggota kelompok tersebut tidak
mengganggu saat proses berlangsungnya diskusi
kelompok dengan pengisian matriks.
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Abstrak

Penelitian & pengembangan ini bertujuan untuk (1) menghasilkan modul pengembangan berbasis
hutan mangrove yang dapat diolah menjadi bahan makanan bagi siswa SMA dan MA yang valid dan
efektif, (2) menghasilkan kader konservasi yang dijaring dari siswa SMA/MA menggunakan modul
hasil pengembangan. Penelitian & pengembangan menggunakan model ASSURE. Data penelitian
dikumpulkan melalui tes hasil belajar berupa pengetahuan dan aktivitas kinerja selama kegiatan.
Pengetahuan dinilai dari hasil tes formatif, aktivitas diskusi dan pengisian lembar LKS. Kinerja
dinilai dari hasil aktivitas unjuk kerja membuat majalah dinding, leaflet, kliping, membuat publikasi
video ke youtube, membuat desain spanduk dan membuat bahan olahan makanan dan minuman yang
berasal dari mangrove. Penetapan kader konservasi berdasarkan atas nilai skor pengetahuan dan
kinerja dalam proporsional rata-rata terhadap kriteria penilaian. Calon kader konservasi dengan
hasil sangat memuaskan yang minimal telah mengikuti 4 dari 5 kegiatan konservasi ditetapkan
sebagai kader konservasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) didapatkan modul konservasi mangrove
yang valid dan efektif 2) pengetahuan dan kinerja calon kader konservasi mangrove menunjukkan
hasil yang sangat memuaskan dengan 100% calon kader yang terkategori sangat memuaskan dan
ditetapkan sebagai kader konservasi.

Kata Kunci Hutan mangrove, pengetahuan, kinerja, bahan olahan makanan dan minuman

PENDAHULUAN
Hutan mangrove merupakan salah satu sumber

daya alam yang banyak fungsi dan manfaat. Hutan
mangrove secara biologi berfungsi sebagai sumber
plasma nutfah, penyedia nutrisi sebagai sumber pakan
konsumen pertama seperti cacing, kepiting dan
golongan kerang atau keong, selanjutnya menjadi
makanan bagi konsumen di atasnya dalam siklus rantai
makanan ekosistem bagi biota perairan. Hutan
mangrove juga merupakan habitat berbagai satwa untuk
berlindung, mencari makan, pemijahan dan asuhan biota
laut seperti ikan dan udang, serta tempat hidup berbagai
satwa liar, seperti monyet, buaya muara, biawak dan
burung (Danuri et al. 2008).

Secara sosial ekonomi menurut Noor et.al.
(2006) bahwa hutan mangrove berfungsi sebagai tempat
kegiatan wisata alam seperti rekreasi, pendidikan dan
penelitian, penghasil bahan pangan, penghasil obat-
obatan, penghasil kayu untuk kayu bangunan, kayu
bakar, arang dan bahan baku kertas, daun nipah untuk
pembuatan atap rumah dan tempat sumber mata
pencaharian masyarakat nelayan tangkap, petambak,
dan pengrajin atap dan gula nipah.

Santoso et.a.l (2005) menyatakan bahwa
pemanfaatan mangrove sebagai bahan makanan sudah
sejak abad 16 pada zaman kerajaan Gowa. Hingga saat
ini pemanfaatan mangrove masih dilakukan masyarakat
secara turun temurun, hingga telah dikembangkan
berbagai produk olahan yang berbahan baku mangrove.
Saat ini telah dicetak dipublikasikan sebagai buku
produk olahan berbahan dasar mangrove, dalam buku
resep makanan berbahan baku mangrove dan
pemanfaatan nipah, bahwa mangrove dapat diolah
menjadi 51 bahan makanan yang memiliki nilai gizi
yang cukup lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak
dan mineral

Jenis rambai padi (Sonneratia caseolaris), Api-
api (Avicenna marina) dan nipah (Nypa fruticans)
merupakan jenis terbanyak yang diolah menjadi bahan
baku makanan. Api-api dapat misalnya diolah menjadi
kue bolu, donat, dawet dan cendol, rambai padi diolah
menjadi jus buah segar dan sirup, dan nipah
dimanfaatkan sebagai penghasil gula nipah dan kolak
nipah (Priyono, 2010).

Kenyataan di lapangan, tidak banyak penduduk
yang memanfaatkan hasil hutan mangrove sebagai
bahan makanan. Hal ini karena kurangnya informasi
bagi penduduk tentang potensi dan pemanfaatan hasil
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hutan mangrove. Selama ini masyarakat cenderung
memanfaatkan hasil hutan mangrove sebagai bahan
kayu bakar dan bahan bangunan atau kapal. Oleh sebab
itu perlunya peningkatan minat masyarakat dalam
mengolah bahan baku makanan dan minuman yang
berasal dari mangrove, dengan tidak melupakan
kelestariannya.

Seiring pertambahan penduduk terutama di
daerah perairan yang terhubung langsung dengan hutan
mangrove, dikhawatirkan terjadi perubahan tataguna
lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara
berlebihan, sehingga hutan mangrove cepat menipis dan
rusak terutama di daerah tropis. Aktivitas tersebut tidak
hanya mengganggu keseimbangan ekosistem, tetapi
juga memicu ketidakberlanjutan manfaat. Dampak
akhirnya sudah pasti akan terkena pada masyarakat
sendiri, yang sejatinya adalah bagian tidak terpisahkan
dari lingkungan tersebut. Kerusakan mangrove tersebut
menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi mengambil
manfaat sebagai bahan pangan, sehingga berkurangnya
bahan olahan pangan berbasis mangrove, berakibat juga
melemahnya ketahanan pangan penduduk setempat.

Upaya pelestarian yang dilakukan oleh
pemerintah melalui program sektoral melalui penetapan
kawasan konservasi kawasan hutan mangrove belum
maksimal dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Hal
ini terjadi apabila tanpa disertai dengan perubahan
perilaku masyarakat tentang pentingnya upaya
pelestarian hutan mangrove. Peran serta masyarakat
yang dapat dilakukan adalah dengan memberdayakan
masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam upaya
konservasi melalui kegiatan kader konservasi.

Menciptakan masyarakat yang sadar
lingkungan dapat dilakukan melalui pembinaan para
siswa dalam menanamkan prinsip-prinsip konservasi
melalui pendidikan lingkungan. Oleh sebab itu generasi
muda sebagai generasi penerus, sejak dini diberikan
materi pembelajaran pendidikan lingkungan di bangku
sekolah tentang keanekaragaman hayati dan konservasi
hutan.

Inovasi konservasi hutan mangrove dengan
pendekatan pendidikan lingkungan bagi generasi muda
merupakan harapan dalam upaya pelestarian sejak dini.
Inovasi ini termasuk dalam bagian Pendidikan Biologi,
karena Pendidikan Biologi dapat menjadi wahana bagi
generasi muda untuk mempelajari dirinya sendiri dan
alam sekitarnya.

Modul konservasi hutan mangrove tersebut
sebagai media pembelajaran yang bertujuan untuk
mengenalkan hutan mangrove kepada calon kader
konservasi dan memandu mereka untuk melaksanakan
berbagai kegiatan dalam kerangka pelestarian hutan di
kawasan hutan. Calon kader konservasi tersebut dapat
menggunakan modul konservasi hasil pengembangan
yang diharapkan mereka dapat menerapkan dan
membagi ilmu yang didapatkan kepada teman sebaya
dan lingkungan sekitarnya.

Harapan ke depan mereka berinovasi
mengembangkan hasil produk olahan baru berbahan
baku mangrove yang memiliki nilai tambah ekonomi dan
gizi bagi masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka
perlu dilakukan penelitian tentang “Pembentukan kader

konservasi hutan mangrove melalui modulberbasis
kemanfaataan sebagai bahan makanan dan minuman”.

METODE PENELITIAN
Penelitian & pengembangan mengikuti model

pengembangan ASSURE. Penelitian ini dilaksanakan
dua bagian yaitu tahap pengembangan perangkat modul
dan tahap uji coba produk berupa pembelajaran pada
siswa. Rangkaian kegiatan pengembangan perangkat
modul meliputi: 1) penetapan model pengembangan, 2)
prosedur pengembangan, 3) uji coba produk, dan 4) uji
coba lapangan.

Pengembangan perangkat dirancang untuk
mengembangkan modul konservasi bagi siswa
SMA/MA. Draft yang sudah disusun selanjutnya
divalidasi oleh 3 orang validator. Uji perseorangan
dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2014 di SMAN 1
Alalak. Uji kelompok kecil dilakukan di SMAN 1
Alalak, uji lapangan dilakukan di MAN 5 Martapura
Kabupaten Banjar terhadap kelas X IPA. Penjaringan
calon kader dilakukan terhadap 20 orang siswa dengan
hasil 10 orang terjaring sebagai calon kader. Calon
kader yang terjaring mengisi surat ijin orang tua dan
riwayat hidup.

Pengetahuan calon kader diukur menggunakan
pra tes tertulis dan pasca tes tertulis, pelaksanaan
diskusi dan pengisian lembar LKS. Nilai rata-rata
tingkat pengetahuan calon kader diperoleh dari tes tulis
sebelum pendidikan dan pelatihan (pra-diklat) serta tes
tulis pasca-diklat dibandingkan untuk melihat
peningkatan hasil diklat sebagai evaluasi calon kader
konservasi. Kinerja calon kader diukur menggunakan
instrumen unjuk kerja dengan menggunakan rubrik dan
rating terhadap aktivitas membuat majalah dinding,
kliping, leaflet, desain spanduk, pembuatan dan
publikasi video, dan membuat bahan makanan/minuman
yang berasal dari mangrove.

Populasi penelitian 20 orang siswa yang
berpartisipasi dalam kegiatan konservasi mangrove.
Sampel ditetapkan berdasarkan kemampuan siswa
dalam menjawab butir-butir soal pada uji penjaringan,
sebanyak 10 orang sebagai calon kader konservasi yang
akan mengikuti kegiatan konservasi mangrove.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah modul pendidikan
konservasi hutan mangrove yang berisikan materi (1)
hutan mangrove, (2) manfaat, rehabilitasi dan
pelestarian, (3) pemanfaatan mangrove dalam kearifan
lokal; tujuan pembelajaran; evaluasi yang telah
divalidasi isi.

Penetapan kader konservasi mangrove
berdasarkan atas jumlah dari nilai kegiatan konservasi
(pengetahuan dan kinerja) siswa. Calon kader
konservasi ditetapkan sebagai kader konservasi jika
jumlah nilai rata-rata kegiatan konservasi dengan
kriteria sangat memuaskan, dan telah lulus mengikuti 4
dari 5 kegiatan dengan nilai baik. Skala kategori
penilaian yang digunakan diadaptasi dari sistem
kategorikal menurut Arikunto (2006) yaitu kategori
sangat memuaskan (80,1- 100), memuaskan (60,1-80,0),
cukup memuaskan (40,1-60,0), kurang memuaskan
(20,1-40,0), dan tidak memuaskan (0,1-20,0).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengetahuan calon kader konservasi mangrove siswa
MAN 5 Martapura dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan Tabel 1 nilai diskusi kelompok rata-rata

Tabel 1. Pengetahuan Calon Konservasi Mangrove Siswa MAN 5 Martapura pada Uji Lapangan

No Na
ma

Nilai Nilai Pre dan Pos Tes Rata-
rata

(D+L+
P)

Dis
kusi

LKS Pre
Tes

Pos
Tes

Ke
nai
kan

%

1 Nh 89 77,4 28 96 68 70,83 87,46
2 Ls 87 73,2 32 96 64 66,67 85,40
3 As 89 74,6 16 96 80 83,33 86,53
4 Rs 91 88,7 28 94 66 70,21 91,23
5 Ah 89 85,1 34 80 46 57,50 84,70
6 Ak 92 85,9 48 94 46 48,89 90,63
7 Na 90 89,2 42 88 46 52,27 89,07
8 Bn 88 82,2 38 92 54 58,69 87,40
9 Ph 86 83,1 26 92 66 71,74 87,03

10 Ri 88 86,6 38 88 50 56,82 87,53
Rata
-rata

88,9
0

82,6
0

33,00 91,6
0

58,6
0

63,69 87,70

Keterangan:
Kenaikan nilai: selisih nilai pos tes dengan nilai pre tes
Persen (%) : jumlah persentase kenaikan nilai.
Rata-rata (D+L+P) : penjumlahan nilai diskusi,
LKS dan nilai pos tes

88,90, nilai LKS rata-rata 82,60 dengan
rentang nilai 73,2-89,2. Nilai pengetahuan konservasi
terjadi peningkatan nilai siswa antara sebelum dan
sesudah pembelajaran. Nilai pre tes rata-rata 33,00
dengan rentang nilai 16-48, sedangkan nilai pos tes
dengan nilai rata-rata 91,60 rentang 80-96. Hal ini
berarti didapatkan semua siswa (100%) mengalami
kenaikan nilai antara pre tes dan pos tes. Kenaikan nilai
rata-rata 58,60 (63,69%) dengan rentang kenaikan nilai
antara 46-80 (48,89-83,33%). Nilai total rata-rata

pengetahuan calon kader konservasi secara umum
adalah 87,70 dengan nilai rentang nilai 85,40-91,23.
Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan
pembelajaran menggunakan modul efektif karena
mampu meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar
siswa calon kader konservasi mangrove.

Kinerja calon kader konservasi mangrove
siswa MAN 5 Martapura dapat dilihat pada Tabel 2.
Berdasarkan Tabel 2 maka terlihat nilai rata-rata calon
kader

Tabel 2 Kinerja Calon Kader Konserv
asi Mangrove Siswa MAN 5 Martapura pada Uji Lapangan

No Nama Nilai Kinerja
Kliping Mading Leaflet Desain

Spanduk
Publikasi

video
youtube

Makanan
Minuman

Rata-
rata

1. Nh 79 90 84 95 92 100 90,00
2. Ls 79 90 84 95 92 100 90,00
3. As 79 90 84 95 92 100 90,00
4. Rs 79 90 84 95 92 100 90,00
5. Ah 79 90 84 95 92 100 90,00
6. Ak 87 87 90 98 92 100 92,33
7. Na 87 87 90 98 92 100 92,33
8. Bn 87 87 90 98 92 100 92,33
9. Ph 87 87 90 98 92 100 92,33
10 Ri 87 87 90 98 92 100 92,33

Rata-
rata

83,0 88,5 87,0 96,5 92,0 100 91,17

konservasi kelompok 1 (Nh, Ls, As, Rs dan Ah) adalah
90,00 dan nilai rata-rata calon kader konservasi
kelompok 2 (Ak, Na, Bn, Ph, Ri) adalah 92,33. Secara
keseluruhan rata-rata nilai calon kader konservasi 91,17.
Persentase pengetahuan dan kinerja calon kader
konservasi mangrove maka dapat dilihat pada Tabel 3.
Berdasarkan Tabel 3 hampir 100% siswa MAN 5

Martapura memiliki pengetahuan konservasi mangrove
sangat memuaskan. Sebagian besar sangat memuaskan
(70%) kegiatan aktivitas diskusi berkelompok siswa
MAN 5 Martapura dalam menggali informasi buku
modul konservasi hutan mangrove, yang berarti siswa
penguasaan siswa terhadap materi modul sudah baik

Tabel 3. Persentase Pengetahuan dan Kinerja Calon Kader  Konservasi Mangrove pada Siswa MAN 5 Martapura
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Penilaian Indikator

Hasil (%)
Sangat

memuas
kan

Memua
skan

Cukup
memuas

kan

Kurang
memuas

kan

Tidak
memuas

kan
Pengetahu
an

Pengetahuan konservasi 90 10 0 0 0
Aktivitas Diskusi 70 30 0 0 0

Kinerja Membuat Kliping 50 50 0 0 0
Membuat Majalah Dinding 100 0 0 0 0
Membuat Leaflet 100 0 0 0 0
Membuat Desain Spanduk 100 0 0 0 0
Publikasi  Video Youtube 50 50 0 0 0
Membuat Makanan/minuman
Mangrove

100 0 0 0 0

Respons dan sikap siswa calon kader konservasi
mangrove sebagai umpan balik terhadap kegiatan

yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Respons dan Sikap Siswa terhadap Kegiatan Konservasi Mangrove yang telah Dilaksanakan

No. Nama Siswa Respons Sikap
Skor Kategori Skor Kategori

1. Nh 25 Sangat setuju 22 Setuju
2. Ls 27 Sangat setuju 22 Setuju
3. As 24 Sangat setuju 22 Setuju
4. Rs 26 Sangat setuju 22 Setuju
5. Ah 25 Sangat setuju 24 Sangat setuju
6. Ak 27 Sangat setuju 21 Setuju
7. Na 29 Sangat setuju 24 Sangat setuju
8. Bn 25 Sangat setuju 22 Setuju
9. Ph 24 Sangat setuju 23 Sangat setuju
10 Ri 24 Sangat setuju 23 Sangat setuju

Kriteria penilaian diadaptasi dari Arikunto (2009):
0 – 6 : Sangat tidak setuju
7 – 14 : Tidak setuju
15 – 22 : Setuju
23 – 30 : Sangat setuju

Berdasarkan Tabel 4 sebanyak 10 orang
calon kader konservasi yang menjawab angket respons
tentang kegiatan konservasi mangrove yang telah
dilakukan memiliki nilai antara 24-29 yang berarti
memiliki kategori “sangat setuju”. Sedangkan
sebanyak 10 orang calon kader konservasi yang
menjawab angket sikap terhadap upaya konservasi
mangrove terdapat 4 orang yang memiliki kategori
“sangat setuju” dan 6 orang memiliki kategori
“setuju”. Dengan demikian calon kader konservasi
berkeinginan akan melanjutkan usaha-usaha kegiatan
dan pengkaderan konservasi mangrove setelah
kegiatan ini di wilayah Kecamatan Aluh-aluh.

Penetapan calon kader konservasi menjadi
kader konservasi berdasarkan atas nilai rata-rata
pengetahuan dan nilai rata-rata kinerja calon kader,
calon kader minimal telah lulus mengikuti 4 dari 5
kegiatan konservasi mangrove dengan hasil
memuaskan. Hasil penjumlahan nilai keduanya
didapatkan nilai sangat memuaskan (80,1 -100) maka
ditetapkan sebagai kader konservasi mangrove. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan
Tabel 5 semua calon kader yang diberikan modul
pendidikan konservasi hutan mangrove berbasis
pemanfaatan mangrove sebagai bahan dasar
makanan/minuman di Aluh-Aluh Kabupaten Banjar,
dapat ditetapkan sebagai kader konservasi.

Tabel 5. Penetapan Kader Konservasi Hutan Mangrove Siswa MAN 5 Martapura

No Calon
kader

Indikator
Pengetahuan Kinerja Rata-

rata
(P+K)

Kategori
Skor Kriteria Skor Kriteria

1. Nh 87,46 Sangat Memuaskan 90,00 Sangat Memuaskan 88,73 Kader
2. Ls 85,40 Sangat Memuaskan 90,00 Sangat Memuaskan 87,70 Kader
3. As 86,53 Sangat Memuaskan 90,00 Sangat Memuaskan 88,26 Kader
4. Rs 91,23 Sangat Memuaskan 90,00 Sangat Memuaskan 90,61 Kader
5. Ah 84,70 Sangat Memuaskan 90,00 Sangat Memuaskan 87,35 Kader
6. Ak 90,63 Sangat Memuaskan 92,33 Sangat Memuaskan 91,48 Kader
7. Na 89,07 Sangat Memuaskan 92,33 Sangat Memuaskan 90,70 Kader
8. Bn 87,40 Sangat Memuaskan 92,33 Sangat Memuaskan 89,86 Kader
9. Ph 87,03 Sangat Memuaskan 92,33 Sangat Memuaskan 89,68 Kader
10. Ri 87,53 Sangat Memuaskan 92,33 Sangat Memuaskan 89,93 Kader
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Penilaian diadaptasi dari Arikunto (2006): Keterangan:
80,1 – 100 = Kader P : Pengetahuan
60,1 – 80,00 = Belum Kader K :  Kinerja
40,1 – 60,00 = Belum kader
20,1 – 40,00 = Belum kader
0,1 – 20,00 = Belum kader

Kegiatan konservasi mangrove yang telah dilaksanakan
dengan kegiatan mengukur pengetahuan dan kinerja
calon kader konservasi pada siswa MAN 5 Martapura
dijelaskan di bawah ini.
1. Pengetahuan Calon Kader Konservasi

Pengetahuan calon kader konservasi siswa
MAN 5 Martapura sudah baik yang berarti
pembelajaran menggunakan modul efektif karena
mampu meningkatkan pengetahuan dan hasil belajar
siswa calon kader konservasi mangrove. Hal ini karena
dalam pengembangannya peneliti telah mengikuti
langkah-langkah dalam pengembangan suatu produk
modul yang akan dibuat menjadi sebuah prototipe. Di
sisi lain karena calon kader merupakan siswa yang
tinggal dikawasan mangrove, yang kesehariannya
bersinggungan dengan mangrove, perairan dan perahu
kelotok sehingga secara alami mereka telah lama
mengetahui mangrove dan jenis-jenis vegetasinya,
kawasan konservasi dan bukan konservasi, upaya
konservasi, mangrove yang dapat dimanfaatkan sebagai
bahan makanan/minuman, termasuk bagian mangrove
yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan.

Pembelajaran di sekolah telah diajarkan dasar
pendidikan lingkungan. Menurut Hambler (2004)
pendidikan lingkungan dipandang sangat penting dalam
menunjang upaya kegiatan konservasi, karena dengan
pendidikan lingkungan dapat menjelaskan kepada
masyarakat pentingnya konservasi. Pendidikan sering
dianggap sebagai harapan cerah bagi konservasi, karena
telah memiliki beberapa besar keberhasilan dalam upaya
penyelamatan lingkungan dan dipandang lebih efisien
dibandingkan penegakkan hukum.

Marquardt dan Trevena (2009) mengatakan
bahwa pendidikan lingkungan penting, karena banyak
upaya reboisasi mangrove di Filipina yang umumnya
gagal karena berbagai faktor, primer teknis dan sosial di
alam. Salah satu hambatan yang paling penting untuk
sukses proyek rehabilitasi adalah kurangnya keterlibatan
masyarakat dan hilang pemahaman akan pentingnya
mangrove karena kurangnya kesadaran lingkungan.
Menggunakan kit pendidikan mangrove maka
meningkatkan kesadaran di sekolah untuk kebutuhan
mangrove. Informasi tentang sifat dan manfaat
ekosistem mangrove, memperkenalkan contoh proyek
reboisasi dan menawarkan metode dan ide-ide untuk
mengajar masalah di sekolah dasar dan menengah.

Belawati (2012) dan Krisnawati (2012)
menemukan hubungan pembelajaran dengan pendekatan
lingkungan dapat meningkatkan hasil belajar dan
pengetahuan tentang lingkungan. Hal ini beralasan
karena pendekatan lingkungan memiliki ciri khas
mengaitkan materi pelajaran sains dengan unsur-unsur
lingkungan (environment). Yulihastarmi (2013)
menjelaskan pembelajaran berbasis pendekatan
lingkungan di Tahura Sultan Adam, calon kader belum
dapat menguasai materi yang diberikan melalui modul

berbasis ekowisata Hanya 50% calon kader yang
terkategori memuaskan dari 12 orang calon  kader,
sehingga hanya dapat ditetapkan sebanyak 6 orang
calon kader konservasi. Menurut Yulihastarmi (2013)
modul berbasis ekowisata yang diberikan kepada calon
kader konservasi sudah sesuai kondisi calon kader,
kondisi lingkungan dan panduan kurikulum untuk
penetapan kader konservasi dari Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan.
Taufik et al (2014) dalam penelitiannya mengembang
media pembelajaran IPA terpadu berkarakter peduli
lingkungan pada tema konservasi dengan pendekatan
science edutainment menggunakan media pembelajaran
berupa puzzle, crossword dan squareword berbasis TIK
didapatkan hasil mampu meningkatkan hasil belajar.

Menurut Kalang (2004) dalam risetnya, filosofi
yang dianut dalam konservasi adalah melakukan
perubahan terhadap cara berpikir, bersikap dan
bertingkah laku ke arah positif. Model pengajaran
andragogik dirasakan tepat dalam mendukung tujuan
untuk melakukan perubahan, kegiatan yang dilakukan
bersifat memberi contoh. Kegiatan pendidikan
konservasi dapat berupa suasana bermain yang
bertemakan konservasi pada peserta didik, memberikan
pemahaman kepada masyarakat, praktek lapangan yang
selalu dilaksanakan dalam kawasan konservasi,
pembinaan kader melalui Forum Komunikasi Kader
Konservasi Indonesia, ada dukungan masyarakat
menyediakan fasilitas dan mendampingi peserta dalam
kegiatan di lapangan.

Menurut Sunarto (2006) dalam suatu kelompok
siswa pada tingkat manapun, perbedaan latar belakang
dan pengalaman mereka masing-masing dapat
memperlancar atau menghambat prestasinya. Hal ini
dapat dipahami karena keseharian mereka yang
menggunakan alat transportasi jenis kelotok untuk
kegiatan sehari-hari sehingga paham dan mengerti
tentang kondisi perairan dan mangrove. Saat kegiatan
menyusuri Pulau Kaget menggunakan kelotok, peneliti
berdiskusi dengan siswa tentang mangrove dan pulau
Kaget, mereka sejak kecil mengerti hal tersebut, oleh
sebab itu mereka lebih banyak menjelaskan detail
mengenai keberadaan mangrove, pulau kaget yang
dilarang untuk dirusak, dijadikan wilayah konservasi
hingga keberadaan patroli yang memantau pulau kaget
secara berkala. Oleh sebab itu apabila pendidikan
lingkungan dimulai dari keluarga dan sekolah sejak dini,
maka mereka akan mengenal lebih awal mangrove dan
tercipta cinta dan peduli lingkungan.

Menurut Surakusumah (2008) secara  rasional
ada  dua  alasan  utama mengapa  pendidikan
lingkungan harus  diberikan  secara  dini.  Pertama,
anak-anak harus  mengembangkan  rasa  mencintai
lingkungan  hidup  pada  usia  yang  dini,  diharapkan
dengan pengembangan  perasaan tersebut secara dini
maka perkembangan rasa tersebut akan tertanam dengan
baik. Kedua, interaksi  dengan  lingkungan  hidup
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merupakan  bagian  penting  dari  perkembangan
kehidupan  anak  yang  sehat  dan  interaksi  tersebut
dapat  mendorong  kemampuan  belajar anak ke depan.

Siswa mampu menunjukkan vegetasi
mangrove dan mengajak ke tempat mangrove yang
bukan konservasi, untuk mengambil buah dan daun.
Mangrove yang diambil buahnya adalah jenis rambai
padi dan nipah untuk dibuat jus buah/kolak, sedangkan
yang diambil daunnya jenis warakas/piyai untuk dibuat
sayur. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh
Semiawan (1992), bahwa anak akan mudah memahami
konsep-konsep yang rumit dan abstrak apabila dalam
pembelajaran disertai dengan contoh-contoh yang nyata,
yaitu contoh sesuai situasi yang dihadapi.

Pembelajaran yang dilaksanakan dalam
penelitian dengan konsep konservasi mangrove bukan
hanya saja diajarkan secara teori, namun langsung
dilakukan di kawasan hutan mangrove. Seperti hasil
penelitian oleh Chang et.al (2011) bahwa pendidikan
lingkungan siswa dapat memperoleh lebih banyak
pengetahuan dan pengalaman. Siswa dapat langsung
berinteraksi dengan alam, sehingga pembelajaran dapat
berlangsung nyaman dan senang serta jauh dari sikap
membosankan. Belajar melibatkan perasaan suasana
belajar yang menyenangkan sangat diperlukan karena
otak tidak akan bekerja optimal bila perasaan dalam
keadaan tertekan. Perasaan senang akan muncul bila
belajar diwujudkan dalam bentuk pengamatan
(observasi) dan keterampilan proses lainnya dapat
dikembangkan dengan baik.

2. Kinerja Calon Kader Konservasi
Kinerja calon kader konservasi setelah

diberikan modul dan selama mengikuti kegiatan
konservasi dapat dikatakan memiliki kinerja yang
sangat memuaskan dan memuaskan. Sebanyak 12
macam kegiatan konservasi seperti yang tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, hanya 5 kegiatan yang dilaksanakan oleh
calon kader konservasi. Kelima kegiatan ini meliputi
diskusi, membuat kliping, membuat majalah dinding,
membuat publikasi video pengolahan bahan makanan ke
youtube, membuat spanduk, membuat leaflet dan
membuat makanan/minuman dari mangrove.

Kegiatan pembelajaran dilakukan
berkelompok oleh calon kader secara aktif mereka
melaksanakan kegiatan konservasi. Kinerja membuat
kliping dan membuat video 50% sangat memuaskan dan
50% memuaskan. Hal ini karena pembuatan video tidak
menggunakan efek khusus dan hanya dilaksanakan
dengan kamera handphone sehingga secara kualitas
belum cukup baik, sedangkan kliping belum memenuhi
kriteria teroganisir dengan baik dan informasi yang
disajikan belum memadai karena sulitnya mengakses
internet untuk mencari bahan tugas melalui internet.
Secara umum kinerja siswa sudah baik dalam mengikuti
kegiatan konservasi mangrove.

Hasibuan (2002) mengatakan pembelajaran
kelompok terdapat tugas yang harus diselesaikan
bersama sehingga perlu dilakukan pembagian kerja,
komunikasi yang efektif akan memudahkan kerjasama
dalam kelompok, sehingga kesempatan untuk

memahami materi pembelajaran akan lebih baik. Hal ini
sesuai dengan konsep pembelajaran konstruktivisme
yang digunakan, yaitu pembelajaran yang didasarkan
pada pemahaman bahwa proses belajar yang dilakukan
siswa merupakan proses konstruksi pengetahuan,
pemahaman dan pengalamannya.

Menurut Wardoyo (2013) pembelajaran
menggunakan PBL dalam pembelajaran
konstruktivisme menempatkan siswa dalam posisi yang
memiliki peran aktif dalam menyelesaikan
permasalahan yang mereka hadapi, hal ini menuntut
mereka berperan aktif dalam kegiatan. Metode
pembelajaran berisi tantangan kepada siswa untuk
menemukan solusi sebagai wujud dari proses belajar.

Siswa MAN 5 Martapura sebagai calon kader
konservasi ini bersikap kreatif dalam proses
pembelajaran, kreativitas dapat dikembangkan dengan
hasil desain spanduk, pelaksana diskusi yang berjalan
dengan baik hingga pengolahan makanan berbahan
dasar mangrove berhasil dengan baik, walaupun dibantu
oleh salah satu orang tua siswa di rumahnya saat
kegiatan berlangsung. Namun disisi lain, manfaat
kegiatan ini secara tidak langsung melalui orang tua
siswa mengajak dan mendidik masyarakat untuk
memanfaatkan potensi mangrove sebagai bahan dasar
makanan tanpa melupakan kelestarian dan
keberlanjutan.

Berdasarkan hasil angket respons terhadap 10
siswa calon kader konservasi didapatkan semua
memiliki kategori “sangat setuju” dan hasil angket sikap
terhadap 10 siswa calon kader konservasi didapatkan
hanya 4 orang memiliki kategori “sangat setuju”
sedangkan 6 orang memiliki kategori “setuju”. Hal ini
berarti kegiatan konservasi yang telah dilaksanakan
menggunakan modul yang telah dikembangkan mampu
meningkatkan pengetahuan dan sikap siswa untuk
melaksanakan kegiatan konservasi di Aluh-aluh. Hal ini
menjadi umpan balik secara langsung mereka bersedia
dan siap menjadi kader konservasi mangrove yang
antusias sebagai kepedulian terhadap lingkungan.

Diarto et.al (2012) dalam penelitian di kawasan
hutan mangrove Tugurejo (KHMT) menyoroti
antusiasme, keinginan, dan harapan serta adanya
kepedulian sosial masyarakat setempat merupakan
bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan
lingkungan mangrove. Gambaran partisipasi masyarakat
terhadap pengelolaan lingkungan KHMT ditunjukkan
dengan tingginya keinginan masyarakat untuk menjaga
dan melestarikan serta adanya harapan terhadap upaya
perlindungan atau perbaikan KHMT.

Menurut Vishwanathan dkk (2004) partisipasi
masyarakat lokal dalam upaya restorasi mangrove
sangat diperlukan terutama ditingkat keluarga. Banyak
negara berkembang telah memulai partisipasi berbasis
masyarakat dalam program pengelolaan sumber daya
alam. Partisipasi masyarakat diperlukan tersebut, juga
tidak melupakan bahwa manfaat ekonomi bagi
masyarakat lokal juga dapat diperoleh dari mangrove
yang ditanam untuk mempertahankan program. Upaya
pemerintah dengan mengenalkan sejak dini pada siswa
penting mangrove di sekolah. Masyarakat lokal di didik
cara restorasi mangrove dalam pemanfaatan, pelestarian
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dan pengelolaan mangrove berkelanjutan dalam jangka
pendek dan jangka panjang.

Temuan yang berbeda didapatkan dalam
penelitian Yulihastarmi (2013) bahwa kegiatan
konservasi dengan mengukur kinerja calon kader
konservasi setelah diberikan modul dan selama
mengikuti kegiatan konservasi, dapat dikatakan
memiliki kinerja yang memuaskan walaupun hanya
melaksanakan 6 kegiatan dari 12 kegiatan konservasi.
Menurut Belawati (2012) dalam penelitiannya bahwa
tidak terjadi peningkatan dalam setiap item observasi
proses kinerja dan keterampilan berpikir tingkat tinggi,
namun siswa dapat mengikuti program pembelajaran
melalui  pendekatan lingkungan dengan tataran  proses
kinerja dan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan
cukup baik.

Kegiatan konservasi yang telah dilaksanakan
oleh siswa MAN 5 Martapura dapat dikatakan telah
memenuhi sebagian kegiatan konservasi seperti
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya.

3. Penetapan Kader Konservasi
Penetapan calon kader menjadi kader

konservasi berbasis hutan mangrove pada siswa MAN 5
Martapura berdasarkan pada kemampuan pengetahuan
tentang mangrove dan kinerja/aktivitas siswa
melaksanakan kegiatan tugas selama mengikuti kegiatan
konservasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya.

Hasil penelitian dapat ditetapkan sebanyak 10
orang sebagai kader konservasi mangrove sesuai kriteria
yang ditetapkan yaitu calon kader minimal telah lulus
mengikuti 4 dari 5 kegiatan konservasi mangrove
dengan hasil memuaskan. Hal ini berbeda hasil
penelitian Yulihastarmi (2013) yang menetapkan 10
orang calon kader konservasi dari 17 siswa yang
menjadi peserta kegiatan. Krisnawati (2012)
menemukan bahwa kader konservasi di Gunung Alam
Kentawan yang berhasil ditetapkan adalah 8 orang calon
kader atau 40% amat baik dan baik.  Selain itu, Zulfiati
(2012) menetapkan peserta diklat yang ditetapkan
terjaring sebagai kader konservasi di ekosistem hutan
rawa gambut Taman Nasional Sebangau dengan
kategori sangat memuaskan sebanyak 13 orang (38%)
dari 35 peserta.
Sekalipun hanya 5 kegiatan konservasi dapat dikatakan
bahwa calon kader sudah mampu menjadi kader
konservasi sesuai dengan porsinya sebagai masyarakat
terdidik yang tinggal dan belajar di sekitar kawasan
mangrove. Minimal kader konservasi telah dididik
melalui kegiatan pembelajaran ini dapat  membantu
menjaga kelestarian alam mangrove di sekitar tempat
tinggal. Mampu memanfaatkan mangrove sebagai bahan
dasar makanan/minuman untuk meningkatkan aneka
makanan dan bahan olahan dalam upaya meningkatkan
taraf hidup dan standar gizi.

PENUTUP
Simpulan

Penelitian ini menghasilkan draft modul
konservasi hutan mangrove berbasis pemanfaatan
sebagai bahan pangan di kalangan SMA/MA yang valid
dan efektif. Kader yang dapat dijaring mengggunakan
modul konservasi hasil pengembangan yang diuji coba
dan dievaluasi menggunakan model ASSURE sebanyak
10 orang (100%) dari MAN 5 Martapura dengan
kategori sangat memuaskan. Pengetahuan dan kinerja
calon kader yang didapat terkategori sangat memuaskan
10 orang (100%). Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut
menggunakan modul ini terhadap kelompok siswa
SMA/MA yang tinggal jauh dari mangrove. Disarankan
kepada peneliti lain untuk menguji kelayakan modul
konservasi mangrove sebagai bahan ajar muatan lokal
SMA/MA pesisir yang dekat dengan mangrove.
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Abstrak
Media permainan Sea Adventure dikembangkan untuk membantu siswa dalam memantapkan
pemahaman tentang konsep hewan-hewan invertebrata. Media permainan ini berisi konsep delapan
filum mayor pada kelompok hewan invertebrata, yaitu; Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes,
Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Media permainan ini juga dapat
menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kepraktisan media permainan Sea Adventure ditinjau berdasarkan aktivitas siswa.
Terdapat 10 aspek penilaian dalam lembar pengamatan keaktifan siswa yang dinilai oleh dua
pengamat selama siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setiap pengamat mengamati dua
kelompok, dan setiap kelompok terdiri atas lima siswa. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
keaktifan siswa pada 10 aspek penilaian termasuk ke dalam kategori sangat baik, dan persentase total
keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran adalah sebesar 96% dengan kategori sangat baik,
sehingga dapat dinyatakan bahwa media permainan Sea Adventure sangat baik dan praktis untuk
digunakan dalam meningkatkan pemahaman tentang konsep hewan invertebrata.

Kata Kunci: media permainan, Sea Adventure, kepraktisan media, aktivitas siswa.

Abstract
A game media of Sea Adventure was developed to assist students in strengthening the concepts of
invertebrates. This game media contains the concepts of eight major phyla of invertebrates, which
consisted of Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, and
Echinodermata. The media also can be used to create a joyful learning activity for students. This study
aimed to describe the practicality of media based on student activities. There were 10 aspects of student
activities which were observed by two observers using the student activity observation sheet. Each
observer observed two learning teams in which each group consisted of five students. The result of
observation showed that the student activity in 10 aspects was very good, and its total percentage was
96% and categorized as very good. It can be concluded that a game media of Sea Adventure was very
good and practical to be used in enhancing the comprehension of concepts about invertebrates.

Keywords: game media, Sea Adventure, the practicality of media, student activity.

PENDAHULUAN
Konsep hewan invertebrata diajarkan pada siswa kelas
X SMA di semester genap yang membahas delapan
filum, yaitu; Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes,
Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan
Echinodermata. Terdapat berbagai strategi untuk
mengajarkan materi tersebut, misalnya dengan
pengamatan secara langsung terhadap objek-objek
invertebrata namun banyak kendala untuk menghadirkan
objek invertebrata secara langsung. Salah satu strategi
yang dapat digunakan untuk memantapkan konsep

tentang hewan invertebrata adalah dengan menggunakan
media permainan.

Media permainan Sea Adventure yang
dikembangkan dapat membantu siswa dalam
memantapkan konsep hewan invertebrata, terutama
hewan invertebrata yang hidup di laut. Media permainan
ini dinyatakan layak secara teoretis dan empiris yang
artinya materi permainan dinyatakan valid dan juga
efektif berdasarkan respons siswa (Fikriyah dkk., 2013).
Kegiatan pembelajaran menggunakan media permainan
dapat menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan
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suasana yang menyenangkan bagi siswa di dalam proses
pembelajaran. Selain itu, Catapono (2005) juga
menyatakan bahwa dengan bermain, siswa dapat belajar
berkomunikasi dengan sesama teman dan guru.

Aktivitas siswa selama kegiatan pemantapan konsep
hewan invertebrata menggunakan media permainan di
dalam kelas dapat menunjukkan apakah media
permainan ini dapat digunakan oleh siswa dengan
mudah. Nieven (1999) menyatakan bahwa dalam
pengembangan materi pembelajaran perlu ditinjau
kepraktisannya, yang berarti bahwa apakah suatu materi
dapat digunakan dengan mudah oleh siswa.

Media permainan juga dapat meningkatkan perhatian
siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar
siswa, dan siswa dapat lebih banyak belajar secara
mandiri karena siswa tidak hanya mendengarkan
penjelasan guru saja, tetapi juga melakukan aktivitas
lain seperti mengamati, melakukan, dan menyelesaikan
tugas (Arsyad, 2009; Sudjana dan Rivai, 2010).
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan kepraktisan media permainan
Sea Adventure ditinjau berdasarkan aktivitas siswa.

METODE
Aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran
menggunakan media permainan Sea Adventure diamati
menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa yang
berisi 10 aspek penilaian yang diisi oleh dua pengamat.
Setiap pengamat mengamati dua kelompok, dan setiap
kelompok terdiri atas lima siswa. Jumlah seluruh siswa
yang diamati adalah sebanyak 20 siswa kelas X-PPB
SMA Negeri 1 Sidoarjo.

Persentase keaktifan siswa dapat diketahui dengan
cara menghitung jumlah siswa yang melakukan aspek
dibagi dengan jumlah seluruh siswa dan dikalikan
100%. Nilai persentase yang diperoleh kemudian
diinterpretasikan menggunakan kriteria skor kepraktisan
media (Riduwan, 2010). Media permainan Sea
Adventure dinyatakan praktis apabila memperoleh
persentase keaktifan siswa sebesar ≥60% (Riduwan,
2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan aktivitas siswa menunjukkan

bahwa keaktifan siswa pada 10 aspek penilaian
termasuk ke dalam kategori sangat baik, dan persentase
total keaktifan siswa selama kegiatan pemantapan pada
materi hewan invertebrata menggunakan media Sea
Adventure adalah sebesar 96% dan termasuk ke dalam
kategori sangat baik.

Hasil pengamatan aktivitas siswa yang disajikan
pada Tabel 1 juga menunjukkan bahwa sebesar 96%
siswa aktif selama kegiatan pemantapan menggunakan

media Sea Adventure, sehingga dapat dikatakan bahwa
media Sea Adventure praktis untuk digunakan dalam
memantapkan pemahaman siswa terhadap konsep-
konsep pada materi hewan invertebrata.

Aspek pertama memperoleh persentase keaktifan
siswa sebesar 100%, yang menandakan bahwa semua
siswa melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Hal ini
menandakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan
menyenangkan sehingga dapat menarik perhatian siswa
dan siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik
dan saksama. Sukiman (2012) menyatakan bahwa
pembelajaran yang menyenangkan dapat menarik
perhatian siswa dalam mengikuti proses pembelajaran
dan juga dalam memahami materi pembelajaran.
Tabel 1. Rekapitulasi hasil pengamatan aktivitas siswa
No. Aspek penilaian Nilai keaktifan

(%) dan Kategori
1. Siswa memperhatikan penjelasan dari

guru dengan saksama.
100

(Sangat baik)
2. Siswa memahami aturan permainan

dengan benar.
100

(Sangat baik)
3. Siswa dapat mengoperasikan

permainan dengan benar.
95

(Sangat baik)
4. Siswa menaati aturan permainan

dengan baik.
90

(Sangat baik)
5. Siswa antusias dalam menjalankan

permainan.
95

(Sangat baik)
6. Siswa bersikap sportif dalam

menjalankan permainan.
85

(Sangat baik)
7. Siswa menghargai/menghormati

pendapat teman lain.
100

(Sangat baik)
8. Siswa bertanggung jawab selama

kegiatan berlangsung.
100

(Sangat baik)
9. Siswa bersikap aktif selama kegiatan

berlangsung.
95

(Sangat baik)
10. Siswa melakukan diskusi dengan

teman jika ada masalah dan kesulitan.
100

(Sangat baik)

Persentase keaktifan siswa (%) 96
(Sangat baik)

Aspek kedua memperoleh persentase keaktifan
siswa sebesar 100%, yang menandakan bahwa semua
siswa melakukan aktivitas tersebut dengan baik. Hal ini
dapat terjadi karena aturan permainan media Sea
Adventure yang tersaji dalam Guidance book dibuat
sangat terperinci sehingga media dapat digunakan
dengan baik dan secara mandiri oleh siswa. Hasil
tersebut juga sejalan dengan hasil validasi pada
subkomponen kelayakan format media yang
memperoleh persentase kelayakan sebesar 100%
(Fikriyah dkk., 2013). Asra dan Sumiati (2007)
menyatakan bahwa media yang baik adalah yang dapat
digunakan secara mandiri oleh siswa sehingga dapat
meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan
kemampuan siswa dalam memecahkan masalah secara
mandiri.

Aspek ketiga memperoleh persentase sebesar 95%.
Siswa dapat mengoperasikan permainan dengan benar
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karena aturan permainan media dibuat secara sistematis
sehingga media dapat digunakan secara mandiri oleh
siswa, namun terdapat satu siswa yang tidak dapat
mengoperasikan permainan dengan benar karena siswa
tersebut kurang berkonsentrasi dalam pembelajaran dan
pada akhirnya ia tidak dapat mengoperasikan permainan
dengan benar. Aqib (2002) menyatakan bahwa faktor
yang dapat memengaruhi kurangnya konsentrasi siswa
terhadap suatu pembelajaran adalah faktor biologis,
meliputi kesehatan siswa. Kesehatan merupakan faktor
penting dalam belajar. Siswa yang tidak sehat akan
terganggu konsentrasinya sehingga menjadi sulit
memahami materi pembelajaran.

Aspek keempat memperoleh persentase sebesar
90%. Terdapat dua siswa laki-laki yang tidak menaati
aturan permainan dengan baik. Hal ini dapat terjadi
karena faktor biologis siswa tersebut yang berkaitan
dengan kesehatan siswa. Faktor kesehatan dapat
memengaruhi perhatian siswa dalam proses
pembelajaran. Smaldino et al. (2011) menyatakan
bahwa apabila dalam pembelajaran siswa merasa kurang
sehat, letih, atau lapar, hal ini mengakibatkan siswa
tersebut kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan
baik.

Aspek kelima mendapatkan persentase keaktifan
sebesar 95%. Berdasarkan hasil observasi oleh para
pengamat, terdapat satu siswa yang tidak antusias dalam
menjalankan permainan karena siswa tersebut kurang
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan
baik. Kurangnya semangat pada siswa tersebut
disebabkan oleh kondisi siswa yang sedang lapar.

Selanjutnya, aspek keenam memperoleh persentase
keaktifan sebesar 85% dan merupakan persentase paling
rendah di antara sembilan aspek yang lain. Hal ini
didukung oleh catatan dari pengamat yang menyatakan
bahwa terdapat tiga siswa laki-laki yang tidak menaati
peraturan permainan dengan baik. Siswa tersebut
menanyakan jawaban pertanyaan ke temannya. Faktor
yang menyebabkan hal ini dapat terjadi dimungkinkan
berasal dari faktor psikologis siswa. Faktor psikologis
terkait dengan perbedaan jenis kelamin siswa dalam satu
kelas yang mengakibatkan perbedaan cara mengikuti
proses pembelajaran di kelas. Smaldino et al. (2011)
menyatakan bahwa siswa perempuan cenderung lebih
teratur dan aktif dalam pembelajaran yang memerlukan
keterlibatan siswa secara aktif, misalnya pembelajaran
dengan memasukkan permainan dan diskusi.

Aspek ketujuh, kedelapan, dan ke-10 masing-masing
memperoleh persentase keaktifan siswa sebesar 100%,
yang menandakan bahwa semua siswa melakukan
aktivitas tersebut dengan baik. Hal ini menandakan
bahwa media Sea Adventure dapat meningkatkan
karakter baik siswa, yaitu dapat bekerja sama dan

bertanggung jawab. Selain itu, hal ini juga ditunjang
karena siswa memahami dan mengikuti dengan baik
aturan permainan media Sea Adventure. Fikriyah dkk.
(2013) menyatakan bahwa komponen-komponen dalam
media ini valid dan sangat baik untuk digunakan dalam
proses pembelajaran. Aspek kesembilan mendapatkan
persentase keaktifan sebesar 95% atau terdapat satu
siswa yang tidak aktif selama kegiatan berlangsung
dikarenakan siswa tersebut kurang sehat sehingga tidak
dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.

PENUTUP
Simpulan
Keaktifan siswa pada 10 aspek penilaian yang
ditunjukkan dari hasil pengamatan aktivitas siswa
selama kegiatan pemantapan materi hewan invertebrata
termasuk ke dalam kategori sangat baik, dan persentase
total keaktifan siswa adalah sebesar 96% dengan
kategori sangat baik sehingga dapat dinyatakan bahwa
media permainan Sea Adventure sangat baik dan praktis
untuk digunakan meningkatkan pemahaman tentang
konsep hewan invertebrata.

Saran
Perlu dikembangkan media permainan serupa untuk
materi yang lain sehingga dapat menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa dengan implementasi perangkat
pembelajaran Biologi berbasis Self-Regulated Learning. Pada penelitian ini juga dideskripsikan hasil
belajar dan respon siswa. Penelitian ini merupakan penelitian penerapan dengan menggunakan One Group
Pretest-Postest Design. Penelitian ini menggunakan sampel 24 siswa kelas XII IPA SMA Amanatul Ummah
dan 3 orang validator serta 3 pengamat. Pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran berbasis
pendekatan scientific menjadikan pembelajaran menyenangkan, dapat memotivasi belajar, mempermudah
memahami materi, memberi kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif, dan membuat siswa ingin belajar
dengan perangkat pembelajaran berbasis pendekatan scientific pada pokok bahasan lain.

Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, pendekatan scientific, Keterampilan Berpikir Kritis Siswa

Abstract

The aims of the research to train appropriate critical thingking skills with implementation of learning set
Scientific Approach and to describe the student learning outcomes and student response. This research is
implementation using the one group pretest-posttest design. This study used 24 students in the class XII IPA
of Amanatul Ummah senior high school, 3 observers, and 3 validators. Learning used learning set based the
pendekatan scientific makes fun, be motivated to learn, easy to understand the material, giving students the
opportunity to participate actively, and make students want to learn with learning based pendekatan
scientific in the other material.

Keywords: Learning, Scientific Approach, Critical Thingking

PENDAHULUAN
Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam
kehidupan ini tidak terlepas dari pengaruh perubahan
global yakni perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
yang pesat mendorong upaya untuk menciptakan manusia
yang berkualitas. Salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM)
adalah pendidikan. Menurut Mulyasa (2013), dalam suatu
sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta
harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan,
agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan
zaman.

Kurikulum yang digunakan saat ini adalah
kurikulum 2013. Melalui pengembangan kurikulum 2013
akan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovaif,
afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan yang terintegrasi. Dalam hal ini,
pengembangan kurikulum difokuskan pada pembentukan
kompetensi dan karakter peserta didik, berupa panduan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat
didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud
pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara
kontekstual. Kurikulum 2013 memungkinkan para guru
menilai hasil belajar peserta didik dalam proses
pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan
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penguasaan dan pemahaman terhadap  apa yang dipelajari
(Mulyasa, 2013).

Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan
keteladanan kepada peserta didik. Dalam hal ini guru
bertugas untuk 1) merencanakan pembelajaran, 2)
melaksanakan proses pembelajaran, dan 30 menilai hasil
dan proses pembelajaran. Ketiga point tersebut
dituangkan dalam RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran). Guru dituntut untuk mampu membuat
perangkat pembelajaran, menguasai kurikulum,
menguasai maeri, menguasai metode, dan tidak kalah
pentingnya guru juga harus mampu mengelola kelas
sedemikian rupa sehingga pembelajaran berlangsung
aktif, inovatif dan menyenangkan. Proses keterlibatan
siswa secara aktif dapat berjalan efektif apabila
pengorganisasian dan penyampaian materi sesuai dengan
kesiapan mental siswa dan dilengkapi dengan adanya
perangkat pembelajaran yang memadai untuk mendukung
keaktifan dan berpikir kritis siswa. Perangkat
pembelajaran memiliki peranan penting dalam
pembelajaran yaitu dapat membantu kegiatan belajar
mengajar menjadi lebih efektif.

Namun, saat ini perangkat pembelajaran belum
mencakup banyak aktifitas yang melibatkan siswa untuk
berpikir tingkat tinggi, karena kurangnya kegiatan yang
menantang. Penggunaan perangkat pembelajaran dengan
pendekatan scientific dalam kurikulum 2013 diharapkan
dapat memberikan kontribusi positif, yaitu semakin
meningkatnya aktifitas siswa dan waktu menjadi lebih
efisien terhadap pencapaian hasil belajar. Agar perangkat
pembelajaran tersebut dapat terkonsep dengan baik,
sehingga mampu melatihkan berpikir kritis siswa, maka
perangkat tersebut dapat dikembangkan dengan
menggunakan model yang mendukung siswa untuk aktif.
Aktifitas bertanya keika siswa berdiskusi dan bekerjasama
dalam kelompok dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis (Filsaime, 2008).

Hal ini sesuai dengan pendekatan scientific yaitu
proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar
peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum
atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk
mengidentifikasi masalah), mengumpulkan data dengan
berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan,
dan mengkomunikasikan konsep yang dikemukakan. Atas
dasar itu maka akan dilakukan suau penelitian tentang
Pengembangan Perangkat Pembelajaran biologi dengan
Pendekatan Scientific untuk Melatihkan Keterampilan
Berpikir Kritis Siswa.

PEMBAHASAN
A. Karakteristik Kurikulum 2013
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU No. 20
Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005).

Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum memiliki
sifat dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan
pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan

tantangan zaman. Berdasarkan hasil survei dari “Trends in
International Math and Science” tahun 2007 yang
dilakukan oleh Global Institute, menunjukkan hanya 5
persen peserta didik Indonesia yang mampu mengerjakan
soal penalaran berkategori tinggi; padahal peserta didik
Korea dapat mencapai 71 persen. Data lain diungkapkan
oleh Programme for International Student Assessment
(PISA), hasil studinya tahun 2009 menempatkan
Indonesia pada peringkat bahwa 10 besar dari 65 negara
peserta PISA. Berdasarkan hasil dari kedua survei
tersebut dapat disimpulkan bahwa: prestasi peserta didik
Indonesia tertinggal dan terbelakang (Mulyasa, 2013: 60).

Disamping itu, perlunya perubahan kurikulum juga
disebabkan karena implementasi KTSP 2006 masih belum
optimal karena berbagai faktor, diantaranya kompetensi
guru dan sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta
sistem penilaian yang masih lemah (Subandi, 2013).

Menyikapi hal tersebut, Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan, telah menyiapkan kurikulum baru yang
disebut dengan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013
mendefinisikan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
sebagai kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup dimensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan  (Sani, 2013: 49).
B. Tinjauan Tentang Pembelajaran IPA
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai
kumpulan pengetahuan yang tersusun secara terbimbing.
Sejalan dengan kurikulum 2013 menyatakan bahwa,
“Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan cara
mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga
bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang
berupa fakta, konsep, atau prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan” (Depdiknas, 2013).

Mata pelajaran IPA dikembangkan melalui
kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa
alam sekitar. Penyelesaian masalah yang bersifat
kualitatif dan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan
pemahaman dalam bidang biologi, fisika, kimia dan
pengetahuan pendukung lainnya (BSNP, 2006).

Menurut Depdiknas (2013), mata pelajaran IPA
berfungsi untuk menanamkan kesadaran terhadap
keindahan dan keteraturan alam siswa sehingga dapat
meningkatkan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha
Esa sebagai warga negara yang menguasai sains dan
teknologi untuk meningkatkan mutu kehidupan dan
melanjutkan pendidikan.
C. Karakteristik Perangkat Pembelajaran yang

Dikembangkan
Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban
menyusun perangkat pembelajaran secara lengkap dan
sistematis agar pembelajaran berlangsung secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, kreativitas,
dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis siswa (Depdiknas,
2007).
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Perangkat pembelajaran IPA yang akan
dikembangkan oleh peneliti adalah silabus, RPP, bahan
ajar (buku siswa dan LKS), dan tes hasil belajar.
1. RPP

Agar kegiatan belajar dan pembelajaran terarah dan
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, guru harus
merencanakan kegiatan belajar dan pembelajaran yang
akan diselenggarakan dengan seksama. Secara
administratif rencana ini dituangkan ke dalam RPP
(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran
yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok
atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP
mencakup: (1) data sekolah, mata pelajaran, dan
kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4)
tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian
kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode
pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (7)
langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (8)
penilaian.
2. Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu
dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang
mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi
pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator
pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi
waktu, dan sumber belajar (BSNP, 2006).
3. Bahan Ajar

Bahan ajar atau bahan pembelajaran merupakan
rangkuman materi yang diajarkan atau yang diberikan
kepada siswa dalam bentuk bahan tercetak atau dalam
bentuk lain yang tersimpan dalam file elektronik baik
verbal maupun tertulis (Gintings, 2010: 152).

Bahan ajar mencakup materi yang akan diajarkan
kepada peserta didik. Merril (1977), membedakan isi
(materi pembelajaran menjadi empat macam yaitu: fakta,
konsep, prosedur, dan prinsip). Fakta merupakan
pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik
(tunggal) baik yang telah maupun yang sedang terjadi
yang dapat diuji atau diobservasi. Konsep adalahn
abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari sekelompok
benda atau sifat. Prosedur adalah materi pelajaran yang
berhubungan dengan kemampuan siswa untuk
menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang
sesuatu. Sedangkan hubungan antara dua atau lebih
konsep yang sudah teruji secara empiris dinamakan
generalisasi yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan ke
dalam prinsip (Sanjaya, 2008: 142).

Bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi empat
kategori, yaitu bahan ajar cetak (printed), bahan ajar
dengar (audio), bahan ajar pandang dengar (audio visual),
dan bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching
material) (Depdiknas, 2008). Adapun bahan ajar yang
akan dikembangkan oleh peneliti dalam kategori bahan
ajar cetak (printed), yakni meliputi:

a. Buku
Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan

ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya.
Sebuah buku biasanya berisi tentang sesuatu yang

menjadi pikiran dari seseorang pengarangnya. Syarat
penulisan buku yang baik adalah; (1) buku yang
ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan
mudah dimengerti, (2) disajikan secara menarik
dilengkapi dengan gambar dan keterangan-
keterangannya, (3) isi buku juga menggambarkan
sesuatu yang sesuai dengan ide penulisannya
(Depdiknas, 2008).
b. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar Kegiatan Siswa (student worksheet)
adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus
dikerjakan oleh peserta didik (Depdiknas, 2008).
Lembaran kegiatan biasanya berupa petunjuk,
langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas.
Lembar kegiatan untuk mata pelajaran IPA harus
disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran IPA,
salah satu pendekatan yang disarankan yaitu
pendekatan keterampilan proses (Kamalia Devi, dkk,
2009: 32).

4. Evaluasi
Evaluasi belajar digunakan untuk mengetahui sejauh

mana tujuan belajar dan pembelajaran tercapai (Gintings,
2010). Evaluasi dirancang, dilaksanakan, dianalisis
dengan benar yang dapat memberikan manfaat.

Mehrens dan Lehman (Newble dan Canno, 1983)
memperlihatkan beberapa kegunaan atau tujuan dari
evaluasi belajar yaitu:
a. Menilai tingkat penguasaan  pengetahuan dan

keterampilan.
b. Mengukur peningkatan kemampuan dari waktu-ke

waktu.
c. Merangking siswa berdasarkan pencapaian tujuan

belajarnya.
d. Mendiagnosa kesulitan-kesulitan belajar yang dialami

siswa.
e. Mengevaluasi efektivitas metoda mengajar yang

diterapkan.
f. Mengevaluasi efektifitas kursus.
g. Memotivasi peserta didik untuk belajar.

(Depdiknas, 2008).
D. Keterampilan Berpikir Kritis
Berpikir kritis merupakan sebuah proses yang terarah dan
jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti
memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk,
menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah.
Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat
dengan cara yang terorganisasi (Jonshon, 2007: 183).
Berpikir kritis (critical thinking) mencakup kegiatan
berpikir secara reflektif dan produktif serta mengevaluasi
fakta.
Proses berpikir kritis mengharuskan keterbukaan pikiran,
kerendahan hati, dan kesabaran. Pemikir kritis selalu
berpikiran terbuka saat mereka mencari keyakinan yang
ditimbang baik-baik berdasarkan bukti logis dan logika
yang benar dan berhati-hati dalam menarik kesimpulan
(Jonshon, 2007: 186).
Menurut Silverman dan Smith (dalam Filsaime, 2008)
seseorang dikatakan berpikir kritis apabila mampu
menunjukkan karakteristik sebagai berikut:
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1. menganalisis ide-ide yang kompleks dan membuat
keputusan yang bisa disampaikan

2. mensintesis informasi sampai pada kesimpulan yang
masuk akal

3. mengevaluasi logika, validasi dan relevansi data
4. memecahkan masalah-masalah yang menantang
5. mengidentifikasi asumsi-asumsi pada argumen apapun

yang dan menilai validitas asumsi tersebut.
E. Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Model pengembangan perangkat pembelajaran yang
digunakan adalah model pengembangan yang
dikemukakan oleh Dick dan Carey (1990). Model
perancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran
memiliki beberapa tahap sebagai berikut:

1. mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran
2. melaksanakan analisis pembelajaran
3. melakukan analisis siswa dan konteks
4. merumuskan tujuan khusus
5. mengembangkan tes acuan patokan
6. mengembangkan strategi pembelajaran
7. mengembangkan dan memilih materi pembelajaran
8. mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif
9. merevisi bahan pembelajaran
10. melaksanakan evaluasi sumatif

F. Teori Belajar yang Mendukung
1. Teori Perkembangan Intelektual Piaget

Tujuan teori Piaget adalah untuk menjelaskan
mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak
masa bayi dan kemudian masa kanak-kanak yang
berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar
dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis. Sasaran
belajar adalah pengaturan kegiatan kognitif dalam
sistematika arus pikiran sendiri dan sistematisasi proses
belajar dalam diri sendiri (control process).

Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan
tumbuh dan berkembang melalui pengalaman.
Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila
selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru.
Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan
dalam otaknya.

Dimana masing-masing bagian otak mempunyai
makna yang berbeda-beda dalam memaknai setiap
pengalaman yang masuk. Setiap pengalaman baru akan
dihubungkan dengan struktur pengetahuan dalam otak
manusia. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar terjadi
dua proses dalam dirinya yaitu proses organisai informasi
dan proses adaptasi (Baharuddin dan Wahyuni, 2008:
117).

Proses organisasi adalah proses ketika manusia
menghubungkan informasi yang diterimanya dengan
struktur-struktur pengetahuan yang sudah disimpan atau
sudah ada sebelumnya dalam otak. Sedangkan proses
adaptasi meliputi dua kegiatan yakni: (1) asimilasi yaitu
menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang
diterima oleh manusia. (2) equilibrium yaitu mengubah
struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur
pengetahuan baru sehingga akan terjadi keseimbangan
(equilibrium). Equilibration membuat seseorang dapat
menyatukan pengalaman luar dengan struktur di dalamnya

(skema), bila terjadi ketidakseimbangan, maka seseorang
terpacu untuk mencari keseimbangan dengan jalan
asimilasi atau akomodasi. Teori ini lebih mengarah pada
kegiatan kooperatif di sekolah, sehingga siswa akan
melakukan interaksi dalam satu kelas dalam mengerjakan
tugas dan dapat mengembangkan pencapaian prestasi
siswa (Slavin, 2005).
2. Teori Belajar Sosial Vygotsky

Teori konstruktivis memahami belajar sebagai proses
pembentukan (konstruksi) pengetahuan oleh si belajar.
Kaitannya dengan sarana belajar, pendekatan
konstruktivis menekankan bahwa pendekatan
konstruktivistik menekankan bahwa peran utama dalam
kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam
mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, melalui bahan,
media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas lainnya yang
disediakan untuk membantu pembentukan trersebut
(Siregar dan Nara, 2011: 42).
3. Teori Belajar Bruner

Jerome S. Bruner yang lebih dikenal dengan panggilan
Bruner adalah seorang ahli psikologi (1915) dari
Universitas Harvard, Amerika Serikat. Bruner merupakan
pelopor aliran psikologi kognitif yang memberikan
dorongan agar pendidikan memberikan perhatian akan
pentingnya perkembangan berpikir. Bruner memandang
bahwa manusia bertindak sebagai pemroses, pemikir dan
pencipta informasi. Bruner menyatakan bahwa belajar
merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan
manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi
yang diberikan kepada dirinya. Berdasarkan atas
penelitian Jean Piaget tentang perkembangan intelektual
anak, Bruner mengemukakan gagasannya bahwa setiap
mata pelajaran dapat diajarkan dengan efektif dalam
bentuk yang jujur secara intelektual kepada setiap anak
dalam setiap tingkat perkembangannya (Fuaidah dkk,
2006).
4. Teori Belajar Ausubel

Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika
isi pelajaran (Instructional content) yang sebelumnya
telah didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan
baik dan taat kepada siswa (advance organizer). Advance
organizer merupakan konsep atau informasi umum yang
mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan
kepada siswa (Siregar, Nara: 33).

Inti dari teori belajar Ausubel ini adalah belajar
penerimaan yang bermakna. Dikatakan Ausubel (dalam
Hudoyo, 1988:62) bahwa belajar dikatakan bermakna bila
informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun
sesuai dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Dengan
belajar bermakna ini peserta didik menjadi kuat
ingatannya dan transfer belajar mudah dicapai.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan
perangkat pembelajaran IPA (Biologi). Subyek penelitian
yaitu siswa kelas XII IPA SMA Amanatul Ummah yang
bertempat di jalan Siwalankerto Utara No.56 Surabaya
pada tahun ajaran 2014/2015 semester genap pada bulan
Juli 2014 hingga Juni 2015. Implementasi pembelajaran
dengan menggunakan perangkat pembelajaran dengan
Pendekatan Scientific pada Siswa SMA untuk Melatihkan
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Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dilakukan dengan
menggunakan one group pretes-postes design:

Keterangan:
O1 :  Uji awal (pretest), untuk mengetahui penguasaan

awal siswa terhadap pengetahuan tentang materi
sebelum diberikan perlakuan.

X    : Perlakuan yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan perangkat pembelajaran yang
dikembangkan dengan pendekatan scientific.

O2 : Uji akhir (posttest), untuk mengetahui penguasaan
siswa terhadap pengetahuan tentang materi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
metode validasi, metode observasi, metode tes dan metode
angket sedangkan instrumen yang digunakan yaitu: lembar
kelayakan perangkat pembelajaran, lembar keterlaksanaan
RPP, lembar keterampilan berpikir kritis siswa, lembar
penilaian hasil belajar, dan lembar angket respon siswa.
Keterampilan berpikir kritis mulai dari merumusakan
masalah hingga membuat simpulan dicari persentase
masing-masing kemudian diinterpretasikan dalam kategori
kurang sekali, kurang, cukup, baik, dan baik sekali.
Berdasarkan data belajar siswa maka dicari persentase
ketuntasan hasil belajar dan ketercapaian tujuan
pembelajaran. Siswa dikatakan tuntas belajar dengan
KKM 80. Kualitas peningkatan tiap siswa dihitung dengan
rumus N-gain (Normalisasi Gain) kemudian dikategorikan
pada tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Respon siswa
dibagi menjadi beberapa kategori yaitu  “ya” dan “tidak”
kemudian dari data tersebut dihitung persentase tiap aspek
respon siswa.

PENUTUP
SIMPULAN
Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya
dinamis serta harus selalu dilakukan perubahan dan
pengembangan, agar dapat mengikuti perkembangan dan
tantangan zaman. Sehingga, diperlukan adanya perubahan
kurikulum yang sesuai dengan perkembangan IPTEK.
Dalam hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada
pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik,
berupa panduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud
pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara
kontekstual. Pemahaman konsep terhadap peserta didik
dilakukan melalui proses pembelajaran di kelas.

Dalam proses pembelajaran, guru harus memberikan
keteladanan kepada peserta didik. Dalam hal ini guru
bertugas untuk 1) merencanakan pembelajaran, 2)
melaksanakan proses pembelajaran, dan 30 menilai hasil
dan proses pembelajaran. Ketiga point tersebut
dituangkan dalam RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran). Guru dituntut untuk mampu membuat
perangkat pembelajaran, menguasai kurikulum,
menguasai maeri, menguasai metode, dan tidak kalah
pentingnya guru juga harus mampu mengelola kelas
sedemikian rupa sehingga pembelajaran berlangsung

aktif, inovatif dan menyenangkan. Sehingga perlunya
dikembangkan suatu perangkan pembelajaran yang sesuai
dengan kurikulum 2013 untuk menciptakan SDM yang
unggul dan berkarakter.

Penelitian ini merupakan penegembangan perangkat
pembelajaran dengan menerapkan model pengembangan
Dick and Carey. Adapun implementasi pembelajaran
dengan menggunakan perangkat pembelajaran dengan
Pendekatan Scientific pada Siswa SMA untuk Melatihkan
Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dilakukan dengan
menggunakan one group pretes-postes design.
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Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui relevansi model pembelajaran pemerolehan konsep dengan
menggunakan strategi belajar peta konsep sebagai upaya mereduksi miskonsepsi pada siswa SMP.
Artikel ini ditulis dengan metode kajian pustaka. Model pembelajaran pemerolehan konsep
memiliki prinsip-prinsip yaitu memusatkan perhatian siswa terhadap contoh yang spesifik,
memberikan bantuan siswa pada siswa dalam mendiskusikan dan menilai strategi berpikir yang
siswa pakai, memberi bantuan pada siswa dalam mempertimbangkan hipotesis satu dengan
lainnya, memberikan dukungan dengan menitikberatkan pada sifat hipotesis dari diskusi yang
sedang berlangsung. Empat tahapan utama pelajaran konsep yaitu menyajikan konsep,
memberikan contoh dan non contoh, menguji pemerolehan konsep, dan menganalisis proses
berpikir siswa. Kelebihan model pembelajaran konsep ialah membuat pengajaran lebih konkrit,
proses pembelajaran lebih menarik, siswa dirangsang lebih baik dalam pemrosesan informasi,
membuat pembelajaran lebih konkrit, dan lebih mengaktifkan keterlibatan mental sehingga konsep
lebih lama diingat. Strategi belajar peta konsep bermanfaat dalam mendiagnosis ketidakpahaman
siswa terhadap konsep tertentu, mengkomunikasikan pengetahuan ide-ide yang rumit,
mengintegrasikan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki. Bagi
siswa, peta konsep sebagai alat belajar diantaranya dapat digunakan mengungkap miskonsepsi
siswa, menyediakan umpan balik bagi siswa, mempelajari cara belajar, dan mengevaluasi
perubahan hasil belajar siswa. Menurut Sriwahyu (2011) perangkat pembelajaran peta konsep
dapat menutaskan hasil belajar fisika. Menurut Ilahi (2013) menyebutkan prestasi belajar siswa,
keaktifan siswa, dan respon siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran pemerolehan
konsep dipadu pembelajaran kooperatif STAD lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang
belajar model pembelajaran pemerolehan konsep dalam pembelajaran konvensional.

Kata Kunci: Model Pembelajaran Konsep, Peta Konsep, Miskonsepsi

PENDAHULUAN
Penerapan Kurikulum 2013 memfokuskan pada

peningkatan keterampilan berpikir siswa untuk
menguasai konsep secara aplikatif dalam kehidupan
sehari-hari. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan
ilmu yang berkaitan dengan upaya memahami
berbagai fenomena alam secara sistematis. Hal ini
berarti pembelajaran IPA bukan hanya menekankan
pada penguasaan sejumlah pengetahuan sebagai
produk, tetapi harus juga menyediakan ruang yang
cukup untuk tumbuh kembangnya sikap ilmiah,
berlatih melakukan penyelesaian masalah, dan
mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata (Subali
dkk, 2009: 1).

Konsep pembelajaran IPA Sekolah Menengah
Pertama (SMP) di kurikulum 2013 dikembangkan
sebagai mata pelajaran integrative science atau “IPA
Terpadu” bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu.

Konsep keterpaduan ini ditunjukkan dalam
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)
pembelajaran IPA yakni di dalam satu KD sudah
memadukan konsep-konsep IPA dari bidang ilmu
biologi, fisika, dan ilmu pengetahuan bumi dan
antariksa (IPBA). Orientasi pembelajaran IPA terletak
pada kemampuan aplikatif, pengembangan
kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin
tahu, dan pengembangan sikap peduli dan
bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan
alam. IPA juga ditujukan pengenalan lingkungan
biologi dan alam sekitarnya, serta pengenalan
berbagai keunggulan wilayah Nusantara. Melalui
konsep pembelajaran IPA tersebut, siswa dapat
memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat
menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan,
dan menerapkan konsep yang telah dipelajarinya.
Siswa diharapkan terlatih untuk dapat menemukan
sendiri berbagai konsep yang dipelajari secara
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menyeluruh (holistik), bermakna, autentik, dan aktif.
Tiap lulusan SMP diharapkan juga dapat
memecahkan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari dan sadar adanya hubungan
yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan,
teknologi, dan masyarakat. Kenyataannya, siswa SMP
belum mampu mengembangkan daya nalarnya untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dalam
kehidupan sehari-hari serta belum memiliki sikap
ilmiah. Hal ini disebabkan siswa SMP belum
memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi dan
memahami konsep. Oleh sebab itu, keterampilan
tersebut perlu dilatihkan dan dibiasakan pada diri
siswa. Keterampilan itu tidak dapat datang dengan
sendirinya di diri siswa SMP. Vygotsky menyatakan
anak-anak dalam melaksanakan tugas-tugas
perkembangannya membutuhkan bimbingan dan
bantuan dengan teman sebaya atau orang dewasa
(Slavin, 1994:49). Menurut Dewey yang dikutip
Arends (1997:162) sekolah adalah tempat yang tepat
untuk melatihkan keterampilan berpikir tingkat tinggi
dan memahami konsep. Sekolah merupakan cermin
masyarakat yang luas dan kelas adalah laboratorium
pemecahan masalah dan pemahaman konsep dari
kehidupan nyata.

Keterampilan meneliti, berpikir tingkat tinggi,
dan memahami konsep perlu dilaksanakan sejak dini.
Hal ini menurut Piaget perkembangan intelektual dan
kemampuan anak meningkat melalui empat tingkat
yang berbeda. Tiap tingkatan memiliki karakteristik
dari kemampuan baru yang diikuti pengorganisasian
pemikiran anak (Slavin, 1994:31). Keterampilan
meneliti, keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan
memahami konsep belum membudaya di Indonesia,
khususnya siswa tingkat SMP. Saat ini, siswa SMP
lebih banyak dilatih menghafal tanpa
mengembangkan keterampilan berpikirnya. Menurut
pandangan konstruktivisme, supaya keterampilan
berpikir siswa berkembang maka siswa harus mandiri
menemukan dan mentransfer informasi kompleks
yang ada. Siswa secara konstan mencocokkan
informasi baru dengan yang lama lalu memperbaiki
aturannya bila tidak sesuai. Aliran ini menekankan
perkembangan kognitif yaitu proses agar anak-anak
membangun sistem pengertian dan pemahaman
tentang kejadian nyata melalui pengalaman dan
interaksi siswa yang sangat penting untuk
perkembangan keterampilan berpikir dan
memecahkan masalah (Slavin, 1994:48).

Begitu pentingnya melatihkan keterampilan
meneliti, keterampilan berpikir tinggi, dan memahami
konsep, sebaiknya proses pembelajaran IPA
dilakukan dengan cara melatihkan anak sejak dini
untuk melakukan penelitian, sehingga anak dapat
memperoleh pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensinya dalam memahami
dan menjelajahi alam sekitar secara ilmiah. IPA
diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk
memenuhi kebutuhan manusia melalui masalah-
masalah konstektual sesuai dengan kehidupan nyata.

Dalam penerapan IPA perlu dilakukan secara
bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap
lingkungan.

Keterpaduan pembelajaran IPA SMP merupakan
dasar untuk mempelajari IPA di tingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA). Sebelum jenjang SMP pun,
pembelajaran IPA di Sekolah Dasar (SD) juga dasar
untuk mempelajari IPA di SMP. Untuk itu, setiap
siswa dalam mempelajari IPA di tiap jenjang
sekolahnya diharapkan mampu mempunyai konsep
awal yang benar. Konsep adalah generalisasi fakta-
fakta yang memiliki ciri-ciri yang sama (Ibrahim,
2012). Konsep merupakan dasar bagi proses-proses
mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-
prinsip dan generalisasi (Dahar, 2011). Pengetahuan
bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep, dan prinsip
yang siap untuk diambil dan diingat. Siswa harus
mengkonstruksi pengetahuan tersebut dan memberi
makna melalui pengalaman nyata. Kenyataan di
lapangan, konsep awal yang dimiliki siswa sering
berbeda dengan konsep ilmiah pada umumnya.
Konsep awal IPA yang siswa peroleh di jenjang
pendidikan sebelumnya atau konsep dari pengalaman
pengamatan siswa dalam kehidupan sehari-hari telah
terjadi perbedaan konsep. Hal tersebut tentu dapat
mempengaruhi konsep dasar IPA di jenjang
pendidikan berikutnya. Perbedaan pandangan itu tentu
berbeda dengan konsep yang diterima oleh para ahli.
Konsep awal siswa yang berbeda dengan konsep
ilmiah akan mengganggu dalam kegiatan belajar. Bila
konsep awal siswa tidak berubah dan siswa yang
memiliki konsep awal itu kembali pada konsep
awalnya sendiri meski telah dikenalkan dengan
konsep yang benar, hal tersebut dinamakan
miskonsepsi. Miskonsepsi adalah pemahaman konsep
oleh siswa yang tidak sesuai dengan konsep yang
benar menurut para ahli (Suparno, 2005). Ibrahim
(2012) juga mengatakan, ide atau pandangan yang
salah tentang suatu konsep yang dimiliki seseorang
yang berbeda dengan konsep yang disepakati dan
dianggap benar oleh para ahli, biasanya pandangan
yang berbeda (salah) ini bersifat resisten dan persisten
disebut miskonsepsi. Miskonsepsi merupakan
penghambat dalam belajar sains, oleh karena itu
miskonsepsi sedapat mungkin harus diperbaiki
(Dahar, 2011).

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa
berulangkali terjadi tiap tahun dan ditemukan di
sebgian besar siswa di tiap kelasnya. Bila hal ini
dibiarkan terus menerus tentu akan mempengaruhi
penguasaan konsep belajar IPA. Akibatnya, siswa
akan mengalami kesulitan memahami mata pelajaran
IPA. Siswa yang telah mengalami miskonsepsi
terlihat sejauh mana siswa telah mengetahui konsep
IPA yang telah mereka pelajari sebelumnya. Bila
siswa ditanyakan konsep pada materi tertentu, maka
siswa menjawab salah tetapi mampu memberikan
alasan dengan keyakinannya berdasarkan pengalaman
belajarnya sebelumnya.
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Pengalaman penulis di lapangan juga
menemukan bahwa pengajaran IPA umumnya masih
diajarkan dengan metode ceramah yang menjadikan
siswa pasif dalam pembelajaran. Masih banyak guru
mengalami kesulitan untuk menggali potensi siswa.
Hal ini disebabkan siswa sudah terbiasa dengan
pembelajaran yang bersifat menerima dari guru dan
pasif. Alhasil, siswa hanya menghafal dan kurang
mampu menghayati atau berpikir tentang materi
pelajaran IPA. Guru juga mengakui bahwa kesadaran
siswa untuk belajar sangat kurang, terlihat dari kurang
aktifnya siswa dalam diskusi dan pembelajaran.
Sehingga konsep yang diterima siswa hanya terbatas
dari guru tanpa mencoba untuk mencari konsep
alternatif dari sumber lain untuk dibandingkan.
Padahal pemahaman konsep sangat berarti dan
penting, sebagai suatu cara untuk mengorganisir atau
menyusun pengetahuan dan merupakan dasar untuk
membangun pemikiran menuju pada tingkat berpikir
yang lebih tinggi. Disamping itu, para guru mengajar
konsep-konsep IPA secara tidak utuh dan kurang
memperhatikan keterkaitan antar konsep. Guru
kurang memperhatikan prakonsepsi yang telah
dimiliki siswa dan hanya memfokuskan diri pada
penuangan pengetahuan kepada siswa. Hal tersebut
juga telah menyebabkan siswa tidak memahami
konsep IPA dengan benar, sehingga terjadi
miskonsepsi. Frekuensi miskonsepsi dapat ditekan
bila guru menyadari bahwa dalam diri siswa sudah
terdapat prakonsepsi yang merupakan hasil dari
pengalaman mereka sehari-hari. Misalnya, bidang
Fisika, siswa sudah berpengalaman dengan gerak,
perpindahan, laju, kecepatan, percepatan. Bidang
Biologi, siswa sudah berpengalaman dengan konsep
akar, batang, daun. Berdasarkan pengalaman tersebut
selanjutnya terbentuklah intuisi dan teori pada siswa
yang kemungkinan kurang kurang benar. Hendaknya,
guru mengetahui hal tersebut dan memulai pengajaran
dari konsep yang kurang benar itu.

Beberapa penelitian tentang miskonsepsi dalam
(Berg, 1991) mengungkapkan bahwa miskonsepsi itu
terjadi secara universal di seluruh dunia dan
mengandung fakta-fakta berikut; 1) Miskonsepsi sulit
sekali diperbaiki, 2) Seringkali sisa miskonsepsi
mengganggu terus-menerus terutama saat
mengerjakan soal-soal yang sulit, 3) Sering terjadi
regresi, dimana setelah masalah miskonsepsi
diperbaiki, suatu saat akan muncul lagi, 4) Melalui
metode ceramah miskonsepsi tidak dapat diperbaiki,
5) Siswa, mahasiswa, guru, dan dosen maupun
peneliti dapat saja terkena miskonsepsi, 6) Guru dan
dosen tidak mengetahui miskonsepsi yang lazim
dialami murid mereka, sehingga tidak berusaha
menyesuaikan metode mengajar, 7) Mahasiswa
pandai atau yang lemah sama-sama mengalami
miskonsepsi, 8) Kebanyakan cara remediasi yang
dicoba belum berhasil.

Salah satu pokok bahasan yang bercirikan
masalah nyata dan berhubungan langsung dengan
lingkungan sekeliling siswa yaitu Struktur dan Fungsi

Tubuh Tumbuhan. Pokok bahasan itu membahas
konsep tentang struktur dari tubuh tumbuhan yang
meliputi kosep akar, batang, dan daun. Materi tersebut
mengajarkan kepada siswa untuk berpikir kritis dan
logis terhadap struktur dan fungsi dari tubuh
tumbuhan. Siswa banyak mengalami miskonsepsi
pada konsep akar, batang, daun ketika siswa
disediakan contoh yang berkaitan dengan konsep
tersebut. Konsep tersebut membutuhkan penalaran
logis dan keterampilan memahami konsep yang tepat.
Materi struktur dan fungsi tubuh tumbuhan juga
sangat abstrak bagi siswa SMP. Berdasarkan
karakteristik tersebut menunjukkan bahwa model
pembelajaran pemerolehan konsep cocok digunakan
untuk mengajarkan konsep materi struktur dan fungsi
tubuh tumbuhan.

Menurut Ibrahim (2012) menyebutkan model
pembelajaran konsep telah dikembangkan terutama
mengajarkan konsep kunci yang berfungsi sebagai
landasan bagi berpikir tingkat tinggi siswa dan
sebagai dasar untuk saling mamahami dan
komunikasi. Model pembelajaran pemerolehan
konsep adalah proses mengidentifikasi dan
mendefinisikan konsep dengan cara menemukan
atributnya yang paling esensial sesuai dengan
pengertian konsep yang dipelajari.

Untuk meningkatkan pemahaman konseptual
dalam diri siswa maka perlu dikembangkan
pembelajaran IPA yang mengarah pada proses
perolehan pengetahuan berdasarkan pengalaman
siswa sendiri dan aktif secara mental. Model
pembelajaran yang mendukung dan dapat dijadikan
alternatif adalah pemerolehan konsep. Model
pembelajaran ini mengelompokkan contoh-contoh
konsep dan menganalisis konsep sehingga dapat
melatih kemampuan berfikir induktif, melatih siswa
berfikir analisis dan berpusat pada aktivitas siswa
secara mental untuk membangun pengetahuannya.
Almeida (2008) menyatakan bahwa model
pembelajaran pemerolehan konsep membantu siswa
secara aktif menemukan informasi-informasi dari
materi yang dipelajari sehingga meningkatkan
pembelajaran siswa. Pemerolehan konsep merupakan
model pembelajaran yang efisien untuk
mempresentasikan informasi yang telah terorganisir
dari suatu topik yang luas menjadi topik yang lebih
mudah dipahami untuk setiap stadium perkembangan
konsep, mempertajam keterampilan berpikir dasar.

Model pembelajaran pemerolehan konsep
merupakan model pembelajaran yang dirancang
dalam membantu siswa segala umur untuk belajar
konsep sekaligus mempratikkan keterampilan berpikir
analitis ((Klaumeier, 1985; Tennyson & Cocchiarella,
1986) dalam Arends, 2008:151). Hasil penelitian
tentang pembelajaran pemerolehan kosnep sampai
sekarang banyak dilakukan tetapi hanya terbatas
dilakukan pada siswa SMA atau mahasiswa saja. Hal
ini disebabkan model pembelajaran itu masih sulit.
Kesulitannya terletak pada proses melatihkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan
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pemerolehan konsep (Nur, 2001:154)., sehingga
jarang sekali penelitian tentang pembelajaran konsep
dilakukan pada siswa SMP. Tetapi segala sesuatu
dapat diberikan pada siapa pun asal dengan cara yang
benar. Begitu juga dengan pembelajaran pemerolehan
konsep dapat digunakan dalam kegiatan belajar
mengajar pada siswa SMP asal digunakan dengan
benar dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat
perkembangan siswa SMP. Perkembangan siswa SMP
pada umumnya berada pada tahap operasi kongkrit
dan lemaah dalam berpikir abstrak (Nur, 2001:35).
Model pembelajaran pemerolehan konsep cukup sulit
dilakukan untuk siswa SMP karena permasalahan
yang ditekankan pada permasalahan sehari-hari.
Sedangkan siswa masih terbiasa dengan permasalahan
akademik Permasalahan sehari-hari adalah masalah
yang ada di masyarakat, dan bukan merupakan
masalah akademik seperti yang tercantum pada
kurikulum. Tetapi bila permasalahan sehari-hari dapat
dikaitkan dengan konsep atau prinsip yang ada di
kurikulum, maka siswa akan dapat menemukan
sendiri konsep atau prinsip tersebut melalui
pembelajaran pemerolehan konsep.

Selain menggunakan model pembelajaran yang
tepat, cara mereduksi terjadinya miskonsepsi juga
dapat dilakukan melalui instrumen peta konsep. Hal
ini sesuai pendapat Novak dan Gowin (dalam
Ibrahim, 2012) yang menyebutkan bahwa
miskonsepsi dapat dilihat dalam proporsi yang salah
dan tidak adanya hubungan yang lengkap antar
konsep. Arend dalam Ibrahim (2012) menyebutkan
peta konsep dicoba untuk digunakan sebagai salah
satu strategi belajar. Siswa dalam strategi belajar itu
dituntut melakukan organisasi pengetahuan yang telah
dimiliki.

Pemilihan penggunaan peta konsep disebabkan
peta konsep dapat mengungkapkan hubungan berarti
antara konsep-konsep dalam bentuk gambar sehingga
dapat diketahui lebih jelas gambaran konsep-konsep
yang ada di dalam pikiran siswa. Peta konsep juga
dapat membantu siswa untuk mempelajari sains
secara bermakna dan membuat siswa terhindar dari
miskonsepsi. Selain itu, peta konsep masih jarang
digunakan dalam identifikasi miskonsepsi. Materi
struktur dan fungsi tubuh tumbuhan meruapakan salah
satu materi IPA yang memiliki banyak keterkaitan
antar konsep di dalamnya. Konsep-konep tersebut
dapat membentuk suatu percabanagan atau hubungan
silang antara satu konsep dengan konsep lainnya
sehingga terbentuk suatu peta konsep.

Seperti dijelaskan di atas, miskonsepsi IPA
terjadi pada semua jenjang pendidikan, pada semua
subjek dan bersifat persisten. Miskonsepsi tersebut
tidak pernah diketahui dan tersentuh melalui ujian,
eksperimen, maupun tugas rumah. Bahkan pada
kebanyakan tes, siswa yang mengalami miskonsepsi
pun dapat menjawab dengan baik karena tesnya
kurang bagus atau melalui tebakan pada soal-soal
pilihan ganda. Miskonsepsi dapat diidentifikasi
dengan melakukan penilaian terhadap siswa melalui

tes pilihan ganda beralasan yang disertai dengan taraf
keyakinan. Tes ini dianalisis dengan certainty of
Response Index (CRI). Tes ini dapat membedakan
siswa yang tidak tahu konsep, siswa yang mengalami
miskonsepsi, dan siswa yang benar-benar tahu
konsep. Hasil penelitian penggunaan CRI (Tayubi,
2005; Purba, 2008) menjelaskan bahwa metode ini
cukup efektif untuk membedakan mahasiswa yang
tahu konsep, tidak tahu konsep, dan miskonsepsi.
Analisis tes selanjutnya adalah melalui pengkodean
argumentasi yang dikembangkan Kucukoxer (2007).
Siswa memberikan alasan terhadap pilihan jawaban
pada pilihan soal ganda, lalu alasan siswa
diklasifikasikan dalam bentuk pengkodean untuk
membedakan siswa yang menjawab benar, mendekati
benar, miskonsepsi, dan tidak benar. Penelitian
Muffaridah (2013) menyimpulkan bahwa tes yang
dianalisis dengan CRI dan pengkodean argumentasi
efektif untuk mereduksi miskonsepsi siswa pada
rangkaian listrik sederhana.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan
tersebut dan sebagai upaya pengimplementasian
tujuan pembelajaran sesuai Kurikulum 2013, maka
penulis ingin menggali secara pustaka relevansi
model pembelajaran pemerolehan konsep dengan
menggunakan strategi belajar peta konsep sebagai
upaya untuk mereduksi miskonsepsi pada siswa SMP.

PEMBAHASAN
Konsep adalah kumpulan benda-benda,

kejadian-kejadian, ide-ide yang diilustrasikan dengan
contoh-contoh dan didefinisikan dengan sifat-sifat
yang umum (Ausubel dalam Berg yang dikutip Ilyas,
2001). Suatu konsep dalam pembelajaran telah
dipelajari, bila yang diajar dapat
menampilkanperilaku-perilaku tertentu yang dapat
dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam
kegiatan mengkategorikan yang berkaitan dengan
pembelajaran konsep terdiri dari dua komponen yaitu
proses pembentukan konsep dan proses pemahaman
konsep. Perbedaan utama dari kedua komponen itu
adalah (1) tinjauan dan tekanan kedua bentuk perilaku
pengkategorian ini berbeda; (2) langkah-langkah dari
kedua proses berpikir tidak sama; (3) kedua proses
mental membutuhkan strategi mengajar yang berbeda.
Seluruh kegiatan menggolongkan meliputi
mengidentifikasi dan menempatkan contoh-contoh
(objek-objek atau peristiwa-peristiwa) ke dalam
kelompok dengan menggunakan dasar kriteria
tertentu. Pembentukan konsep adalah proses berpikir
membentuk kategori-kategori baru. Sedangkan
pemahaman konsep, kategori-kategori tersebut telah
ada sebelumnya dan siswa berupaya menentukan
identitas dan definisi konsep. Seluruh proses ini hanya
dapat diamati melalui tindakan yang
didemonstrasikan oleh siswa seperti menyusun daftar
contoh, mengelompokkan, atau memberi nama.

Awalanya model pembelajaran konsep didesain
oleh Joyce dan Weil (1972) yang didasarkan hasil
riset Jerome Bruner dkk (1956) dengan maksud bukan
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saja didesain terutama untuk mengembangkan
berpikir deduktif tetapi juga menganalisis dan
mengembangkan konsep. Kegunaan model
pembelajaran ini yaitu membantu siswa dalam
memahami konsep dengan memperhatikan objek, ide,
dan kejadian serta membuat siswa lebih efektif di
dalam memperoleh konsep dengan cara memahami
strategi berpikir.

Prinsip model pembelajaran pemerolehan
konsep ialah suatu strategi mengajar yang
menggunakan data untuk mengajarkan konsep pada
siswa. Guru mengawali pengajaran dengan
menyajikan data atau contoh, lalu meminta siswa
untuk mengamati data tersebut. Atas dasar
pengamatan itu dibentuk suatu abstraksi. Belajar
menurut model pembelajaran pemerolehan konsep
ialah proses aktif mengenai informasi dan disusun dan
dibentuk dengan cara unik oleh tiap individu.

Prinsip-prinsip pengelolaan yang harus
mendapat perhatian bagi guru dalam menerapkan
model pembelajaran pemerolehan konsep yaitu: (1)
memberikan dukungan dengan menitikberatkan pada
sifat hipotesis dari diskusi-diskusi yang berlangsung;
(2) memberikan bantuan pada siswa dalam
mempertimbangkan hipotesis satu dengan lainnya; (3)
memusatkan perhatian siswa terhadap contoh-contoh
yang spesifik; (4) memberikan bantuan pada siswa
dalam mendiskusikan dan menilai strategi berpikir
siswa.

Menurut Putra (2010) berikut pengembangan
tahapan pembelajaran pemerolehan konsep yang
terdiri dari empat tahap seperti dijelaskan dalam tabel
berikut:

Tabel 1. Tahapan Pengembangan Tahapan
Pembelajaran Pemerolehan Konsep

Tahapan Kegiatan Guru
1.Guru

menyajikan
contoh dan non
contoh,
menyampaikan
tujuan dan
menyiapkan
kelas

 Guru memotivasi siswa
dengan menyajikan contoh
gambar dan non contoh
gambar
 Guru memberikan pertanyaan

pada siswa sehubungan
dengan contoh gambar yang
ditujukan pada siswa
 Guru menyampaikan tujuan

pembelajaran
2. Guru

menganalisis
hipotesis

 Guru membagi siswa dalam
kelompok belajar
 Guru membagikan bahan

penyelidikan dan LKS serta
materi ajar siswa
 Guru mendaftar ide-ide siswa

pada papan tulis dan diberi
judul “Hipotesis” atau “Ciri
yang Mungkin”, dengan
menggunakan kata-kata siswa
sebanyak mungkin
 Guru menambah sedikit

contoh lagi (2-3) contoh ke

meja
 Guru Menginformasikan

prinsip-prinsip bekerja dalam
kelompok
 Guru meminta siswa bekerja

dalam kelompok untuk
mendaftar dan mendiskusikan
persamaan ciri pada
kelompok “YA”, selanjutnya
siswa menentukan
konsepnya.
 Guru meminta siswa

kelompok atribut “YA”
selanjutnya didiskusikan
dengan seluruh kelas dan
dibandingkan dengan
kelompok “TIDAK”

3. Guru
mengulang
Tahapan 1 dan
II untuk data
baru

 Guru memberikan informasi
tambahan untuk
mengeliminasi karakteristik
yang tidak diinginkan
 Guru melakukan klarifikasi

dari respon siswa, etelah
siswa menjelaskan responnya
 Guru membimbing dalam

melakukan penyelidikan pada
tiap-tiap kelompok
 Guru meminta siswa

mendiskusikan hasil kegiatan
penyelidikan yang terdapat
dalam LKS bersama anggota
kelompoknya
 Guru mengejukan daftar

contoh-contoh untuk tes
4. Penutup  Guru membimbing kelompok

dan menanyakan nama
konsep, definisi, dan
atributnya serta contoh
lainnya, kalau siswa sudah
menemukan karakteristiknya,
konsepnya, dan menentukan
generalisasi
 Guru meminta perwakilan

dari tiap-tiap anggota
kelompok untuk
presentasikan hasil karyanya
dan kelompok lain
menanggapinya

5. Penerapan  Guru meminta siswa untuk
menambah contoh atau
noncontoh berdasar
pengalaman siswa atau
pengetahuannya atau
mungkin yang telah mereka
lakukan di rumah
 Guru bersama siswa membuat

simpulan dari hasil kegiatan
yang telah dilakukan
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Sistem sebelum mengajar dengan model
pemerolehan konsep, guru memilih konsep, mengolah
materi ke dalam contoh-contoh dan non contoh,
mengurutkan contoh-contoh tersebut. Dalam kegiatan
pembelajaran, guru harus selalu mengupayakan agar
siswa berinisiatif seniri dalam pembelajarannya. Guru
hanya berperan sebagai perekam. pendorong, dan
menjabarkan data tambahan. Sarana pndkung dalam
model ini yaitu berupa bahan-bahan dan data-data
yang dipilih dalam bentuk unit-unit yang berfungsi
memberikan contoh. Bila siswa dapat berpikir secara
komplek, siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama
dalam membuat unit-unit data, ketika mencari contoh
lainnya. Dampak pengajaran model pembelajaran
pemerolehan konsep menurut Joyce dan Weil
(1992:57) yaitu terbentuk konsep-konsep spesifik,
penalaran induktif, tercipta strategi pembentukan
konsep, terbentuk sifat-sifat konsep. Lalu dampak
pengiringnya adalah terbentuknya kesadaran akan
pilihan logika dan tercipta toleransi terhadap
perbedaan logika. Widoko (2001) mengatakan model
pembelajaran pemerolehan konsep  ialah suatu
strategi dari model pembelajaran induktif yanng
membantu sisiwa segala tingkatan umur untuk
mempelajari konsep-konsep dan keterampilan analisis
praktis. Kelebihan model pembelajaran ini ialah dapat
membuat pengajaran lebih konkrit, siswa lebih mudah
memahami pelajaran, proses pembelajaran lebih
menarik, siswa dirangsang lebih baik dalam
pemrosesan informasi. Kemampuan belajar dengan
model ini juga lebih mudah, lebih efektif, dan lebih
efisien untuk sasaran belajar dari berbagai usia, Siswa
pun juga lebih aktif dalam menemukan konsep dan
timbul motivasi siswa yang lebih baik dalam
mengikuti secara aktif proses belajar mengajar. Model
pembelajaran pemerolehan konsep memang dirancang
untuk siswa segala umur dalam membantu belajar
konsep sekaligus mempratikkan keterampilan berpikir
analitis ((Klausmeier, 1985; Tennyson &Cocchiarella,
1986) dalam Arends, 2008:151). Hal ini dibuktikan
oleh Ilahi (2013) dalam hasil penelitiannya
menyebutkan prestasi belajar siswa, keaktifan siswa,
dan respon siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemerolehan konsep dipadu
pembelajaran kooperatif STAD lebih tinggi
dibandingkan dengan siswa yang belajar model
pembelajaran pemerolehan konsep dalam
pembelajaran konvensional. Hasil belajar yang
dicapai menggunakan model pemerolehan konsep
ialah konsep khusus, hakikat konsep, penalaran logis
dan berpikir tingkat tinggi, dan keterampilan
komunikasi. Model pembelajaran ini juga lebih
mengaktifkan keterlibatan mental, sehingga konsep
yang diperoleh siswa lebih lama dapat diingat dan
akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Dukungan teoritis dan empirik pembelajaran
konsep sangat ekstensif dan meliputi rentang topik
yang luas. Ahli psikologi seperti Jean Piaget, jerome
Bruner, David Ausubel, dan Horward Gardner
menyebutkan hasil penelitian mereka bahwa berpikir

konseptual berkembang pada siswa dan remaja dan
pendekatan tertentu terhadap pembelajaran konsep
mempengaruhi proses belajar. Terdapat banyak
pendekatan untuk mengajarkan konsep, namun dipilih
hanya dua contoh pendekatan yaitu direct
presentation dan concept attainment approach.

Aspek penting dalam pembelajaran konsep
berasal dari lapangan perkembangan manusia.
Penelitian dalam bidang ini menyebutkan bahwa
umur dan perkembangan intelektual mempengaruhi
kesiapan siswa dan kemampuan siswa untuk belajar
di kelas. Menurut teori konstruktivis yang mendukung
model pembelajaran pemerolehan konsep yaitu satu
prinsip paling utama dalam psikologi pendidikan
bahwa guru tidak hanya sekedar memberi
pengetahuan pada siswa. Namun, siswa harus
membangun pengetahuan sendiri dalam benaknya.
Guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini,
dengan memberikan kesempatan siswa untuk
menemukan atau menerapkan ide-idenya sendiri.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa belajar
konsep mulai dari umur yang amat muda melalui
aktivitas memilih dan mengelompokkan objek dan
belajar konsep berlangsung sepanjang hidupnya.

Hasil penelitian Yuliani (2007) menyimpulkan
model pembelajaran pemerolehan konsep pada materi
matematika sub materi segitiga di kelas VII SMPN 36
Surabaya mendapatkan hasil belajar yang lebih baik
daripada siswa mengikuti pembelajaran konvensional.
Sama halnya penelitian Ilyas (2001) yang
menyimpulkan prestasi belajar mahasiswa pada
materi fisika dasar I bahasan dinamika yang diajarkan
menggunakan model pemerolehan konsep lebih baik
dari pada model pembelajaran konvensional. Begitu
juga, hasil respon mahasiswa dan suasana kelas juga
sangat tinggi.

Peta konsep adalah diagram visual yang
mempresentasikan pengetahuan atau pemahaman
dalam bentuk keterhubungan suatu konsep dengan
konsep lainnya. Seringkali siswa hanya menghafalkan
defenisi konsep tanpa memperhatikan hubungan
antara konsep dengan konsep-konsep lainnya. Maka,
konsep baru tidak masuk jaringan konsep yang telah
ada dalam kepala siswa, tetapi konsepnya berdiri
sendiri tanpa hubungan dengan konsep lainnya.
Konsep baru tersebut tidak dapat digunakan oleh
siswa dan tidak mempunyai arti, sebab arti konsep
berasal dan hubungan dengan konsep-konsep lain.
Valadares (2004) menjelaskan bahwa peta konsep
adalah alat metakognitif yang mengijinkan struktur
pengetahuan menyatu dalam tematik keseluruhan
pengetahuan siswa selama hidupnya. Peta konsep
menstimulasi siswa untuk merangkai ide-idenya yang
berguna dalam belajar bermakna. Suatu alat yang
dapat membantu untuk membuat hubungan antar
konsep lebih nyata. Peta konsep adalah alat peraga
untuk memperlihatkan hubungan antara beberapa
konsep. Hubungan antara konsep dapat kita rincikan
dalam pernyataan-pernyataan yang dapat ditulis di
sebelah petanya. Bagian-bagian mana dan peta
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konsep yang perlu diajarkan sangat tergantung arus
dan tujuan pendidikan. Tentu pada tingkat SMP guru
harus membatasi jumlah konsep dan hubungan di
antaranya yang diajarkan.

Dengan membuat peta konsep yang lengkap,
guru dapat memutuskan bagian mana dari peta yang
akan diajarkan dan bagian mana yang terpaksa untuk
sementara diabaikan. Sesudah mengajar konsep dan
hubungannya dengan konsep-konsep lain, pengajar
harus mencoba menghubungkan konsepnya dengan
kehidupan sehari-hari agar supaya ilmu menjadi
relevan bagi siswa.

Setiap konsep tidak berdiri sendiri, melainkan
setiap konsep berhubungan dengan konsep-konsep
yang lain. Misalnya, “meja” berhubungan dengan
semua ciri yang diperlukan untuk memberikannya,
misalnya bentuk, jenis bahan, warna, fungsinya (meja
tulis, meja makan, meja dekorasi), besarnya, dst.
Maka setiap konsep dapat dihubungkan dengan
banyak konsep lain dan hanya mempunyai arti dalam
hubungan dengan konsep-konsep lain. Semua konsep
bersama membentuk semacam jaringan pengetahuan
di dalam kepala manusia. Semakin lengkap, terpadu,
tepat dan kuat hubungan antara konsep-konsep dalam
kepala seseorang, semakin pandai orang itu. Keahlian
seseorang dalam suatu bidang studi tergantung
lengkapnya jaringan konsep di dalam kepalanya.
Semakin dalam kita masuki suatu bidang studi,
semakin kompleks dan terpadu jaringan konsep dalam
kepala kita. Bentuk bangunan peta konsep dapat
dibuat bermacam-macam, sesuai bidang ilmu dan
tingkatan kesulitan, dari sederhana ke yang lebih
rumit.Mistades (2009) membaginya sebagai berikut:
linier, circular, hub spoke, tree dan network.
Sementara skema penilaian peta konsep menurut
Mistades (2009) adalah sebagai berikut: (a) score the
components found in the student’s map, focusing on
three components: (i) propositions (concepts and
content) (ii) hierarchy levels (relationships, links, and
cross-links) (iii) examples (b) compare a student’s
map with an expert’s map (c) a combination of map
components and comparison with an expert’s map

Manfaat peta konsep menurut Ibrahim (2012)
diantaranya peta konsep dapat digunakan untuk
mendiagnosis ketidakpahaman siswa terhadap konsep
tertentu, dapat membantu proses belajar yang
menunjukkan integrasi diantara pengetahuan lama
dan yang baru, mengkomunikasikan ide-ide rumit dan
merancang struktur yang kompleks menjadi lebih
sederhana dan mudah diingat serta dipahami. Peta
konsep sebagai alat belajar bermanfaat diantranya
mengungkapkan miskonsepsi siswa yang terlihat
dalam konsep yang salah, mempelajari cara belajar,
mengevaluasi hasil belajar siswa, dan mengecek
pemahaman siswa terhadap pemahaman materinya.

Peta konsep sebagai ssalah satu strategi belajar
dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Sampaikan pada siswa bahwa hari ini siswa akan

belajar strategi baru yaitu strategi peta konsep.
Katakan pada siswa bahwa strategi ini bekal

berharga untuk mempelajari materi pelajaran
lainnya

2.   Berikan sebuah bahan bacaan pada siswa dan
tanyakan apakah siswa dapat dengan mudah
mengankap isi bacaan itu. Katakan pada siswa
strategi peta konsep dapat membantunya
menyederhanakan informasi dalam bacaan
sehingga mudah dipelajari

3.   Demonstrasikan tahap demi tahap pada siswa
untuk mengubah informasi tertulis menjadi sebuah
peta konsep. Tunjukkan bagaimana menemukan
konsep esensial dan sub konsep, lalu
menempatkan konsep dan sub konsep dalam
aturan konsep, serta menujukkan hubungan antar
konsep dengan membuat garis penghubung dan
kata penghubung.

4.   Membimbing siswa membuat peta konsep dari
informasi lain

5.  Mengecek pemahaman siswa telah memahami
prosedur pembuatan peta konsep yang telah
dilatihkan

6. Mintalah siswa mempelajari paragraf-pargraf
selanjutnya untuk mengubahnya menjadi peta
konsep

7.   Reviewlah peta konsep yangtelah dibuat siswa
dengan mempresentasikan peta konsep
buatannnya dan guru memberi saran perbaikan

8.  Untuk mengecek pemahaman siswa, mintalah
siswa mengubah peta konsep menjadi suatu
paragraf menggunakan kata-katanya sendiri

Keuntungan belajar peta konsep sebagai strategi
belajar yaitu siswa dapat memahami informasi yang
disampaikan dari isi pelajaran yang sedang dipelajari
dan siswa menguasai strategi belajar yang dapat
membantunya memahami isi suatu bahan informasi.

Pengaruh strategi belajar peta konsep dapat
dilihat dari hasil penelitian Faulina (2004)
mengatakan bahwa hasil belajar siswa pada topik
saraf dengan menggabungkan peta konsep dan diskusi
dapat tuntas. Sriwahyu (2011) juga membunktikan
pengembangan perangkat pembelajaran peta konsep
menuntaskan hasil belajar fisika. Hypolita (2010)
telah membuktikan juga bahwa pembelajaran biologi
dengan peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar
IPA biologi pada materi organisasi kehidupan di kelas
VII SMPN 2 Ujungbatu.

PENUTUP
Simpulan
Terdapat relevansi model pembelajaran pemerolehan
konsep dengan menggunakan strategi belajar peta
konsep sebagai upaya untuk mereduksi miskonsepsi
pada siswa SMP. Model pembelajaran pemerolehan
konsep yang dipadu dengan strategi belajar peta
konsep dapat mereduksi miskonsepsi pada siswa SMP.
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Abstrak

Telah dilakukan suatu penelitian pengembangan perangkat pembelajaran biologi berorientasi lab mini
menggunakan pembelajaran kooperatif  yang terdiri dari Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, Bahan Ajar
Siswa, Lembar Kerja Siswa dan lembar penilaian yang bertujuan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA
N 16 Surabaya. Subyek penelitian perangkat pembelajaran diujicobakan pada 10 siswa SMA dengan menggunakan
model desain pembelajaran Dick dan Carey. Berdasarkan hasil validasi RPP para validator memberikan nilai rata-
rata 3.8, sedangkan validasi LKS para validator memberikan rata-rata 3.7 yang berarti berkategori baik dan layak
diimplementasikan. Para validator memberikan nilai rata-rata bahan ajar siswa 3.62 sehingga dapat dikategorikan
cukup baik dengan revisi dan nilai rata-rata lembar penilaian 3.5 (kategori cukup baik dengan revisi). Dengan
demikian seluruh perangkat dikategorikan baik dan layak diimplementasikan. Berdasarkan hasil penerapan di
lapangan tampak bahwa RPP terlaksana dengan baik. Aktivitas siswa mencapai 100%, yang artinya seluruh siswa
bersifat aktif. Ketuntasan hasil belajar siswa menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, yaitu skor rata-rata
pada tes awal 20 dan pada tes akhir 88 yang berarti seluruh seluruh siswa tuntas. Dari sisi respon siswa secara
umum dapat menerima/setuju bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan model lab mini melalui
pembelajaran kooperatif merupakan perangkat yang efektif dan inovatif, dapat membuat siswa lebih aktif,
membantu dalam meningkatkan hasil belajar siswa dari aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan.
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam
penelitian ini berkategori layak dan dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran
biologi SMA materi pokok jamur.

Kata Kunci: Perangkat Pembelajaran, Model Pembelajaran Kooperatif, Lab Mini.

PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 memuat tentang Kompetensi
Inti (KI) yang merupakan anak tangga yang harus
ditapak peserta didik untuk sampai pada kompetensi
lulusan disetiap jenjang pendidikan Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) secara umum meliputi tiga ilmu dasar yaitu
biologi, fisika dan kimia yang berkaitan dengan cara
mencari tahu tentang alam secara sistematis. Pendidikan
IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga
membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman
yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam
sekitar (Permendikbud, 2014)

Biologi merupakan bagian yang sangat penting
dalam kehidupan. Pelajaran biologi mulai dipelajari
pada tingkat menengah pertama, walaupun sebenarnya
pada jenjang sebelumnya biologi sudah diberikan secara
tersirat dalam materi yang tergabung dalam pelajaran
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), terkadang sebagian
siswa masih menganggap pelajaran biologi adalah mata
pelajaran yang rumit, sehingga siswa menjadi malas dan

tidak termotivasi untuk mempelajari pelajaran biologi.
Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan
dari segi hasil.

Di dalam (IPA) salah satunya biologi kegiatan
laboratorium merupakan hal yang sangat penting bagi
siswa karena dapat melibatkan siswa secara optimal
dalam pembelajaran. Kegiatan laboratorium dapat
mengarahkan anak untuk melatih tiga keterampilan
secara bersamaan, yaitu keterampilan kognitif,
psikomotor, dan afektif  (Henrikus, 2008).

Kegiatan Lab mini adalah kegiatan pengamatan
dan percobaan yang dapat dilaksanakan baik di dalam
laboratorium, di  kelas maupun di  lapangan  dengan
menggunakan benda-benda konkrit dan sederhana.
Penggunaan istilah lab mini didasarkan pada
kesederhanaan alat (benda-benda konkrit) yang
digunakan dalam proses pembelajaran.

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model
pembelajaran yang digunakan untuk membantu siswa
dengan siswa yang lain dalam mempelajari suatu materi.
Pembelajaran kooperatif, siswa bekerjasama dalam
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kelompok kecil yang heterogen dari segi prestasi, jenis
kelamin, dan suku untuk saling membantu dalam
mencapai  tujuan bersama  Model pembelajaran
kooperatif mempunyai tiga komponen penting yaitu: (1)
tujuan belajar yang mengarah pada kegiatan-kegiatan
kelompok; (2) guru meminta siswa secara pribadi
bertanggung jawab atas pemahaman mereka; (3) murid
saling bergantung untuk mencapai tujuan (Slavin,
2010).

Dari hasil observasi di SMA Negeri 16 Surabaya,
sebagai salah satu SMA Negeri di Surabaya yang sudah
menerapkan Kurikulum 2013 sejak tahun 2012, salah
satu misi dari SMAN 16 Surabaya adalah melaksanakan
kegiatan belajar mengajar (KBM) secara optimal
dengan menerapkan dan mengembangkan model-model
pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan
menyenangkan (PAIKEM) yang berorientasi kepada
pencapaian kompetensi berstandar nasional dan
internasional.

SMAN 16 Surabaya memilki jumlah kelas yang
banyak Banyaknya kelas jurusan IPA maka dalam
pembelajaran penggunaan sarana dan prasarana sekolah
sangat tidak efektif terutama dalam pembelajaran di
dalam laboratorium. Dalam mata pelajaran IPA dalam
hal ini biologi penggunan laboratorium sangat penting
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah karena
keterbatasan lab dapat mengakibatkan adanya
ketidaktuntasan dan rendahnya hasil belajar siswa.

Hal ini tidak selaras dengan salah satu misi yang
ingin dikembangkan oleh SMAN 16 Surabaya yaitu
secara optimal dengan menerapkan dan
mengembangkan model-model pembelajaran aktif,
inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
yang berorientasi kepada pencapaian kompetensi
berstandar nasional dan internasional.

Salah satu hakekat pembelajaran IPA adalah
mendayagunakan kondisi alam di lingkungan siswa,
termasuk di dalam pembelajaran biologi. Penggunaan
lingkungan alam di sekitar siswa juga merupakan proses
pembelajaran yang semestinya dapat dilakukan, salah
satunya dengan menggunakan laboratorium mini untuk
kegiatan pembelajaran. Proses pembelajaran selalu
menggunakan model pembelajaran, salah satunya
menggunakan model pembelajaran kooperatif.

Berdasarkan hasil observasi di SMAN 16
Surabaya banyaknya kelas jurusan IPA yang
mengharuskan menggunakan laboratorium untuk
pembelajaran tersebut maka, perlu dilakukan suatu
penelitian tentang Pengembangan Perangkat
Pembelajaran Biologi Berorientasi Lab Mini
menngunakan Pembelajaran Kooperatif Untuk
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa di SMA N 16
Surabaya.

PEMBAHASAN
Hakekat Pembelajaran Biologi

Sains sebelumnya dikenal dengan nama Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). Sains secara umum meliputi
tiga ilmu dasar yaitu biologi, fisika, dan kimia. Sains
adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep,
prinsip, hukum dan teori yang dibentuk melalui proses

kreatif yang sistematis melalui inkuiri yang dilanjutkan
dengan proses observasi (empiris) secara terus menerus,
Ibrahim (2008) menyatakan IPA/ sains terdiri atas
produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Produk
ilmiah meliputi fakta, informasi, konsep dan hukum
serta prosedur-prosedur yang terdapat di dalam
IPA/sains

Pembelajaran biologi disekolah umumnya dikaitkan
dengan dua aspek yaitu sebagai bidang ilmu dan sebagai
proses untuk mengetahui. Pembelajaran biologi sebagai
proses bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan
dan pemahaman siswa terhadap lingkungan alam
sekitarnya.

Biologi merupakan ilmu sains yang berasal dari
keingintahuan manusia tentang dirinya, tentang
lingkungannya dan tentang kelangsungan jenisnya
(Arfiane, 2011). Biologi juga mengkaji berbagai
fenomena makhluk hidup pada berbagai tingkat
organisasi dan interaksinya serta faktor lingkungannya.

Laboratorium
a. Pengertian Laboratorium

Laboratorium berasal dari kata “laboratory”
yang memiliki pengertian yaitu: (1) tempat yang
dilengkapi peralatan untuk  melangsungkan eksperimen
di dalam  sains atau melakukan pengujian dan analisis
(2) bangunan atau ruangan yang  dilengkapi peralatan
untuk melangsungkan penelitian ilmiah ataupun
praktek pembelajaran (3) tempat memproduksi bahan
kimia atau (4) tempat kerja untuk melangsungkan
penelitian (5) ruang kerja seorang ilmuwan dan tempat
menjalankan eksperimen bidang studi  sains (kimia,
fisika, biologi). (Nyoman Mastika dkk, 2014).
b. Fungsi Laboratorium Dalam Pembelajaran

Amien dalam Tarmazi (2005) mengemukakan
bahwa fungsi laboratorium adalah sebagai berikut (1)
alat/tempat untuk menguatkan atau memberi kepastian
keterangan-keterangan (informasi), (2) alat untuk
menentukan hubungan sebab-akibat(causalitas), (3) alat
untuk membuktikan benar tidaknya faktor-faktor atau
fenomena-fenomena tertentu, (4) alat untuk
mempraktekkan sesuatu yang diketahui, (5) alat untuk
mengembangkan keterampilan, (6) alat untuk
memberikan latihan, (7) alat untuk membentuk siswa
belajar menggunakan metode ilmiah dalam
memecahkan masalah, (8) alat untuk melanjutkan atau
melaksanakan penelitian perorangan (individual
research).

c. Laboratorium Mini
Penggunaan istilah lab mini didasarkan pada

kesederhanaan alat (benda-benda konkrit) yang
digunakan dalam proses pembelajaran. Lab mini adalah
kegiatan pengamatan dan percobaan yang dapat
dilaksanakan baik di dalam  laboratorium,  di  kelas
maupun di  lapangan  dengan menggunakan benda-
benda konkrit dan sederhana. Biggs, et all.,(2004)
menyatakan lab mini hanya memerlukan waktu singkat
untuk menemukan jawaban. Pembelajaran dengan
menggunakan lab mini dapat dilakukan sendiri atau
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dengan bantuan guru. Dengan demikian batasan
penelitian dengan menggunakan lab mini terletak pada
alat yang digunakan, tempat kegiatan, dan waktu
kegiatan.
Pembelajaran Kooperatif
a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif

(Cooperative Learning)
Cooperative learning berasal dari kata

“cooperative” yang artinya mengerjakan sesuatu secara
bersama-sama dengan saling membantu satu sama
lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim (Isjono,
2007). Pembelajaran kooperatif (cooperative learning)
merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa
belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil
serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari empat
sampai enam orang dengan struktur kelompok yang
bersifat heterogen (Rusman, 2010). Kooperatif
mengandung pengertian bekerja bersama dalam
mencapai tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif
merupakan strategi belajar dimana siswa belajar dalam
kelompok kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang
berbeda (Hasan, 2007).

Pembelajaran kooperatif merupakan
pembelajaran dengan kelompok-kelompok kecil (3-6
siswa) yang memungkinkan siswa berdiskusi,
berinteraksi, memecahkan masalah, dan melaksanakan
kewajibannya dalam kelompok sesuai tugasnya masing-
masing untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan
dengan pendapat Slavin (2006) bahwa "cooperative
learning covers learning methods in which students
work in small groups (generally 4-6 students)”.

b. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make a
Match
Rusman, (2010) Menyatakan bahwa model

pembelajaran kooperatif tipe Make a Match (Mencari
pasangan) merupakan salah satu jenis dari model dalam
pembelajaran kooperatif.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan model
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match, yaitu pada
Tabel di bawah ini.
Tabel Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Make a Match.

Fase Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Make a Match

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Fase 5
Fase 6

Menyampaikan tujuan dan memotivasi
siswa
Menyajikan Informasi
Mengorganisasikan siswa ke dalam
kelompok belajar
Membimbing kelompok bekerja dan
belajar

a. Menyiapkan kartu soal dan kartu
jawaban

b. Setiap Siswa mendapat satu kartu
c. Berpikir Individu
d. Mencari pasangan kartu yang

cocok dengan kartunya
e. Membuat klarifikasi dan

kesimpulan
Evaluasi

Memberikan Penghargaan
(Sumber: Lie, 2004).
Teori Belajar Yang Mendasari  Lab Mini

a. Teori Konstruktivisme
Teori konstruktivisme memandang siswa secara

terus menerus memeriksa informasi-inforrnasi baru
yang berlawanan dengan aturan-aturan lama dan
memperbaiki aturan-aturan lama tersebut jika tidak
sesuai lagi. Konstruktivisme dapat menyusun atau
membangun pengetahuan di dalam pikiran siswa sendiri
ketika berupaya untuk mengorganisasikan pengalaman
barunya berdasarkan  kerangka  kognitif yang  sudah
ada di dalam pikiran siswa.
b. Teori Piaget

Menurut  Piaget perkembangan kognitif sebagai
suatu  proses dimana anak secara aktif membangun
sistem makna dan realitas melalui pengalaman-
pengalaman dan interaksi dengan mereka. Piaget
membagi perkembangan kognitif anak ke dalam empat
tahap: sensorimotor, praoperasi, operasi konkrit,
danoperasi formal
c. Teori Vygotsky

Lain dengan Teori Piaget, Vygotsky
mengemukakan bahwa perkembangan intelektual dapat
dipahami hanya bila ditinjau dari konteks historis dan
budaya pengalaman anak, (Slavin, 2006). Dengan kata
lain, perkembangan kognitif sangat erat hubungan
dengan masukan dari orang lain.

Metode dan Tujuan Pembelajaran dengan
menggunakan Lab Mini
a. Metode Pembelajaran dengan Menggunakan Lab

Mini
Kegiatan laboratorium merupakan hal penting bagi

siswa karena dapat melibatkan siswa secara optimal
dalam pembelajaran. Daniel, et all.,(1995)
mengemukakan keunggulan lab mini, antara lain: a)
menggunakan peralatan minimum, b) siswa dapat
melakukan kegiatan praktikum, untuk mempermudah
siswa dalam memahami materi pelajaran karena siswa
dihadapkan pada obyek langsung, c) dapat membimbing
siswa untuk menemukan sendiri, d) melatih siswa untuk
berpikir kritis, e) melatih siswa untuk bertanya sehingga
siswa lebih aktif, dan f) mendorong siswa menemukan
konsep-konsep baru. Dari pernyataan berikut maka
pembelajaran biologi dapat dilakukan dengan
menggunakan media lab mini.
b. Tujuan Pembelajaran Biologi dengan

Menggunakan Lab Mini
Biologi memiliki peran penting dalam

mempersiapkan siswa untuk mampu berfikir kritis,
kreatif logis dan inisiatif. Hal ini sejalan dengan tujuan
dari Kurikulum 2013, yaitu mendorong siswa mampu
lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya,
bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka
peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi
pembelajaran. Siswa diharapkan memiliki kompetensi
sikap, keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik
sehingga siswa akan lebih kreatif, inovatif, produktif
dan dapat sukses dalam menghadapi berbagai persoalan
dan tantangan di zamannya (Permendikbud, 2013).

Kegiatan laboratorium dapat mengarahkan anak
untuk memiliki kompetensi sikap, keterampilan dan
pengetahuan. Adapun tujuan yang diharapkan dalam
pembelajaran lab mini adalah mengembangkan: a)
kompetensi sikap yaitu siswa mampu bertanggung
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dengan tubuh didalam jaringan inang dan menyerap
nutrisinya. Arthobotrys merupakan salah satu parasit
pada nematode.

c. Jamur mutualistik
Beberapa jamur menguntungkan bagi organisme

lain. Salah satunya yaitu Mycelia. Mycelia menyelimuti
akar pada tanaman kacang-kacangan. Mycelia
meningkatkan penyerapan air dan mineral untuk
tanaman inang.
d. Reproduksi jamur

Jamur dibedakan berdasarkan struktur dan cara
reproduksi.

a.Budding
Sel ragi uniseluler merupakan reproduksi aseksual.
Sel baru berkembang ketika berdempetan dengan sel
induk. Membran plasma mulai terpisah dan terlihat
berat sebelah dengan tujuan memisahkan individu
baru dengan sel induk.

b. Fragmentasi
Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual yang
terjadi ketika miselium jamur membelah membentuk
fragmen (potongan-potongan). Fragmentasi terjadi
pada kondisi lingkungan yang menguntungkan, hifa
akan tumbuh menjadi miselia baru.

c. Produksi spora
Siklus hidup seksual dan aseksual paling banyak
adalah menghasilkan spora. Spora aseksual
memproduksi kembali sel haploid dengan lapis luar
keras kemudian berkembang menjadi individu baru
tanpa melakukan fungsi gamet. Dalam reproduksi
seksual, jamur diploid menghasilkan spora haploid
dengan cara meiosis yang akan tumbuh menjadi
miselia baru

1. Klasifikasi jamur
Ahli Biologi membedakan jamur berdasarkan

struktur dan cara reproduksi kedalam 4 filum yaitu
Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan
Deuteromycota.

Filum Conto
h

Jum
lah
spes
ies

Karakteristik

Zygomycota 800 a. Multiseluler
b. Paling

banyak
hidup di
terrestrial

c. Banyak
yang
melakukan
hubungan
mutualisme
dengan
tanaman

d. Reproduksi
seksual dan
aseksual

Filum Conto
h

Jum
lah
spes
ies

Karakteristik

Ascomycota 60.
000

a.Paling banyak
multiseluler

b.habitat
bermacam-
macam

c.Saprofit,
parasit, dan
mutualisme

d.Reproduksi
seksual dan
aseksual

Basisiomyco
ta

25.
000

a. Paling
banyak
multiseluler

b. Paling
banyak
hidup di
terrestrial

c. Saprofit,
parasit, dan
mutualisme

d. Kadang-
kadang
reproduksi
aseksual

Deuteromyc
ota

25.
000

a. Tidak
diketahui
reproduksi
seksualnya

b. Kurang
dipertimban
gkan dalam
filum
sebenarnya.

2. Ekologi Jamur

Liken adalah dua contoh simbiosis mutualisme
antara jamur dan oprganisme lain. Mutualisme
adalah hubungan yang saling menguntungkan
antar organisme.
1. Liken
a.Sebuah simbiosis mutualisme antara jamur dan

alga atau pasangan fotosintetik disebut liken.
Filum jamur yang melakukan simbiosis ini
adalah Ascomycota dan Basidiomycota.

2. Mikoriza

Simbiosis mutualisme yang lain yaitu mikoriza
yaitu hubungan antara jamur dan akar tanaman.
Hubungan antara Scheroderma geaster dengan
akar tumbuh Eucalyptus. Jamur menyerap
berbagai macam mineral untuk tanaman. Hifa
jamur juga meningkatkan permukaan area akar
tanaman untuk menyerap air dan mineral
makanan. Begitu juga sebaliknya, jamur
mendapat karbohidrat dan asam amino dari
tanaman.

3. Jamur dengan Manusia
Jamur mempunyai banyak kegunaan. Penicillium

notatum dapat digunakan sebagai antibiotik dan sebagai
makanan. Selain itu juga digunakan sebagai
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bioremidiasi yaitu membersihkan lingkungan dari
lingkungan yang penuh dengan polutan. Jamur
bercampur dengan air atau tanah dimana merombak
bahan organik yang ada dalam polutan. Selama proses
disebut bioremidiasi. Polutan terpecah menjadi
substansi kecil. Rata-rata mikroorganisme, seperti jamur
dan bakteri, dapat menghilangkan polutan lebih banyak
jika penambahan nutrisi dalam tanah atau air.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah

dipaparkan pada bab IV dan untuk menjawab
permasalahan penelitian, maka pada bab ini akan
diuraikan hasil pengembangan perangkat berupa silabus,
RPP, Lembar Kerja Siswa dan Bahan Ajar Siswa serta
Lembar Penilaian pelaksanaan pembelajaran di kelas
dengan perangkat pembelajaran biologi berorientasi lab
mini melalui pembelajaran kooperatif pada topik Jamur
secara lengkap pembahasan adalah sebagai berikut:
A.  Pengembangan Perangkat Pembelajaran
1.  Silabus dan RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan
kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di luar kelas.
Untuk mencapai tujuan pembelajaran, Peneliti
mengembangkan RPP model  pembelajaran biologi
berorientasi lab mini melalui pembelajaran kooperatif,
RPP dirancang untuk dua kali pertemuan. Hasil validasi
silabus dan RPP oleh tim validator mendapatkan skor
dengan kategori baik, sehingga silabus dan RPP yang
telah dikembangkan peneliti dapat dikategorikan layak
digunakan untuk pembelajaran materi pokok jamur.
2.  Lembar Kerja Siswa (LKS)

Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah perangkat
pembelajaran yang berisi petunjuk-petunjuk yang harus
dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran. LKS yang dikembangkan dalam
penelitian ini adalah LKS model saintifik yang terdiri
dari lima tahap yaitu: l) mengamati, 2) menanya, 3)
mengeksplorasi, 4) mengasosiasi, dan 5)
mengkomunikasikan. LKS yang dikembangkan dalam
penelitian ini terdiri dari 2 LKS. LKS 1 tentang konsep
jamur berdasarkan ciri-ciri morfologi, bagian-bagian
jamur melalui pengamatan sistematis; LKS 2 tentang
konsep metabolisme jamur berdasarkan kebutuhan
nutrien melalui pengamatan.

Berdasarkan hasil validasi para validator, LKS yang
dikembangkan peneliti untuk aspek format mendapat
skor 3.5 (kategori cukup baik dan dapat digunakan
dengan revisi kecil); aspek isi mendapat skor 4.00
(kategori baik dan dapat dilaksanakan tanpa revisi);
sedangkan dari aspek bahasa mendapat skor 3.4
(kategori cukup baik dan dapat digunakan dengan revisi
kecil). Dengan demikian, secara keseluruhan LKS dapat
dikategorikan baik dan layak digunakan.

3.  Buku Ajar Siswa
BAS yang dikembangkankan ini terdiri dari sub-sub

pokok bahasan, yaitu 1) Ciri Jamur 2) cara jamur
memperoleh makanan, 3) Reproduksi jamur, 4)
Klasifikasi, dan 5) Hubungan simbiotik jamur.

Buku ajar yang telah dikembangkan tersebut telah
divalidasi oleh validator dan memperoleh skor rata-rata

3.7 sehingga dapat dikategorikan baik dan layak
dipergunakan.
4. Lembar Penilaian

hifa pada tempe dan metabolisme khamir.
Secara keseluruhan, hasil validasi berdasarkan

komponen materi, konstruksi, dan bahasa lembar
penilaian, para validator memberikan rata-rata skor 3.8
dengan kategori baik dan layak dipergunakan.

B.  Penerapan Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang telah divalidasi

diujicobakan kepada 10 siswa SMA N 16 Surbaya kelas
X-MIA 2 dengan asumsi bahwa siswa kelas X MIA-2
belum mendapat materi pembelajaran pokok bahasan
jamur. Hasil penerapan perangkat pembelajaran dapat
dideskripsikan sebagai berikut:
1. Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang

dikembangkan peneliti yang termuat dalam lampiran 02,
didasarkan atas kompetensi inti dan kompetensi dasar
Kurikulum 2013, ialah untuk memenuhi kompetensi
dasar :
a. Mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan

Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem
dan lingkungan hidup;

b. Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data
dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli
dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun
dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi,
peduli lingkungan, gotong royong, bekerjasama,
cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis,
responsif dan proaktif dalam dalam setiap tindakan
dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di
dalam kelas/laboratorium maupun di luar
kelas/laboratorium;

c. Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan
jamur berdasarkan cirri ciri dan cara reproduksinya
melalui pengamatan secara teliti dan sistematis:

d. Menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan
peran jamur dalam kehidupan dan lingkungan
dalam bentuk laporan tertulis.

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh dua orang
pengamat terhadap keterlaksanaan RPP yang dilakukan
oleh peneliti dapat dilihat pada Tabel 4.1. Berdasarkan
Tabel tersebut, dapat diketahui bahwa keterlaksanaan
tahap-tahap pembelajaran yang dilakukan peneliti pada
pertemuan I, dan II adalah terlaksana 100 % dengan
skor keterlaksanaan dari masing masing tahap mendapat
nilai rata-rata dengan kategori baik dan nilai rata-rata
reliabilitas untuk dua kali pertemuan 81%. Dalam hal
ini bisa diasumsikan bahwa instrumen yang digunakan
masih reliabel. Instrumen keterlaksanaan RPP dikatakan
reliabel, apabila reliabilitasnya >75% (Borich, 1994
dalam Ibrahim, 2005).

Hal ini menunjukkan bahwa instrumen
keterlaksanaan RPP yang telah dibuat memiliki
konsistensi atau keajegan dalam mengukur
keterlaksanaan RPP selama pembelajaran. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran
berlangsung dengan kategori baik. Dapat diartikan pula
bahwa RPP yang telah dikembangkan oleh peneliti
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(yaitu RPP untuk materi jamur dengan model
pembelajaran berorientasi lab mini dapat
diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar
sesungguhnya. Hal ini disebabkan perancangan
perangkat pembelajaran yang disusun sesuai dengan
teori scaffolding dan pemagangan kognitif yang
diungkapkan oleh Vygotsky. Teori scaffolding diartikan
sebagai proses pemberian bantuan yang diberikan oleh
teman atau orang dewasa (guru) yang lebih kompeten
kepada siswa yang kurang berkompeten, dalam hal ini
petanyaan-pertanyaan terbimbing dalam LKS yang
disusun oleh peneliti dapat berfungsi sebagai
scaffolding, begitu juga dengan arahan dan bimbingan
yang diberikan oleh guru maupun teman dalam
kelompok yang lebih kompeten.

C.  Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa adalah kegiatan yang dilakukan oleh

siswa selama proses belajar. Dalam penelitian ini
aktivitas siswa dinilai dengan Lembar Penilaian
aktivitas siswa yang dilakukan oleh 2 orang pengamat.
Aktivitas yang diamati adalah 1) mendengarkan dan
memperhatikan guru, 2) mengajukan pertanyaan 3)
menjawab pertanyaan, 4) berdiskusi, 5) mengerjakan
LKS, 6) bekerja dalam kelompok, 7) melakukan
simulasi, 8) menganalisa data, 9) membuat kesimpulan,
dan 10) mempresentasikan hasil diskusi.

Dari Tabel 4.6 tampak jelas aktivitas yang menonjol
adalah diskusi, bekerja dalam kelompok dan melakukan
pengamatan. Hal tersebut sangat sesuai dengan tujuan
pembelajaran saintifik yang mengharapkan setiap siswa
mampu berpikir secara ilmiah, baik secara mandiri
maupun kelompok. Aktivitas siswa yang belajar secara
mandiri semakin meningkat dan ketergantungannya
kepada guru pada saat kegiatan belajar mengajar
semakin berkurang. . Siswa pun aktif mencari informasi
dan melakukan pengamatan.

Hal tersebut menyebabkan ketertarikan siswa untuk
belajar semakin meningkat. Ditambah lagi, dengan
adanya LKS yang membuat para siswa lebih tertarik
dalam proses pembelajaran pokok bahasan jamur.
Dengan demikian, model pembelajaran biologi
berorientasi lab mini dapat menggantikan proses
pembelajaran yang berpusat pada guru.

D. Hasil Belajar Siswa
Hasil belajar siswa sesuai dengan tujuan

pembelajaran terdiri dari 4 aspek yaitu aspek spiritual,
sosial, pengetahuan dan keterampilan.
1.  Aspek Spiritual dan Aspek Sosial

Pada aspek sikap sosial, peneliti menekankan pada
empat sikap: teliti, tekun dan jujur dan kerjasama.
Keempat sikap sosial tersebut dipilih peneliti karena
sangat sesuai dengan pembelajaran yang berorientasi lab
mini pada topik jamur, yang dalam pengamatannya
memerlukan ketelitian, ketekunan dan kejujuran serta
kerjasama dalam mengolah data hasil pengamatan.

Penilaian dalam aspek spiritual dan aspek sosial
dilakukan oleh pengamat melalui lembar penilaian sikap
spiritual dan sikap sosial. Sikap-sikap tersebut diukur
dengan kategori "Amat Baik" (A), "Baik" (B), "Cukup
Baik" (C) dan "Kurang" (D) dengan rubrik yang sudah
ditentukan dalam LP. Dari Tabel 4.7 dan Tabel 4.8

tampak jelas bahwa sikap-sikap yang diharapkan
muncul dalam pembelajaran memperoleh nilai dengan
kriteria "Sangat Baik" (A).

Hal tersebut disebabkan di awal pembelajaran guru
menekankan bahwa dalam setiap pembelajaran para
siswa dinilai dari 4 aspek. Saat memberikan motivasi di
awal pembelajaran, guru menjelaskan pentingnya
membangun sikap spiritual dan sikap sosial bagi setiap
pribadi.

Selain itu, model pembelajaran biologi yang
berorientasi lab mini merupakan hal baru bagi siswa
sehingga tanpa disadari siswa menunjukkan sikap
antusias dengan banyak bertanya, menjawab, dan sangat
memperhatikan guru. Tanpa disadari pula, siswa yang
terlebih dahulu menguasai pembelajaran pada materi ini
akan dengan sukarela membantu temannya dalam
kelompok. Demikian pula pada saat menjawab soal-soal
latihan, semangat berbagi dan memenangkan
kelompoknya dengan sendirinya akan muncul.

Penilaian aspek spiritual dan aspek sosial di atas
belum dapat dikatakan valid karena sikap bersifat
abstrak (Ibrahim, 2005). Sikap seseorang dapat dilihat
dan diukur dari tindakan yang dipilihnya; dan karena
tujuan utama dari hasil belajar afeksi adalah proses
internalisasi, yaitu proses menjalin "sesuatu" ke dalam
tingkah laku individu, maka penelitian ini sebenarnya
belum cukup untuk menilai afeksi siswa. Penelitian ini
hanya melakukan penilaian afeksi dari aspek spiritual
dan sosial dalam 2 kali pertemuan yang berarti baru
sampai tahap pertama dan kedua, yaitu tahap receiving
(menerima) dan responding memberikan tanggapan)
(Ibrahim, 2005).

Pada tahap receiving, yang dicirikan dengan
kesadaran siswa untuk menerima rangsangan/gejala,
siswa mengikuti petunjuk guru, dan petunjuk kerja
dalam LKS. Tahap menerima juga tampak dari hasil
observasi. Berdasarkan hasil pengamatan, siswa mampu
mendengarkan temannya saat berdiskusi, dan mau
berbagi ilmu saat temannya bertanya.

Siswa yang telah mencapai tahap responding tidak
hanya memberikan perhatian tetapi juga memberikan
reaksi terhadap suatu gejala. Berdasarkan hasil
pengamatan selama penelitian, tampak sekali siswa
menerima proses pembelajaran melalui model
pembelajaran biologi berorientasi lab mini dan tidak
merasa terbebani dengan semua aktivitas yang
dilakukannya di dalam kelas. Untuk mencapai tiga
tahapan lebih lanjut yaitu valuing (menghargai), orga-
nizing (pengorganisasian) dan characterization by value
(karakteristik sistem nilai) (Ibrahim, 2005), peneliti
belum dapat melakukannya dalam penelitian ini karena
memerlukan waktu penilaian yang lebih panjang, yaitu
minimal satu semester.
2. Aspek Pengetahuan

Pada tes awal sebelum proses belajar siswa hanya
mendapat nilai rata-rata 20 dalam skala 100 atau rata-
rata predikat D, dan tidak ada satupun siswa yang
tuntas. Hal tersebut disebabkan para siswa memang
belum pernah melakukan proses pembelajaran biologi
yang berorientasi pada lab mini. Pengetahuan awal
siswa yang diterima pada saat SMP pun hanya dapat
digunakan untuk menjawab soal-soal tipe Cl.
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Pada tes akhir dengan soal yang setipe, hasil belajar
siswa menunjukan perubahan yang sangat signifikan,
yaitu nilai rata-rata 88, dengan predikat "A" dengan
ketuntasan klasikan 87%. Hasil tersebut disebabkan
karena siswa telah mempelajari dan mengerjakan LKS
model pembelajaran lab mini yang dikembangkan oleh
peneliti, yang membuat siswa lebih paham, sehingga
siswa mampu merekonstruksi pengetahuannya sendiri
dan memudahkan siswa dalam memahami materi
pelajaran.
3. Aspek Keterampilan

Berdasarkan hasil penilaian melalui Lembar
Penilaian Keterampilan (lampiran 8e) para siswa
mendapatkan rata-rata nilai 85 dengan predikat A
dengan ketuntasan kelas 93%, seperti tampak pada
Tabel 4.11. Ketercapaian tersebut disebabkan siswa
tidak asing lagi dalam melakukan pengamatan, karena
mereka mendapatkan pengarahan dan penjelasan
prosedur, sehingga siswa langsung dapat melakukan
pengamatan dengan sangat baik.

E.  Respon siswa
Dari analisis respon siswa tampak bahwa belajar

dengan lab mini membuat 87% siswa meningkat
motivasi belajarnya. Hal tersebut selaras dengan adanya
90% siswa yang ingin melanjutkan belajar materi jamur
lebih lanjut. Sebanyak 90% siswa merasa mudah dan
tertarik dalam pembelajaran berorientasi lab mini.

Tingginya persentase keaktifan siswa dalam belajar
diakui oleh 100% siswa yang meliputi: bekerjasama
dengan teman, dan diskusi dalam kelompok. Sikap
antusias dalam belajar, dan tingginya keaktifan dalam
proses belajar, juga dirasakan oleh hampir 100% siswa.
Seluruh siswa, atau 100%, juga setuju bahwa
mempelajari materi jamur dengan menggunakan lab
mini cocok diterapkan karena mendukung kerja sama
dengan teman.

Para siswa juga berpendapat bahwa soal-soal pada
materi pokok jamur mampu diselesaikan, lebih menarik
dibandingkan ceramah, dapat berbagi pengetahuan,
lebih banyak bertanya, guru dan siswa lebih interaktif
serta menumbuhkan keyakinan dapat meningkatkan
hasil belajar.

F.  Hambatan Selama Pembelajaran.
Pada saat pertemuan pertama tersebut, siswa perlu

penyesuaian untuk memahami petunjuk kerja pada
lembar kegiatan siswa yang memuat beberapa
pengamatan yang akan dilakukan dalam pembelajaran.

Hal lain yang tampak adalah kurang terbiasanya
siswa dalam mengajukan atau membuat petanyaan
rumusan masalah. Siswa belum terbiasa dengan proses
pembelajaran lab mini dan LKS berorientasi lab mini.
Pembelajaran biologi berorientasi lab mini perlu
dibiasakan, khususnya pada saat materi jamur.

Melalui LKS berorientasikan lab mini siswa
dibiasakan untuk mengajukan permasalahan,
mengajukan pertanyaan dan merumuskan jawaban
sementara berupa hipotesis, mengumpulkan data,
menyajikan data, menganalisis data, dan menyusun
generalisasi (Kardi,2013).

G. pembelajaran biologi berorientasi lab mini dan
Kurikulum 2013.

Secara jelas Kurikulum 2013 mengamanatkan
pendekatan saintifik Berdasarkan sosialisasi terkait
Kurikulum 2013, maka jelas sekali kurikulum ini
hendak menggunakan pendekaian ilmiah. dalam proses
belajar mengajar. pendekatan model pembelajaran
berorientasikan lab mini pada materi jamur, selaras
dengan yang diamanatkan oleh Kurikulum 2013 karena
menjadikan siswa:

a. mencari tahu tentang dan dapat melihat secara
langsung bentuk dan ciri-ciri morfologi jamur
dalam pengamatan yang dilakukan;

b. Dapat terlibat langsung yaitu melalui
pengamatan sehingga membuat siswa lebih
tertarik dalam pembelajaran;

c. dari menjadikan guru sebagai satu-satunya
sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka,
dalam hal ini pemanfaatan internet sebagai
sumber belajar;

d. dari belajar berbasis konten menuju belajar
berbasis kompetensi. Dalam hal ini aspek
spiritual, aspek sosial, aspek pengetahuan, dan
aspek keterampilan;

e. meningkatkan dan menyeimbangkan antara
keterampilan fisikal (hardskills) dan
keterampilan   mental (softskills);

f. menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah
guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja
adalah kelas mengingat pembelajaran lab mini
dapat diakses di mana saja;

Simpulan
Berdasarkan paparan di atas maka dapat

disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang
dikembangkan dengan model pembelajaran biologi
berorientasi lab mini yang diimplementasikan melalui
pembelajaran kooperatif layak digunakan dan dapat
meningkatkan hasil belajar siswa.

Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah

dilakukan, disarankan hal-hal di bawah ini.
1. Sebelum mulai proses pembelajaran dengan model

pembelajaran biologi beroientasi lab mini
sebaiknya siswa sudah dikenalkan terlebih dahulu
program tersebut untuk melakukan eksplorasi siswa
secara mandiri dan kerjasama,

2.  Agar dilakukan penelitian lanjutan untuk lebih
memaksimalkan fasilitas yang disediakan di dalam
pembelajaran biologi berorientasi lab mini
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PENGEMBANGAN MODEL PROJECT BASED LEARNING
UNTUK MENUMBUHKAN KETERAMPILAN BERPIKIR
KRITIS DAN PROSES SISWA KELAS VII SMP DALAM
MATA PELAJARAN IPA BIOLOGI POKOK BAHASAN
PENCEMARAN DAN DAMPAKNYA BAGI MAKHLUK

HIDUP

Agustanto
Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sains PPs Unesa

Abstrak
Penelitian ini merupakan Pengembangan Model Project Based Learning untuk menumbuhkan
Kemandirian, Keterampilan Berpikir Kritis serta Keterampilan Proses. Dan di ujikan pada siswa
kelas VII  SMP Negeri 1 Badau  dengan desain one group pretes-posttest. Analisis data secara
deskriptif kualitatif dengan hasil keterlaksanaan pembelajaran baik (97,78%) , kemandirian siswa
dalam pembelajaran yang paling dominan adalah siswa mampu  mengendalikan diri (76,30) , dan
hasil belajar siswa diketahui kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengerjakan soal meningkat
(81,26%), kemampuan proses siswa dalam mengerjakan proyek juga meningkat (90,24%)  sehingga
pemahaman konsep siswa secara individu meningkat dan secara klasikal tuntas (96,67%). Simpulan
penelitian bahwa pembelajaran biologi dengan pengembangan Model Project Based Learning dapat
menumbuhkan kemandirian , keterampilan berpikir kritis serta keterampilan proses

Kata Kunci: Pembelajaran Berbasis Proyek, Kemandirian, Keterampilan berpikir kritis,
Keterampilan Proses.

PENDAHULUAN
Pembangunan Sumber daya manusia (SDM)

berkualitas sangat diperlukan dalam menghadapi
persaingan di berbagai bidang kehidupan, ter utama
dapat berkompetisi dalam penguasaan dan
pengembangan IPTEK. Pendidikan sains sebagai salah
satu aspek pendidikan memiliki peran penting dalam
peningkatan mutu pendidikan khususnya di dalam
menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,
yaitu manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif,
mampu dalam mengambil keputusan dan memecahkan
masalah serta mampu mengaplikasikan ilmu
pengetahuan dalam kehidupan untuk kesejahteraan umat
manusia.

Dalam situasi dan kondisi masyarakat yang
selalu berubah, idealnya pendidkan tidak hanya
berorientatasi  pada masa lalu atau  masa sekarang,
tetapi sudah seharusnya merupakan proses yang
mengantisipasi dan membicarakan masa depan.
Pendidikan hendaknya melihat jauh ke depan dan
memikirkan apa yang akan dihadapi peserta didik di

masa yang kan datang. Menurut Buchori (2001) dalam
Khabibah (2006 :1), bahwa pendidikan yang baik adalah
pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan siswanya
unttuk sesuatu profesi atau jabatan tetapi untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya
dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu masalah pokok dalam  pembelajaran
pada pendidikan  formal (sekolah) dewasa ini adalah
masalah rendahnya Keterampilan Berpikir,
Keterampilan Proses mata pelajaran Biologi. Hal ini
dapat dilihat dari hasil ulangan dan keseharian anak
dalam pelajaran biologi yang kurang memuaskan.

Pengembangan proses mental seperti
pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa sangat
penting di dalam pembelajaran IPA. Kemampuan dalam
berpikir kritis memberikan arahan yang tepat dalam
berpikir dan bekerja, dan membantu dalam menentuan
keterkaitan sesuatu dengan yang lainnya dengan lebih
akurat. Pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa
harus dikembangkan sedini mungkin, baik pada jenjang
sekolah dasar maupun sekolah menengah. Johnson
(2002) mengungkapkan apabila siswa diberi
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kesempatan untuk menggunakan kemampuan berpikir
tingkat tinggi dalam setiap tingkatan kelas, pada
akhirnya akan terbiasa untuk memilah-milah informasi
dengan argumen yang logis sesuai dengan fakta.

Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir
yang harus dikembangkan dan dikuasai siswa dalam
konteks pembelajaran IPA. Berpikir kritis adalah
berpikir logis dan masuk akal yang difokuskan pada
pengambilan keputusan tentang apa yang dipercaya dan
dilakukan (Ennis, 1985). Di dalam proses pembelajaran
IPA membutuhkan berpikir kritis untuk menganalisa
gejala-gejala maupun fenomena-fenomena yang
muncul.

Sehingga prestasi  pembelajaran IPA yang masih
bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah
dimensi peserta didik itu sendiri yaitu bagaimana
sebenarnya belajar itu (belajar untuk belajar) dapat
segera diperbaiki, dalam arti yang substansial, bahwa
proses pembelajaran hingga dewasa ini masih
memberikan dominasi guru dan tidak memberikan akses
bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri
penemuan serta proses berpikirnya segera dirubah
dengan proses pembelajaran IPA yang lebih
menekankan pada  proses pembelajaran yang
menggunakan model Project Based Learning  untuk
menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan proses
dalam diri siswa untuk menganalisa gejala-gejala
maupun fenomena-fenomena alam dalam dunia ilmu
pengetahuan yang muncul.

Model Project Based Learning untuk
menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dan proses
dalam diri siswa yang ditekankan, pemahaman konsep
merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan
perhatian dalam di dalam pembelajaran IPA karena
akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

Di mana hasil belajar siswa diorientasikan
sebagai refleksi untuk mengetahui ketuntasan belajar
siswa maupun penguasaan siswa terhadap suatu materi
pelajaran IPA. Keterampilan berpikir kritis dan proses
dalam diri siswa pada materi pencemaran dan
dampaknya bagi makhluk hidup belum mendapatkan
perhatian yang serius dalam proses pembelajaran di
sekolah, khususnya pada SMP Negeri 1 Badau.

Meskipun demikian, guru lebih suka menerapkan
model konvensional, sebab tidak memerlukan alat dan
bahan praktek, cukup menjelaskan konsep-konsep yang
ada pada buku ajar atau referensi yang lain. Dalam hal
ini siswa atau peserta didik tidak diajarkan strategi
belajar yang dapat memahami bagaimana belajar,
berpikir serta memotivasi diri sendiri. Masalah ini
banyak dijumpai dalam kegiatan proses belajar
mengajar di kelas.

Salah satu alternatif  yang dipandang mampu
meningkatkan pemahaman konsep, keterampilan
berpikir kritis, bekerja secara aktif, dan terjalinnya

kerjasama siswa dalam proses pembelajaran IPA pada
materi Pencemaran dan dampaknya bagi makhluk hidup
perlu menerapkan penggunaan Metode Saintifik
Approach dengan Strategi dan Model Berbasis Project
Based Learning untuk menumbuhkan Keterampilan
Berpikir  serta Keterampilan Proses  melalui
Pemanfaatan Limbah Organik Rumah Tangga seperti
cangkang telur, kepala ikan basah atau ikan asin, kepala
udang, sisa nasi,  sayur busuk, gedebong pisang, sekam
padi, air laut, Brotoali serta Limbah Anorganik yang ada
di sekitar lingkungan tempat tinggal kita menjadi
produk yang ramah bagi lingkungan dan juga bagi
manusia serta dapat menambah penghasilan keluarga.
Meningkatnya penghasilan keluarga dapat
meningkatkan kesejahteraan keluarga pada khususnya
serta dunia ilmu pengetahuan pada umumnya. Sehingga
limbah atau sampah organik maupun anorganik tidak
lagi menjadi masalah bagi kita semua , tetapi justru
bermanfaat bagi kita jika di olah dengan baik dan benar.

Project Based Learning adalah proses
pembelajaran yang menekankan pada pengajaran yang
berpusat pada siswa dengan penugasan proyek.
Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan
bagi siswa untuk belajar serta bekerja lebih otonom,
untuk mengembangkan pembelajaran sendiri dan
menghasilkan suatu produk (Wikipedia, 2009).

Pembelajaran berbasis proyek merupakan
pembelajaran yang berpusat pada proses, relatif
berjangka waktu, berfokus pada masalah, unit
pembelajaran bermakna dengan memadukan konsep-
konsep dari sejumlah komponen baik itu pengetahuan,
disiplin ilmu atau lapangan. Pada pembelajaran berbasis
proyek kegiatan pembelajarannya berlangsung secara
kolaboratif dalam kelompok yang heterogen.
Pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang
sangat besar untuk melatih dan menumbuhkan
keterampilan berpikir kritis dan proses  dalam diri
siswa.

Di mana keterampilan berpikir kritis dan
keterampilan proses ini dikembangkan pada setiap
tahapan pembelajaran model pembelajaran berbasis
proyek. Siswa menjadi terdorong selama proses
pembelajaran dan pendidik atau guru hanya berperan
sebagai mediator dan fasilitator.

Pembelajaran berbasis proyek menyediakan
tugas-tugas kompleks yang berbasis pertanyaan-
pertanyaan menantang atau masalah yang melibatkan
siswa atau peserta didik dalam aktivitas-aktivitas
memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan
investigasi serta refleksi yang melibatkan guru sebagai
fasilitator.

Pembelajaran berbasis proyek terfokus pada
pertanyaan-pertanyaan yang menuntun (driving question
) siswa untuk memanfaatkan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip melalui pengalaman. Dengan
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pembelajaran berbasis proyek siswa belajar dari
pengalamannya dan kemudian menerapkannnya di
dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik
untuk meneliti pengaruh Model Pembelajaran Berbasis
Proyek (Project Based Learning) untuk menumbuhkan
keterampilan berpikir kritis dan keterampilan proses
pada mata pelajaran IPA materi Pencemaran dan
dampaknya bagi makhluk hidup.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen

dengan desain posttest only control group design.
Desain ini juga dipilih karena penelitian yang akan
dilakukan tidak untuk mengetahui peningkatan
pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kritis,
sehingga tidak menggunakan skor pre-test. Campbell &
Stanley (1996) menyatakan bahwa data penelitian yang
hanya menggunkan skor post-test saja tanpa
memperhitungkan skor pre-test akan dapat
meminimalkan dan mengontrol faktor ancaman validitas
internal, yaitu : sejarah kematangan, instrumen,
kematian (mortalitas), dan implementasi. Rancangan
eksperimen tersebut disajikan seperti table berikut :

Kelas Perlakuan Post-test
Eksperimen X1 O1
Kontrol X2 O2

Keterangan :
X1 : Perlakuan Model Pembelajaran berbasis proyek.
X2 : Perlakuan Model Pembelajaran Konvensional.
O1 : Menyatakan pengamatan akhir ( post – test )
kelompok eksperimen.
O2 : Menyatakan pengamatan akhir ( post – test )
kelompok control.

Penelitian ini menggunakan 35 siswa sebagai
kelompok kelas experiment dan 35 siswa sebagai
kelompok kelas kontrol. Kedua kelompok kelas
diberikan materi yang sama tentang indikator
pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran
udara sebanyak tiga kali pertemuan. Perbedaannya
terletak pada setting pembelajaran. Kelompok kelas
eksperimen diberikan model pembelajaran berbasis
proyek dan kelompok kelas kontrol diberikan model
pembelajaran konvensional.

Data yang dikumpulkan daam penelitian ini
adalah data pemahaman konsep pencemaran yang
dikumpulkan dengan metode tes dan data keterampilan
berpikir kritis dan keterampilan proses dikumpulkan
dengan metode tes. Pemahaman konsep adalah
kemampuan actual yang dicapai siswa setelah
mengalami suatu proses belajar mengenai konsep,
prinsip dan prosedur IPA dalam kurun waktu tertentu.
Indikator pemahaman konsep meliputi menafsirkan,

memberi contoh, mengklasifikasikan, merangkum,
menduga, membandingkan, dan menjelaskan (Anderson
at al, 2001).

Berpikir kritis merupakan proses mental yang
terorganisasi dengan baik dan berperan dalam proses
pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah
dengan menganalisis dan menginterprestasikan data
dalam kegiatan inkuiri ilmiah (Johnson, 2000).
Keterampilan berpikir kritis yang dimaksudkan dalam
penelitian ini mengacu pada indikator yang
dikembangkan oleh tim peneliti Delphi seperti yang
tercantum dalam the California Academic Press yaitu
Interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis
deskriptif dan analisisa manova (Multivariate Analisis
of Variance). Analisis deskriptif dipergunakan untuk
mendeskripsikan kualifikasi pemahaman konsep
pencemaran dan keterampilan berpikir dan keterampilan
proses. Manova digunakan untuk menguji hipotesis
penelitian.

HASIL PENELITIAN
Penelitian ini telah dilaksanakan melalui dua tahapan

, yaitu tahap pengembangan dan tahap implementasi .
Tahap pengembangan merupakan kegiatan penyusunan
perangkat pembelajaran dan intrumen penelitian .
wketerlaksanaan perangkat pembelajaran . Pelaksanaan
ujicoba II dilakukan di SMPN 1 Badau , dengan subyek
penelitian 30 orang siswa.
A.Hasil Implementasi Penerapan Perangkat
Pembelajaran

Implementasi perangkat pembelajaran pada
penelitian ini telah dilakukan dalam tahap ujicoba II
terhadap siswa kelas VII B di SMP Negeri 1 Badau
tahun pelajaran 2013/2014 . Pegamat dari hasil ujicoba
II tersebut didapatkan dari empat orang pengamat yaitu
guru SMP Negeri 1 Badau . dari hsil ujicoba tersebut
akan diketahui keefektifan pembelajaran dengan
mengukur perangkat pembelajaran yang telah
dikembangkan . Pengamatan terhadap keterlaksanaan
dan pengelolan pembelajaran dengan menggunakan
Model Pembelajaran Project Based Learning dilakukan
selama proses pembelajaran berlangsung yang meliputi ,
(1) keterlaksanaan RPP , (2) tes pemahaman konsep ,
(3) respon siswa , (4) penilaian kemandirian , (5)
penilaian berpikir kritis . Deskripsi hasil analisis data
pengamatan dan implementasi pembelajaran biologi
yang bercirikan keterampilan berpikir kritis dan
keterampilan proses pada ujicoba adalah sebagai berikut
:
1.Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)

Hasil pengamatan terhadap keterlaksanaan
pembelajaran project based learning pada penelitian ini
disajikan pada tabel 1
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Tabel 1 Persentase dan Penilaian Keterlaksanaan RPP
No Aspek yang Dinilai Keterlaksanaan

( % )
Skor Rata-rata

pertemuan
Kategori

1 2 3 Rata-
rata

1 Kegiatan awal
a.Menjelaskan tujuan 100 4 4 4 4 Baik
b.Memotivasi siswa 100 4 4 4 4 Baik
c.Mengarahkan siswa

pada topic materi
100 4 4 4 4 Baik

2 Kegiatan Inti
a.Menyampaikan

informasi
100 3,5 3,5 3,75 3,58 Baik

b.Meminta siswa
mengerjakan
LPPD awal

100 4 4 4 4 Baik

c.Mengorganisasi
siswa kedalam
kelompok belajar

100 4 4 4 4 Baik

d.Membimbing
kelompok belajar

100 4 4 4 4 Baik

e.Menyimpulkan
.keterlanaan

100 4 4 4 4 Baik

f.Memberi
kesempatan pada
siswa untuk menilai
sendiri pemahan

100 4 4 4 4 Baik

g.Memintah
untuk menulis
kan bagian
untuk menulis
bagian tersulit
yang baru di
pelajari

100 4 3,75 3,75 3,75 Baik

Kegiatan  Akhir
3 a.Memberikan 100 3,25 4 4 3,75 Baik

b.Menyarankan
untuk mempe
lajari materi
berikutnya

100 3,5 3,25 3,25 3,75 Baik

4 Pengelolaan
Waktu

91,67 3,25 4 3,75 3,67 Baik

5 Pengamatan suasana
kelas
a.Siswa antusias 83,33 3 3,25 3,75 3,33 Baik
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b.Guru antusias 100 4 4 4 4 Baik
5 Pengamatan suasana

kelas
a.Siswa antusias 83,33 3 3,25 3,75 3,33 Baik
b.Guru antusias 100 4 4 4 4 Baik

Persentase Keterlaksanaan
(%)

97,78

Rata-rata Reliabilitas (%) 93,33 86,6 93,3 100 93,3

Tabel 1 mennjukkan persentase yang cukup besar ,
hamper semua langkah dalam pembelajaran dapat
telaksana 100 % , kecuali dalam pengelolaan waktu
pembelajaran dan antusias siswa

2.Hasil Tes Pemahaman Konsep
Pengukuran hasil pembelajaran ini mengacu pada

Penilaian Acuan Patokan (PAP) , sehinggaditentukan

ketuntasan hasil belajar siswa yang didasarkan pada
Kriteria Ketuntasan Minimum ( KKM ) yang telah
ditentukan .

Adapun KKM untuk Mata Pelajaran Biologi kelas VII
di SMP Negeri 1 Badau Tahun Ajaran 2012 / 2013
adalah 78 . Ketuntasan hasil belajar siswa dapat dilihat
pada tabel 2

Tabel 2 Ketuntasan Hasil Belajar Secara Individu dan Klasikal
Nomor
Absen
siswa

Pre-test Post-test N-
Gain
Score

Ketuntasan
Jawaban

benar
Keterangan Jawaban

benar
Keterangan Individu Klasikal

1 1 TT 15 T 1 T
2 0 TT 13 T 0,87 T
3 1 TT 15 T 1 T
4 1 TT 15 T 1 T
5 1 TT 14 T 0,92 T
6 3 TT 15 T 1 T
7 1 TT 14 T 0,92 T
8 1 TT 15 TT 1 T
9 0 TT 10 T 0,67 T

10 3 TT 15 T 1 TT
11 2 TT 15 T 1 T
12 1 TT 15 T 1 T
13 0 TT 15 T 1 T
14 1 TT 15 T 1 T
15 1 TT 13 T 0,86 T
16 0 TT 15 T 1 T
17 3 TT 15 T 1 T
18 0 TT 14 T 0,93 T
19 1 TT 15 T 1 T
20 0 TT 15 T 1 T
21 1 TT 15 T 1 T
22 0 TT 13 T 0,87 T
23 0 TT 15 T 1 T
24 6 TT 15 T 1 T
25 0 TT 15 T 1 T
26 0 TT 15 T 1 T
27 1 TT 15 T 1 T
28 1 TT 13 T 1 T
29 0 TT 13 T 1 T
30 1 TT 15 T 1 T
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Rata-rata 1,03 14,47
Ketuntasan 0,00 96,67

KKM = 76                                       T = Tuntas
TT = Tidak Tuntas
Hasil pretest menunjukkan bahwa proporsi siswa rata-
rata di bawah 76 , sehingga secara individual dan
klasikal belum tuntas . Hasil posttest menunjukkan
bahwa ketuntasan secara klasikal sebesar 96,67 % ,
dimana dari 30 siswa hanya 1 siswa yang belum tuntas .

HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan dari analisis data dan pembahasan penelitian

, maka diperoleh beberapa temuan-temuan pada
penelitian ini yaitu :Hasil validitas perangkatkegiatan
pembelajaran masuk kategori baik , respon siswa
sebagian besar menyatakan kegiata pembelajaran yang
menarik untuk di ikuti.

Kemandirian siswa pertemuan satu sampai
pertemuan  ketga mengalami peningkatan pada ketiga
aspek yang mengalami peningkatan pada ketiga
aspeknya dan yang paling dominan pada pengendalian
diri (76,30) , keterampilan berpikir kritis siswa
mengalami peningkatan (81,26%) dan keterampilan
proses mengalami peningkatan (89,06%).

PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka

disimpulkan bahwa : Pembelajaran biologi dengan
Pengembangan Model Project Based learning pada
Pokok Bahasan Pencemaran dan Dampaknya bagi
Makhluk Hidup dapat meningkatkan Kemandirian ,
Keterampilan Berpikir Kritis , dan Keterampilan Proses
Siswa terhadap materi atau pokok bahasan yang guru
sampaikan pada mereka.

Saran
Saran agar lebih intensif dalam penelitian seharusnya

pembagian waktu pada saat pembelajaran terarah dan
terbagi dengan baik. Penanaman karakter dan
pendekatan dengan siswa harus lebih ditekankan pada
pembelajaran dengan pengembangan Model Project
Based Learning karena dapat membantu siswa dalam
membangun pengalaman-pengalaman yang akan
mereka gunakan untuk memahami konsep materi yang
guru berikan. Disini siswa dapat belajar secara
kontektual learning. Sehingga pembelajaran menjadi
sangat menyenangkan dan bermakna bagi siswa .
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan siswa berdasarkan rerata : (1) hasil belajar siswa,
(2) keterampilan proses sains, dan (3) kemampuan berpikir, yang difungsikan untuk langkah awal
pengembangan perangkat pembelajaran. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one shoot case
study yang menggunakan post test. Penelitian dilaksanakan di SMPN 11 Banjarbaru, pada bulan
November 2014 dengan subyek penelitian adalah siswa kelas VII yang berjumlah 37 siswa. Teknik
pengumpulan data penelitian menggunakan lembar observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi.
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan triangulasi dan disimpulkan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rerata (1) hasil belajar siswa 64,16, dengan tingkat ketuntasan kelas 29,73%, (2)
keterampilan proses sains rata-ratanya sebesar 72,96 dengan kategori baik, (3) kemampuan berpikir rata-
ratanya sebesar 71,57 dengan kategori baik. Meskipun keterampilan proses sains dan kemampuan
berpikir siswa sudah terkategori baik, namun hasil belajar siswa masih belum mencapai KKM. Untuk itu
diperlukan pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, materi ajar, LKS, dan tes
hasil belajar.

Kata Kunci : Group investigation, hasil belajar, keterampilan proses sains, kemampuan berpikir

PENDAHULUAN
Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya

sadar untuk merubah seseorang ataupun kelompok orang
dari sejak lahir sampai menuju kedewasaan, baik jasmani
maupun rohani, dengan cara berinteraksi dengan alam dan
lingkungan sekitarnya. Perubahan tersebut meliputi
perubahan pada pandangan hidup, sikap hidup dan
keterampilan untuk menjalani kehidupan yang lebih
baik(Dian,O.S,2011:2)

Pendidikan juga merupakan upaya sadar dan
terencana untuk menjadikan peserta didik yang mampu
mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya,
baik meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, keterampilan hidup, kepribadian(pola pikir dan pola
sikap), dan kecerdasan, untuk mampu menjalani
kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan  bernegara (Dian
O.S, 2011:3).

Kita ketahui bahwa, permasalahan pada sistem
pendidikan nasional saat ini adalah dapat di tinjau dari
segi peran guru yang masih menjadi pusat dalam
pembelajaran (teacher center) dengan teknik
pentransferan ilmu semata melalui bahan ajar, tanpa

melibatkan peserta didik atau menjadikan peserta didik
sebagai pusat pembelajaran (student center). Sehingga
yang terjadi adalah hasil/output peserta didik yang jauh
tertinggal apabila dibandingkan dengan Negara lain(Dian
O.S, 2011:16).

Seorang pendidik selalu menginginkan agar
peserta didik mampu mencapai hasil belajar yang baik,
namun pada kenyataannya, hasil belajar peserta didik
masih rendah. Fakta ini dapat teridentifikasi dari hasil
ulangan harian peserta didik yang 60% masih berada di
bawah KKM yang telah ditetapkan. Di sisi lain, peserta
didik juga masih berada pada taraf berfikir rendah, baik
dalam hal keterampilan proses sains maupun kemampuan
berfikirnya.

Mengingat permasalahan di atas tidak bisa
dibiarkan begitu saja, maka harus ada upaya yang
dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tentu
saja usaha perbaikannya harus didukung oleh pihak-pihak
yang berwenang di dalam urusan pendidikan.

Berdasarkan hal ini, dalam lingkup yang sangat
dekat dengan proses pembelajaran, maka salah satu
upayanya adalah dengan menggunakan pendekatan
kooperatif tipe Group Investigation (GI) yang diharapkan
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mampu meningkatkan hasil belajar, keterampilan proses
sains dan kemampuan berfikir siswa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah,
maka dirumuskan sebuah masalah penelitian yaitu :
Apakah dengan pendekatan kooperatif tipe Group
Investigatian (GI) berpengaruh terhadap hasil belajar,
keterampilan proses sains dan kemampuan bepikir siswa
SMP kelas VII.

Secara umum masalah penelitian tersebut
dijabarkan : Bagaimana implementasi pendekatan
kooperatif tipe Group Investigation pada materi IPA SMP
kelas VII?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
kebutuhan siswa berdasarkan hasil belajar, keterampilan
proses sains dan kemampuan berikir siswa pada materi
Sistem Organisasi Kehidupan dengan menggunakan
pendekatan kooperatif tipe Group Investigation.

Seorang pendidik/guru yang efektif harus
memiliki beberapa kemampuan antara lain:
menguasai pengetahuan teori tentang pembelajaran dan

tingkah laku/sikap manusia, memiliki dan menunjukkan
sikap yang dapat menunjang proses pembelajaran dan
hubungan antar manusia, menguasai materi mata
pelajaran yang diajarkan, dan teknikal tentang
pembelajaran agar mempermudah siswa untuk belajar
(Suparlan, 2005:112).

Dalam pembelajaran hal penting yang diharapkan
adalah hasil belajar yang merupakan perubahan tingkah
laku yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah
afektif, dan ranah psikomotor(Anderson dan Krathwohl,
2002)

Pada taksonomi Blom yang telah direvisi, dimensi
proses kognitif mencakup :mengingat (remember), yaitu
menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori
jangka panjang, memahami (understand), yaitu
mengkonstruk makna atau pengertian berdasarkan
pengetahuan awal yang dimiliki, mengaplikasikan
(apply), yaitu penggunaan suatu prosedur guna
menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas,
menganalisis (analyze), yaitu menguraikan suatu
permasalahan atau objek ke unsur-unsurnya dan
menentukan saling keterkiatan antar unsur-unsur tersebut,
mengevaluasi (evaluate), yaitu membuat suatu
pertimbangan berdasarkan kriteria dan standar yang ada,
dan mencipta (create), yaitu menggabungkan beberapa
unsur menjadi suatu bentuk kesatuan (Ni L Sadewi
dkk,2014)

Untuk itu diperlukan adanya upaya pendidik
dalam lingkup yang dekat dengan pembelajaran adalah
melakukan pembelajaran dengan menggunakan
pendekatakan kooperatif tipe Group Investigatian.

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran
yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu manusia sebagai
makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain,dan
tidak bisa hidup sendiri. Pembelajaran kooperatif dengan
cara belajar berkelompok akan mengarahkan peserta didik
untuk bias saling bekerjasama dan saling berbagi baik
pengetahuan, pengalaman, tugas, dan tanggung jawab.

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran
secara berkelompok yang terwujud kelompok kohesif
(kompak-partisipatf), apabila terdiri dari 4-5 orang, siswa
yang bersifat heterogen baik dari segi kemampuan,jenis

kelamin, maupun karakter. Pembalajaran secara
berkelompok dengan bantuan/adanya fasilitas, maka
peserta didik dapat saling membangun/menguatkan
konsep, menyelesaikan masalah, dan bertanggungjawab
terhadap hasil diskusi kelompoknya dalam bentuk laporan
atau presentasi(Dian Oky S, 2011:53-54)

Model Group Investigation (GI) adalah satu
bagian dari pembelajaran kooperatif, yang memberikan
kesempatan kepada peserta didik belajar aktif atau terlibat
langsung dalam proses pembelajaran (student center)
mulai dari proses awal/ perencanaan sampai pada hasil
dan presentasi. Kerjasama dalam kelompok menjadikan
pembelajaran lebih efektif, peserta didik saling
bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok,
membangkitkan semangat dan mewujudkan sikap percaya
diri pada masing-masing peserta didik(Ni L.Sudewi
dkk,2014)

Di dalam model Group Investigation ini, terdapat
tiga konsep utama, yaitu penelitian atau inquiri,
pengetahuan atau knowledge, dan dinamika belajar
kelompok atau dynamics of the laerning group(Hendy
Hermawan, 2006:28).

Tipe Group Investigation (GI) dalam
implementasinya, bisa dilakukan dengan cara guru
membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan
anggota 5-6 siswa yang heterogen. Selanjutnya siswa
melakukan penyelidikan terhadap topik yang ditentukan,
melakukan diskusi kelompok, menyiapkan dan
mempresentasikan laporan kepada seluruh siswa(Trianto,
2011:59)

METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah one

shoot case study dengan post test . Teknik pengumpulan
data dengan menggunakan lembar observasi, pedoman
wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul
selanjutnya dianalisis dengan triangulasi dan di
simpulkan. Data diperoleh melalui penilaian hasil belajar
siswa yang dilakukan sebanyak empat kali dengan
pengambilan hasil belajarnya pada pertemuan terakhir.
Penilaian terhadap keterampilan proses sains dilakukan
dengan menilai hasil LKS yang dikerjakan bersama-sama
oleh siswa tetapi di nilai secara perorangan. Adapun
penilaian terhadap kemampuan berpikir siswa didapatkan
melalui hasil kerja individu dari siswa dalam waktu yang
berbeda.

Subyek penelitian ini adalah siswa SMP kelas
VII, dengan sampel yang digunakan diambil dengan cara
acak (simple random sampling), dengan mengambil 1
(satu) kelas sebagai kelas eksperimen. Penelitian
dilakukan bertempat di SMPN 11 Banjarbaru, pada bulan
November semester ganjil tahun ajaran 2014/2015,
sebanyak 4 kali pertemuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Hasil Penelitian

Hasil belajar produk siswa diperoleh melalui
kegiatan post tes. Siswa dikatakan tuntas jika bisa
memperoleh skor minimal 70. Hasil post tes seperti pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Belajar Siswa

Ketuntasan
No Nama Siswa Produk

Kognitif

1 Anes Fitria 46 TT
2 Abdurrahman 57 TT

3
Alya Rafianti
P 75 T

4 Asiska I 63 TT
5 Barra K S 64 TT
6 Bunga Astika 75 T
7 Desyani E S 82 T
8 Didi K P 73 T

9
Ddwi Astuti
M 65 TT

10 Dwi Nur O 54 TT

11
Dwi
Ramadhani 65 TT

12 Erni Y N 53 TT

13
Intan
Febiyanti 61 TT

14 Jauza Tabitha 66 TT
15 Jihad L A 81 T
16 Joni D R 76 T
17 Miftakhul J 53 TT
18 M Daffa 73 T
19 M Fajar 51 TT
20 M Hidayat 52 TT
21 M Rakha M 71 T
22 M Rezha F 66 TT
23 M Rizky 66 TT
24 Nauval G K 52 TT

25
Nirmala Tias
R 68 TT

26
Nur Khofifah
S 52 TT

27 Raga Gigih 68 TT
28 Reyi Vista W 77 T

29
Rizky Aulia
P 79 T

30 Rizqi Fitri Y 71 T
31 Sari Ayu L 62 TT
32 Shynta W 58 TT
33 Siti Rahmah 60 TT
34 Sofiyatul H 55 TT
35 Tina ayu F 59 TT
36 Yulita R 64 TT
37 Yusuf E 61 TT

Jumlah 2374

rata-rata 64.16216216
Keterangan : T = TUNTAS

TT = TIDAK TUNTAS

Hasil penelitian terhadap hasil belajar  siswa
menujukkan jumlah persentase siswa yang tuntas dan
tidak tuntas. Jumlah subjek penelitian  yaitu 37 orang.
Jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 26 orang atau
sekitar 70,27% dan jumlah siswa yang tuntas sebanyak 11
orang atau sekitar 29,73%. Rata-rata klasikal hasil belajar
siswa 64,16 yang terkategori belum tuntas.

Keterampilan proses sains siswa dinilai dari
hasil penilaian siswa dan  guru terhadap pengerjaan LKS.
Selama proses pembelajaran siswa mengerjakan LKS
secara berkelompok dan kembali dinilai persiswa masing-
masing setelah pembelajaran selesai . Hasil penilaian LKS
dijadikan sebagai penilaian keterampilan proses sains.
Hasil penilaian terhadap LKS seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penilaian LKS Keterampilan Proses Sains

No Nama Siswa
Keterampilan proses sains

Rerata
Pert.1 Pert.2 Pert.3 Pert.4

1 Anes Fitria 72.5 72.5 71 68 71

2 Abdurrahman 58 63 66 60 61.75

3 Alya Rafianti P 72.5 72.5 82 84 77.75

4 Asiska I 74.5 77.5 84 85 80.25

5 Barra K S 58 68 76 73.5 68.875

6 Bunga Astika 67.5 81.5 77 75 75.25

7 Desyani E S 73.5 74 82 85 78.625

8 Didi K P 84.5 84 76 83 81.875

9 Dwi Astuti M 69 73 72 71 71.25

10 Dwi Nur O 66 71 63 70.5 67.625
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11 Dwi Ramadhani 72.5 76.5 73 71 73.25

12 Erni Y N 75 77.5 77 70 74.875

13 Intan Febiyanti 77 73.5 77 81 77.125

14 Jauza Tabitha 77.5 57.5 75.5 76.5 71.75

15 Jihad L A 69.5 76.5 79.5 75 75.125

16 Joni D R 68.5 75 77.5 75 74

17 Miftakhul J 72.5 67.5 70 70 70

18 M Daffa 75 79 78 78 77.5

19 M Fajar 58.5 77.5 57.5 72.5 66.5

20 M Hidayat 72.5 81 85 82 80.125

21 M Rakha M 71 69 77 81 74.5

22 M Rezha F 73.5 72 85 80 77.625

23 M Rizky 69 74 67.5 75 71.375

24 Nauval G K 73 65 67.5 70 68.875

25 Nirmala Tias R 79 70 71.5 70 72.625

26 Nur Khofifah S 79.5 67.5 70 76 73.25

27 Raga Gigih 71 67.5 75 65 69.625

28 Reyi Vista W 79 54 73.5 73.5 70

29 Rizky Aulia P 70.5 77 80 87 78.625

30 Rizqi Fitri Y 69.5 75.5 72.5 81 74.625

31 Sari Ayu L 64 76 70 74 71

32 Shynta W 67.5 66.5 65 66 66.25

33 Siti Rahmah 65 70.5 73 70 69.625

34 Sofiyatul H 68.5 70.5 71 71 70.25

35 Tina Ayu F 77 74.5 70 70 72.875

36 Yulita R 67.5 60 62.5 70 65

37 Yusuf E 69.5 81 83.5 82 79

RERATA 72.96284
Keterangan: 80-100 =  A (Sangat Baik), 70-79 = B (Baik),  60-69 = C (Cukup), 50-59 = D (Kurang)

Rata-rata keterampilan proses sains siswa 72,96 terkategori B (Baik)

Kemampuan berpikir siswa dinilai dari hasil
penilaian siswa dan  guru terhadap pengerjaan LKS yang
dikerjakan pada akhir pertemuan pembelajaran topik
Sistem Organisasi Kehidupan. Hasil penilaian LKS

dijadikan sebagai penilaian kemampuan berpikir siswa.
Hasil penilaian terhadap LKS seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Penilaian LKS Kemampuan Berpikir

No Nama Siswa
Kemampuan Berpikir

RerataPert.1 Pert.2 Pert.3 Pert.4

1 Anes Fitria 60 62.5 67.5 60 62.5

2 Abdurrahman 72 66 77.5 60 68.875

3 Alya Rafianti P 79 78.5 77 76 77.625

4 Asiska I 74 68 75 62.5 69.875

5 Barra K S 50 64 75 75 66

6 Bunga Astika 70.5 72 77.5 80 75

7 Desyani E S 79.5 80 82 81 80.625
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8 Didi K P 77 71 74 78 75

9 Dwi Astuti M 70 73 59 63 66.25

10 Dwi Nur O 64 68.5 65.5 55 63.25

11 Dwi Ramadhani 65 69 60 60 63.5

12 Erni Y N 70 70 85 85 77.5

13 Intan Febiyanti 65 70 68 77 70

14 Jauza Tabitha 52.5 65 62.5 82 65.5

15 Jihad L A 81 79 80 78.5 79.625

16 Joni D R 86 86.5 70 82 81.125

17 Miftakhul J 62 64.5 75 74 68.875

18 M Daffa 76.5 70 84 59.5 72.5

19 M Fajar 80 70 45 65 65

20 M Hidayat 78 81 86 77.5 80.625

21 M Rakha M 86.5 78 80 78 80.625

22 M Rezha F 76 70.5 93 80 79.875

23 M Rizky 86 77.5 77.5 75 79

24 Nauval G K 62 62.5 75 75 68.625

25 Nirmala Tias R 52.5 57.5 75 70 63.75

26 Nur Khofifah S 60 70 76 72.5 69.625

27 Raga Gigih 65 65 62.5 65 64.375

28 Reyi Vista W 75.5 77 79 78 77.375

29 Rizky Aulia P 71 68.5 75 70 71.125

30 Rizqi Fitri Y 71 70 70 70 70.25

31 Sari Ayu L 65.5 69 78 73 71.375

32 Shynta W 53 54 58.5 66 57.875

33 Siti Rahmah 62.5 70 70 57.5 65

34 Sofiyatul H 74 72 77.5 83 76.625

35 Tina Ayu F 75.5 75 75 76 75.375

36 Yulita R 56.5 57 72.5 72.5 64.625

37 Yusuf E 79 82 85 88 83.5
Rerata 71.57432

Keterangan: 80-100 =  A (Sngat Baik), 70-79 = B (Baik),  60-69 = C (Cukup), 50-59 = D (Kurang)
Rata-rata kemampuan berpikir siswa 71,57 terkategori B (Baik)

B. Pembahasan
Penelitian untuk menganalisis kebutuhan

siswa berdasarkan hasil belajar, keterampilan proses sains
dan kemampuan berpikir siswa, mendapatkan hasil data-
data kuantitatif yang  kemudian dideskripsikan. Hasil
belajar produk siswa diperoleh melalui kegiatan post tes.
Siswa dikatakan tuntas jika bisa memperoleh skor
minimal 70. Penelitian yang dilakukan di SMPN 11
Banjarbaru pada kelas VIIC ini diikuti oleh 37 orang
siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak
siswa yang belum tuntas, yaitu 11 siswa tuntas (29,73%)
dan 26 siswa yang belum tuntas (70,27%), rata-rata hasil
belajar siswa 64,21 menunjukan rata-rata tersebut masih

dibawah KKM sekolah yaitu 70. Untuk siswa yang belum
tuntas perlu tindak lanjut berupa remedial.

Trianto ( 2009: 235) menyatakan bahwa tes hasil
belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk
mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti kegiatan
belajar mengajar. Tes Hasil belajar adalah tes yang
digunakan untuk mengukur kemampuan siswa yang
meliputi tes hasil belajar produk, tes hasil belajar proses
dan tes hasil belajar psikomotorik. Secara umum
berdasarkan hasil belajar ini maka dapat dikatakan hasil
belajar siswa SMPN 11 Banjarbaru masuk kedalam
kategori Cukup.

Keterampilan proses sains dan kemampuan
berpikir siswa dinilai dari hasil penilaian dan pengamatan
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guru terhadap pengerjaan LKS. Untuk mengetahui
keterampilan siswa guru melakukan pengamatan dan
penilaian terhadap keterampilan siswa dalam hal
merancang eksperimen, melakukan pengamatan,
melakukan penyelidikan, interpretasi data (gambar),
merangkai organ, membuat kesimpulan dan
mengkomunikasikan hasil pengamatan.

Hasil penilaian dan pengamatan terhadap
keterampilan proses sains diperoleh rata-rata 72,96 dapat
dikatakan bahwa keterampilan proses sains sudah masuk
kedalam kategori  baik. Hasil penilaian dan pengamatan
terhadap kemampuan berpikir siswa diperoleh rata-rata
71,57 dapat dikatakan bahwa keterampilan berpikir siswa
sudah masuk kedalam kategori  baik. Hasil ini menjadi
salah satu indikator berhasilnya penelitian ini.

Hanya saja, dalam aspek hasil belajar, masih
menunjukkan belum tercapainya tingkat ketuntasan. Hal
ini diduga karena siswa belum terbiasa dengan model
pembelajaran GI, yang dapat terlihat dari banyaknya
siswa yang masih menunggu instruksi dan bimbingan dari
guru untuk aktivitas pembelajaran, karena terbiasa dengan
bimbingan penuh dari guru dan kurang inisiatif untuk
berusaha menemukan informasi yang  diperlukan.
Keadaan ini sesuai dengan penelitian yang telah
dilakukan terdahulu (N.M.Y. Anita, dkk, 2013). Untuk
itu, diperlukan adanya upaya untuk melakukan
pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi
silabus, RPP, materi ajar, LKS, dan tes hasil belajar. Hal
ini didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan
terhadap beberapa siswa yang dianggap mewakili siswa
yang lain, apa saja yang menjadi kendala mereka dalam
proses pembelajaran yang mereka alami.

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

tentang hasil belajar , keterampilan proses sains dan
kemampuan berpikir siswa SMPN 11 Banjarbaru topik
Sistem Organisasi Kehidupan melalui model group
investigation dapat simpulkan bahwa:

1. Hasil belajar siswa dikategorikan Cukup dengan
rincian 11 siswa tuntas (29,73%) dan 26 siswa
belum tuntas (70,27%)

2. Keterampilan proses sains terkategori Baik (72,97)
3. Kemampuan berpikir kritis terkategori Baik

(71,57)
4. Di perlukan pengembangan perangkat

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar,
keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
yang lebih baik.
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HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN BERPIKIR
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KONSEP JENIS DAN DAUR ULANG LIMBAH
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI

Tri Khairunnisa

Program Studi Keguruan IPA Pasca Sarjana Unlam Banjarbaru
Email: khairunnisatri@yahoo.co.id

Abstrak

Hasil tes Trends in International Mathematics and Sciences Study (TIMSS)  tahun 2007 yang dikutip
dari Litbang Kemendikbud (2011) disampaikan bahwa prestasi siswa Indonesia berada pada posisi
ranking rendah. Pada bidang MIPA, Indonesia berada pada urutan ke 36 dari 49 negara lainnya.
Banjarmasin Post (2013) juga memberitakan terjadinya penurunan persentase kelulusan ujian
nasional (UN) tingkat SMA sederajat di Kalimantan Selatan pada tahun 2013 dibanding tahun
sebelumnya. Pembelajaran Biologi di SMAN 1 Sungai Tabuk sebagian besar masih dilakukan
secara konseptual. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan inovasi dalam pembelajaran di
sekolah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dan deskriptif yang
bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran inkuiri terhadap hasil
belajar kognitif produk dan proses serta mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaraninkuiri berpengaruh signifikan
terhadap hasil belajar kognitif produk dengan 46% pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan
model pembelajaran inkuiri. Selain itu, juga terdapat pengaruh signifikandari hasil belajar kognitif
proses dengan 35% pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan  model pembelajaran inkuiri. Hasil
keseluruhan pembelajaran menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa tergolong
kategori baik.

Kata kunci : Konsep jenis dan daur ulang limbah, model pembelajaran inkuiri, hasil belajar dan
keterampilan berpikir kritis siswa.

PENDAHULUAN
Hasil tes Trends in International Mathematics

and Sciences Study (TIMSS)  tahun 2007 yang dikutip
dari Litbang Kemendikbud (2011) disampaikan bahwa
prestasi siswa indonesia berada pada posisi ranking
rendah. Pada bidang MIPA, Indonesia berada pada
urutan ke 36 dari 49 negara lainnya.  Banjarmasin Post
(2013) juga memberitakan terjadinya penurunan
persentase kelulusan ujian nasional (UN) tingkat SMA
sederajat di Kalimantan Selatan pada tahun 2013
dibanding tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan siswa
SMA pada tahun 2013 yaitu 96,78% sedangkan pada
tahun 2012 tingkat kelulusan sebesar 99,83%.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan pencapaian nilai pada standar kompetensi
lulusan (SKL) ialah perlu adanya pemilihan model
pembelajaran yang tepat pada konsep yang akan
diajarkan oleh guru agar sebanyak mungkin melibatkan
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga
mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk
kompetensi dengan menggali berbagai potensi,
kebenaran secara ilmiah dan menggali kemampuan
berpikir siswa. Oleh karena itu, Permendikbud nomor

65 tahun 2013 pembelajaran berbasis
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning)
perlu diterapkan.Hal ini menjadi tantangan bagi guru
untuk menerapkan pembelajaran yang dapat menarik
perhatian siswa dengan mengamati secara langsung
dalam memperoleh informasi pelajaran yakni
menggunakan pendekatan ilmiah dan melatih
keterampilan berpikir kritis siswa.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya,
Belawati (2009) melaporkan penggunaan model inkuiri
terhadap konsep kelangsungan hidup organisme melalui
aktivitas outbound di kawasan hutan mangrove
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap
pemahaman siswa. Ariyani (2011) menyatakan bahwa
penerapan model inkuiri pada konsep Bioteknologi
dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IX SMP 9
Banjarmasin. Wati (2012) juga melaporkan penerapan
pembelajaran kontekstual dengan model inkuiri pada
konsep Fungi dapat meningkatkan kemampuan berpikir
dan hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 Banjarmasin.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimanapengaruh penggunaan model inkuiri terhadap
hasil belajar kognitif produk, bagaimana pengaruh
penggunaan model inkuiri terhadap hasil belajar
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kognitif proses dan bagaimana deskripsi keterampilan
berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri 1Sungai
Tabuk pada konsep jenis dan dau ulang
limbahmenggunakan model pembelajaran inkuiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji
signifikansi pengaruh penggunaan model inkuiri
terhadap hasil belajar kognitif produk, menguji
signifikansi pengaruh penggunaan model inkuiri
terhadap hasil belajar kognitif proses dan
mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa
kelas X SMA Negeri 1Sungai Tabuk pada konsep jenis
dan daur ulang limbah menggunakan model
pembelajaran inkuiri.

METODE
Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif.

Berdasarkan rumusan  tujuan penelitian, maka metode
dibedakan atas 2 macam, yaitu  penelitian eksperimen
semu  digunakan untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar sedangkan
penelitan deskriptif digunakan untuk mengetahui
keterampilan berpikir kritis.

Desain rancangan yang digunakan adalah
nonequivalent control group design.Rancangan ini
melibatkan kelompok kontrol dan perlakuan yang diberi
pre test dan post test. Desain tersebut digambarkan
sebagai berikut (Gage):

Kelas A O1 X     O2
Kelas B O1 O2

Gambar 1. Model rancangan penelitian the
nonequivalent control group design
Keterangan : O1 :  pretes

O2 :  postes
X :pembelajaran dengan model

inkuiri terbimbing
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh

siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungai Tabuk yang
tersebar dalam 6 kelas. Untuk pengambilan sampel
penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive
sampling, sampel diambil atas dasar ketersediaan guru
pengajar dalam memberikan kesempatan melakukan
inovasi pembelajaran. Berdasarkan teknik sampling
tersebut, maka sampel penelitian ini yakni siswa kelas
X3 dan X4 sebagai kelas kontrol dan siswa kelas X5
dan X6sebagai kelas perlakuan. Pembelajaran
dilakukan sebanyak dua kali pada masing-masing kelas.

Instrumen penelitian yang  digunakan dalam
penelitian ini meliputi LKS dan tes berupa alat evaluasi

hasil belajar yang berpedoman pada indikator masing-
masing rencana pembelajaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah mengumpulkan data tentang hasil belajar
meliputi kognitif produk dan proses yang diambil dari
hasil pretes dan postes siswa dan keterampilan berpikir
kritis siswa diperolah dari LKS yang dikerjakan oleh
siswa secara individual yang dinilai dengan
menggunakan acuan penilaian keterampilan berpikir
kritis.

Analisis data tentang hasil belajar kognitif
produk dan kognitif proses diperoleh melalui tes hasil
belajar menggunakan soal-soal pilihan ganda yang
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kovarian
(ANAKOVA) yang diolah dengan menggunakan
aplikasiStatistical Analysis System (Program SAS6.04).

Data tentang keterampilan berpikir kritis
dideskripsikan menggunakan penilaian keterampilan
berpikir kritis dan dianalisis secara kategorikal yaitu
kategori baik (76-100%), cukup baik (51-75%), kurang
(26-50%), dan buruk (< 25%)(Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
A. Hasil Belajar Kognitif Produk

Hasil belajar kognitif produk kelas kontrol dan
kelas perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Belajar Kognitif Produk
Kelas Kontrol Kelas Perlakuan

Pretest Postest Pretest Postest
Jumlah 2780 3350 3070 3560
Rata-
rata 59,15 71,28 66,74 77,39

Tabel 1 menunjukkan data hasil pretest dan postest dari
hasil belajar kognitif produk pada kelas kontrol maupun
kelas perlakuan menunjukkan perbedaan setelah
dilakukan pembelajaran. Pada tabel bisa terlihat bahwa
untuk kelas kontrol dari rata-rata pretest yaitu 59,15
menjadi 68,94 sedangkan kelas perlakuan dari rata-rata
pretest yaitu 66,74 menjadi 77,39. Jadi, hasil belajar
kognitif produk pada kelas kontrol maupun kelas
perlakuan terlihat mengalami peningkatan antara pretest
dan postestnya.

Hasil analisis kovarian hasil belajar kognitif
produk kelas perlakuan dan kelas kontrol disajikan pada
Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Hasil Belajar Kognitif Produk

Source DF Sum of
Squares

Mean
Square F Value Pr>F Information

Model 2 5911,07 2955,53

41,23 0.0001 SignificantError 89 6379,14 71,67
Corrected

Total 91

Keterangan: R-square = 0,48 C.V = 11,23

Tabel 2 menunjukkan perbedaan yang signifikan pada
hasil belajar kognitif produk siswa kelas perlakuan dan
siswa kelas kontrol.Hal ini terlihat dari F = 41,23; P =
0,0001 dan nilai C.V (coefisien varian) yaitu 11,24 serta

nilai R.Square sebesar  0,48 yang berarti 48%
pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan model
pembelajaran inkuiri.Namun, karena nilai C.V yang
tinggi menyebabkan keragaman terlalu besar, oleh
karena itu perlu dilakukan transformasi data.
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Tabel 3. Ringkasan Transformasi Logaritma Hasil
Belajar Kognitif Produk

Source D
F

Sum
of

Squa
res

Mea
n

Squa
re

F
Val
ue

Pr>
F

Informat
ion

Model 2 0.21 0.10

38.6
8

0.00
01

Significa
nt

Error 8
9 0.24 0.00

27
Correc

ted
Total

9
1

Keterangan: R.Square = 0,46 C.V= 2,80
Hasil analisis kovarian yang terlihat pada Tabel

5 menunjukkan nilai C.V yang sudah rendah menjadi
2,80 dan terlihat perbedaan yang signifikan (F = 38,68
dan P = 0,0001) antara kelas perlakuan dan kelas
kontrol pada hasil belajar kognitif produk.  Nilai
R.Square yang diperoleh sebesar 0,46 yang berarti 46%
pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan model
pembelajaran inkuiri. Oleh karena itu, hipotesis dalam
penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
terhadap penggunaan model pembelajaran inkuiri
terhadap hasil belajar kognitif produk siswa pada
konsep jenis dan daur ulang limbah dapat diterima.

B. Hasil Belajar Kognitif Proses
Hasil belajar kognitif proses kelas kontrol dan

kelas perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Belajar Kognitif Proses Kelas

Kontrol dan Kelas Perlakuan
Kelas Kontrol Kelas Perlakuan

Pretest Postest Pretest Postest
Jumlah 2920 3190 3240 3590
Rata-
rata

62,13 67,87 70,43 78,04

Tabel 4 menunjukan bahwa untuk kelas kontrol dari
rata-rata pretest yaitu 62,13 menjadi 67,87 sedangkan
kelas perlakuan dari rata-rata pretest yaitu 70,43
menjadi 78,04. Jadi, hasil belajar kognitif proses pada
kelas kontrol maupun kelas perlakuan terlihat
mengalami perbedaan antara pretest dan postesnya.
Hasil analisis kovarian hasil belajar kognitif proses
kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada
Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Analisis Kovarian Hasil Belajar
Kognitif Produk Kelas Kontrol dan Kelas

Perlakuan

Source D
F

Sum
of

Squa
res

Mean
s

Squa
res

F-
Val
ue

Pr>
F

Informa
tion

Model 2 8963.
74

4481.
87 72.2

8
0.00
01

Significa
ntError 8

9
5518.

86
62.00

9
Correc 9

ted
Total

1

Keterangan: R.Square = 0,62 C.V= 10,56

Tabel 5menunjukkan perbedaan yang signifikan pada
hasil belajar kognitif produk siswa di kelas perlakuan
dan siswa kelas kontrol. Hal ini terlihat dari F = 72,28;
P = 0,0001 dan nilai C.V (coefisien varian) yakni 10,56
serta nilai R.Square yaitu 0,62 artinya 62%
pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan model
pembelajara inkuiri. Namun, karena nilai C.V yang
tinggi menyebabkan keragaman terlalu besar oleh
karena itu dilakukan transformasi data.

Tabel 6. Ringkasan Transformasi Logaritma Hasil
Belajar Kognitif Proses

Source D
F

Sum
of

Squa
res

Mea
n

Squa
re

F
Val
ue

Pr>
F

Informat
ion

Model 2 0,29 0,14

23,9
6

0.00
01

Significa
nt

Error 8
9 0,54 0,00

6
Correc

ted
Total

9
1 0,83

Keterangan: R.Square = 0,35 C.V= 4,19
Hasil analisis kovarian yang terlihat pada Tabel

8 menunjukkan nilai C.V yang sudah rendah menjadi
4,19 dan terlihat perbedaan yang signifikan (F = 23,96
dan P = 0,0001) antara kelas perlakuan dan kelas
kontrol pada hasil belajar kognitif proses.  Nilai
R.Square yang diperoleh sebesar 0,35 yang berarti 35%
pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan model
pembelajaran inkuiri dan terdapat 65% faktor lain yg
ikut serta mempengaruhi namun tidak teramati dalam
penelitan ini. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian
ini yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang
signifikan terhadap penggunaan model pembelajaran
inkuiri terhadap hasil belajar kognitif proses siswa pada
konsep jenis dan daur ulang limbah dapat diterima.

C. Keterampilan Berpikir Kritis
Hasil penilaian keterampilan berpikir kritis

siswaselama proses pembelajaran disajikan pada
Tabel7.

Tabel7. Ringkasan Rata-rata Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Keseluruhan Pembelajaran
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No. Aspek yang diamati
Skor rata-rata Skor

Keseluruhan/asp
ek (%)

Keteranga
nPertemuan

Ke-1 (%)
Pertemuan
Ke-2 (%)

1.

Merumuskan
masalah
(mengajukan
pertanyaan)

81.52 90.22 85.86 Baik Sekali

2.
Merumuskan
hipotesis (jawaban
sementara)

67.61 66.74 67.17 Baik

3.
Mengumpulkan
data (tabel, bagan,
grafik)

64.86 56.61 60.73 Baik

4. Menganalisis data 81.30 76.41 78.85 Baik Sekali

5. Merumuskan
kesimpulan 69.67 76.74 73.20 Baik

Skor kemampuan berpikir
kritis 72.99 73.34 73.16

Keterangan Baik Baik Baik
Untuk kategori yang diberikan menggunakan aturan/ range berikut:
Kategori  baik sekali (76-100 %), baik (51-75%), cukup (26-50%), dan kurang baik (<25%).
(Arikunto, 2010)

Tabel 7 menunjukkan rata-rata skor keterampilan
berpikir kritis siswapada pertemuan pertama dan kedua
termasuk kategori baik.Berdasarkan dua pertemuan
tersebut, maka diketahui rata-rata keterampilan berpikir
kritis siswa secara keseluruhan termasuk dalam kategori
baik.

PEMBAHASAN
A. Hasil belajar kognitif produk

Pembelajaran menggunakan model inkuiri
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif
produk siswa sesuai dengan hasil analisis  yang
diperoleh nilai R-Square sebesar 0,46 yang berarti 46 %
pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan
pembelajaran inkuiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan
laporan sebelumnya (Ni’mah, 2013; Hermawati, 2012;
Belawati, 2009; Rosmalina, 2010 Zannah, 2010; Bilgin,
2009)

Penggunaan model pembelajaran inkuiri
berhasil meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa
yang signifikan (Ni’mah, 2013).Penguasaan konsep
biologi dan sikap ilmiah siswa akan lebih baik jika
diterapkan model pembelajaran inkuiri (Hermawati,
2012). Penggunaan pendekatan inkuiri berpengaruh
terhadap peningkatan pemahaman siswa pada konsep
kelangsungan hidup organism (Belawati,
2009).Penerapan bahan ajar berbasis inkuiri
berpengaruh positif terhadap pemahaman konsep
pembelajaran siswa (Rosmalina, 2010).Pembelajaran
menggunakan pendekatan inkuiri terbimbing
berpengaruh baik terhadap hasil belajar kognitif produk
(Zannah, 2010).Peserta didik dalam kelompok
eksperimen memiliki pemahaman yang lebih baik dan

sikap yang lebih positif  terhadap hasil penerapan
pembelajaran model inkuiri terbimbing (Bilgin, 2009).

Hasil belajar kognitif produk di kelas
perlakuan lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol
karena pada kelas kontrol hanya menggunakan
pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi
kelompok, berbeda dengan kelas perlakuan yang
melakukan percobaan langsung sehingga siswa bisa
mendapatkan pengalaman belajar yang lebih berkesan
dibanding hanya dengan diskusi kelompok.Menurut
Alawiyah dalam Rima (2013) bahwa diskusi kelompok
memungkinkan beberapa siswa tidak ikut aktif,
sehingga diskusi baginya hanyalah kesempatan untuk
melepaskan tanggungjawab dan dalam diskusi
kelompok sulit menduga hasil yang dicapai, karena
waktu untuk diskusi cukup panjang.

Pembelajaran inkuiri memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap hasil belajar siswa karena
tahapan atau langkah dalam pembelajaran inkuiri
mendorong siswa untuk menggali dan menemukan
sendiri konsep pembelajaran yang mereka pelajari, hal
ini menyebabkan siswa mengalami pengalaman belajar
yang lebih berkesan sehingga konsep yang mereka
temukan sendiri lebih mudah untuk mereka ingat.

Keterlibatan guru dalam proses pembelajaran
sangat penting, namun dalam pembelajaran inkuiri ini
guru hanya sebagai fasilitator karena siswa sendiri yang
mencari konsep pembelajaran dan membangun sendiri
pengetahuannya melalui serangkaian kegiatan yang
dilakukan siswa. Pada tabel hasil belajar kognitif,
menunjukkan terdapat beberapa siswa yang tidak
mengalami peningkatan dan bahkan ada yang
mengalami penurunan, hal tersebut diduga karena
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adanya faktor lain dari siswa yang tidak terukur secara
langsung oleh peneliti. Faktor lain tersebut bisa berupa
kondisi fisik siswa, situasi belajar dan psikologis siswa
pada saat mengerjakan soal evaluasi.

B. Hasil Belajar Kognitif Proses
Pembelajaran menggunakan model inkuiri

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif
proses siswa sesuai dengan hasil analisis  yang
menyatakan nilai R-Square sebesar 0,35 yang berarti 35
% pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan
pembelajaran inkuiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan
laporan sebelumnya (Ambarsari, 2012; Tangkas, 2012;
Nurochman, 2007; Marhaeni, 2013; Paidi, 2009; Sola
dan Ojo, 2007)

Penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing
berpengaruh baik terhadap keterampilan proses sains
dasar siswa (Ambarwati, 2012). Terdapat pengaruh
yang signifikan pada hasil pemahaman konsep dan
keterampilan proses sains siswa dengan diterapkannya
model inkuiri terbimbing (Tangkas, 2012).
Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri meningkatkan
kemampuan proses sains siswa dan penguasaan konsep
pelajaran (Nurochman, 2007). Penguasaan konsep IPA
dan keterampilan proses sains siswa mendapat pengaruh
baik setelah diterapkannya pembelajaran inkuiri
terbimbing (Marhaeni, 2013). Implementasi model
guided inquiry pada pembelajaran biologi dengan
pemberian bimbingan siswa melakukan proses sains
menggunakan panduan tertulis dan panduan lisan guru,
serta bimbingan selama proses pembuatan rancangan
percobaan serta pelaksanaannya, mampu meningkatkan
scientific skill para siswa (Paidi, 2009).Penggunaan
model inkuiri lebih membawa dampak positif terhadap
siswa dibandingkan dengan penggunaan metode
ceramah-demonstrasi (Sola dan Ojo, 2007).

Kegiatan pembelajaran yang diarahkan dengan
lembar kerja siswa (LKS) memberikan kesempatan
kepada kelompok dan anggota kelompok untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.Siswa diarahkan
untuk melakukan percobaan sendiri dan menemukan
konsep materi melalui pengalaman. Penggunaan model
pembelajaran inkuiri ini melatih kemampuan siswa
dalam proses pembelajaran, yang juga akan
berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif proses
siswa.

Hasil belajar kognitif proses pada kelas kontrol
lebih rendah dibandingkan kelas perlakuan, sama halnya
dengan hasil belajar kognitif produk di kedua kelas
tersebut. Hasil belajar kognitif proses di kelas perlakuan
lebih tinggi karena menggunakan model pembelajaran
inkuiri yang mendorong siswa untuk lebih dominan
dalam proses pembelajaran. Menurut Gulo (2002)
bahwa inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan
intelektual tetapi juga seluruh potensi yang ada,
temasuk pengembangan emosional dan keterampilan
inkuiri merupakan suatu proses yang bermula dari
rumusan masalah, merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat
kesimpulan. Oleh karena itu, kemampuan siswa dalam
menjawab soal-soal kognitif proses lebih mudah karena
siswa mengalami sendiri proses tersebut sehingga hasil
belajar kognitif proses yang dihasilkan juga  lebih baik.

Ketika proses pembelajaran, siswa di kelas
kontrol dan perlakuan sama-sama berada dalam
kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk
melakukan kerjasama. Menurut teori Vygotsky,
perkembangan kognitif sangat tergantung dengan
interaksi individu dengan orang lain (Slavin, 2008).
Kerjasama melalui diskusi kelompok akan mendorong
kemampuan kognitif siswa untuk lebih berkembang.
Namun, yang membedakan antara kedua kelas ini
adalah pembelajaran di kelas kontrol bersifat konseptual
sedangkan di kelas perlakuan bersifat kontekstual
berupa masalah. Hal ini membuat siswa di kelas
perlakuan lebih bisa berpikir analisis karena sudah
mengalami prosesinkuiri, sehingga ketika menjawab
soal-soal proses yang memerlukan analisis, siswa sudah
memiliki pengalaman dari pembelajaran yang telah
dialami sebelumnya. Salah satu contoh nyatanya yaitu
adanya perbedaan persentase yang signifikan antara
jumlah siswa yang mampu menjawab soal evaluasi
kognitif proses  nomor soal pertama. Kelas perlakuan
terdapat 95, 7% siswa menjawab benar sedangkan pada
kelas kontrol hanya terdapat 47,8 % saja.

C. Keterampilan Berpikir Kritis
Hasil rata-rata keseluruhan proses

pembelajaran menunjukkan bahwa keterampilan
berpikir kritis siswa berkisar antara sedang dan baik.
Sejalan dengan penelitian sebelumnya (Brickman, dkk.,
2009; Metz, 2008; Kitot, dkk; 2010)

Penggunaan metode laboratorium berbasis
inkuiri pada kelas eksperimen menunjukkan
peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berpikir
ilmiah dan keterampilan proses (Brickman, dkk., 2009).
Penggunaan pembelajaran berbasis inkuiri untuk
memperkuat pemahamn analisis data mempunyai
pengaruh yang signifikan serta membantu ingatan
jangka panjang siswa (Metz, 2008).Pengajaran dengan
inkuiri adalah efektif untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis (Kitot, dkk; 2010).

Keterampilan berpikir kritis siswa yang
tergolong baik ini menunjukkan penerapan model
pembelajaran inkuiri mampu menjadi solusi terhadap
permasalahan yang disampaikan oleh hasil survey
internasional TIMSS. Hasil survey menemukan bahwa
keterampilan berpikir siswa Indonesia masih tergolong
rendah. Siswa Indonesia masih belum mampu berpikir
kritis karena proses pembelajaran masih konseptual
yang menyebabkan siswa terbiasa dengan situasi belajar
menerima materi sedangkan keterampilan berpikir kritis
hanya bisa terlatih salah satunya dengan diterapkannya
pembelajaran konstruktivis yang mendorong siswa
untuk mencari tahu dan membangun sendiri
pengetahuan mereka. Oleh karena itu, penerapan model
pembelajaran inkuiri sebaiknya mulai dibiasakan untuk
diterapkan agar keterampilan berpikir kritis siswa dapat
terlatih.

PENUTUP
Simpulan
1. Model pembelajaraninkuiri berpengaruh signifikan

sebesar 46% terhadap hasil belajar kognitif produk.
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2. Model pembelajaran inkuiri  berpengaruhsignifikan
35% terhadap hasil belajar kognitif proses.

3. Hasil keseluruhan pembelajaran dengan
menggunakan model inkuiri menunjukkan bahwa
keterampilan berpikir kritis siswa tergolong
kategori baik.

Saran
Berkaitan dengan kesimpulan, maka berikut

saran yang dapat diberikan:
1. Berdasarkan kesimpulan bahwa model

pembelajaran inkuiridapat mempengaruhi hasil
belajar siswa, oleh karena itumodel pembelajaran
tersebutdapat diterapkan sebagai alternatif
pembelajaran pada materi jenis dan daur ulang
limbah.

2. Untuk mengetahui keterampilan berpikir kritissiswa
dalam penelitian ini menggunakan rubrik yang
memuat banyak indikator yang kompleks dan sulit
dipahami sehingga untuk penelitian selanjutnya
sebaiknya mengunakan rubrik yang lebih
sederhana.

3. Rancangan penelitian yang digunakan adalah
Nonequivalent Control Group Design, sebaiknya
untuk penelitian selanjutnya menggunakan
Counter-Balanced Design agar terjadinya bias kelas
dapat diminimalisir.
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HASIL BELAJAR SISWA DAN KETERAMPILAN
PROSES DALAM PEMBELAJARAN SISTEM

PENCERNAAN  MANUSIA MENGGUNAKAN MODEL
INQUIRI TERBIMBING DI SMPN 10 BANJARBARU

Sri Hendra Suryani

Program Studi Magister Keguruan IPA Universitas Lambung Mangkurat
Email: sri.hendrasuryani@yahoo.com

Abstrak

Telah dilakukan penelitian tentang: 1) keterampilan proses sains dan 2) prestasi belajar siswa.
Proses pembelajaran pada  sistem pencernaan manusia menggunakan model inquiry terbimbing.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan rancangan one group pre-
test post-test dengan subjek penelitian siswa kelas VIII SMP Negeri 10 Banjarbaru. Kelas berisi
20 orang  siswa. Pengumpulan data menggunakan teknik tes. Prestasi belajar  siswa
dipersyaratkan adalah 70% mencapai ketuntasan berdasarkan KKM.  Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ada kenaikan (gain sebesar 35%)  dari 40 saat pre test dan berakhir di
rerata 75 saat post test, dan keterampilan proses berada di kriteria B (Baik). Hasil penelitian
awal ini dapat dijadikan landasan bahwa model inquiri terbimbing berpeluang untuk
mengembangkan keterampilan proses sains siswa dalam konseptualisasi pemahaman.

Kata kunci: model inquiry  terbimbing, hasil belajar, keterampilan proses

PENDAHULUAN
Pendidikan menurut Wena (2009) memiliki tujuan

akhir untuk menghasilkan siswa yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi kelak di masyarakat.
Kurikulum terbaru Indonesia yaitu Kurikulum 2013
menurut Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014
menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat
yang memberikan pengalaman belajar agar siswa
mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke
masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai
sumber belajar

Tujuan Kurikulum 2013 dijelaskan pula dalam
Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 yaitu
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban
dunia. Dengan adanya kurikulum tersebut, dapat
dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini
ingin mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan
yang dapat diaplikasikan di masyarakat.

Melihat kemampuan siswa di lapangan yang masih
tergolong rendah, maka diperlukan suatu perubahan

pada model pembelajaran  yang diterapkan pada
siswa. Salah satu model pembelajaran yang sesuai
untuk meningkatkan kemampuan  siswa adalah model
pembelajaran inkuiri. Model pembelajaran inkuiri
yaitu suatu model pembelajaran yang menempatkan
siswa sebagai pusat proses pembelajaran di dalam
kelas namun masih dalam bimbingan guru.

Inkuiri berasal dari bahasa inggris inquiry yang
artinya proses bertanya dan mencari tahu jawabannya
melalui kegiatan ilmiah. Menurut Ibrahim, inkuiri
adalah proses untuk memeroleh informasi dengan
melakukan penyelidikan. Sejalan dengan pengertian
tersebu, maka pembelajaran dengan inkuiri
melibatkan seluruh kemampuan siswa   secara
maksimal untuk mencari, menyelidiki secara
sistematis, kritis, logis, analisis (Gulo, 2002).

Menurut Bonnstetter, guided inquiri(GI) adalah
tingkatan inkuiri di mana siswa diberikan kesempatan
bekerja untuk merumuskan prosedur, menganalisis
hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri,
sedangkan hal menentukan topik, pertanyaan dan
bahan penunjang, guru hanya berperan sebagai
fasilitator (Ibrahim, 2010)

Menurut Eggen dan Kauhack, sintaks atau tahapan
pembelajaran inkuiri meliputi: (1) merumuskan
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masalah, dengan perilaku guru meliputi membimbing
siswa mengidentifikasi masalah, dan membagi siswa
ke dalam kelompok-kelompok; (2) merumuskan
hipotesis, dengan perilaku guru meliputi memberi
kesempatan kepada siswa untuk melakukan curah
pendapat dalam bentuk hipotesis, menentukan
hipotesis yang relevan, dan menentukan hipotesis
penyelidikan; (3)mengumpulkan data dengan
melakukan percobaan, dengan kegiatan guru meliputi
membimbing siswa melakukan percobaan untuk
memeroleh informasi; (4) menguji hipotesis, dengan
kegiatan guru meliputi membimbing siswa dalam
menguji hipotesis; dan (5) membuat kesimpulan,
dengan kegiatan guru meliputi membimbing siswa
dalam membuat kesimpulan (Nur, 2001).

Penelitian mengenai pembelajaran  inkuiri  telah
banyak dilakukan sebelumnya baik di Indonesia
maupun di luar negeri. Rooney (2012) menyebutkan
bahwa dengan menggunakan pembelajaran inkuiri
terbimbing dapat merubah gaya belajar siswa, siswa
menjadi lebih terlibat dan aktif berpartisipasi dalam
pembelajaran, bertanggung jawab terhadap pekerjaan
mereka sendiri serta siswa menjadi lebih menikmati
pembelajaran inkuiri terbimbing  dan menunjukkan
sikap positif dalam aktivitas belajarnya. Siswa
sebaiknya dibelajarkan menggunakan penyelidikan
ilmiah dan mengembangkan kemampuan untuk
berpikir serta bertindak dengan cara yang terkait
dengan penyelidikan (inkuiri), sehingga pembelajaran
inkuiri terbimbing sangat tepat digunakan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001), terdapat
dua dimensi terhadap hasil belajar, yaitu: (1) dimensi
proses kognitif dan (2) dimensi pengetahuan. Dimensi
proses kognitif meliputi: mengingat, memahami,
mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan
mengkreasi. Sedangkan dimensi pengetahuan meliputi
pengetahuan: faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif. Pengetahuan konseptual terdiri atas:
pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori;
pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi; dan
pengetahuan tentang teori, model dan struktur.

Atas dasar pengertian di atas, dapat dikatakan
bahwa: menguasai konsep teoritis adalah dimensi
proses kognitif pada dimensi pengetahuan konseptual.
Proses kognitif meliputi: mengingat, memahami,
mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan
mengkreasi. Pengetahuan Konseptual meliputi:
pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan teori.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin meneliti
mengenai “Pembelajaran topik sistem pencernaan
makanan  manusia menggunakan model inquiri
terbimbing  untuk meningkatkan hasil belajar dan
melatihkan keterampilan proses sains siswa SMP”.

Berdasarkan latar belakang di atas muncul rumusan
masalah yaitu “bagaimana pembelajaran system
pencernaan  manusia menggunakan model inquiri
terbimbing  untuk meningkatkan hasil belajar dan
melatihkan keterampilan proses sains siswa SMP”.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: (1)
meningkatkan hasil belajar siswa setelah mengikuti
pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri
terbimbing, (2) melatihkan keterampilan proses sains
siswa.

METODE
Bentuk penelitian ini adalah pre experimental

dengan jenis penelitian one group pretest-posttest,
dimana siswa diberikan pretest terlebih dahulu
sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya setelah
diberikan perlakuan, siswa diberikan posttest yang
kemudian dibandingkan dengan hasil pretest siswa.
Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII SMP Negeri
10 Banjarbaru, semester ganjil tahun pelajaran
2014/2015. Uji coba lapangan dilaksanakan pada
semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 pada bulan
Desember 2014.

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah
siswa SMP Negeri 10 Banjarbaru kelas VIII C dengan
jumlah 20 siswa. Jenis penelitian yang dilakukan
adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rancangan
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah One-
Group Pretest-Posttest. Menurut Sugiyono (2006),
sebelum diberikan perlakuan siswa diberikan suatu
pretest terlebih dahulu. Kemudian setelah diberikan
perlakuan, siswa juga diberikan posttest. Dengan
demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat,
karena dapat membandingkan dengan keadaan
sebelum diberi perlakuan.
Rancangan Penelitian:

O1 x O2
Keterangan:

O1 : nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan)

O2 : nilai posttest (setelah diberikan perlakuan)

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan,
dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai
berikut: (1) teknik tes yaitu digunakan untuk
mendapatkan data skor tes siswa. Cara pengumpulan
data yaitu dengan menggunakan tes subjektif yang
berupa laporan eksperimen dan soal-soal analisis
mengenai materi pokok sistem organisasi kehidupan.
(2) teknik tes hasil belajar yaitu digunakan untuk
mendapatkan data skor tes sebagai hasil belajar siswa.
Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan
tes objektif berupa tes hasil belajar topik  sistem
pencernaan makanan yang dilakukan sebelum dan
sesudah siswa diajarkan topic  sistem pencernaan
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makanan dengan menggunakan model pembelajaran
inkuiri terbimbing. (3) teknik observasi yaitu
digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan
pembelajaran inkuiri terbimbing  yang meliputi
aktivitas siswa dan kemampuan guru dalam
melakukan pengelolaan pembelajaran dengan
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing.
Pengisian lembar observasi dilakukan oleh pengamat
pada setiap pertemuan dan dilaksanakan pada saat
kegiatan belajar mengajar berlangsung. Lembar
observasi ini diperlukan untuk refleksi sebagai upaya

untuk mengkaji hal-hal yang telah terjadi selama
proses belajar mengajar berupa keberhasilan dalam
pencapaian tujuan belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Belajar Siswa

Untuk mengetahui hasil belajar siswa
dilakukan tes sebelum dan sesudah pembelajaran
dilaksanakan. Hasil tes kognitif produk disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Belajar Kognitif  produk

No NAMA
HASIL PRE TEST HASIL POST TEST

PG Uraian Nilai Kriteria PG Uraian Nilai Kriteria

1 Ali Sunan 30 56 43 T 80 70 75 T
2 Andre Saputra 30 52 41 TT 70 60 65 TT
3 Anita Prasanty 50 52 51 T 80 60 70 T
4 Atri Rahmadina 70 72 71 T 90 80 85 T
5 Balqis.Z.A 50 56 53 T 80 80 80 T
6 Dilla Amarini 60 40 50 T 80 80 80 T
7 Ervina.F 40 68 54 TT 90 80 85 T
8 Fitriana.F 60 56 58 TT 80 70 75 T
9 Harfan 20 52 36 TT 70 60 65 TT

10 Luthfia 40 44 42 TT 70 60 65 TT
11 M.Hardi 40 56 48 TT 80 80 80 T
12 M.Zainal.A 30 44 37 TT 70 60 65 TT
13 M.Rinaldi.A 50 40 45 TT 80 60 70 T
14 M.Saipul 30 48 39 TT 70 60 65 TT
15 M.Sapriansyah 30 56 43 TT 80 80 80 T
16 Noormaya 60 56 58 T 80 100 90 T
17 Nova Istiqomah 60 60 60 T 80 100 90 T
18 Slamet.K 30 48 39 TT 80 80 80 T
19 Yanuar.S.I 40 40 40 T 80 80 80 T
20 Yulia Safitri 30 40 35 TT 75 65 70 T

Rata-Rata 42.5 51.8 47.15 78.3 73.25 75.8
Persentasi (%) 40 75
Gain 35

Berdasarkan Tabel 1, disajikan hasil belajar kognitif

produk siswa kelas VIII C SMPN 10 Banjarbaru. Pada

hasil pretes dan posttest dapat diketahui hasil belajar

kognitif produk siswa terhadap system pencernaan

manusia dengan model pembelajaran inquiri

terbimbing memperoleh gain sebesar 35. Hal ini

menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa.

B. Keterampilan Proses Sains Siswa

Hasil observasi kinerja proses siswa diperoleh

dari lembar kerja siswa (LKS) dalam proses

pembelajaran dengan model inquiri terbimbing. Data
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hasil pengamatan kinerja proses siswa disajikan pada Tabel 2.1

.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ali Sunan 6 6 8 9 5 7 7 8 56
2 Andre Saputra 7 5 9 8 6 5 7 7 54
3 Anita Prasanty 5 6 8 8 7 6 7 8 55
4 Atri Rahmadina 8 6 7 8 5 7 7 8 56
5 Balqis.Z.A 6 5 7 6 8 6 7 8 53
6 Dilla Amarini 6 7 5 6 7 7 7 6 51
7 Ervina.F 5 5 7 6 7 7 7 6 50
8 Fitriana.F 7 5 8 7 5 6 6 7 51
9 Harfan 7 6 7 7 5 8 7 8 55

10 Luthfia 5 6 6 6 8 7 6 7 51
11 M.Hardi 6 6 7 8 8 7 7 8 57
12 M.Zainal.A 6 5 7 6 7 7 6 7 51
13 M.Rinaldi.A 7 6 7 6 5 6 7 8 52
14 M.Saipul 7 7 8 6 5 6 7 8 54
15 M.Sapriansyah 6 7 6 8 5 7 8 8 55
16 Noormaya 8 7 8 7 5 7 8 8 58
17 Nova Istiqomah 7 6 7 8 6 7 7 8 56
18 Slamet.K 6 6 8 7 7 7 7 7 55
19 Yanuar.S.I 5 6 7 6 7 6 6 7 50
20 Yulia Safitri 5 6 8 7 7 7 7 8 55

Tabel 2.1.  Ketrampilan Proses Siswa Pertemuan I

No N  A M A
Skor hasil penilaian kinerja proses Skor

Total

Kegiatan yang dinilai:
1=merumuskan masalah
2=merumuskan jawaban

sementara
3=menuliskan alat dan bahan
4=menuliskan prosedur kerja
5=melakukan pengamatan
6=menyimpulkan data
7=menganalisis data
8=membuat kesimpulan
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ali Sunan 7 6 7 8 8 6 5 7 54
2 Andre Saputra 5 6 7 8 7 6 5 7 51
3 Anita Prasanty 6 7 7 5 6 6 5 7 49
4 Atri Rahmadina 8 6 7 6 7 5 6 6 51
5 Balqis.Z.A 6 5 6 5 8 6 5 7 48
6 Dilla Amarini 7 5 6 5 8 6 5 6 48
7 Ervina.F 6 5 7 5 8 6 5 7 49
8 Fitriana.F 6 7 8 7 7 6 5 7 53
9 Harfan 7 7 8 7 6 6 5 7 53

10 Luthfia 6 5 6 6 7 6 5 6 47
11 M.Hardi 8 6 7 5 8 6 6 7 53
12 M.Zainal.A 6 6 6 8 8 6 5 6 51
13 M.Rinaldi.A 6 7 8 7 6 6 5 7 52
14 M.Saipul 7 6 7 5 7 7 5 7 51
15 M.Sapriansyah 7 7 8 8 6 7 6 7 56
16 Noormaya 8 5 8 7 6 6 6 7 53
17 Nova Istiqomah 7 6 7 7 6 6 5 7 51
18 Slamet.K 5 6 7 5 8 6 6 7 50
19 Yanuar.S.I 6 6 7 5 6 6 5 7 48
20 Yulia Safitri 7 7 6 6 7 6 6 7 52

Kegiatan yang dinilai:
1 = Merumuskan Masalah
2 = Merumuskan Jawaban Sementara
3 = Menuliskan Alat dan Bahan
4 = Menuliskan Prosedur Kerja
5 = Melakukan pengamatan
6 = Menyimpulkan Data
7 = Menganalisis data
8 = Membuat kesimpulan

Tabel 2.2. Keterampilan Proses Siswa Pertemuan II

No N  A M A
Skor hasil penilaian kinerja proses

Skor Total

Dari Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 didapatkan skor total kinerja proses, sehingga rata-rata hasil penilaian kinerja proses
dapat ditentukan seperti yang disajikan Tabel 2.3.
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Tabel 2.3 Keterampilan Proses Siswa

No

1 Ali Sunan 56 54 110 55 B
2 Andre Saputra 54 51 105 52.5 B
3 Anita Prasanty 55 49 104 52 B
4 Atri Rahmadina 56 51 107 53.5 B
5 Balqis.Z.A 53 48 101 50.5 B
6 Dilla Amarini 51 48 99 49.5 B
7 Ervina.F 50 49 99 49.5 B
8 Fitriana.F 51 53 104 52 B
9 Harfan 55 53 108 54 B

10 Luthfia 51 47 98 49 B
11 M.Hardi 57 53 110 55 B
12 M.Zainal.A 51 51 102 51 B
13 M.Rinaldi.A 52 52 104 52 B
14 M.Saipul 54 51 105 52.5 B
15 M.Sapriansyah 55 56 111 55.5 B
16 Noormaya 58 53 111 55.5 B
17 Nova Istiqomah 56 51 107 53.5 B
18 Slamet.K 55 50 105 52.5 B
19 Yanuar.S.I 50 48 98 49 B
20 Yulia Safitri 55 52 107 53.5 B

Rata - rata klasikal 53.75 51 104.75 52.375 B

Keterangan Kriteria:
A= 83,5 - 100
B= 66,5 - 83,25
C= 41,5 - 66,25
D= 25 - 41,25

tanpa Kriteria < 24,99

NAMA
Pertemua

n ke-1
Pertemua

n ke-2
Total Rata-Rata Kriteria

Pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa keterampilan

proses siswa berada di kriteria B (Baik). Hasil

penelitian awal ini dapat dijadikan landasan bahwa

model inquiri terbimbing berpeluang untuk

mengembangkan keterampilan proses sains siswa

dalam konseptualisasi pemahaman.

SIMPULAN
A. Hasil belajar siswa

Pada hasil pre test dan post test dapat diketahui

hasil belajar kognitif produk siswa terhadap system

pencernaan manusia dengan model pembelajaran

inquiri terbimbing memperoleh gain sebesar  35.

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil

belajar siswa.

B. Keterampilan Proses Sains Siswa.

Pada penilaian kinerja proses siswa

menunjukkan bahwa keterampilan proses siswa

berada di kriteria B (Baik), sehingga penelitian

awal ini dapat dijadikan landasan bahwa model

inquiri terbimbing berpeluang untuk

mengembangkan keterampilan proses sains siswa

dalam konseptualisasi pemahaman.
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HASIL BELAJAR, KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS  DAN
KARAKTER RELIGIUS SISWA PADA PEMBELAJARAN

TOPIK  KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP
MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI

Rosy Elfiana

SMP Negeri 22 Banjarmasin
E-mail: rosyfaif@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan hasil belajar, kemampuan berpikir kritis dan perilaku
karakter religius siswa. Pembelajaran mengambil topik klasifikasi makhluk hidup  bagi siswa  SMP
Negeri 22 Banjarmasin. Penetapan subyek penelitian adalah siswa kelas VII B  yang berjumlah 29
orang. . Proses pembelajaran yang diterapkan menggunakan perangkat pembelajaran dengan
model inkuiri. Perlakuan ini menghendaki siswaberlatih mengenali atribut yang sama pada
beberapa  makhluk hidup untuk dikelompokkan sehingga siswa berkesempatan berlatih untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Hasil penelitian untuk hasil belajar dilihat dari hasil
postest belum mencapai batas ketuntasaan belajar yang ditetapkan di sekolah yaitu 70.  Hanya ada
5 orang dari 29 Siswa yang tuntas (17,24%) dengan nilai rerata 61.55.Gain yang diperoleh sebesar
18.02(41,39%). Kemampuan berpikir kritis dilihat dari posttest dengan bentuk soal uraian hanya
ada 3 orang (10,34%) yang tuntas  dengan gain dengan sebesar 18,97 (45,09%).Perilaku karakter
religius belum menunjukkan perkembangan, secara klasikal terlihat pada hasil pengamatan hanya
pada kategori MT (mulai terlihat).
Kata Kunci: Hasil belajar, kemampuan berpikir kritis,perilaku berkarakter, model inkuiri.

PENDAHULUAN
Perubahan dan perkembangan yang terjadi

disegala aspek kehidupan di dunia menuntut
bangsa kita untuk terus berupaya meningkatkan
potensi bangsa agar bangsa kita mampu sejajar
dengan bangsa lain di dunia. Salah satu upaya
yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan
sumber daya manusia melalui dunia pendidikan.
Dengan perkembangan dan peningkatan program
pendidikan tentunya diharapkan dapat
menghasilkan generasi hebat berakhlak mulia yang
mampu bersaing dengan negara lain di dunia.
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan
oleh manusia untuk menumbuhkembangkan
potensi yang ada dalam diri manusia melalui
proses belajar mengajar.

Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional No 20 tahun 2003 menyatakan, bahwa
tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia
Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri serta tanggung jawab

kemasyarakatan dan kebangsaan(UU Sisdiknas:
2003). Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa
pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk karakter serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan
nasional juga bertujuan untuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung
jawab(Kemendiknas,2010). Selanjutnya hal
tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan pasal 17 ayat 3
bahwa pendidikan dasar, termasuk Sekolah
Menengah Pertama (SMP) bertujuan membangun
landasan bagi berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang (a) beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b)
berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; (c)
berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (d)
sehat, mandiri, dan percaya diri; (e) toleran, peka
sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Hal
ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya



582

bertujuan untuk menguasai konsep-konsep materi
pelajaran saja tetapi juga pembentukan karakter
generasi mendatang memiliki sikap
religius.berbudi pekerti luhur dan sehat lahir batin.

Dalam Rencana Strategi Kemendiknas
2010-2014 dikemukakan empat paradigma
universal yang perlu diperhatikan, yaitu:(a)
Pemberdayaan manusia seutuhnya, merupakan
fondasi pendidikan yang menyiapkan keberhasilan
peserta didik sebagai pribadi yang mandiri
(makhluk individu), elemen sistem sosial yang
saling berinteraksi dan saling mendukung
(makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi
terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka
bumi (makhluk Tuhan); (b)Pembelajaran
sepanjang hayat berpusat pada peserta didik.
Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung
seumur hidup, semenjak lahir sampai akhir hayat,
yang diselenggarakan secara terbuka melalui jalur
formal, nonformal, dan informal yang dapat
diakses oleh peserta didik setiap saat, tidak
dibatasi oleh usia,tempat dan waktu. Pembelajaran
dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan
fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian
program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi
entry-multi exit system); (c) Pendidikan untuk
semua. Pendidikan, minimal pada tingkat
pendidikan dasar adalah bagian hak asasi manusia
dan hak setiap warga negara. Usaha
pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan
sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk
mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu
merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas
hasil pembangunan dan sekaligus menjadi
investasi sumber daya manusia yang diperlukan
untuk mendukung keberlangsungan pembangunan
bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar
sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah
menjadi komitmen global. Oleh karena itu
program pendidikan untuk semua yang inklusif
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal,
nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan
terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender
agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di
tempat terpencil, serta mereka yang mempunyai
kendala ekonomi dan social; (d) Pendidikan untuk
Perkembangan, Pengembangan, dan/atau
Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). Pendidikan
menghasilkan manusia berakhlak mulia yang
menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia
seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan
memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan
generasigenerasi yang akan datang (keberlanjutan
intergenerasional). Paradigma ini mengajak
manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan
planet bumi dankeberlanjutan keseluruhan alam
semesta. Pendidikan harus menumbuhkan

pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan
keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa
manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan
harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai
tanggungjawab sosial dan natural untuk
memberikan gambaran pada peserta didik, bahwa
mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus
bersinergi dengan manusia lain, dan bagian dari
sistem alam yang harus bersinergi dengan alam
beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka
akan muncul pemahaman kritis tentang
lingkungan.

Sejalan dengan tujuan pendidikan
nasional Kurikulum 2013 disusun untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga
negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif serta mampu berkontribusi pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban dunia agar dapat tercapai tujuan
seperti yang diisyaratkan pada Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah tersebut. Dalam
Struktur kurikulum 2013 Kompetensi Inti
merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL
dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka
yang telah menyelesaikan pendidikan pada
satuanpendidikan tertentu atau jenjang pendidikan
tertentu,gambaran mengenai kompetensiutama
yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan(afektif, kognitif,
dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta
didik untuk suatujenjang sekolah, kelas dan mata
pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan
kualitas yang seimbang antara pencapaian hard
skills dan soft skills.

Kompetensi Inti dibagi kedalam 4
rumusan kompetensi inti menggunakan notasi
sebagai berikut: (1)Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk
kompetensi inti sikap spiritual; (2)Kompetensi
Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
(3) Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi
inti pengetahuan; (4) Kompetensi Inti-4 (KI-4)
untuk kompetensi inti keterampilan.

Ilmu Pengetahuan Alam banyak
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari
menjadikan IPA sebagai salah satu mata pelajaran
penting yang harus dikuasai oleh siswa untuk
menghadapi tantangan masa depan. Hal ini dapat
dicapai bila pendidikan di sekolah-sekolah tidak
hanya mengutamakan penguasaan konsep saja
tetapi juga diarahkan pada kemampuan berpikir
tingkat tinggi (HOTs). Kemampuan berpikir
tingkat tinggi meliputi ketrampilan berpikir kritis
(critical thinking skill) dan keterampilan berpikir
kreatif (creative thinking skill)(dalam
Isnawati:2013).Keterampilan ini berkaitan dengan
kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan
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memecahkan masalah secara kreatif dan berpikir
logis sehingga menghasilkan pertimbangan dan
keputusan yang tepat.  Menurut Wahyuni,
keterampilan berpikir kritis harus dilatih melalui
pemberian stimulus yang menuntut orang untuk
berpikir kritis, jadi keterampilan ini tidak
berkembang dengan sendirinya seiring dengan
perkembangan fisik manusia.

Menurut Qing seperti yang dikutip
Isnawati dalam Hanita (2012), berpikir kritis
didefinisikan sebagai proses berpikir yaitu bahwa
individu dituntut berpikir dan membuat evaluasi
pribadi dari penilaian proses, teori, metode, latar
belakang, argumen, dan kemudian membuat akal
keputusan tentang apa yang dilakukan dan apa
yang dipercaya.

Elder (2007) dalam Wahyuni,
mengungkapkan ada 5 (lima) ciri seseorang yang
memiliki keterampilan  berpikir kritis adalah: (a)
dapat memunculkan pertanyaan dan masalah yang
penting dan merumuskannya dengan jelas dan
tepat; (b) dapat mengumpulkan dan menilai
informasi yang relevan serta menggunakan ide-ide
abstrak untuk menafsirkannya secara efektif; (c)
dapat menyimpulkan dan memberikan solusi yang
baik dan mengujinya berdasarkan kriteria dan
standar yang relevan; (d) memiliki ketebukaan
pemikiran terhadap pemikiran, pengakuan dan
nilai lain; (e) dapat berkomunikasi secara efektif
dengan orang lain untuk memecahkan masalah
yang kompleks.

Proses pembelajaran di sekolah saat ini
diharapkan tidak lagi didominansi oleh guru
(Teacher Centered Learning) akan tetapi lebih
ditekankan pada siswa yang lebih dominan
(Student Centered Learning). Berdasarkan hal ini
maka guru dituntut untuk merancang kegiatan
pembelajaran yang mampu untuk menggali atau
mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri
siswanya. Hal ini sesuai dengan teori
konstruktivisme seperti dikemukakan oleh Dewey
(dalam Prima, 2012) yang menyatakan pentingnya
kesertaan siswa dalam setiap aktivitas pengajaran
dan pembelajaran. Teori belajar lain yang senada
juga banyak dikemukakan oleh beberapa ahli
seperti Jerome Bruner mengembangkan belajar
penemuan yang disebut discovery learning yang
berdasarkan kepada pandangan kognitif tentang
pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis.
Pada discovery learning siswa didorong untuk
belajar secara mandiri. Siswa belajar melalui
keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip dan guru mendorong siswa untuk
mendapatkan pengalaman dengan melakukan
kegiatan yang memungkinkan mereka menemukan
konsep dan prinsip-prinsip. Ditambahkan Carin
1985 (Fatmawati, 2010) mengatakan discovery

merupakan suatu proses dimana siswa atau
individu mengasimilasi proses konsep dan prinsip-
prinsip. Discovery terjadi apabila siswa terlibat
secara aktif dalam menggunakan mentalnya agar
memperoleh pengalaman, sehingga
memungkinkan untuk menemukan konsep atau
prinsip.Lebih lanjut Fatmawati (2010) bahwa
proses-proses mental itu melibatkan perumusan
masalah, merumuskan hipotesis, merancang
eksperimen, melaksanakan eksprimen,
mengumpulkan dan menganalisis data, serta
menarik kesimpulan.

Teori-teori belajar yang telah
dikemukakan diatas akan lebih bermakna apabila
dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan
di sekolah juga menerapkan model-model
pembelajaran yang sudah berhasil diterapkan oleh
para ahli. Ada banyak penelitian dilakukan oleh
para ahli untuk menunjang hal itu. Mulyasa (2006)
dalam Ambarsari dkk (2013), menyebutkan bahwa
pengalaman belajar perlu dikembangkan untuk
membentuk manusia yang berkualitas tinggi, baik
mental, moral maupun fisik. Metode dan strategi
yang kondusif untuk hal tersebut perlu
dikembangkan, misalnya metode inkuiri,
discovery, problem solving dan sebagainya.

Menurut Gulo (2004, dalam Ambarsari
dkk, 2013) menyatakan bahwa inkuiri berarti suatu
rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara
maksimal seluruh kemampuan siswa untuk
mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis,
logis, analitis sehingga mereka dapat merumuskan
sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.
Senada dengan  Sanjaya (2006) seperti dikutip
Jayadianta, model inkuiri adalah rangkaian
pembelajaran yang menekankan pada proses
berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari
dan menemukan sendiri jawaban dari suatu
masalah yang dipertanyakan.

Rooney (2012) dalam Prima menyebutkan
bahwa dengan menggunakan pembelajaran inkuiri
dapat merubah gaya belajar siswa, siswa menjadi
lebih terlibat dan aktif berpartisipasi dalam
pembelajaran, bertanggung jawab terhadap
pekerjaan mereka sendiri serta siswa menjadi lebih
menikmati pembelajaran inkuiri dan menunjukkan
sikap positif dalam aktivitas belajarnya. Siswa
sebaiknya dibelajarkan menggunakan penyelidikan
ilmiah dan mengembangkan kemampuan untuk
berpikir serta bertindak dengan cara yang terkait
dengan penyelidikan (inkuiri), sehingga
pembelajaran inkuiri sangat tepat.

Orlich (1998, dalam Ambarsari dkk, 2013)
menyatakan pendekatan inkuiri dapat dibedakan
menjadi inkuiri terbimbing dan inkuiri tak
terbimbing. Perbedaan antara keduanya yaitu, data
atau fakta, kemudian siswa membuat generalisasi
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dengan bantuan guru. Jika siswa menemukan
sendiri spesifikasi sebelum membuat generalisasi,
maka disebut inkuiri tak terbimbing.

Sanjaya (2008) dalam Ambarsari dkk
(2013), menyatakan langkah-langkah proses
inkuiri adalah: (1) merumuskan masalah;(2)
mengajukan hipotesis; (3)mengumpulkan data; (4)
menguji data berdasarkan data yang ditemukan;
(5) membuat kesimpulan.

Aktivitas inkuiri memberikan peluang
yang cemerlang untuk membangun pengetahuan
discovery. Zaini (2009) dalam Ambarsari dkk
(2013), berpendapat bahwa seorang siswa akan
mudah mengingat pengetahuan yang diperoleh
secara mandiri lebih lama dibandingkan dengan
informasi yang diperoleh dari mendengarkan
orang lain. Lebih lanjut Zaini juga mengatakan
bahwa belajar aktif dapat mengajar peserta didik
untuk turut serta dalam semua proses
pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga
melibatkan fisik.

Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan
deskripsi atau gambaran tentang hasil belajar,
kemampuan berpikir kritis, perilaku karakter
religius siswa, pada topik klasifikasi makhluk
hidup, dengan menerapkan model pembelajaran
inkuiri.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif. Desain penelitian seperti ini dinamakan
pre-experimental design bentuk One Group
Pretest-Postest Design (Sugiyono, 2010). Subyek
penelitian adalah siswa  SMP Negeri 22
Banjarmasin kelas VII B yang berjumlah 29 orang
(17 0rang laki-laki dan 12 orang perempuan).
Penelitian ini melibatkan  2 variabel bebas dan
variabel terikat. Variabel bebasnya adalah model
pembelajaran inkuiri dan variabel terikatnya
adalah hasil belajar, kemampuan berpikir kritis,
dan karakter religius. Dalam penelitian ini
dilakukan 4 kali pertemuan. Sebelum diberikan
perlakuan, subyek penelitian diberikan soal pretes
yang terdiri dari soal bentuk pilihan ganda dan soal
bentuk uraian untuk mengukur kemampuan awal.
Pada setiap pertemuan siswa melakukan kegiatan
yang disesuaikan dengan lembar kerja yang telah
disediakan. Untuk mendapatkan data tentang hasil
belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa
diberikan lembar kerja dan soal bentuk uraian.
Untuk mendapatkan data tentang karakter religius
peneliti menyusun instrumen  observasi yang
diamati pada setiap pertemuan. Setelah 4 kali
pertemuan, pada  akhir pertemuan ke-4 dilakukan
posttest dengan soal yang sama dengan pretest.
Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik
tes dan nontes. Teknik tes dengan memberikan

soal-soal dalam bentuk pilihan ganda dan soal
uraian. Teknik non tes dengan cara mengumpulkan
instrumen observasi. Kemudian data yang
diperoleh dianalis dengan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pretest siswa dengan mengujikan

soal bentuk pilihan ganda dan uraian sebelum
dilaksanakan proses pembelajaran, diperoleh data
bahwa tidak satu pun siswa yang mampu mencapai
batas KKM 70 %. Rerata yang diperoleh siswa
hanya 43, 18%. Ini menunjukkan bahwa hampir
semua siswa tidak menyiapkan diri untuk memulai
materi atau topik pelajaran yang akan dipelajari.
Untuk ini kedepannya sebaiknya peneliti harus
lebih menekankan pemberian tugas persiapan
mempelajari topik atau materi yang  berikutnya
agar siswa memiliki kesiapan awal. Kemudian
pada akhir pertemuan ke-4 dilakukan penilaian
atau posttest dengan soal yang sama. Hasil posttest
dengan bentuk soal pilihan ganda dan uraian
diperoleh ada 5 orang siswa (17, 24%) yang
mampu mencapai atau melebihi KKM yang
ditetapkan di sekolah sebesar 70%. Reratanya
sebesar 61,55% dan nilai Gainnya sebesar 18,37%.
Nilai perbandingan ini menunjukkan adanya
peningkatan tetapi belum mencapai hasil yang
memuaskan apalagi tuntas secara klasikal. Ini
berarti hasil belajar yang diperoleh siswa untuk
topik klasifikasi makhluk hidup masih sangat
rendah. Untuk itu perlu diupayakan lagi perbaikan
pada proses pembelajarannya, persiapan mengajar
termasuk barangkali perbaikan perangkat
pembelajaran. Demikian pula halnya dengan
kemampuan berpikir kritis. Data hasil penelitian
menunjukan bahwa nilai hasil pretes pada soal
uraian hanya mencapai nilai rerata 42,06% dengan
tidak ada siswa yang tuntas dan data hasil
postesnya untuk soal uraian reratanya hanya
mencapai 61,03% dan hanya ada 3 orang siswa
yang dapat mencapai atau melebihi batas KKM.
N-gain yang diperoleh sebesar 18,97%. Kalau kita
perhatikan data tersebut memang terjadi
peningkatan rerata tetapi sama dengan hasil dari
bentuk soal pilihan ganda tadi bahwa secara
klasikal  masih belum tuntas. Terjadinya
peningkatan rerata baik dari hasil belajar maupun
kemampuan berpikir kritis itu sesuai dengan apa
yang dikemukakan oleh Roestiyah (1985) dalam
Praptiwi dkk (2012), bahwa model pembelajaran
inkuiri  dapat mendorong siswa berpikir dan
merumuskan hipotesis ,mendorong siswa untuk
berpikir dan bekerja atas inisiatifnya sendiri,
pembelajaran berpusat kepada siswa, memberikan
kepuasan kepada siswa karena siswa lebih
termotivasi dalam belajar.
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Untuk pengamatan pada karakter religius
dapat dilihat pada tabel. Dari tabel tersebut dapat
diketahui bahwa secara umum sikap religius pada
siswa belum membudaya atau belum menjadi
kebiasaan. Kebiasaan berdoa, mengucapkan
syukur, memberi salam, mengungkapkan
kekaguman dan merasakan keberadaan Tuhan,
lebih banyak berada pada kategori (MT) atau
mulai terlihat.

Tabel  Hasil Pengamatan Karakter
Religius
Kategori A B C D E
MK (Menjadi
Kebiasaan)

- - - - -

MB (Mulai
Berkembang)

8 8 9 - 5

MT (Mulai
Terlihat)

21 21 16 22 22

BT (Belum
Terlihat)

- - 4 7 4

Keterangan :
A= Berdoa
B= Mengucapkan syukur
C= Memberi Salam
D= Mengungkapkan kekaguman
E= Merasakan Keberadaan Tuhan

Dari grafik berikut lebih mudah
diperhatikan bahwa karakter religius siswa subyek
penelitian ini paling banyak berada  pada kategori
MT (Mulai Terlihat). Seharusnya untuk siswa
seusia sekolah menengah ini paling tidak sudah
pada kategori MB (Mulai Berkembang), terutama
untuk kebiasaan memberi salam. Dari grafik
tersebut juga dapat diketahui bahwa  masih ada
kelompok siswa yang berada pada kategori BT(
Belum Terlihat) untuk sikap mengungkapkan
kekaguman dan merasakan keberadaan Tuhan.

Hal ini terjadi mungkin saja karena siswa
belum terbiasa dengan sikap-sikap religius yang
dimaksud. Bisa saja hal ini di pengaruhi oleh
lingkungan keluarga atau lingkungan dimana
siswa bertempat tinggal. Karena itu menjadi
sebuah tantangan bagi peneliti untuk
mengupayakan bagaimana caranya agar sikap atau

karakter religius ini dapat lebih berkembang. Salah
satu caranya adalah dengan lebih sering
memberikan contoh atau gambaran-gambaran
karakter religius kepada siswa. Karakter religius
ini tentunya masih dapat berkembang seiring
dengan perkembangan emosional siswa seperti
yang dikemukakan oleh Rousseau dalam
Suryabrata (2004), bahwa pada  usia 12 sampai
dengan 15 adalah periode pendidikan akal dan 15
sampai dengan 20 adalah periode pembentukan
watak dan pendidikan agama. Jadi tentunya
karakter religius masih akan terus dapat
berkembang.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut: (1) hasil belajar
belum mencapai batas ketuntasan secara klasikal.
Hanya ada 5 orang Siswa (17,24 %)yang mampu
mencapai batas Ketuntasan Minimal. Gain yang
diperoleh sebesar 18,02 % (2) Kemampuan
berpikir kritis belum berkembang secara baik
hanya ada 3 (10,34%).orang siswa yang memiliki
kemampuan berpikir kritis. (3) Karakter Religius
belum berkembang secara optimal, secara umum
siswa hanya berada pada kategori MT (Mulai
Terlihat).
Saran

Berdasarkan penelitian ini disarankan: (1)
agar peneliti dapat mengembangkan model
pembelajaran inkuiri dengan lebih baik lagi;(2)
Persiapan dan kecukupan waktu perlu diperhatikan
dalam melaksanakan sebuah penelitian.
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Abstrak

Penelitian deskriptif ini bertujuan mengukur hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa pada
pembelajaran dengan topik Klasifikasi makhluk hidup di SMP Negeri 23 Banjarmasin. Subyek
penelitian siswa  kelas VII F berjumlah 35 orang siswa. Penetapan subyek dilakukan secara
purposive. Penelitian menggunakan model inkuiri terbimbing  sebanyak 4 kali pembelajaran.  Data
hasil belajar ditetapkan berdasarkan KKM yang berlaku di sekolah (70%), sedangkan kemampuan
berpikir kritis secara kategorikal. Hasil penelitian menunjukkan 1) ketuntasan belajar siswa pada
pembelajaran topik klasifikasi makhluk hidup belum tuntas. 2) Kemampuan berpikir kritis sebagian
besar (77,14%) masih kurang dan sebagian kecil (22,86 %) tergolong baik. Indikator yang diukur
meliputi keterampilan  1) Merumuskan masalah, 2) Merumuskan jawaban sementara 3), Menuliskan
alat dan bahan 4) Menuliskan prosedur kerja 5), Melakukan pengamatan 6), Mengumpulkan data
Menganalisis data dan  7) Membuat kesimpulan.

Kata kunci: hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, model inkuiri terbimbing.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, penerapan kurikulum
2013 mengarah pada konsep pembelajaran  “integrative
science”. Konsep ini didasarkan pada beberapa teori
belajar, antara lain teori behaviorisme, teori perolehan
informasi, dan teori psikologi kognitif
(konstruktivisme). Pada hakekatnya, kurikulum adalah
deskripsi tujuan dan kompetensi yang ingin dicapai
setelah ketika seorang individu menyelesaikan sebuah
kegiatan  belajar.  Untuk mencapai tujuan yang disusun
dalam kurikulum, seorang guru dituntut untuk
menciptakan situasi belajar yang disesuaikan dengan
karakteristik siswa dan isi materi yang akan diajarkan
dalam bentuk model pembelajaran yang  dilengkapi
dengan sumber belajar dan media yang mendukung.
Berikutnya, yang tak kalah penting dalam proses
pembelajaran selanjutnya adalah penyusunan instrumen
evaluasi pembelajaran.

Dalam pelaksanaanya, kegiatan pembelajaran
IPA diharapkan mengeksplorasi kemampuan peserta
didik dalam ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Ketiga ranah ini  memiliki muatan proses psikologis
yang berbeda. Sikap adalah hasil dari aktivitas
menerima, menjalankan, menghargai, menghayati dan
mengamalkan. Pengetahuan didapatkan dari kegiatan

yang bersifat ingatan, pemahaman, penerapan, analisis
dan evaluasi. Sedangkan keterampilan berasal dari
aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar,
menyaji dan mencipta. Pendekatan yang digunakan
untuk pencapaian ketiga ranah inilah yang disebut
pendekatan ilmiah /scientific. (Buku Guru IPA Kelas
VII, 2014: 2)

Dalam proses pembelajaran, konsep IPA yang
disampaikan belum banyak dimanfaatkan oleh siswa
untuk memecahkan masalah yang mereka temukan.
Siswa juga relatif belum bisa memanfaatkan
pengetahuan IPA yang mereka miliki untuk
mennyelesaikan setiap masalah yang muncul  dalam
kehidupan nyata. Menurut catatan PISA (Program for
International Student Assesment) tahun 2006,  siswa di
Indonesia dalam literasi IPA menempati ranking ke-50
dari 57 negara peserta dengan skor rata-rata 393. (Hayat
& Yusuf dalam Asih, 2014: 11) Sementara itu, aspek
IPA yang dinilai oleh PISA bertujuan untuk mengetahui
kompetensi siswa dalam menemukan dan mengenali
karakteristik masalah ketika memahami fenomena alam
dan lingkungan serta memanfaatkan kemampuannya
dalam proses tersebut.

Rendahnya pencapaian hasil belajar siswa di
Indonesia dalam IPA dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu
karakteristik siswa dan keluarga, kemampuan membaca,
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motivasi belajar, minat dan konsep diri, strategi belajar,
tingkat kehadiran dan rasa memiliki (Hayat & Yusuf
dalam Asih, 2014: 11). Dari faktor-faktor tersebut, yang
memegang peran sangat penting adalah lingkungan
belajar siswa yang dituangkan dalam bentuk strategi
yang dirancang guru untuk mengeksplorasi kemampuan
yang dimiliki siswa dalam mempelajari dan
memanfaatkan konsep IPA tersebut ketika memahami
lingkungan.

Menurut Kong dan Winnie So (2008) secara
umum Inkuiri mampu membawa siswa dalam
memahami masalah, serta melakukan penyelidikan
untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal
ini siswa harus mempunyai dasar yang kuat mengenai
pengetahuan faktual, pemahaman terhadap fakta yang
ditemukan serta memiliki gagasan-gagasan yang
menjadi landasan untuk  mengorganisasikan
pengetahuan, memfasilitasinya dan menerapkannya.
Dengan demikian, kegiatan penelitian sangat
bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan
kemampuan berpikir kritis siswa dengan mempelajari
subyek pengetahuan sehingga bisa  dipahami dan
dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan siswa
dalam bidang penyelidikan.

Lohner, dkk., (2005) menjelaskan bahwa
tujuan utama pembelajaran sains adalah membantu
siswa mengenali dunia nyata  secara  ilmiah serta
mengarahkan pola  kerja ilmiah agar tidak terjadi
miskonsepsi ilmu sebagai kumpulan fakta. Lohner, dkk.,
(2005) juga mengungkapkan bahwa pembelajaran yang
menggunakan model inkuiri mampu memberikan
pengalaman otentik bagi siswa untuk mengkonstruksi
pengetahuan,  mengevaluasi hipotesis yang mereka buat
serta menemukan kesimpulan sendiri.

Menurut McBride, dkk., 2012. Pembelajaran
sains menggunakan model inkuiri dengan melibatkan
proses sains  dan keterampilan dapat membantu siswa
dalam menerapkan keterampilannya. Siswa dibantu
dalam belajar dan menerapkan proses tersebut dengan
cara melaksanakan penyelidikan berbasis masalah yang
didesain untuk mempelajari konsep-konsep sains. Guru
memandu siswa untuk menjawab masalah-masalah yang
muncul  dalam bentuk investigasi. Penggunaan inkuiri
yang dirancang seperti ini dikenal dengan istilah disebut
sebagai 'Penemuan terbimbing'. Guru memandu siswa
hingga menemukan konsep sains yang telah ditetapkan
oleh guru.

Pembelajaran dengan model inkuiri dapat
memberikan kesempatan yang sangat luas untuk
membentuk pengetahuan  melalui diskoveri. Menurut
Zaini dalam Wiwin (2013) bahwa siswa sangat mudah
untuk mengingat kembali pengetahuan yang mereka
bentuk sendiri. Pengetahuan tersebut akan lekat dalam
ingatan mereka lebih lama dibandingkan dengan
pengetahuan yang mereka peroleh hanya berdasarkan
pendengaran semata.

Hasil belajar erat hubungannya dengan
pencapaian ketika mendapatkan kemampuan yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
ditetapkan. Hal ini berarti bahwa tugas pokok guru
adalah mendesain instrumen penilaian yang dapat
mengukur keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan
pembelajaran tersebut. Hasil penilaian ini merupakan

dasar yang dapat dipakai untuk memperbaiki dan
mengembangkan program pembelajaran berikutnya
(Wina : 2011).

Secara umum langkah-langkah yang dilakukan
dalam proses pembelajaran inkuiri terbimbing adalah: 1)
Merumuskan masalah; guru membimbing siswa dalam
menentukan topik masalah yang berhubungan dengan
materi yang akan disampaikan; 2) membuat hipotesis;
guru memandu siswa untuk menemukan jawaban
sementara terhadap masalah yang sudah dirumuskan; 3)
mengumpulkan data; 4) menganalisa data berdasarkan
fakta dan teori-teori yang terkait; 5) membuat
kesimpulan serta mengkomunikasikannya kepada siswa
lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
hasil kognitif dan kemampuan berpikir kritis siswa pada
pembelajaran IPA dengan topik Klasfikasi makhluk
hidup dengan menerapkan model inkuiri terbimbing
pada siswa kelas VIIF SMP Negeri 23 Banjarmasin.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa
selama 4 kali pertemuan dievaluasi pada pertemuan
kelima melalui soal pilihan ganda sebanyak 10 soal dan
LKS yang dikerjakan siswa secara individual. Data hasil
belajar kognitif siswa disesuaikan dengan standar KKM
yang ditetapkan pihak sekolah sebesar 70%, sedangkan
kemampuan berpikir kritis siswa diklasifikasikan dalam
kategori kurang sekali (< 60), kurang (60-69,99), baik
(70-79,99), sangat baik (80-100).

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 23
Banjarmasin. Subyek penelitian adalah siswa kela VIIF
berjumlah 35 orang pada mata pelajaran IPA Terpadu
pada topik Klasifikasi Makhluk Hidup. Pengambilan
data dilaksanakan pada bulan November 2014,
disesuaikan dengan jadwal pelajaran IPA Terpadu di
SMP Negeri 23 Banjarmasin untuk kelas VIIF.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Belajar Kognitif  Produk

No Nama
Hasil Belajar

KKM
Pre tes Pos tes

1. Abdul Khalid 20 30 TT
2. Adam Baihaqie 50 50 TT
3. Agus Gilang N. 10 30 TT
4. Ahmad Andin F. 60 80 T
5. Aliansyah 30 30 TT
6. Anida 40 60 TT
7. Duwi Hartati 40 40 TT
8. Fitriyana 60 60 TT
9. Fitriyeti 50 50 TT
10. Hakiki Noor 30 70 T
11. Hidayat 00 00 TT
12. Husin Armando 60 60 TT
13. Ibnu Thahir 30 30 TT
14. Islamy Adi M. 40 70 T
15. Liana 50 80 T
16. M. Fitrah R 30 30 TT
17. Maulana 40 40 TT
18. Miftahul Arifin 40 60 TT
19. Mubarak 60 60 TT
20. M. Fadillah 20 20 TT
21. M. Nabil Rahman 40 40 TT
22. M. Raihan 50 50 TT
23. M. Raisan A.G 60 60 TT
24. M. Risky Dani 50 50 TT
25. M. Rivaldhi 50 50 TT
26. M.Risky Fauzi 50 50 TT
27. Noor Hayati 40 60 TT
28. Nurul Hiklmah 00 00 TT
29. Raisya Audina 40 50 TT
30. Renny Aulia 50 50 TT
31. Rindu 50 50 TT
32. Rosyidah 50 50 TT
33. Salafudin Azmi 30 30 TT
34. Sy. Fauziah Assegaf 40 40 TT
35. Vera Melinda 60 60 TT

Ketuntasan belajar siswa pada Tabel 1 jauh di bawah KKM yang ditetapkan atau hanya 4 orang yang tuntas (11,43

%). Selebihnya 31 orang (88,57 %) masih belum tuntas.

Tabel 2. Rata-rata kemampuan berpikir kritis

No Nama
Skor materi

Rata-rata
Kate-

gori1 2 3 4 5 6 7
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1 Abdul Khalid 3.88 3.63 5.88 4.29 3.25 5.06 4.88 4.41 ks

2 Adam Baihaqi 6.06 6.81 8.31 8 5.56 8.25 9 7.43 b

3 Agus Gilang N. 5.19 5.56 8.38 7.64 8.06 7.19 8.13 7.16 b

4 Ahmad Andin 7.94 8 8.38 8.71 5.94 6.75 8.69 7.77 b

5 Aliansyah 4.69 5.09 6.69 5.89 4.44 6.5 7.47 5.82 ks

6 Anida 0 0 5.88 7.64 5.06 6.5 8.06 4.73 ks

7 Duwi Hartati 4 4.31 5.13 5.93 3.19 5.56 6.5 4.95 ks

8 Fitriyana 5.44 4.38 8.44 6.64 5.44 6.69 8.06 6.44 k

9 Fitriyeti 4.31 4.31 6.75 7.5 5.25 5.56 7.38 5.87 ks

10 Hakiki Noor 4.5 4.69 7 6.43 4.63 7 7.81 6.01 k

11 Hidayat 0 0 0 0 3.25 0 3.44 0.96 ks

12 Husin Armando 3.81 4.31 6.5 7.07 4.5 6.19 8.56 5.85 ks

13 Ibnu Thahir 4.75 5.19 7.69 7.43 5.25 6.63 8.63 6.51 k

14 Islamy Adi M. 6.88 7.38 8.56 8.64 7.94 8.88 9.06 8.19 bs

15 Liana 3.31 4.75 7.06 7.21 5.69 6.06 7.56 5.95 ks

16 M. Fitrah R 2.5 3.5 5.88 4.71 2.88 2.75 4.63 3.83 ks

17 Maulana 5.38 12.9 8.44 7.64 6 6.88 8.19 7.92 b

18 Miftahul A. 5.13 4.13 7.31 6.93 4.31 6.88 7.63 6.04 k

19 Mubarak 6.38 5.38 7.5 7.29 8 7.75 7.88 7.17 b

20 M. Fadillah 4.88 4.78 7.25 6.86 4.88 4.75 7.47 5.84 ks

21 M. Nabil  R. 5 4.19 7.19 6.36 4.44 4.88 7.06 5.59 ks

22 M. Raihan 5.88 5.5 7.31 8 5.75 6.75 7.88 6.72 k

23 M. Raisan A.G 5 5.94 7.5 6.64 6.75 6.94 7.88 6.66 k

24 M. Risky Dani 4.81 5.06 7.06 6.21 6.38 6.5 7.56 6.23 k

25 M. Rivaldhi 4.94 5.31 7.31 8.5 4.44 6.63 8 6.45 k

26 M.Risky Fauzi 4.06 4.94 6.69 6.5 4.5 6.31 7 5.71 ks

27 Noor Hayati 5.38 5 7.31 8.14 7.06 7 7.94 6.83 k

28 Nurul Hiklmah 0 0 6.44 5.86 2.81 3.88 6 3.57 ks

29 Raisya Audina 5.63 6.13 7 8.07 7 7.13 8.56 7.07 b

30 Renny Aulia 6 5.44 9 7.93 5.31 8.75 9.5 7.42 b

31 Rindu 3.75 4.63 6.38 7.21 6.13 4.53 6.38 5.57 ks

32 Rosyidah 4.75 5.13 6.13 7.86 6.13 5.19 7.94 6.16 k

33 Salafudin A. 3.5 3.56 4.88 2.07 3.13 3.63 4.44 3.60 ks

34 Sy. Fauziah A. 0 0 7.38 6.07 0 4.81 7 3.61 ks

35 Vera Melinda 5.13 5.88 5.94 6.79 6.06 5.38 7.88 6.15 k

Keterangan: 1) ks = kurang sekali; k = kurang; b = baik; bs = baik sekali

2) kategori: kurang sekali (< 60), kurang (60-69,99), baik (70-79,99), sangat baik (80-

100)

Kemampuan berpikir kritis meliputi  1)
Merumuskan masalah, 2) Merumuskan jawaban
sementara 3), menuliskan alat dan bahan 4) Menuliskan
prosedur kerja 5), Melakukan pengamatan 6),

Mengumpulkan data Menganalisis data 7) Membuat
Kesimpulan.

Berdasarkan Tabel 2.  Kemampuan berpikir
kritis siswa dengan 7 indikator memperlihatkan
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sebanyak 16 siswa (45,71 %) termasuk dalam kategori
kurang sekali, 11 siswa (31,43%) termasuk dalam
kategori kurang, 7 siswa (20%) termasuk dalam kategori
baik dan 1 siswa (2,86%) termasuk dalam kategori baik
sekali.

Faktor utama penyebab rendahnya hasil yang
dicapai siswa, baik dari segi kemampuan kognitif
maupun kemampuan berpikir kritis adalah siswa belum
terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan model inkuiri ini. Faktor lain yang
menjadi penyebab adalah jumlah siswa dalam kelas
cukup banyak. Seperti yang diungkapkan J.W. Mc.
Bride et al. (2012) bahwa besarnya jumlah siswa dalam
satu kelas akan menjadi kendala untuk kelancaran
proses pembelajaran inkuiri. Selain itu, sempitnya
waktu yang disediakan baik pada saat KBM maupun
penilaian turut mempengaruhi rendahnya hasil yang
diperoleh. Hal ini terlihat jelas pada sikap siswa
menjelang waktu pembelajaran dan penilaian hampir
berakhir, sementara mereka belum bisa menyelesaikan
tugas, sehingga beberapa bagian tertentu mereka
selesaikan tanpa melalui pemikiran yang matang. Selain
itu banyaknya istilah dalam Bahasa Latin yang terdapat
dalam materi ini menjadi masalah tersendiri, karena
sebagian besar istilah tersebut baru mereka dapatkan
dalam pembelajaran ini

Hasil ini hampir sejalan dengan penelitian Ika,
dkk. (2012) di SMP Negeri 14 Surakarta yang
menggambarkan bahwa meskipun secara garis besar
siswa mampu mendapatkan nilai di atas KKM yang
ditetapkan pihak sekolah, namun tidak ada pengaruh
penerapan model inkuiri terbimbing melalui metode
eksperimen dan demonstrasi terhadap prestasi belajar
dan kemampuan analisis kategori tinggi dan rendah
dalam pembelajaran IPA. Tetapi hasil penelitian ini
bertentangan dengan banyak hasil penelitian
pembelajaran lain yang menggunakan model yang
sama. Penelitian Norhasanah (2011) menunjukkan
bahwa penerapan pembelajaran berbasis inkuiri
terbimbing menunjukkan pengaruh positif terhadap
hasil belajar siswa pada topik ekosistem.  Penelitian L.
Praptiwi, dkk. (2012) menggambarkan bahwa
pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing yang
ditunjang “my own dictionary” dapat meningkatkan
unjuk kerja siswa. Nuryana (2012) yang melakukan
penelitian tentang pengaruh strategi inkuiri terbimbing
terhadap hasil belajar siswa ditinjau dari keterampilan
observasi siswa kelas X di SMAN Kebakkramat
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
dalam penerapan model pembelajaran ini terhadap hasil
belajar biologi untuk ranah kognitif, afektif, dan
psikomotor. Wiwin, dkk. (2013) menyatakan bahwa
penerapan inkuiri terbimbing mampu meningkatkan
keterampilan proses sains dasar siswa. Pendapat ini
didasarkan atas hasil penelitian mereka pada siswa kelas
VIII SMPN 7 Surakarta. Di Yunani, hasil penelitian
senada diperoleh Vlassi & Karaliota (2012) yang
melakukan riset tentang perbandingan pembelajaran
dengan model inkuiri terbimbing dengan model
pembelajaran tradsional, dimana hasil analisis statistik
menunjukkan supremasi yang signifikan dari inkuiri
terbimbing terhadap model pembelajaran tradisional
dalam hal struktur materi.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF
MODEL TWO STAY TWO STRAY (TSTS) UNTUK
MENINGKATKAN ASPEK KOGNITIF DAN ASPEK

AFEKTIF SISWA DALAM  PEMBELAJARAN BIOLOGI

Rikha Mas’ulah

Guru Biologi MA Bilingual Batu
Email : rikha_masulah72@yahoo.com

Abstrak

Upaya untuk meningkatkan aspek kognitif maupun aspek afektif siswa dapat dilakukan dengan
pembelajaraan kooperatif, dimana pembelajaran koperatif (cooperative learning) merupakan
pendekatan pengajaran melalui penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam
memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai tujuan belajar. Salah satu model pembelajaran
kooperatif adalah model two stay two stray (TSTS), dimana pemilihan model two stay two stray
(TSTS) karena model tersebut memiliki kelebihan yaitu keterlibatan siswa sangat besar dalam proses
pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator, artinya tidak ada campur tangan guru yang terlalu
jauh dalam penyampaian materi terhadap siswa. Dari sini siswa diharapkan keaktifannya dalam
diskusi untuk memecahkan masalah dari materi yang dipelajarinya. Kemampuan akademik siswa
yang heterogen dimanfaatkan sebagai acuan untuk membentuk kelompok belajar kooperatif. Tahapan
dalam pembelajaran kooperatif model two stay two stray (TSTS) adalah persiapan, presentasi guru,
kegiatan kelompok, presentasi kelas dan evaluasi. Dalam tahapan kegiatan kelompok tersebut siswa
diberi kesempatan untuk saling diskusi atau bertanya jawab dengan temannya. Hasil dari penerapan
pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model two stay two stray (TSTS)
mampu meningkatkan aspek kognitif dan aspek afektif siswa yaitu, dengan cara memberikan suasana
belajar diskusi yang menyenangkan, kesempatan kepada siswa untuk belajar aktif melakukan
pertukaran informasi dan materi dengan sesama teman, menyampaikan gagasan kepada teman,
menyampaikan jawaban dan pertanyaan terhadap permasalahan diskusi, serta membutuhkan
kerjasama dalam kelompok.

Kata kunci : kooperatif, two stay stray, aspek kognitif, aspek afektif

PENDAHULUAN
Dalam pembelajaran  guru mencoba memfokuskan pada
upaya menuangkan pengetahuan yang dimiliki guru
sebanyak mungkin kepada siswa. Waktu yang
digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi
biologi 2x45 menit, kemudian memberikan sub pokok
dan penjelasan seperlunya kepada siswa, setelah itu
dilanjutkan dengan latihan-latihan soal yang terdapat di
buku paket. Pada saat guru menjelaskan materi ada
beberapa siswa yang mendengarkan, sebagian siswa
yang duduk dibelakang terlihat ramai dan bergurau
dengan temannya. Mereka berbicara sendiri dan tidak
mendengarkan penjelasan guru. Apabila mereka diawasi
oleh guru, maka siswa tersebut seolah-olah sedang
mendengarkan penjelasan guru dengan membuka-buka
buku paketnya dan serius memperhatikan pelajaran.
Sebagian siswa juga ada yang mendengarkan penjelasan
guru dengan mencocokkan catatan yang ditulis oleh
guru di papan tulis dengan buku paket yang mereka
miliki. Pertanyaan yang dilontarkan oleh siswa  sebatas
menanyakan bagaimana cara menyelesaikan jawaban

soal yang ada dalam buku paket. Siswa lebih terfokus
dengan latihan-latihan soal pada buku paket saja. Guru
dinilai kurang mengajak siswa menghubungkan materi
Biologi yang sedang dipelajari dengan permasalahan
yang ada dalam kehidupan nyata yang terkait dengan
Biologi. Guru kurang mengajak siswa untuk melakukan
diskusi dan memberikan kesempatan kepada mereka
untuk saling bertukar pendapat antar siswa dalam
mempelajari materi Biologi.

Upaya untuk meningkatkan aspek kognitif
maupun aspek afektif siswa dapat dilakukan dengan
pembelajaraan kooperatif, dimana Menurut Holubeci

pembelajaran koperatif (cooperative learning)
merupakan pendekatan pengajaran melalui penggunaan
kelompok kecil siswa untuk bekerjasama dalam
memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai tujuan
belajar. Menurut Johson pada umumnya hasil penelitian
dari penggunaan metode pembelajaran kooperatif akan
menghasilkan prestasi yang lebih tinggi, hubungan yang
lebih positif, dan penyesuaian psikologis yang lebih
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baik daripada suasana belajar yang penuh dengan
persaingan.

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah
model two stay two stray (TSTS), dimana pemilihan
model two stay two stray (TSTS) karena model tersebut
memiliki kelebihan yaitu keterlibatan siswa sangat besar
dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai
fasilitator, artinya tidak ada campur tangan guru yang
terlalu jauh dalam penyampaian materi terhadap siswa.
Dari sini siswa diharapkan keaktifannya dalam diskusi
untuk memecahkan masalah dari materi yang
dipelajarinya. Kemampuan akademik siswa yang
heterogen dimanfaatkan sebagai acuan untuk
membentuk kelompok belajar kooperatif. Tahapan
dalam pembelajaran kooperatif model two stay two
stray (TSTS) adalah persiapan, presentasi guru,
kegiatan kelompok, presentasi kelas dan evaluasi.
Dalam tahapan kegiatan kelompok tersebut siswa diberi
kesempatan untuk saling diskusi atau bertanya jawab
dengan temannya. Seperti yang telah diketahui bahwa
anggota dalam kelompok disusun berdasarkan
kemampuan akademik. Hal ini dimaksudkan agar siswa
yang berkemampuan akademik yang tinggi dapat
membagikan pengetahuannya kepada teman yang
berkemampuan rendah dan sedang. Dalam
pembelajaran ini siswa dapat melakukan diskusi dan
tanya jawab dalam kelompok.

Dengan adanya pembelajaran ini siswa yang
berkemampuan sedang dan rendah tidak perlu
bergantung kepada guru tetapi dapat belajar secara
mandiri maupun kelompok untuk saling bertukar fikiran
dengan teman sekelasnya sehingga dapat meningkatkan
aspek kognitif dan aspek afektif siswa
a. Hakikat Biologi
Ilmu pengetahuan berkembang karena hakikat manusia
yang serba ingin tahu. Mengembangkan ilmu
pengetahuan tidak harus berawal dari nol, melainkan
bisa dari hasil penelitian orang lain asal sesuai dengan
karakteristik sains itu sendiri. Biologi bagian dari sains
yang memiliki karakteristik yang sama dengan ilmu
sains lainnya. Adapun karakteristik ilmu pengetahuan
alam termasuk biologi

Dapatkah dikatakan bahwa Biologi adalah ilmu?
Jawabannya, ya dan hampir semua ahli mengatakan
demikian. Tetapi apakah yang dimaksud dengan ilmu?
Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun
secara sistematis dengan menggunakan kekuatan
pemikiran (logika).

Kemudian Biologi sudah memenuhi syarat-syarat
ilmu alam dan dapat didefinisikan Biologi adalah ilmu
yang mempelajari makhluk hidup dan interaksi antar
makhluk tak  hidup dengan lingkungannya.
b. Pembelajaran Kooperatif
Penelitian tentang kooperatif telah dilakukan pada

tahun 1920 oleh Social Psychological, tetapi penelitian
secara spesifik dalam aplikasi dikelas baru dimulai pada
tahun 1970. Pada saat itu empat kelompok peneliti
mulai meneliti dan mengembangkan metode
pembelajaran kooperatif dalam kelas. Sejak saat itu para
peneliti diseluruh dunia mulai menerapkan
pembelajaran kooperatif dalam kegiatan belajar

mengajar didalam kelas, dan pembelajaran kooperatif
adalah pembelajaran yang sangat cocok.

Ada beberapa definisi pembelajaran kooperatif
yang dikemukakan oleh beberapa ahli pendidikan.
Menurut Holubec pembelajaran koperatif (cooperative
learning) merupakan pendekatan pengajaran melalui
penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerjasama
dalam memaksimalkan kondisi belajar dan mencapai
tujuan belajar. Menurut Johson pada umumnya hasil
penelitian dari penggunaan metode pembelajaran
kooperatif akan menghasilkan prestasi yang lebih
tinggi, hubungan yang lebih positif, dan penyesuaian
psikologis yang lebih baik daripada suasana belajar
yang penuh dengan persaingan dan memisah-misahkan
siswa.

Sedangkan cooperative learning merupakan
sistem pengajaran yang memberikan kesempatan
kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama
siswa dalam tugas-tugas terstrukturii. Lie juga menyebut
“cooperative learning sebagai sistem pembelajaran
gotong-royong”. Dalam sistem pembelajaran ini, guru
hanya bertindak sebagai fasilitator. Dengan ringkas
Abdurahman dan Bintoro mengatakan bahwa
“pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang
secara sadar dan sistematis mengembangkan interaksi
yang silih asah, silih asih, dan silih asuh antar sesama
siswa sebagai latihan hidup di dalam masyarakat nyata.”
c. Model Two Stay Two Stray (TSTS)
Salah satu teknik atau model pembelajaran kooperatif
adalah model two stay two stray (TSTS) atau dua
tinggal dua tamu. Model pembelajaran dua tinggal dua
tamu ini dikembangkan oleh spencer kagan pada tahun
1992. struktur dua tinggal dua tamu memberi
kesempatan kepada kelompok untuk membagi hasil dan
informasi dengan kelompok lain. Hal ini dilakukan
karena banyak kegiatan belajar mengajar yang diwarnai
dengan kegiatan-kegiatan individu. Siswa bekerja
sendiri dan tidak diperbolehkan melihat pekerjaan siswa
yang lain. Padahal dalam kenyataan hidup di luar
sekolah, kehidupan dan kerja manusia saling
bergantung satu sama lainnya.

Adapun langkah-langkah pembelajaran kooperatif
model two stay two stray (TSTS) atau dua tinggal dua
tamu adalah sebagai berikut.
1. Siswa bekerjasama dalam kelompok secara

heterogen seperti biasa.
2. Setelah selesai, dua siswa dari masing-masing

kelompok akan meninggalkan kelompoknya dan
bertamu ke kelompok lain.
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Gambar 2.1. Alur Diskusi dengan Model Two Stay Two Stray (TSTS).
Keterangan:

1A,   2A : Siswa yang tetap tinggal di kelompok awal
3A,   4A : Siswa yang bertamu ke kelompok lain.

3. Dua siswa yang tinggal dalam kelompok bertugas
membagikan hasil kerja dan infomasi mereka
ketamu mereka.

4. Tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka
sendiri dan melaporkan temuan mereka dari
kelompok lain.

Penyajian gambar skema diskusi model two stay
two stray (TSTS) yang akan dilakukan dalam kelas
secara lebih rinci seperti pada Gambar 2.1 tentang alur
perpindahan diskusi dengan model two stay two stray
(TSTS).

Pembelajaran kooperatif model dua tinggal dua
tamu terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut.
1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini, hal yang dilakukan guru
adalah membuat RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran), sistem penilaian, menyiapkan LKS
(lembar kerja siswa) dan membagi siswa ke dalam
beberapa kelompok dengan masing-masing
beranggotakan 4 siswa dan setiap anggota kelompok
harus heterogen dalam hal jenis kelamin dan prestasi
belajar.

2. Presentasi guru
Pada tahap ini, guru menyampaikan indikator
pembelajaran dan menjelaskan materi secara garis
besarnya sesuai dengan rencana pembelajaran yang
telah dibuat sebelumnya.

3. Kegiatan kelompok
Dalam kegiatan ini, pembelajarannya menggunakan
lembar kegiatan yang berisi tugas-tugas yang harus
dipelajari oleh tiap-tiap siswa dalam satu kelompok.

Setelah menerima lembar kegiatan yang berisi
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan
konsep materi dan klasifikasinya, siswa
mempelajarinya dalam kelompok kecil yaitu
mendiskusikan masalah tersebut bersama-sama
anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok
menyelesaikan atau memecahkan masalah yang
diberikan dengan cara mereka sendiri. Masing-
masing siswa boleh mengajukan pertanyaan dan
menjawab pertanyaan dari temannya. Kemudian dua
dari empat anggota dari masing-masing kelompok
meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke
kelompok yang lain secara terpisah, sementara dua
anggota yang tinggal dalam kelompok bertugas
membagikan hasil kerja dan informasi mereka ke
tamu mereka. Setelah memperoleh informasi dari
dua anggota yang tinggal, tamu mohon diri dan
kembali ke kelompok masing-masing dan
melaporkan temuan dari kelompok lain serta
mencocokkan hasil kerja mereka.

4. Presentasi kelompok
Setelah belajar dalam kelompok dan menyelesaikan
permasalahan yang diberikan, salah satu kelompok
mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya untuk
dikomunikasikan atau didiskusikan dengan
kelompok lainnya. Dalam hal ini masing-masing
siswa boleh mengajukan pertanyaan dan
memberikan jawaban atapun tanggapan kepada
kelompok yang sedang mempresentasikan hasil
diskusinya. Kemudian guru membahas dan
mengarahkan siswa ke jawaban yang benar.
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5. Evaluasi kelompok dan penghargaan
Pada tahap evaluasi ini, untuk mengetahui seberapa
besar kemampuan siswa dalam memahai materi
yang telah diberikan dapat dilihat dari seberapa
banyak pertanyaan yang diajukan dan ketepatan
jawaban yang telah diberikan atau diajukan

Suatu model pembelajaran pasti memiliki
kekurangan dan kelebihan. Adapun kelebihan dari
pembelajaran kooperatif model two stay two stray
(TSTS) adalah sebagai berikut dapat diterapkan pada
semua kelas / tingkatan, 2) kecenderungan belajar siswa
menjadi lebih bermakna, 3) lebih berorientasi pada
sikap dan keaktifan, 4) membantu meningkatkan
prestasi belajar.

Sedangkan kekurangan dari pembelajaran
kooperatif model two stay two stray (TSTS) adalah
sebagai berikut: 1) membutuhkan waktu yang relatif
cukup lama, 2) siswa cenderung tidak mau belajar
kelompok dan menyerahkan tugas kepada satu siswa
dalam kelompk tersebut, 3) bagi guru membutuhkan
banyak persiapan materi, tenaga, dan waktu. 4) guru
cenderung kesulitan dalam pengelolaan kelas.

Cara mengatasi kekurangan pembelajaran
kooperatif model dua tiggal dua tamu, maka sebelum
pembelajaran guru terlebih dahulu mempersiapkan dan
membentuk kelompok-kelompok yang heterogen
ditinjau dari segi jenis kelamin dan kemampuan
akademis. Dari sisi jenis kelamin, ada dua kelompok
yang terdapat siswa laki-laki dan siswa perempuannya.
Dari hal kemampuan akademis, dalam satu kelompok
terdiri dari satu orang berkemampuan akademis tiggi,
dua orang dengan kemampuan sedang, dan satu orang
berkemampuan kurang. Dengan pembentukan
kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk
saling mengajar dan saling mendukung sehingga
memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya
satu orang yang berkemampuan akademis tinggi yang
diharapkan dapat membatu anggota kelompoknya.
d. Aspek Kognitif
Belajar merupakan usaha yang dilakukan setiap
manusia dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan.
Belajar akan menimbulkan perubahan perilaku yang
diperoleh melalui pengetahuan dan wawasan. Belajar
merupakan aktivitas mental yang berlangsung dalam
interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan
perubahan dalam pengetahuan dan pemahaman,
keterampilan dan nilai sikap. Dalam proses belajar
diharapkan akan diperoleh hasil belajar berupa
perubahan tingkah laku baik dalam kognitif, afektif,
maupun psikomotorik. Aspek kognitif adalah suatu nilai
yang menunjukkan hasil yang tertinggi dalam belajar
yang dicapai menurut kemampuan anak dalam
mengerjakan sesuatu pada saat tertentu pula.

Dalam belajar terdapat pula tiga masalah
pokok yaitu: (1) masalah mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya belajar, (2) masalah mengenai
bagaimana belajar itu berlangsung dan prinsip mana
yang dilaksanakan, (3) masalah mengenai hasil belajar.
Dua masalah pokok yang pertama berkenaan dengan
proses belajar yang sangat berpengaruh kepada masalah
pokok ketiga, dengan demikian bagaimana peristiwa
terjadinya proses belajar akan menentukan hasil belajar
siswa.

e. Penerapan Pembelajaran Kooperatif model Two
Stay Two Stray (TSTS) untuk Meningkatkan
Aspek kognitif dan aspek afektif siswa.

Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model
two stay two stray (TSTS), dimana pemilihan model
two stay two stray (TSTS) karena model tersebut
memiliki kelebihan yaitu keterlibatan siswa sangat besar
dalam proses pembelajaran. Guru hanya berperan
sebagai fasilitator, artinya tidak ada campur tangan guru
yang terlalu jauh dalam penyampaian materi terhadap
siswa. Dari sini siswa diharapkan keaktifannya dalam
diskusi untuk memecahkan masalah dari materi yang
dipelajarinya. Kemampuan akademik siswa yang
heterogen dimanfaatkan sebagai acuan untuk
membentuk kelompok belajar kooperatif. Tahapan
dalam pembelajaran kooperatif model two stay two
stray (TSTS) adalah persiapan, presentasi guru,
kegiatan kelompok, presentasi kelas dan evaluasi.

Pada tahap persiapan siswa akan dituntut untuk
selalu hadir dalam pembelajaran dan datang tepat
waktu, siswa juga dituntut untuk selalu membawa bahan
ajar berupa buku biologi dari berbagai penerbit yang
akan digunakan oleh kelompoknya untuk
menyelesaikan tugas permasalahan sebagai bahan
diskusi. Dalam tahapan persiapan dengan menggunakan
model two stay two stray (TSTS) ini jelas melatihkan
siswa terhadap aspek afektif tentang sikap ketepatan
hadir saat pembelajaran dan kelengkapan sumber bahan
ajar. dengan melatihkan aspek afektif tersebut secara
tidak langsung juga akan mempengaruhi terhadap aspek
kognitif siswa, yang mana dengan ketepatan hadir dan
kelengkapan bahan ajar akan membuat siswa akan dapat
mengikuti proses pembelajaran lebih baik dan memiliki
kesiapan belajar lebih tinggi sehingga siswa akan lebih
mudah dalam belajar.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan inti dari
model pembelajaran two stay two stray (TSTS) yaitu
diskusi kelompok. Pada tahapan diskusi kelompok
siswa diberi tugas untuk menyelesaikan tugas LKS.
Pada tahapan ini aspek afektif jelas sangat dilatihkan
kepada siswa yaitu bagaimana kerja sama kelompok
dan diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas
tersebut, keaktifan siswa dalam mencari jawaban dari
sumber belajar juga sangat dituntut dalam tahapan ini
untuk menyelesaikan tugas LKS. Dengan melatihkan
aspek afektif tersebut maka aspek kognitif juga
ditingkatkan pada tahapan ini karena pada saat tahapan
tersebut siswa akan berupaya untuk membaca bahan
ajar dan saling bertukar informasi dengan temannya
mengenai temuan jawaban LKS, dengan kegiatan
tersebut otomatis pengetahuan siswa akan sangat
bertambah.

Pada kegiatan kelompok juga ada tahapan yang
sangat penting yaitu kegiatan bertamu dan menerima
tamu. Pada tahapan ini siswa akan bertukar dengan
kelompok lain untuk saling berdiskusi kembali dan
saling mencari informasi mengenai jawaban LKS. Pada
tahapan ini jelas aspek afektif kembali dilatihkan
kepada siswa terutama pada perilaku siswa untuk aktif
tanya jawab guna menggali informasi dari kelompok
lain. Aspek kognitif dalam tahapan ini juga dilatihkan
yaitu dengan saling bertukar informasi mengenai materi
diskusi dan jawaban LKS maka otomatis pengalaman,
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wawasan dan khususnya pengetahuan siswa akan
bertambah.

Secara umum pembelajaran model two stay two
stray (TSTS) juga memiliki dampak sertaan jangka
panjang yang cukup bagus, dimana dengan
pembelajaran ini akan melatih siswa untuk dapat
mengkoordinir dirinya sendiri untuk lebih aktif dalam
belajar secara mandiri tidak hanya bergantung untuk
belajar dari guru saja atau tidak beranggapan bahwa
guru hanya satu-satunya sumber belajar, tetapi siswa
dapat belajar sendiri dari buku, teman maupun
lingkungan disekitarnya. Hal positif ini tentunya akan
membantu meningkatkan aspek kognitif dan aspek
afektif siswa dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

PENUTUP
Simpulan
Hasil dari penerapan pembelajaran dengan
menggunakan pembelajaran kooperatif model two stay
two stray (TSTS) mampu meningkatkan aspek kognitif
dan aspek afektif siswa dalam pembelajaran biologi
yaitu, dengan cara memberikan suasana belajar diskusi
yang menyenangkan, kesempatan kepada siswa untuk
belajar aktif melakukan pertukaran informasi dan materi
dengan sesama teman, menyampaikan gagasan kepada
teman, menyampaikan jawaban dan pertanyaan
terhadap permasalahan diskusi, serta membutuhkan
kerjasama dalam kelompok.
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Abstrak

Di era globalisasi dimana persaingan akan semakin terbuka antar negara seperti Asean Free Trade
Area (AFTA), World Trade Organization (WTO), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC),  maka
Indonesia harus mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk bersaing dengan negara lain.
Sementara negara lain sudah menghasilkan sumber manusia yang handal, kita masih berkutat dengan
perangkat untuk menghasilkannya. Rendahnya mutu pendidikan akan berpengaruh pada produk yang
dihasilkannya, hal ini terbukti dalam keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in
International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student
Assessment (PISA) sejak tahun 1999 menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia yang tidak
menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini
disebabkan antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat
dalam kurikulum Indonesia. Oleh karena Kurikulum 2013 yang berbasis pada kompetensi dan
karakter hadir untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Perubahan Kurikulum tentunya
berimplikasi pada proses pembelajaran dan penilaian yang dilakukan sekarang ini. Harapannya
dengan sistem penilaian yang baik dalam hal ini penilaian autentik akan mendorong pendidik untuk
mengajar yang lebih baik sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar lebih giat dan pada
akhirnya berdampak pada meningkatnya mutu pendidikan.

Kata Kunci : Kurikulum 2013, penilaian authentik, pembelajaran, mutu pendidikan

Abstract

In the era of globalization where the competition will be open between countries such as the ASEAN
Free Trade Area (AFTA), the World Trade Organization (WTO), the Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC), the Indonesian Human Resources must prepare to compete with other
countries. While other countries have resulted in reliable human resources , we are still struggling
with the tools to produce it. The low quality of education will affect the products it produces, it is
evident in Indonesia's participation in the study: International Trends in International Mathematics
and Science Study (TIMSS) and the Programme for International Student Assessment (PISA) since
1999 show that the performance of Indonesian children not encouraging in recent times and the
report issued by TIMSS and PISA. The amount of test material in the TIMSS and PISA asked not
included in the curriculum of Indonesia. Therefore, in 2013 curriculum based on competence and
character comes to improving the quality of education in Indonesia. Curriculum change of course has
implications for the learning and assessment process carried out today. Hopefully with a good
assessment system in this case Authentik assessment will encourage educators to teach better so that
learners are motivated to study harder and ultimately have an impact on increasing the quality of
education.

Key Words : 2013 Curriculum, Authentik assessment, learning, education quality

PENDAHULUAN
Pada tahun 2013 Pemerintah melalui Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Prof. Dr. Ir.
Mohammad Nuh, DEA melakukan gebrakan dengan
meluncurkan Kurikulum 2013 untuk menggantikan

kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum  2006. Namun
demikin Kurikulum 2013 ini tidak lantas harus
dilaksanakan oleh seluruh sekolah yang ada di
Indonesia tetapi diujicobakan terlebih dahulu pada
beberapa sekolah yang kemudian dijadikan sebagai pilot
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project. Pada tahun 2014 Pemerintah memutuskan
supaya seluruh sekolah baik negeri maupun swasta
untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Tetapi di tahun
yang sama, setelah pergantiaan kepemimpinan
pemerintahan melalui Anies Rasyid Baswedan selaku
menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan
Menengah memutuskan untuk memberhentikan
pelaksanaan Kurikulum 2013 bagi sekolah yang baru
melaksanakan selama 1 semester namun bagi sekolah
pilot project yang telah melaksanakan Kurikulum 2013
selam 3 semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.
Hal ini diperkuat dengan Permendikbud Nomor 160
Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun
2006 dan Kurikulum 2013.

Terlepas dari permasalahan pelaksanaan
Kurikulum 2013 yang masih kontroversi, Kurikulum
2013 merupakan kurikulum yang kemunculannya
diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di
Indonesia. Bagaiamana tidak miris dalam Permendikbud
Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah disebutkan dalam
keikutsertaan Indonesia di dalam studi International
Trends in International Mathematics and Science Study
(TIMSS) dan Program for International Student
Assessment (PISA) sejak tahun 1999 menunjukkan
bahwa capaian anak-anak Indonesia yang tidak
menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang
dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan
antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di
TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum
Indonesia.

Lahirnya kurikulum ini menjawab tantangan dan
pergeseran paradigma pembangunan dari abad ke-20
menuju abad ke-21. Kurikulum 2013 bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat berbangsa, bernegara dan peradaban
dunia (Kunandar, 2013)

Ada hal yang mendasar yang membedakan
Kurikulum 2013 dengan Kurikulum 2006 adalah sistem
pembelajaran yang dilakukan berdasar pada pendekatan
ilmiah. Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013
tentang Standar Proses disebutkan untuk memperkuat
pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik
antar pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata
pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning).
Untuk memperkuat kemampuan peserta didik untuk
menghasilkan karya konstektual, baik individu maupun
kelompok maka sangat disarankan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya
berbasis pemecahan masalah (project based learning.
Sedang dalam penilaian proses pembelajaran
menggunakan pendekatan penilaian autentik (authentic
assesment) yang menilai kesiapan siswa, proses dan
hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga
komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas,
gaya, dan perolehan belajar siswa atau bahkan mampu
menghasilkan dampak instruksional (instructional

effect) dan dampak pengiring (nurturant effect) dari
pembelajaran.

Dengan melihat permasalahan diatas maka perlu
adanya pemahaman tentang apa dan bagaimana
penilaian autentik dan pembelajaran dalam Kurikulum
2013. Adakah relevansi antara penilaian autentik dan
pembelajaran serta yang terpenting apakah penilaian
autentik dan pembelajaran yang ditekankan dalam
Kurikulum 2013 dapat memperbaiki mutu pendidikan.

PEMBAHASAN
1. Mutu Pendidikan
Salah satu gebrakan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA di
tahun 2013 adalah menghadirkan Kurikulum 2013
untuk menggantikan Kurikulum 2006. Walaupun terjadi
pro kontra dalam pelaksanaannya Kurikulum 2013 pun
tetap dilaksanakan. Yang menjadi pertanyaan adalah
adakah yang salah dengan Kurikulum 2006 atau dengan
kata lain apakah pendidikan kita mengalami penurunan
atau bahkan gagal? Pertanyaan ini wajar kita
pertanyakan karena tentu bukan tanpa alasan Kurikulum
2013 diberlakukan untuk menggantikan Kurikulum
2006.

Dalam Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013
tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
disebutkan dalam keikutsertaan Indonesia di dalam studi
International Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS) dan Program for International
Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999
menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia yang
tidak menggembirakan dalam beberapa kali laporan
yang dikeluarkan TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan
antara lain banyaknya materi uji yang ditanyakan di
TIMSS dan PISA tidak terdapat dalam kurikulum
Indonesia.

Sementara itu dalam kehidupan di masyarakat ada
kecenderungan terjadinya dekadensi moral, seperti
perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme,
kecurangan dalam ujian, anarkis dan berbagai tindakan
tidak baik lainnya. Hal ini kalau dibiarkan maka
keberadaan kita sebagai bangsa dan negara terancam
eksistensinya. Para pakar pendidikan mengkhawatirkan
kita sebagai bangsa sedang menuju kehancuran dengan
ditandai sikap dan perilaku sebagian masyarakat yang
cenderung amoral dan kurang menghargai nilai-nilai
kemanusiaan (Kunandar, 2014). Bahkan Mulyasa
(2014) mengungkapkan bahwa pendidikan nasional
telah gagal dalam membentuk nilai-nilai karakter
bangsa terhadap peserta didik.

Atas dasar itu untuk meningkatkan mutu
pendidikan, Pemerintah menghadirkan Kurikulum 2013
yang berbasis karakter dan kompetensi. Dengan
Kurikulum 2013 diharapkan nantinya peserta didik
memiliki penguasaan terhadap kompetensi tertentu dan
berkarakter sehingga menjadi bangsa yang bermartabat
dan mempunyai daya saing dalam percaturan global.
Upaya pemerintah yang lain adalah dengan menerbitkan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 untuk
menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun
2005 tentang Standart Nasional Pendidikan. Standar
Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam
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perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan
dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang
bermutu.

Crosby (Amtu, 2013) menyebutkan mutu yaitu
sesuai dengan yang diisyaratkan atau distandartkan.
Suatu produk memiliki kualitas apabila memiliki
standart kualitas yang telah ditentukan. Standart kualitas
meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi.
Sedang menurut Koswara dan Triatna (Amtu, 2013)
mutu sebagai kondisi yang terkait dengan kepuasan
pelanggan terhadap barang atau jasa yang diberikan
oleh produsen. Lebih luas dari itu, konsep mutu
ditetapkan oleh produsen sebagai pembuat atau pemberi
jasa didasarkan atas spesifikasi yang telah ditentukan
oleh produsen.

Mutu pendidikan pada dasarnya terdiri atas
berbagai indikator dan komponen yang saling berkaitan.
Komponen dan variabel yang menentukan terwujudnya
mutu pendidikan yang baik secara umum masih
dikaitkan dengan sistem, kurikulum, tenaga pendidik,
peserta didik, proses belajar mengajar, anggaran, sarana
prasarana pendidikan, lingkungan belajar, budaya
organisasi, kepemimpinan dan lain sebagainya. Mutu
pendidikan tidak diukur hanya dengan hasil ujian atau
test peserta didik, karena memiliki rangkaian yang
saling berhubungan mulai dari input, proses, output dan
outcome (Amtu, 2013).

Menurut Sumantrie (Amtu, 2013) mutu pendidikan
adalah konsep yang kompleks karena mutu pendidikan
memiliki banyak dimensi, menyangkut serangkain
proses dan menunjukkan berbagai indikator yang harus
dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu mutu pendidikan
hanya bisa dijelaskan melalui berbagai perspektif.
Sedang menurut Jalal dan Supriadi (Amtu, 2013)
kebijakan program untuk meningkatkan mutu daan
relevansi pendidikan meliputu empat aspek : kurikulum,
tenaga kependidikan, sarana pendidikan dan
kepemimpinan satuan pendidikan.

Penetapan standar kompetensi dan standar mutu
pendidikan nasional merupakan merupakan jaminan
bagi laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
produktivitas nasional. Disamping itu, merupakan acuan
penyelenggaraaan serta bentuk akuntabilitas sekolah
dan pemerintah daerah kepada masyarakat, yang
memberikan kebebasan kepada guru dan kepada kepala
sekolah untuk berkreasi sesuai dengan kemampuan
masing-masing (Mulyasa, 2014). Munculnya Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan merupakan
langkah pemerintah untuk menata sistem standarisasi
pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 menyebutkan Standar Nasional Pendidikan adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Quisumbing (Mardapi, 2012) kualitas
pendidikan adalah proses yang bersifat dinamik, tidak
statis dan bukan berupa produk akhir. Tingkat kualitas
ditentukan oleh tuntttan manyarakat dan perkembngan
ilmu pengetahuan dan tehnologi serta seni. Oleh karena
itu upaya untuk meningkatkan mutu/kualitas pendidikan
diusahakan berkesinambungan dan terus menerus

karena bila saat ini pendidikan berkualitas belum tentu
di masa yang akan datang pendidikan tetap berkualitas.

Dalam Standar Nasional Pendidikan meliputi
delapan standart yaitu :
1) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

2) Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup
materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai
Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu.

3) Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk
mencapai Standar Kompetensi Lulusan adalah
kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.

4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah
kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan
kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam
jabatan.

5) Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria
mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat
beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel
kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan
berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6) Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan,
kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai
efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
pendidikan.

7) Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai
komponen dan besarnya biaya operasi satuan
pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

8) Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria
mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen
penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Adanya Standar Nasional Pendidikan bertujuan
menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat (Mulyasa,
2014). Berbicara masalah tujuan pembelajaran dengan
mutu pembelajaran, sering timbul salah tafsir dalam
kehidupan masyarakat, yaitu hanya dikaitkan dengan
nilai/angka hasil ujian dan kelulusan. Kecenderungan
yang ada menunjukkan bahwa suatu lembaga
pendidikan dianggap bermutu bila tingkat kelulusannya
dalam ujian dalam Ujian Nasional mencapai 100% dan
nilai yang diperoleh siswa tinggi (Muchtar, 2010). Pola
pikir masyarakat ini pun sebetulnya dibentuk oleh
kebijakan Pemerintah sendiri, karena selama ini
Pemerintah menggunakan Ujian Nasional (UN) sebagai
alat ukur mutu pendidikan. Artinya Pemerintah hanya
menggunakan aspek kognitif saja dalam
pengukurannya. Menurut Mulyasa (2014) Ujian
Nasional (UN) merupakan kebijakan Pemerintah dalan
bidang pendidikan untuk menentukan standart mutu
penddidikan. Berkaitan dengan aspek yang dinamis,
seperti budaya kondisi sosial ekonomi, bahkan politik
dan keamanan, sehingga akan selalu rentan terhadap
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perbedaan dan kontroversi sejalan dengan
perkembangan masyarakat.

Menurut Mardapi (2012) upaya meningkatkan
kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui peningkatan
kualitas pembelajaran dan kualitas sistem penilaiannya.
Keduanya saling terkait, sistem pembelajaran yang baik
akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas
pembelajaran ini dapat dilihat dari assesmentnya.
Selanjutnya sistem penilaian atau assesment yang baik
akan mendorong pendidik untuk mengajar yang lebih
baikdan memotivasi peserta didik untuk belajar yang
lebih baik. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan
kualitas pendidikan diperlukan sistem assesment yang
baik.
2. Pembelajaran Dalam Konteks Kurikulum 2013
Dengan berlakunya Kurikulum 2013 yang
menggantikan Kurikulum 2006 tentunya akan merubah
pola pendekatan baik dalam pembelajaran maupun
penilaian. Karena Kurikulum 2013 ini berbasis pada
karakter dan kompetensi maka pembelajaran dan
penilaiannya dilakukan sesuai dengan tuntutan
Kurikulum 2013.

Dilihat dari berbagai sudut pandang, pembelajaran
memiliki makna yang berbeda. Pertama, dilihat dari
sudut pandang behavioristik, pembelajaran diartikan
sebagai proses pengubahan tingkah laku siswa melalui
pengoptimalan lingkungan sebagai sumber stimulus
belajar. Kedua, dari sudut pandang teori kognitif,
pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun oleh
guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang
dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam
mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya
meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi
pelajaran. Ketiga, dari sudut pandang teori
interaksional, pembelajaran adalah proses interaksi
peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada
suatu lingkungan belajar. Kempat, dari sudut pandang
konsep aktivitas, pembelajaran adalah serangkaian
aktivitas yang dilakukan oleh siswa agar sguna
mencapai hasil belajar tertentu di bawah bimbingan,
arahan dan motivassi guru (Abidin, 2014)

Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013
tentang Standar Proses disebutkan proses pembelajaran
pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian
kompetensi lulusan.

Oleh karena itu guru sebagai tenaga pendidik harus
mengerti tentang tugas pokok guru. Menurut Kunandar
(2013) tugas pokok guru dalam pembelajaran meliputi :
a. Menyusun Perencanaan Pembelajaran

Proses belajar mengajar yang baik harus didahului
dengan persiapan yang baik, tanpa persiapan yang
baik rasanya sulit rasanya menghasilkan
pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, sudah
seharusnya guru sebelum mengajar menyusun

perencanaan atau perangkat pembelajaran.
Perencanaan yang harus disusun oleh guru antara
lain menyusun program tahunan, program semester,
silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP).

b. Melaksanakan Program Pembelajaran
Melaksanakan program pada dasarnya
mengimplementasikan program yang telah disusun
dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini
berarti keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang
telah disusun, terutama silabus dan RPP. Dalam
mengelola kelas menurut Permendikbud Nomor 65
Tahun 2013 disebutkan:
1) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk

peserta didik seduai dengan tujuan dan
karakteristik proses pembelajaran.

2) Volume dan intonasi suara guru dalam proses
pembelajaran harus dapat didengar dengan baik
oleh peserta didik.

3) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas
dan mudah dimengerti oleh peserta didik.

4) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan
kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.

5) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan,
kenyamanan, dan keselamatan dalam
menyelenggarakan proses pembelajaran.

6) Guru memberikan penguatan dan umpan balik
terhadap respons dan hasil belajar peserta didik
selama proses pembelajaran berlangsung.

7) Guru mendorong dan menghargai peserta didik
untuk bertanya dan mengemukakan pendapat.

8) Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.
9) Pada tiap awal semester, guru menjelaskan

kepada peserta didik silabus mata pelajaran; dan
10)Guru memulai dan mengakhiri proses

pembelajaran sesuai dengan waktu yang
dijadwalkan.

Sedang RPP terdiri dari tiga kegiatan yakni
pendahuluan, inti dan penutup

c. Melaksanakan Penilaian Hasil Belajar
Penilaian hasil belajar secara esensial bertujuan
untuk mengukur keberhasilan pembelajaran yang
dilakukan oleh guru dan sekaligus mengukur
keberhasilan peserta didik dalam penguasaan
kompetensi yang telah ditentukan. Menurut Arends
(Ratumanan, 2006) penilaian (assesment) biasanya
mengacu pada pengumpulan informasi dan sintesis
oleh guru mengenai siswanya dan kelasnya.
Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013
tentang Standar Proses disebutkan penilaian proses
pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian
autentik (authentic assesment)yang menilai kesiapan
siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut
akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan
belajar siswa atau bahkan mampu menghasilkan
dampak instruksional (instructional effect) dan
dampak pengiring (nurturant effect) dari
pembelajaran.

d. Melakukan Analisis Hasil Belajar
Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis
terhadap hasil penilaian peserta didik. Analisis hasil
belajar ada dua bentuk yakni menganalisis
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keakuratan instrumen yang digunakan untuk
melakukan penilaian dan menganalisis tingkat
tingkat ketuntasan yang dicapai peserta didik.
Menganalisis keakuratan instrumen bertujuan untuk
melihat tingkat validitas instrumen. Hal ini
dilakukan dengan melihat tingkat kesukaran dan
daya beda soal. Dengan demikian akan diperoleh
instrumen yang baik, yaitu intrumen yang mampu
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
secara akurat dan objektif. Selanjutnya instrumen-
instrumen (butir soal) yang sudah dianalisis
dimasukkan ke dalam bank soal (kumpulan soal)
yang bisa dipakai pada kesempatan lain dengan
modifikasi ulang.
Sedangkan analisis tingkat ketuntasan pencapaian
kompetensi peserta didik bertujuan untuk
memetakan berapa banyak peserta didik yang sudah
menguasai kompetensi yang ditentukan dan berapa
banyak peserta didik yang belum menguasai
kompetensi yang ditentukan. Dari informasi tersebut
dipergunakan untuk penyusunan program tindak
lanjut bagi peserta didik yang sudah tuntas maupun
yang belum tuntas.

e. Melaksanakan Program Tindak Lanjut
Program tindak lanjut diperuntukkan bagi peserta
didik yang sangat tuntas dan belum tuntas. Sangat
tuntas artinya peserta didik yang mencapai nilai jauh
melampaui KKM. Jika KKM yang ditentukan 70,
Maka peserta didik yang nilainya 90 ke atas dapat
dikategorikan sangat tuntas. Peserta didik yang
masuk kategori sangat tuntas diberikan program
pengayaan, seperti proyek yang berkaitan dengan
materi yang relevan, mengerjakan latihan-latihan
yang sulit atau juga dijadikan tutor sebaya.
Sedangkan bagi peserta yang belum tuntas,yakni
masih belum mencapai KKM mengikuti program
remedial. Sebelum melakukan remedial, terlebih
dahulu diidentifikasi untuk melihat permasalahan
yang dihadapi peserta didik yang mengikuti program
remedial.
Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013
tentang Standar Proses disebutkan hasil penilaian
otentik dapat digunakan oleh guru untuk
merencanakan program perbaikan (remedial),
pengayaan (enrichment), atau pelayanan konseling.
Selain itu, hasil penilaian otentik dapat
digunakansebagai bahan untuk memperbaiki proses
pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian
Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan
saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat:
angket, observasi, catatan anekdot, dan refleksi.

Pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013
diorientasikan agar siswa mengembangkan sikap,
ketrampilan dan pengetahuan siswa. Untuk itu
diperlukan pembelajaran yang kreatif dan aktif sehingga
berpikir kritis, terampil berkomunikasi dan
kreativitasnya akan berkembang. Minimal ada 5 model
pembelajaran yang menjadi model inti dalam
pembelajaran kurikulum 2013. Kelima model tersebut
adalah model proses saintifik, model intregatif
berdiferensiasi, model multiliterasi, model multisensori,
dan model kooperatif (Abidin, 2014)

Sedang menurut Mulyasa (2014) implementasi
Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam
pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai
pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan
pembelajaran kontekstual (contextual teaching and
learning), bermain peran, pembelajaran partisipatif
(participative teaching and learning), belajar tuntas
(mastery learning), dan pembelajaran konstruktivisme
(constructivisme teaching and learning).
3. Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran

Kurikulum 2013
Penilaian (assessment) adalah proses pengumpulan
berbagai data yang bisa memberikan gambaran
perkembangan belajar siswa (Kunandar, 2014). Menurut
Salvia dan Ysseldike (Dantes, 2008) penilaian
(assesment) adalah suatu proses mengumpulkan data
dengan tujuan agar dapat dilakukan keputusan mengenai
suatu objek. Penilaian (assessment) adalah proses
pengumpulan berbagai data dan informasi yang bisa
memberikan gambaran atau petunjuk terhadap
perkembangan pengalaman belajar peserta didik
(Supriatna dalam Nurcahyani, 2013).

Penilaian dalam proses pembelajaran antara lain
sebagai kegiatan menghimpun fakta-fakta dan dokumen
belajar peserta didik yang dapat dipercaya untuk
melakukan perbaikan program, apabila kegiatan
penilaian tersebut terjadi sebagai bagian dari program
pembelajaran di kelas. Oleh karena penilaian berfungsi
membantu guru untuk merencanakan kurikulum dan
pengajaran di dalam program belajar mengajar, maka
kegiatan penilaian membutuhkan informasi bervariasi
dari setiap individu dan atau kelompok peserta didik
serta guru. Guru dapat melakukan penilaian dengan cara
mengumpulkan catatan yang diperoleh melalui
pertemuan, observasi, portofolio, proyek, produk, ujian
serta data hasil interview dan survei (Surapranata,
2006).

Penilaian dalam Kurikulum 2013 didasarkan pada
Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar
Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian Pendidikan
bertujuan untuk menjamin :
1) perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan

kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan
prinsip-prinsip penilaian;

2) pelaksanaan penilaian peserta didik secara
profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan
sesuai dengan konteks sosial budaya; dan

3) pelaporan hasil penilaian peserta didik secara
objektif, akuntabel, dan informatif.

Standar Penilaian Pendidikan ini disusun sebagai acuan
penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan
Pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah.

Salah satu penekanan penilaian dalam Kurikulum
2013 adalah penilaian autentik (authentic assesment).
Dalam Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses disebutkan penilaian proses
pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian
otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan
siswa, proses, dan hasil belajar secara utuh.
Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan
menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar
siswa atau bahkan mampu menghasilkan dampak
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instruksional (instructional effect) dan dampak
pengiring (nurturant effect) dari pembelajaran.

Penilaian autentik menurut Mueller (Nurgiantoro
dalam Yunus, 2012) adalah suatu penilaian belajar yang
merujuk pada situasi atau konteks dunia nyata yang
memerlukan berbagai macam pendekatan untuk
memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan
bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu
macam pemecahan. Dengan kata lain, assessmen
autentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa
dalam bermacam-macam kemungkinan pemecahan
masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks dunia
nyata dan dalam suatu proses pembelajaran nyata.
Dalam suatu proses pembelajaran, penilaian autentik
mengukur, memonitor dan menilai semua aspek hasil
belajar (yang tercakup dalam domain kognitif, afektif
dan psikomotor), baik yang tampak sebagai hasil akhir
dari suatu proses pembelajaran, maupun berupa
perubahan dan perkembangan aktifitas, dan perolehan
belajar selama proses pembelajaran di dalam kelas
maupun diluar kelas.

Gulikers, Bastiaens dan Kirschner (2004)
menyatakan :

The definition of authentic assessment  is an
assessment requiring students to use the same
competencies, or combinations of knowledge,
skills, and attitudes, that they need to apply in
the criterion situation in professional life. The
level of authenticity of an assessment is thus
defined by its degree of resemblance to the
criterion situation. This idea is extended and
specified by the theoretical framework that
describes that an assessment can resemble a
criterion situation along a number of
dimensions.

Marhaeni (Yunus, 2014) mengungkapkan bahwa
secara garis besar penilaian autentik memiliki sifat-sifat
1) berbasis kompetensi yaitu penilaian yang mampu

memantau kompetensi seseorang
2) bersifat individual karena kompetensi tidak bisa

disamaratakan pada semua orang tetapi bersifat
personal

3) berpusat pada peserta didik karena direncanakan,
dilakukan dan dinilai oleh guru dengan melibatkan
secara optimal peserta didik sendiri

4) autentik (nyata, riil seperti kehidupan sehari-hari)
dan sesuai dengan proses pembelajaran yang
dilakukan

5) terintegrasi dengan proses pembelajaran
6) penilaian autentik bersifat on-going atau

berkelanjutan sehingga penilakian harus dilakukan
secara langsung pada saat proses belajar mengajar
berlangsung sehingga proses dan produk belajar
terpantau.

Beberapa karakteristik penilaian autentik menurut
Moon (2005) antara lain :
1) fokus pada materi yang penting, ide-ide besar atau

kecakapan-kecakapan khusus
2) merupakan penilaian yang mendalam
3) mudah dilakukan di kelas atau di lingkungan sekolah
4) menekankan pada kualitas produk atau kinerja

daripada jawaban tunggal

5) dapat mengembangkan kekuatan dan penguasaan
materi pembelajaran pada siswa

6) menyediakan banyak cara yang memungkinkan
siswa dapat menunjukkan kemampuannya sebagai
hasil belajar

7) pemberian skor penilaian didasarkan pada esensi
tugas.

Sedang menurut Mueller (Nurgiantoro, 2008)
penilaian autentik memiliki karakteristik sebagai berikut
1) misi sekolah adalah mengembangkan warga negara

yang produktif
2) untuk menjadi warga negara produktif, seseorang

harus mampu menunjukkan penguasaan melakukan
sesuatu secara bermakna dakam dunia nyata

3) sekolah mesti mengembangkan siswa untuk dapat
mendemonstrasikan kemampuan/ketrampilan
melakukan sesuatu

4) untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, guru
harus meminta siswa melakukan aktivitas tertentu
secara bermakna yang mencerminkan aktivitas di
dunia nyata

5) penilaian memandu pembelajaran, hal yang pertama
harus dilakukan guru adalah mempertimbangkan
tugas yang harus didemonstrasikan oleh siswa
sebagai bentuk penguasaan performa atas tugas
tersebut

Adapun prinsip-prinsip umum penilaian autentik
menurut Mochtar (2010) antara lain :
1) proses penilaian harus merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari proses pembelajaran
2) penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata,

bukan hanya masalah dunia sekolah
3) penilaian harus menggunakan berbagai ukuran,

metode dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik
dan esensi pengalaman belajar

4) penilaian harus bersifat holistik yang mencakup
semua aspek tujuan pembelajaran (kognitif, afektif
dan psikomotor).

Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta
didik yang menekankan pada apa yang seharusnya
dinilai, baik proses maupun hasil dengan berbagai
instrumen penilaian yang disesuaikan dengan
kompetensi yang ada di Standart Kompetensi (SK) atau
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).
Kurikulum 2013 ini mempertegas untuk melakukan
penilaian autentik (mengukur kompetensi sikap,
ketrampilan dan pengetahuan) yang sebelumnya lebih
sering menggunakan penilaian tradisional. Dengan
penilaian autentik peserta didik diharapkan menerapkan
konsep atau teori pada dunia nyata (Kunandar, 2014).
Pendekatan penilaian yang digunakan adalah
pembelajaran dalam konteks Kurikulum 2013 adalah
Penilaian Acuan Kriteria (PAK). PAK merupakan
penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (Abidin, 2014).

Perbedaan karakteristik penilaian tradisional dan
penilaiain autentik menurut Mueller (Nurgiantoro dalam
Nurcahyani, 2013) dipaparkan dalam tabel berikut.



604

Tabel 1. Karakteristik penilaian tradisional dan
penilaiain autentik

NO PENILAIAN
TRADISIONAL

PENILAIAN
AUTENTIC

1 Peserta didik harus
menguasai disiplin
keilmuan dan
ketrampilan tertentu

Peserta didik harus
mampu menunjukkan
penguasaan melakukan
sesuatu secara
bermakna dalam dunia
nyata

2 Guru mengajarkan
peserta didik disiplin
keilmuan dan
ketrampilan tertentu

Guru mengembangkan
peserta didik agar
mampu
mendemontrasikan
kemampuan atau
ketrampilan melakukan
sesuatu

3 Tingkat keberhasilan
peserta didik dinilai
melalui tes yang
hanya mengukur
tingkat penguasaan
keilmuan dan
ketrampilan tertentu
dari peserta didik

Tingkat keberhasilan
peserta didik dinilai
melalui kinerja yang
hanya mengukur segala
aktivitas peserta didik
secara bermakna yang
mencerminkan aktivitas
di dunia nyata

4 Kurikulum
menentukan
penilaian,
pengetahuan yang
harus dikuasai
ditentukan terlebih
dahulu

Penilaian menentukan
kurikulum, guru
terlebih dahulu
menentukan tugas-
tugas yang akan
dilakukan oleh peserta
didik untuk
menunjukkan
penguasaannya.

Dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013
tentang Standart Penilaian disebutkan teknik dan
instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi
sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.
1) Penilaian kompetensi sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap
melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman
sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan
jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi,
penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik
adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale)
yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa
catatan pendidik.
a) Observasi merupakan teknik penilaian yang

dilakukan secara berkesinambungan dengan
menggunakan indera, baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan menggunakan
pedoman observasi yang berisi sejumlah
indikator perilaku yang diamati.

b) Penilaian diri merupakan teknik penilaian
dengan cara meminta peserta didik untuk
mengemukakan kelebihan dan kekurangan
dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi.

Instrumen yang digunakan berupa lembar
penilaian diri.

c) Penilaian antar peserta didik merupakan teknik
penilaian dengan cara meminta peserta didik
untuk saling menilai terkait dengan pencapaian
kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa
lembar penilaian antarpeserta didik.

d) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam
dan di luar kelas yang berisi informasi hasil
pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan
peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan
perilaku.

Menurut Abidin (2014) jenis penilaian dengan
intrumen lembar penilaian antar peserta didik lebih
baik dibanding dengan penilaian observasi
langsung dan jurnal yang dibuat oleh guru. Melalui
instrumen ini, sikap siswa akan lebih terukur
dengan baik. Namun demikian, perlu mendapat
catatan bahwa siswa harus pula dibekali tentang
pentingnya kejujuran dalam memberikan penilaian
agar penilaian yang mereka berikan mampu
digunakan untuk mengembangkan sikap positif
teman mereka.

2) Penilaian Kompetensi Pengetahuan
Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui

tes tulis, tes lisan, dan penugasan.
a) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda,

isian, jawaban singkat, benar-salah,
menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian
dilengkapi pedoman penskoran.

b) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.
c) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah

dan/atau projek yang dikerjakan secara
individu atau kelompok sesuai dengan
karakteristik tugas.

Pengguanaan ragam penilaian untuk mengukur
pengetahuan hendaknya benar-benar diorientasikan
guna membangun kompetensi siswa. Penilaian
dengan demikian bukan hanya digunakan sebagai
alat ukur melainkan sebagai alat belajar. Lebih
lanjut, penilaian pengetahuan harus dikemas
seotentik mungkin agar peran pentingnya dalam
mengembangkan kualitas hasil dan proses
pembelajaran dapat dirasakan (Abidin, 2014).

3) Penilaian Kompetensi Keterampilan
Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui
penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut
peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi
tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek,
dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale)
yang dilengkapi rubrik.
a) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut

respon berupa keterampilan melakukan suatu
aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan
kompetensi.

b) Projek adalah tugas-tugas belajar (learning
tasks) yang meliputi kegiatan perancangan,
pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis
maupun lisan dalam waktu tertentu.

c) Penilaian portofolio adalah penilaian yang
dilakukan dengan cara menilai kumpulan
seluruh karya peserta didik dalam bidang
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tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk
mengetahui minat, perkembangan, prestasi,
dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun
waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk
tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian
peserta didik terhadap lingkungannya.

Yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan
instrumen penilaian menurut Permendikbud Nomor 66
Tahun 2013 harus memenuhi persyaratan:

1) substansi yang merepresentasikan kompetensi
yang dinilai;

2) konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis
sesuai dengan bentuk instrumen yang
digunakan; dan

3) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta
komunikatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

Johnson (Abidin, 2014) menjelaskan bahwa ada lima
langkah utama dalam mengembangkan penilaian
autentik antara lain 1) menentukan konten, 2)
mengembangkan tugas, 3) mengadministrasikan tes, 4)
menskor dan melaporkan dan 5) meninjau ulang.

Sedang Mueller (Nurgiantoro dalam Abidin 2014)
beserta Newmann (Abidin, 2014) mengungkapkan
sejumlah langkah yang perlu ditempuh dalam
pengembangan penilaian autentik, diantaranya :

1) Penentuan Standart
Standar dimaksudkan sebagai suatu pernyataan
tentang apa yang harus diketahui atau dapat
dilakukan pembelajar. Disamping standar ada
goal (tujuan umum) dan objectif (tujuan
khusus) dan standar berada diantara keduanya.
Standar dapat diobservasi (observable) dan
diukur (measurable) ketercapainnya.

2) Penentuan Tugas Autentik
Tugas autentik adalah tugas-tugas secara nyata
dibebankan kepada pemelajar untuk mengukur
pencapaian kompetensi yang dibelajarkan, baik
ketika kegiatan pembelajaran masih
berlangsung atau ketika sudah berakhir.
Pengukuran hasil pencapaian pemelajar yang
secar realistik dilakukan di kelas dapat bersifat
model tradisional atau autentik sekaligus
tergantung kompetensi dan indikator yang akan
diukur. Tugas autentik (authentic task) sering
disinonimkan dengan penilaian autentik
(authentic assessment) walaupun sebenarnya
cakupan makna yang kedua lebih luas.
Permasalahan yang segera muncul adalah
tugas-tugas atau model-model pengukuran apa
yang dapat dikategorikan sebagai tugas atau
penilaian autentik.
Semua kegiatan pengukuran pendidikan harus
mengacu kepada standar (standar kompetensi,
kompetensi dasar) yang telah ditetapkan.
Pemilihan tugas-tugas tersebut pertama harus
merujuk pada kompetensi yang akan diukur
pencapaiannya. Kedua, dan inilah khas
penilaian autentik, pemilihan tugas-tugas itu
harus mencerminkan keadaan atau kebutuhan
yang sesungguhnya di dunia nyata. Jadi dalam
sebuah penilaian autentik tekandung dua hal
sekaligus: sesuai dengan standar (kompetensi)

dan relevan (bermakna) dengan kehidupan
nyata.

3) Pembuatan Kriteria
Kriteria merupakan pernyataan yang
menggambarkan tingkat capaian dan bukti-
bukti nyata capaian subjek belajar dengan
kualitas tertentu yang diinginkan. Kriteria
lazimnya dibuat sebelum pelaksanaan
pembelajaran. Dalam kurikulum berbasis
kompetensi, kriteria lebih dikenal dengan
sebutan indikator.
Dalam penilaian autentik yang melibatkan dua
macam relevansi yaitu sesuai dengan
kompetensi dan bermakna dalam kehidupan
nyata, oleh karena itu kriteria atau indikator
penilaian yang dikembangkan harus juga
mengandung kedua tuntutan tersebut.
Pembuatan kriteria harus mengacu pada
ketentuan antara lain harus dirumuskan secara
jelas, singkat padat, dapat diukur artinya
menggunakan kata kerja operasional,
menunjuk pada tingkah laku hasil belajar
artinya apa yang harus dilakukan dan
bagaimana kualitas dituntut, terakhir sebaiknya
ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami
oleh subjek didik.

4) Pembuatan Rubrik
Rubrik dapat dipahami sebagai sebuah skala
perskoran (scoring scale) yang dipergunakan
untuk menilai kinerja subjek didik untuk tiap
kriteria terhadap tugas-tugas.
Dalam sebuah rubrik terdapat dua hal pokok
yang harus dibuat yaitu kriteria dan tingkat
capaian kinerja (level of performance) tiap
kriteria. Kriteria berisi hal-hal esensial standar
(kompetensi) yang ingin diukur tingkat capaian
kinerjanya yang secara esensial dan konkret
mewakili standar yang diukur capaiannya.
Kriteria harus dirumuskan atau dinyatakan
singkat padat, komunikatif, dengan bahasa
gramatikal, dan benar-benar mencerninkan hal-
hal esensial yang diukur.
Tingkat capaian kinerja umumnya ditunjukkan
dalam angka-angka, dan yang lazim adalah 1-3
atau 1-5, besar kecilnya angka sekaligus
menunjukkan tinggi rendahnya capaian. Rubrik
lazimnya ditampilkan dalam tabel, kriteria
ditempatkan di sebelah dan tingkat capaian di
sebelah kanan tiap kriteria yang diukur
capaiannya itu.

Dalam penelitian Nurcahyani (2013) tentang
Pengembangan Penilaian Autentik Guna Mengukur
Pengetahuan dan Kreativitas Dalam Pembelajaran
Fisika Pada Peserta Didik SMA Negeri Purwokerto
dilaporkan bahwa 82,97% merespon baik penggunaan
penilaian autentik dalam pembelajaran fisika dan
sisanya 17,03% kurang setuju dengan alasan mereka
kurang cocok dengan metode pembelajaran berbasisi
proyek. Ketercapaian penilaian proyek dalam mengukur
kreativitas peserta didik pada kerja proyek 1, 2, dan 3
adalah 80%, 81%, 79% dan dikonversikan ke dalam
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penilaian 3,21; 3,26 dan 3,16. Dan berdasar skala
penilaian ketercapaian penilaian proyek pada masing-
masing sub poko bahasan Suhu dan Kalor berkategori
baik dalam mengukur kreativitas peserta didik. Pada
hasil tes pengetahuan peserta didik, sebagian besar
peserta didik memperoleh nilai yang bagus dan telah
mencapai KKM, rerata skor nilai yang diperoleh dari
semua peserta didik sebesar 82,43 dimana KKM sebesar
75.

Dan dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa
penilaian autentik dan pembelajaran yang ditekankan
dalam Kurikulum 2013 mempunyai relevansi yang
sangat kuat. Pembelajaran dalam kurikulum 2013
ditekankan pada pembelajaran yang berbasis
kompetensi dan penguatan karakter. Untuk mengukur
ketercapaian peserta didik pada kompetensi yang
dipelajari, penilaian authentik adalah penilaian yang pas
untuk mengetahuinya. Dalam suatu proses
pembelajaran, penilaian autentik mengukur, memonitor
dan menilai semua aspek hasil belajar (yang tercakup
dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor), baik
yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses
pembelajaran, maupun berupa perubahan dan
perkembangan aktifitas, dan perolehan belajar selama
proses pembelajaran di dalam kelas maupun diluar kelas

PENUTUP
Simpulan
Kurikulum 2013 merupakan upaya dari Pemerintah
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan berbasis
pada karakter dan kompetensi Kurikulum 2013
menekankan penggunaan penilaian authentik dalam
penilaiannya. penilaian autentik mengukur, memonitor
dan menilai semua aspek hasil belajar (yang tercakup
dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor), baik
yang tampak sebagai hasil akhir dari suatu proses
pembelajaran, maupun berupa perubahan dan
perkembangan aktifitas, dan perolehan belajar selama
proses pembelajaran di dalam kelas maupun diluar
kelas.

Meningkatkan kualitas pendidikan dapat ditempuh
melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas
sistem penilaiannya (penilaian authentik). Keduanya
saling terkait, sistem pembelajaran yang baik akan
menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas
pembelajaran ini dapat dilihat dari assesmentnya.
Selanjutnya sistem penilaian atau assesment yang baik
akan mendorong pendidik untuk mengajar yang lebih
baikdan memotivasi peserta didik untuk belajar yang
lebih baik. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan
kualitas pendidikan diperlukan sistem assesment yang
baik.
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Abstrak
Kurikulum 2013 mengamanatkan esensi pembelajaran dengan pendekatan ilmiah (scientific
approach). Pembelajaran materi pewarisan sifat di kelas XII SMA saat ini masih belum optimal
menggunakan pendekatan saintifik karena tahap implementasi kurikulum 2013 yang bertahap. Artikel
ini memuat tentang deskripsi pendekatan saintifik ditinjau dari persepsi siswa terhadap Biologi serta
persepsi Guru dan siswa terhadap pendekatan saintifik pada Buku ajar dan pembelajaran di kelas.
Data didapatkan melalui angket yang diberikan kepada 20 siswa dan 2 Guru di Madrasah Aliyah
Negeri (MAN) Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan siswa sepakat bahwa Biologi merupakan
pelajaran hafalan yang mengindikasikan bahwa siswa belum menemukan relevansi  materi Biologi
dalam kehidupan dan hakikat Biologi sebagai suatu proses penemuan belum tercapai. Buku Biologi
yang mereka gunakan belum menunjang aktivitas pendekatan saintifik seperti porsi aktivitas ilmiah
dan keterampilan berpikir kreatif. Sebagian siswa memiliki persepsi yang menyenangkan tentang
pembelajaran Biologi di kelasnya dan sebagian lainnya tidak. Menurut Guru, dalam pembelajaran
siswa kurang diberi ruang yang cukup untuk menuangkan ide-ide/kreativitas mereka dalam kegiatan
percobaan dan pengamatan yang relevan dikarenakan kompleksitas dan banyaknya konten materi
serta keterbatasan waktu pembelajaran. Sarana pembelajaran seperti buku ajar yang masih belum
disajikan dalam format yang mendukung juga menjadi salah satu kendala sehingga pelaksanaan
kegiatan ilmiah dan pendekatan saintifik pada pembelajaran belum berjalan optimal.

Kata Kunci: Pendekatan saintifik, persepsi, guru, siswa

Abstract
Curriculum 2013 instructs learning essencial by using scientific approach. Nowadays, learning of
Heredity matter in XII Senior High School was not optimally using scientific approach since it is
gradually implemented. The article contains of scientific approach description in student’s perception
toward Biology, perception of teachers and students toward scientific approach in  textbook and
learning processes in the classroom. Data obtained from questionnaire that given to 20 students and 2
Biology teachers of XII of Madrasah Aliyah Negeri MAN Mojokerto. The result showed students
perception about Biology as memorizing learning that indicates students couldn’t find the relevance of
matter in their daily life and environment, additionally the nature of Biology as a discovery processes
has not been achieved yet. The textbook of Biology they used has not been supported scientific
approach like scientific activity level and creative thinking skill. The majority students have perception
of enjoying learning in classroom and the other have not. According to teacher, in learning processes
students have not has chance to explore and share their ideas or creativities in the relevant experiments
or observations because of the complexity, abundant content , and limited of time allocation.  The
textbook that presented in unsupported formation can be one of the constraints in implementing
scientific activities by using scientific approach in teaching learning processes.

Keywords: Scientific Approach, perception, student, teacher

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 adalah salah satu instrumen

strategis peningkatan mutu pendidikan (Kemendikbud,
2013). Pembelajaran yang diharapkan dari kurikulum

ini mengamanatkan esensi pendekatan ilmiah (scientific
appoach) yang diyakini sebagai sarana untuk
mengembangkan dan integrasi sikap (tahu mengapa),
pengetahuan (tahu apa), dan keterampilan (tahu
bagaimana) dari peserta didik. Adapun, pembelajaran
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yang berorientasi pendekatan saintifik merupakan
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar
peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum
atau prinsip-prinsip melalui tahapan-tahapan
mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan
masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan
berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan
dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip-
prinsip yang ditemukan (Kemendikbud, 2013).

Mata pelajaran biologi berkaitan dengan cara
mencari tahu dan memahami tentang alam secara
sistematis, sehingga biologi bukan hanya penguasaan
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan.
Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana
bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam
sekitarnya.

Jack Holbrook (2009) melalui karangannya
yang berjudul An Education Through Science
Approach to Promoting 21st Century Skill menyatakan
bahwa salah satu cara untuk meningkatkan minat pada
pelajaran Biologi khususnya dan sains umumnya,
adalah dengan menitikberatkan pada relevansinya
dalam kehidupan, Artinya siswa memahami
penerapannya dalam kehidupan dan lingkungan
mereka. Dalam hal ini, pengetahuan kognitif dan
keterampilan proses adalah dua hal yang penting untuk
dikuasai sebagai bagian dari perkembangan intelektual
siswa, sebagaimana perkembangan keterampilan
ditentukan oleh perkembangan individu dan
perkembangan keterampilan (skill) berkaitan dengan
situasi dan nilai sosial serta hubungan interpersonal.

Biologi sebagai bagian dari sains dimana sains
paling baik dipelajari dengan cara sebagaimana sains
itu ditemukan. Para saintis menemukan prinsip sains
dengan mengunakan pendekatan khusus yang
selanjutnya disebut dengan pendekatan ilmiah
(scientific approach). Dengan demikian, diharapkan
siswa dapat belajar Biologi dengan pendekatan ilmiah
yang mengacu pada pengembangan scientific skill
dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi
generasi-generasi  ilmuwan selanjutnya di masa yang
akan datang.

Menurut teori konstruktivis satu prinsip yang
paling penting dalam psikologi pendidikan adalah
bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan
pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa juga harus
membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya.
Guru dapat memberi siswa anak tangga yang membawa
siswa kepada pemahaman yang lebih tinggi, dengan
catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga
tersebut (Slavin, 2011).

Penelitian Vivian M.Y Cheng (2010) yang
berjudul Teaching Creative Thinking in Regular
Science Lesson: Potentials and Obstacles of Three
Different Approaches in an Asian Context
menunjukkan bahwa dari rancangan kegiatan dan
praktek pedagogis yang dikembangkan dan dengan
memanfaatkan tugas terbuka saintifik dapat
merangsang kemampuan berpikir divergen siswa,
imajinasi dan atribut kreatif lainnya. Keterlibatan siswa
dalam membuat beberapa hipotesis baru dapat
meningkatkan kemampuan berpikir divergen siswa
dalam penyelidikan ilmiah, sedangkan dari pendekatan
kognitif berpikir divergen merupakan esensi pemikiran
kreatif itu sendiri (Guildford, 1950; Torrance, 1974
dalam Filsaime 2008). Penelitian lain oleh Koray
(2009) membuktikan bahwa dalam laboratorium sains,
pengembangan kemampuan berpikir kreatif dapat
berkontribusi banyak pada keterampilan lain, seperti
kemampuan berpikir logis dan keterampilan proses
sains (Koray et al, 2009).

Materi hereditas/pewarisan sifat yang tercantum
dalam Kompetensi Dasar  (KD) siswa SMA kelas XII
merupakan salah satu materi yang dianggap sulit bagi
siswa karena melibatkan konsep-konsep abstrak serta
menggunakan perhitungan matematis. Hal ini
sebagaimana diungkapkan oleh Marie, Knippels dan
Kerths (2005) dalam penelitian mereka bahwa siswa
banyak mengalami kesulitan dalam materi genetika
karena kompleksitas dan penalaran logis yang
dibutuhkan (Marie-Christine P J Knippels, Arend Jan
Waarlo and Kerst Th Boersma, 2005). Karena itu,
diperlukan sarana sumber belajar dan pembelajaran
yang tepat untuk meningkatkan pencapaian kompetensi
siswa.

Pembelajaran materi pewarisan sifat di SMA
kelas XII saat ini masih belum menggunakan
pendekatan saintifik secara optimal karena tahap
implementasi kurikulum 2013 yang bertahap. Dengan
demikian, melihat sejauh mana penerapan pendekatan
saintifik dalam benak subjek dan objek pembelajaran
menjadi kajian penting dalam mengawali penelitian.
Artikel ini memuat tentang deskripsi pendekatan
saintifik ditinjau dari persepsi siswa terhadap Biologi
serta persepsi Guru dan siswa terhadap pendekatan
saintifik pada Buku ajar dan pembelajaran di kelas.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

yang menerapkan metode survey. Sampel dalam
penelitian ini adalah 20 siswa Madrasah Aliyah Negeri
(MAN) Mojokerto kelas XII IPA 5 dan 2 Guru Biologi
Kelas XII. Instrumen yang digunakan adalah angket
yang diberikan kepada siswa dan Guru. Data yang
diperoleh kemudian dipersentasekan dan dianalisis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Siswa terhadap Biologi, Pendekatan
Saintifik pada Buku Penunjang dan Pembelajaran
di Kelas

Data dikumpulkan dengan 4 macam pernyataan
tentang pendapat siswa terhadap Biologi dan Buku ajar,
serta 2 pernyataan untuk pembelajaran Biologi di kelas.
Pernyataan siswa terhadap Biologi meliputi “Biologi
merupakan pelajaran hafalan bagi saya”, sebanyak 100
% siswa menjawab ya. Pernyataan berikutnya tentang
persepsi siswa terhadap Biologi adalah “saya suka
melakukan percobaan Biologi”, pernyataan ini
mendapatkan jawaban ya sebanyak 85% dan terdapat
15% siswa yang menjawab tidak. Sedangkan
pernyataan ketiga “saya suka merancang prosedur
percobaan saya sendiri daripada terstruktur” sebanyak
30% siswa menjawab ya dan 70% menjawab tidak.
Pernyataan keempat bahwa “percobaan Biologi
membuat saya memahami materi dengan lebih baik”
mendapat persentase jawaban ya sebanyak 100%. Data
tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1:
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Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 100%
siswa sepakat bahwa Biologi merupakan pelajaran
hafalan, ini berarti bahwa siswa tidak berhasil dalam
menemukan relevansi Biologi di kehidupan sehari-hari
dan hakikat Biologi sebagai suatu proses penemuan
belum tercapai. Dalam rangka mewujudkan hakikat
pembelajaran Biologi tersebut dapat digunakan
pendekatan yang sesuai yaitu pendekatan saintifik.
Demikian pula didapatkan 100% siswa menyatakan
bahwa percobaan Biologi dapat membantu memahami
materi dengan lebih baik dikarenakan percobaan
merupakan salah satu sarana penemuan dengan
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menemukan sendiri konsep pengetahuan mereka serta
melatihkan scientific skill (Koray et al, 2009).

Adapun persepsi-persepsi siswa tentang buku ajar
diantaranya adalah “Buku Biologi tentang materi

pewarisan sifat sudah baik dan mudah dipahami “ dari
hasil angket sebanyak 35% siswa menjawab ya dan

65% siswa menjawab tidak. Untuk pernyataan kedua
“Buku Biologi saya menuntun saya menjadi seorang
ilmuwan (saintis) sebanyak 65% siswa menjawab

tidak. Sedangkan pada pernyataan ketiga “ Buku
Biologi saya mendorong saya untuk berpikir kreatif “,

terdapat 60% siswa menjawab tidak. Adapun
pernyataan keempat “ buku Biologi saya mempunyai

porsi aktivitas ilmiah yang lebih banyak” mendapatkan
jawaban tidak sebesar 85%. Data tersebut sebagaimana

digambarkan pada Gambar 2:
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Berdasarkan data tersebut sekitar 60% siswa
menyatakan pendapat bahwa buku Biologi yang mereka
gunakan belum menunjang aktivitas pendekatan
saintifik seperti mendukung porsi aktivitas ilmiah dan
keterampilan berpikir kreatif. Ini mengindikasikan
belum terlibatnya siswa secara penuh dalam
tugas/penyelidikan ilmiah seperti merumuskan masalah,
membuat hipotesis, menganalisa data dan sebagainya
sehingga dapat merangsang kemampuan berpikir dan
atribut kreatif siswa (Filsaime, 2008). Disamping
pengetahuan kognitif dan keterampilan proses
merupakan dua hal yang penting untuk dikuasai sebagai
bagian dari perkembangan intelektual siswa (Holbrook,
2009).

Pernyataan berikutnya adalah dalam rangka
menjaring pendapat siswa tentang pembelajaran di
kelas meliputi dua pernyataan yaitu “saya menikmati
pembelajaran Biologi yang diterapkan di kelas” yang
mendapatkan persentase jawaban ya sebesar 55% dan
pernyataan “saya belajar Biologi dengan melakukan
percobaan dan pengamatan” yang mendapatkan
persentase jawaban ya sebesar 20% sebagaimana
dideskripsikan pada Gambar 3:
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Berdasarkan data pada gambar dapat diketahui
bahwa sebagian siswa memiliki persepsi yang
menyenangkan tentang pembelajaran Biologi di
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kelasnya dan sebagian lainnya tidak. Hal ini dapat
dikarenakan sebagian siswa belum merasa terlibat
secara langsung dalam aktivitas yang menempatkan
mereka sebagai subjek penemu konsep/ ilmuwan
sebagaimana teori konstruktivis yang menyatakan
bahwa siswa memahami lebih baik dengan membangun
sendiri konsep pengetahuan mereka disamping bisa
terjadi karena siswa tidak berhasil menemukan
relevansi penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari
atau lingkungannya.

Pendapat Guru terhadap Pendekatan Saintifik pada
Buku Penunjang dan Pembelajaran di Kelas

Angket yang diberikan kepada Guru mencakup
beberapa pertanyaan yang meliputi 4 pertanyaan tentang
buku ajar dan 2 pertanyaan tentang pembelajaran di
kelas.

Pertanyaan terkait buku ajar “apakah buku ajar
Biologi keas XII pada materi Hereditas menggunakan
pendekatan saintifik” dan “ apakah konten buku ajar
Biologi kelas XII materi Hereditas melatihkan berpikir
kreatif siswa?” mendapatkan persentase jawaban ya
sebanyak 50%. Sedangkan pertanyaan “apakah buku
ajar Biologi kelas XII materi Hereditas dilengkapi
dengan kegiatan-kegiatan percobaan dan pengamatan
yang sesuai?” dan ‘apakah siswa memahami materi
lebih baik dengan melakukan percobaan dan
pengamatan yang terstruktur dari buku ajar”
mendapatkan persentase jawaban tidak sebesar 100%,
data tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 :
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Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran
bahwa Buku ajar sebagai sarana penunjang
pembelajaran yang digunakan di kelas XII masih belum
sepenuhnya menunjang pendekatan saintifik
dikarenakan proses implementasi dari pendekatan ini
masih bertahap di kelas X dan XI, hal ini dibuktikan
dari separuh sampel menyatakan belum menggunakan
pendekatan siantifik. Ditambah dengan pertanyaan 3
dan 4 yang menguatkan bahwa siswa kurang diberi
ruang dalam menuangkan ide-ide/kreativitas mereka
dalam kegiatan percobaan dan pengamatan yang
relevan. Artinya, buku ajar yang digunakan belum
menunjang esensi pendekatan saintifik dimana buku
pembelajaran dirancang sedemikian rupa untuk

mendukung agar peserta didik secara aktif mengonstruk
konsep, hukum atau prinsip-prinsip melalui tahapan-
tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau
menemukan masalah, merumuskan masalah,
mengajukan atau merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data dengan berbagai teknik,
menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip-prinsip
yang ditemukan (Kemendikbud, 2013).

Adapun pertanyaan terkait pembelajaran di
kelas meliputi dua pertanyaan yaitu “apakah Bapak/Ibu
mengajarkan materi Hereditas di kelas dengan
menggunakan pendekatan saintifik?” mendapatkan
persentase jawaban ya sebesar 50%. Sedangkan
pertanyaan kedua “apakah dalam pembelajaran di kelas
materi Hereditas siswa diberi kesempatan untuk
merancang percobaannya sendiri dan melatihkan
scientific skill?” mendapat persentase jawaban tidak
sebanyak 100%. Hal ini sebagaimana tertuang pada

Gambar 5 :

Data tersebut menunjukkan bahwa
pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendukung
pendekatan saintifik, hal ini dibuktikan dengan jawaban
Guru sebanyak 50% menyatakan tidak menggunakan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran di kelas.
Siswa belum diberi kesempatan untuk merancang
percobaannya sendiri dan melatihkan scientific skill.
Guru, menurut teori konstruktivis, tidak hanya sekedar
memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa
juga harus membangun sendiri pengetahuan di dalam
benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan untuk
proses ini, dengan memberi kesempatan siswa untuk
menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri
(Slavin, 2011).

Menurut Guru, kendala yang mereka hadapi
dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik
dalam pembelajaran di kelas disamping keterbatasan
buku yang masih belum disajikan dalam format yang
mendukung sehingga pelaksanaan kegiatan ilmiah dan
pendekatan saintifik pada materi terkait belum optimal
adalah karena kompleksitas dan banyaknya konten
materi serta keterbatasan waktu pembelajaran. Guru
cenderung tidak terbiasa mengemas secara kreatif
dalam mengajarkan materi pewarisan sifat dengan
pendekatan saintifik.
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PENUTUP
Simpulan
1. Persepsi sebagian besar siswa tentang Biologi

adalah memuat  materi hafalan, siswa menyukai
melakukan percobaan Biologi, siswa tidak suka
merancang prosedur percobaannya sendiri dan
memahami materi lebih baik dengan percobaan.

2. Persepsi sebagian besar siswa tentang buku ajar
Biologi materi Hereditas adalah tidak mudah
dipahami, tidak mendorong berpikir kreatif dan
tidak mendukung porsi kegiatan ilmiah. Persepsi
Guru tentang buku ajar Biologi materi Hereditas
adalah siswa tidak memahami dengan lebih baik
dari percobaan yang terstruktur dari buku.

3. Persepsi siswa tentang pembelajaran di kelas adalah
siswa menikmati pembelajaran Biologi di kelas, dan
tidak belajar Biologi dengan percobaan dan
pengamatan. Persepsi Guru terkait pembelajaran
dengan pendekatan saintifik di kelas adalah
sebagian menggunakan pendekatan saintifik dan
sebagian tidak, serta siswa belum diberi kesempatan
yang cukup untuk merancang percobaannya sendiri
untuk melatihkan scientific skill.

Saran
1. Hasil penelitian ini dapat disempurnakan dengan

penelitian lanjutan untuk pengembangan agar
diperoleh data dan hasil yang lebih komprehensif.

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat dilakukan
di beberapa sekolah yang mewakili sekolah
berprestasi rendah, sedang dan tinggi  sehingga
diperoleh hasil yang lengkap dan representatif.

Ucapan Terimakasih
Ucapan terimakasih disampaikan kepada :
1. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

Mojokerto yang telah memberikan ijin untuk
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran
inkuiri guna meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Penelitian ini menggunakan desain one
group pretest-posttest design dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Uji coba
dilakukan di mahasiswa S1 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya. Berdasarkan hasil
validasi oleh dua orang validator dilaporkan bahwa Silabus, RPP, dan LKM yang telah
dikembangkan berkategori baik, dan hasil validasi Lembar Penilaian berkategori valid.
Keterlaksanaan RPP menggunakan  model pembelajaran inkuiri berkategori baik artinya semua
tahapan pembelajaran dilakukan dosen dengan baik. Aktivitas dosen paling dominan adalah
membimbing keterampilan proses. Aktivitas mahasiswa paling dominan adalah mengerjakan LKM
dan melakukan praktikum pada Respirasi Seluler.  Ketuntasan hasil belajar produk, proses,
psikomotor, dan afektif secara klasikal telah tercapai. Penguasaan keterampilan proses mahasiswa
yang telah dilatihkan meliputi mengerjakan LKM dalam membuat rumusan masalah, hipotesis,
tujuan, identifikasi variabel, mengurutkan prosedur kerja, mengumpulkan data, membuat
pembahasan dan membuat kesimpulan dapat dikatakan meningkat berdasarkan tes hasil belajar
mahasiswa yang dilihat dari nilai rata-rata pretes dan postes yang dicapai siswa adalah 50 dan 90.
Respon positif mahasiswa terhadap pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran inkuiri
berkategori baik. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa.

Kata Kunci: Perangkat pembelajaran, Inkuiri.

Abstact
This research aims to develop learning tools with inquiry learning model to improve student learning
motivation. This study design using one-group pretest-posttest design with quantitative descriptive
analysis techniques and qualitative. Tests performed in S1 Education Science student, State University
of Surabaya. Based on the results of the validation by two people validator reported that the syllabus,
lesson plans, and student worksheet that have developed good category, and results validation
categorized assessment sheet is valid. accomplished of lesson plans using either categorized inquiry
learning model means that all stages of the learning done with good lecturer. The most dominant
activity of the lecturer is to guide the process skills. The most dominant activity students are working
on the worksheet  and do lab work in Cellular Respiration. Thoroughness of learning outcomes
product, process, psychomotor, and affective classically been reached. Mastery of the skills of
students who have been trained include working worksheet in making the formulation of the problem,
hypothesis, objectives, identify variables, sort of work procedures, collect data, create discussion and
make conclusions can be said to be increased based on students' test results were seen from the
average value of the pretest and post-test were achieved by students are 50 and 90. the positive
response to the learning of students who use good inquiry learning model category. Finally, it can be
concluded that the learning with inquiry learning model developed effectively to improve student
learning motivation.

Keywords: Learning device, Inquiry
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PENDAHULUAN
Universitas merupakan lembaga yang berfungsi

sebagai pusat pengembangan pendidikan, diharapkan
mampu mencetak sumber daya manusia yang
profesioinal sesuai dengan bidang yang digelutinya.
Sebagai jejang pendidikan tinggi universitas harus
menciptakan sesuatu yang baru dengan inovasi-inovasi
dan pengembangan-pengembangan yang bersifat
berkesinambungan.

Respirasi selular adalah proses perombakan molekul
organik kompleks yang kaya akan energi potensial
menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah
(proses katabolik) pada tingkat seluler. Pada respirasi
sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan
bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon
dioksida, serta produk energi utamanya ATP. ATP
(adenosin trifosfat) memiliki energi untuk aktivitas sel
seperti melakukan sintesis biomolekul dari molekul
pemula yang lebih kecil, menjalankan kerja mekanik
seperti pada kontraksi otot, dan mengangkut biomolekul
atau ion melalui membran menuju daerah
berkonsentrasi lebih tinggi. Secara garis besar, respirasi
sel melibatkan proses-proses yang disebut glikolisis,
siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan rantai transpor
elektron.

Perangkat pembelajaran merupakan perencanaan
proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas
dengan cara sistematis.Upaya mengembangakan
perangkat dalam rangka menghasilkan inovasi yang
tepat untuk sistem yang ada.

Perangkat pembelajaran yang dibuat terdiri dari,
Silabus, Rencana Pelaksanaan Perkulihan (RPP),
Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM), dan Lembar
Assesmen atau Penilaian (LP) (kognitif, psikomotor,
afektif, dan kinerja). Model-model perangkat yang
dikembangkan antara lain model pembelajaran
Presentasi, diskusi, tanya jawab, Inquiri, kooperatif tipe
Investigasi kelompok dengan pokok bahasan Respirasi
Seluler,

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan
pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan lapangan
untuk setiap Kompetensi Dasar. Oleh karena itu, apa
yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang
langsung terkait dengan aktivitas pembelajaran dalam
upaya pencapaian penguasaan Kompetensi Dasar.
Langkah-langkah penyusunan RPP mencantumkan:
identitas, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran,
metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan
pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian.

Silabus disusun berdasarkan Standar Isi, yang di
dalamnya berisikan Identitas Mata Pelajaran, Standar
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), Materi
Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, Indikator,
Penilaian Alokasi Waktu dan Sumber Belajar. Prinsip
pengembangan Silabus memperhatikan prinsip: Ilmiah,
Relevan, Sistematis, Konsisten, Memadahi, Aktual, dan
Konseptual, Fleksibel dan Menyeluruh. Pengembangan
Silabus dapat dilakukan oleh guru mata pembelajaran di
sekolah atau berkelompok dalam MGMP, di bawah
koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota/Provinsi. Langkah-langkah dalam
pengembangan Silabus adalah mengisi identitas Silabus,
menuliskan Standar Kompetensi, menuliskan
Kompetensi Dasar, mengidentifikasi Materi
Pembelajaran, mengembangkan Kegiatan Pembelajaran,
merumuskan Indikator, Penilaian (teknik penilaian,
bentuk instrumen, contoh instrumen), menentukan
alokasi waktu dan sumber pembelajaran

Dalam  model  pembelajaran penemuan disarankan
bahwa belajar itu harus fleksibel dan eksploratif, artinya
jika peserta didik tampak berusaha dengan menghadapi
konsep, berikan mereka waktu untuk mencoba sendiri
mernecahkan masalah tersebut sebelum memberikan
pernecahannya. Sejalan dengan hal itu, Raturnanan
(2002), mengemukakan bahwa pembelajaran dengan
penernuan dapat rnernbangkitkan keingintahuan peserta
didik, memotivasi peserta didik untuk dapat belajar
serius, memecahkan masalah secara mandiri dan
rneningkatkan kemampuan berpikir. Tapi dalarn proses
penernuan ini peserta didik mendapat bantuan atau
bimbingan dan pendidik agar mereka lebih terarah
sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun
tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. Bimbingan
pendidik dimaksud  adalah berupa arahan tentang
prosedur kerja yang perlu dilakukan dalarn kegiatan
pembelajaran. Sehubungan dengan  itu Winataputra
(1997), mengernukakan bahwa:”... peserta didik
seyogyanya didorong merasakan, menemukan, dan
merumuskan masalãh sendini dengan arahan seperlunya
dan pendidik.”

Penemuan terbimbing  dipertimbangkan oleh
sebagian besar pendidik sebagai suatu cara yang efektif
digunakan dalarn proses belajar mengajar. Menurut
Barhydt (1989) pembelajaran ini melibatkan peserta
didik dalam investigasi dengan aktivitas penyelidikan
yang membawa mereka mengambil kesimpulan yang
valid, memperoleh skill, dan memaharni konsep.
Selanjutnya dikemukakan pula beberapa hal yang
mendasari penggunaan pembelajaran penemuan
terbimbing, yaitu: bekerja, menggairahkan, mendidik,
praktis, dan memiliki keuntungan.

Menurut Barhydt, pendidik memegang peranan
penting dalam pembelajaran penemuan terbimbing
seperti berikut: mengajarkan harapan dan tanggung
jawab individu dan kerja kelompok, mengidentifikasi
investigasi dengan menanyakan pertanyaan,
memberikan perlengkapan dan arahan penggunaan
untuk melakukan investigasi atau untuk menjawab
pertanyaan, memberikan pedoman dan aturan aturan
keselamatan untuk prosedur ruang kelas, memberikan
bimbingan, informasi, dan pertanyaan yang membantu
murid rnenyelesaikan masa!ah dan membuat penemuan,
mengarahkan murid untuk bekerja secara individual
atau dalam grup, pada problem yang sama atau pada
problem yang berbeda, memonitor kerja dan perilaku
murid, mengelola pengalaman belajar untuk
memastikan bahwa sasaran kurikulum yang diminta
terpenuhi, kesimpulan yang benar tercapai, dan suatu
lingkungan belajar yang arnan terjaga.

Keuntungan dan Kelemahan Pembelajaran
Penemuan Terbimbing Seperti halnya pembelajaran-
pembelajaran lain, maka pembelajaran penemuan
terbimbing memiliki keuntungan dan kekmahannya.
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Menurut Carin keuntungan penemuan terbimbing dapat
disimpulkan sebagai berikut: Mengubah peserta didik
dan motivasi ekstrinsik ke intrinsik, mempelajari
heuristik penemuan atau metakognisi, membimbing
peserta didik dalam pemrosesan informasi,
pembelajaran penernuan adalah efektif, membangun
koncep sendiri yang positif

Selanjutnya Ruseffendi (1980), berpendapat bahwa
belajar melalui penemuan mernpunyai beberapa
keuntungan yaitu ilmu-ilmu yang diperoleh melalui
penernuan meningkatkan kemampuan memecahkan
masalah, seperti menumbuhkan rasa percaya terhadap
din sendiri, dan dapat meningkatkan motivasi.

Inkuiri adalah suatu  perluasan  proses  penemuan
yang  mengandung  proses mental yang lebih tinggi
tingkatannya, misalkan merumuskan masalah,
merancang eksperimen, mengumpulkan dan
menganalisis data, menarik kesimpulan, mempunyai
sikap-sikap objektif, jujur, hasrat ingin tahu, terbuka dan
sebagainya (Amin, 1997).

Pendekatan inkuiri adalah pendekatan mengajar di
mana mahasiswa merumuskan masalah, mendesain
eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data
sampai mengambil keputusan sendiri. Inkuiri dapat
dipandang sebagai suatu proses untuk menjawab
pertanyaan dan memecahkan masalah berdasarkan fakta
dan observasi (Kardi, 2003:4). Inkuiri memfokuskan
bagaimana mahasiswa memperoleh data, daripada apa
hasilnya (produk) (Carin, 1993:86).

Dan sudut pandang pembelajaran, model inkuiri
adalah strategi mengajar yang dirancang untuk
membimbmg mahasiswa bagaimana meneliti masalah
dan pertanyaan berdasarkan fakta. Tujuan pembelajaran
inkuiri menurut Arends (1997) pembelajaran  inkuiri
dikembangkan untuk mencapai tiga tujuan
pembelajaran, yaitu: untuk membantu mengembangkan
keterampilan intelektual mahasiswa yang meliputi
bertanya dan mencari jawaban, membantu mahasiswa
mempelajan keterampilan proses inkuiri yang
diliubungkan dengan berbagai aspek pembelajaran, dan
membantu mahasiswa untuk mandiri dan mampu belajar
sendiri.

Tahap-tahap pembelajaran  inkuiri. Tahapan
pembelajaran inkuiri menurut Eggen dan Kauchak
(1996), adalah benkut: menyajikan pertanyaan atau
masalah, membuat hipotesis, merancang percobaan,
melakukan percobaau untuk inemperoleh informasi,
mengumpulkan dan menganalisis data, dan membuat
kesimpulan.

Peran dosen dalam penemuan terbimbing sering
diuangkapkan dalam lembar Lembar Kerja Mahasiswa
(LKM). Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) ini biasanya
memberikan bimbingan kepada mahasiswa menemukan
konsep atau terutama menemukan prinsip dan sifat.

Proses penemuan dapat menjadi kemampuan
umum melalui  latihan pemecahan masalah dan praktek
membentuk dan menguji hipotesis. Di dalam pandangan
Bruner, belajar dengan penemuan adalah belajar untuk
menemukan,  dimana seorang mahasiswa dihadapkan
dengan suatu masalah atau situasi yang tampaknya
ganjil sehingga mahasiswa dapat mencari jalan
pemecahan. Pembelajaran dengan model penemuan
terbimbing ini dapat diselenggarakan secara individu

atau kelompok. Model ini sangat bermanfaat untuk mata
pelajaran biologi sesuai dengan karakteristik Biologi
tersebut. Dosen membimbing mahasiswa jika
diperlukan dan mahasiswa didorong untuk berpikir
sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum
berdasarkan bahan yang disediakan oleh dosen dan
sampai seberapa jauh mahasiswa dibimbing tergantung
pada kemampuannya dan materi yang sedang dipelajari.
Dengan model penemuan terbimbing ini mahasiswa
dihadapkan kepada situasi dimana mahasiswa bebas
menyelidiki dan menarik kesimpulan. Terkaan, intuisi
dan mencoba-coba (trial and error) hendaknya
dianjurkan dan dosen sebagai penunjuk jalan dan
membantu mahasiswa agar mempergunakan ide, konsep
dan ketrampilan yang sudah mereka pelajari untuk
menemukan pengetahuan yang baru.

Kemampuan dasar sains pada mahasiswa
Pendidikan Sains semester I yang meliputi menyusun
rumusan masalah 70%, menyusun hipotesis 30%,
menentukan variabel manipulasi, variabel kontrol,
variabel bebas 20%, mengorganisasikan data, menyusun
kesimpulan 40% ternyata masih rendah maka suatu
model pembelajaran inkuiri yang mengajarkan
keterampilan dasar sains sehingga dapat meningkatkan
hasil belajar mahasiswa.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana
pengembangan perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri pada pokok bahasan respirasi
seluler di S1 jurusan Pendidikan Sains Universitas
Negeri Surabaya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengembangan perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri pada pokok bahasan respirasi
seluler di S1 jurusan Pendidikan Sains Universitas
Negeri Surabaya.
METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Fakultas Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
Universitas Negeri Surabaya pada jurusan Pendidikan
Sains semester I kelas B tahun akademik 2010-2011
dengan jumlah siswa sebanyak 40 orang.

Rancangan penelitian yang digunakan Four-D
model (Gambar 3.2, hal: 52), sedangkan rancangan
implementasi ujicoba dilakukan dengan menggunakan
rancangan penelitian One Group Pretest-Posttest
Design karena hanya menggunakan satu kelompok saja
tanpa adanya kelompok pembanding (Tuckman,
1978:42).

Prosedur penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah Four-D model yang dikembangkan
oleh Thiagarajan, Sammel, & Semmel (1975), yang
meliputi tahap Pendefinisian (Define), Perancangan (
Design), Pengembangan (Develop), dan Penyebaran (
Desstimate).

Instrumen penelitian meliputi Lembar pengamatan
keterlaksanaan pembelajaran, Lembar pengamatan
aktivitas siswa, Angket Respon Siswa dalam
Pembelajaran, Tes Hasil Belajar, dan Lembar
Pengamatan Kendala.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi
(pengamatan), tes hasil belajar, dan angket.
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PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil pretest dan posttest bahwa hasil
penguasaan konsep pada materi respirasi seluler nilai
rata-rata pretest 50 yang artinya mahasiswa kurang bisa
menguasai materi respirasi seluler. Salah satu upaya
yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan
perangkat pembelajaran dengan model pembelajaran
inkuiri untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa,
ternyata dari hasil perhitungan nilai rata-rata posttest
diperoleh 90 bahwa hasil belajar Respirasi Sel dengan
menggunakan perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri.. Berdasarkan Teori Kode Ganda
menyatakan Sebuah konsep yang berkaitan dengan teori
tingkat pemrosesan adalah teori kode ganda atau dual
code theory of memory dari Paivio, Clark dan Paivio
(dalam Nur, dkk., 2004:26) yang menghipotesiskan
bahwa informasi yang disajikan baik secara visual
maupun verbal diingat lebih baik dari pada informasi
yang hanya disajikan dengan salah satu cara, Teori
Piaget dalam Slavin (2010) merupakan teori
perkembangan kognitif yang sangat terkenal. Piaget
membagi perkembangan kognitif anak dan remaja ke
dalam empat tahap, antara lain sensorimotor,
praoperasional, operasional konkrit, dan operasi formal,
Teori Vygostky menyatakan bahwa pembelajaran
mendahului perkembangan  (Nur, 2004:45). Vytgotsky
menyatakan bahwa pembelajaran melibatkan perolehan
isyarat melalui pengajaran dan informasi dari orang lain,
Teori Maslow menyatakan teori tentang hubungan
manusia yang bersifat hirarkhis, dan dikelompokkan
menjadi lima tingkat, yaitu: kebutuhan fisiologis, rasa
aman, kasih sayang, kebutuhan akan rasa harga diri, dan
kebutuhan akan aktualisasi diri, Perancahan merupakan
pemberian sejumlah bantuan oleh teman sebaya atau
orang dewasa yang lebih kompeten. Khususnya,
memberikan kepada seorang siswa sejumlah besar
dukungan selama tahap awal pembelajaran dan
kemudian mengurangi bantuan tersebut dan memberikan
kesempatan kepada siswa tersebut untuk mengambil alih
tanggung jawab yang semakin besar segera setelah
mereka dapat melakukannya sendiri (Nur, 2004:48),
Teori Kemp menyatakan Lembar kegiatan biasanya
berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan
suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam
lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan
dicapainya. Lembar kegiatan dapat digunakan untuk
mata pelajaran apa saja. Tugas-tugas sebuah lembar
kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik
secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain
atau referensi lain yang terkait dengan materi tugasnya,
dan  Teori David Ausubel menyatakan belajar bermakna
merupakan suatu proses menghubungkan informasi baru
dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki
seseorang., perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri yang menyatakan perangkat

pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri lebih
memotivasi mahasiswa karena dalam perangkat
pembelajaran dengan model pembelajaran inkuiri lebih
inovatif. Hasil sensivitas pretest dan posttest hasil belajar
siswa meningkat dan berkategori baik artinya
menggunakan perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri berpengaruh terhadap hasil belajar
mahasiswa.

PENUTUP
Simpulan

Bahwa perangkat pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri dapat digunakan untuk memotivasi
dan inovatif mahasiswa dalam pembelajaran pada pokok
bahasan respirasi seluler aktivitas mahasiswa selama
KBM berkategori baik karena mahasiswa terlibat aktif
dalam pembelajaran. Respon siswa terhadap KBM
menyatakan senang dan berminat menjadi dimengerti
oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa termotivasi dalam
belajar dan hasil belajar mahasiswa meningkat dengan
rata-rata 90 dengan kategori baik.
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Abstrak

Biologi sebagai bagian dari sains harus mengikuti perkembangan di era globalisasi tanpa
meninggalkan hakikat sains yang meliputi: pengembangan kemampuan berpikir (mind on),
keterampilan (hands on), serta sikap ilmiah (heart on). Oleh karena pemberian pengalaman belajar
secara langsung dalam pembelajaran biologi sangat ditekankan melalui penggunaan dan
pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah dengan tujuan untuk memahami konsep-konsep
dan mampu memecahkan masalah. Tujuan penelitian ini untuk mengatahui keterampilan proses sains
pada mahasiswa pendidikan biologi pada matakuliah mikrobiologi. Hasil penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut: Mahasiswa pendidikan biologi FKIP UM Jember masih rendah
memahaman akan keterampilan proses sains pada matakuliah mikrobiologi (konsep sterilisasi pada
media tumbuh mikroba), dengan urutan terendah sampai tertinggi adalah: i) inferensi sebesar 5,9%,
ii) merumuskan masalah, merumuskan hipotesis dan menentukan variabel masing-masing sebesar
11,8%, iii) pembuatan tabel dan analisis data sebesar 29, 4%, dan iv) merancang praktikum sebesar
76,5%.

Kata Kunci: Keterampilan Proses Sains, Matakuliah Mikrobiologi, Mahasiswa Pendidikan Biologi
FKIP UM Jember

PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia banyak menemui

masalah, satu diantaranya adalah masih lemahnya
proses pembelajaran. Peserta didik kurang didorong
untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya,
sementara guru masih menerapkan metode mengajar
secara “tradisional” yang berorientasi pada pengukuran
kognitif siswa semata. Guru menggunakan metode
mengajar dengan membaca dan menghafal, berorientasi
pada guru dan buku sangat tinggi, hasil pendidikan
diarahkan untuk meningkatkan “status sosial”, dan
peserta didik tidak diberi bekal untuk hidup setelah
menyelesikan pendidikannya (Sutarto, 2012), dominan
satu arah dari guru dengan ceramah (Subiantoro, 2009),
guru hanya mentransfer ilmu saja tanpa
mengembangkan bagaimana cara belajar apalagi yang
mengembangkan keterampilan proses pada siswa (Devi,
2010).

Pembelajaran yang masih kurang “memadai”
tersebut juga terjadi pada matapelajaran sains/IPA
(termasuk biologi) mulai tingkat SD/MI sampai
perguruan tinggi. Pembelajaran Sains masih
menggunakan pengajaran yang konvensional Teacher
centered learning yaitu ceramah dan tanya jawab di SD
di Kabupaten Muna (Dewi, 2008), SMP di Kota Malang
(Nurmaliah, 2009), MTs. di Kabupaten Semarang
(Anwar, 2011), SMP di Karanganyar (Novitasari, 2010),
di SMA Lasem (Muayadah, 2011), dalam perkuliahan

di perguruan tinggi (Raffela, 2012) dan di sebuah LPTK
di Semarang (Sulistya dan Artharina, 2010).

Paradigma belajar konstruktivisme pembelajaran
harus dapat mengukur tiga aspek, yaitu kognitif, afektif,
dan psikomotor. Untuk mencapai tiga aspek tersebut,
kegiatan belajar di kelas tidak cukup hanya menerapkan
metode ceramah, karena guru hanya dapat memberikan
materi secara teoritis saja dan siswa tidak terlibat secara
aktif dalam pembelajaran bahkan siswa tidak dapat
mengaplikasikan materi secara langsung dalam bentuk
pengamatan maupun eksperimen, dengan dirasakan
langsung oleh indra siswa (Valentino, 2000).

Sedangkan para ahli pendidikan sains memandang
sains tidak hanya terdiri dari fakta, konsep, dan teori
yang dapat dihafalkan, tetapi juga terdiri atas kegiatan
atau proses aktif menggunakan pikiran dan sikap ilmiah
dalam mempelajari gejala alam yang belum
diterangkan. Secara garis besar sains dapat
didefenisikan atas tiga komponen, yaitu (1) sikap
ilmiah, (2) proses ilmiah, dan (3) produk ilmiah. Jadi
proses atau keterampilan proses atau metode ilmiah
merupakan bagian studi sains dan dituntut dalam
pembelajaran sains/IPA (Rustaman, 2009).
Mengajarkan bidang studi sains (IPA) berupa produk
atau fakta, konsep dan teori saja belum lengkap, karena
baru mengajarkan salah satu komponennya. Oleh karena
itu pembelajaran IPA (termasuk biologi) sebaiknya
dilaksanakan secara inkuiri ilmiah (scientific inquiry)
untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan
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bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai
aspek penting kecakapan hidup (BSNP, 2006). Melalui
pendidikan sains dan teknologi, siswa diharapkan untuk
menjadi individu yang produktif dan percaya diri yang
dapat memecahkan masalah yang mereka hadapi,
berpikir kritis, menggunakan keterampilan proses
ilmiah, dan belajar dan beradaptasi dengan lingkungan
mereka dengan menggunakan pengetahuan telah mereka
peroleh (Ormanci & Oren, 2011). Siswa belajar sains
akan memiliki kompetensi literasi sains diantaranya
mengetahui dan memahami konsep dan proses ilmiah
yang diperlukan untuk berperan serta dalam aktivitas
kemasyarakatan (Nur, 2012).

Discovery Works mengelompokkan keterampilan
sains menjadi tiga, yaitu: 1) Keterampilan proses, 2)
Keterampilan penalaran, dan 3) Keterampilan berpikir
kritis (Valentino, 2000). Keterampilan proses (process
skills) digunakan untuk mengumpulkan informasi
tentang dunia. Keterampilan penalaran (reasoning
skills) membantu siswa memahami informasi yang
mereka kumpulkan dengan meningkatkan pikiran yang
terbuka, rasa ingin tahu, logika, dan pendekatan berbasis
data untuk memahami dunia. Keterampilan berpikir
kritis (critical thinking skills) mengharuskan siswa
untuk menerapkan informasi dalam situasi baru dan
dalam memecahkan masalah.

Adapun kekuatan pembelajaran sains untuk
membangun kemampuan berpikir siswa diantaranya
terletak pada kemampuan merumuskan hipotesis, yang
memacu dikembangkannya berbagai kemampuan
berpikir siswa (Susiwi, dkk.,2009). Kemampuan
berpikir ini kurang dapat berkembang pada
pembelajaran sains tanpa eksperimen atau praktikum
(Liliasari, 2005 dalam Susiwi, dkk., 2009). Dengan
eksperimen akan memberikan pengalaman kepada siswa
dengan penyelidikan ilmiah yang memberikan
kesempatan untuk mengembangkan berbagai
keterampilan proses (Hoffman, 2011), akan belajar dari
fakta-fakta baru atau mendapatkan ide-ide baru tentang
obyek yang sedang diselidiki (Valentino, 2000).

Untuk mengetahui kemampuan keterampilan
proses sains mahasiswa pendidikan biologi pada
matakuliah mikrobiologi, maka penelitian ini dilakukan.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini
dilaksanakan di LPTK yaitu FKIP (Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan) UM Jember.

Populasi penelitian yang digunakan adalah
mahasiswa pendidikan biologi FKIP UM Jember yang
telah menenpuh matakuliah mikrobiologi dan telah lulus
praktikumnya, yaitu semester 6 dan 8.

Sampel penelitian diambil secara purposive
random sampling dengan pertimbangan: 1) yang sudah
menempuh matakuliah mikrobiologi dan lulus
praktikumnya, dan 2) yang ditemui dan bersedia
menjadi responden.

Waktu penelitian pada minggu ke empat
Februari 2013. Data dikumpulkan dengan menggunakan
instrumen LKM (Lembar Kerja Mahasiswa) yang telah
dibuat dan telah direviw oleh dosen sejawat dan alumni

pendidikan biologi. Data dianalisis secara deskriptif
dengan prosentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Mahasiswa pendidikan biologi yang menjadi

responden sesuai syarat purposive sebanyak 17
mahasiswa. Hasil yang didapat umumnya masih rendah,
dengan indikator terendah adalah inferensi sebesar 5,9%
dan tertinggi pada indikator merancang praktikum yaitu
76,5%. Hasil penelitian secara lengkap seperti pada tabel
di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji coba kecil/terbatas Tentang
Keterampilan Proses Sains (N=17)

No Indikator
KPS

Benar/
Mengerti

Salah/
Tdk

Mengerti

%
benar

1 Merumuskan
Masalah

2 15 11,8

2 Merumuskan
Hipotesis

2 15 11,8

3 Menentukan
Variabel

2 15 11,8

4 Merancang
Praktikum

13 4 76,5

5 Pembuatan
tabel

5 12 29,4

6 Analisis 5 12 29,4

7 Inferensi 1 16 5,9

KPS pada mahasiswa pendidikan biologi FKIP
UM Jember dengan urutan terendah sampai tertinggi
adalah: 1) indikator inferensi sebesar 5,9%, 2)
merumuskan masalah, merumuskan hipotesis dan
menentukan variabel masing-masing sebesar 11,8%, 3)
pembuatan tabel dan analisis data sebesar 29, 4%, dan
4) merancang praktikum sebesar 76,5%.

Dari hasil wawancara terfokus diperoleh bahwa
mahasiswa yang memahami indikator inferensi adalah
mahasiswa semester 8 yang sedang melakukan
penelitian untuk skripsinya dan mengapa rata-rata dapat
merancang praktikum? Pada umumnya menjawab sudah
terbiasa membaca pada petunjukl praktikum yang cara
kerjanya sudah tertulis runtut dan jelas.

Rendahnya memahaman tentang keterampilan
proses sains mahasiswa pendidikan biologi FKIP UM
Jember seperti juga yang dialami pada mahasiswa
diberbagai perguruan tinggi lain. Penelitian Kustijo
(2012) mengatakan bahwa menurut pengamatan dosen
pemangku mata kuliah fisika dasar di jurusan fisika
FMIPA Unesa bahwa 40% - 78% mahasiswa memiliki
keterampilan proses dasar dalam kategori kurang dan
50% - 80% mahasiswa memiliki keterampilan proses
terpadu dalam kategori kurang. Penelitian Hamdiyati
dan Kusnadi (2007) bahwa keterampilan proses sains
mahasiswa jurusan pendidikan Biologi FPMIPA UPI
Bandung, yaitu keterampilan klasifikasi ( 83,33%),
merencanakan percobaan (74,18%), komunikasi
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(72,62%), interpretasi (64,29%), menerapkan
konsep/prinsip (51,39%), dan keterampilan
memprediksi (32,94%). Dari lembar kinerja, persentase
tertinggi diperoleh pada aspek sterilisasi
alat/bahan/medium, yaitu sebesar 91.11%, sedangkan
persentase terendah diperoleh pada aspek yang spesifik
(28.44%).

Dengan berbagai penelitian di berbagai
perguruan tinggi yang menunjukkan rendahnya
pemahaman keterampilan proses sains, maka perlunya
dilatihkan secara terus menerus pembelajaran yang
menggunakan keterampilan proses sains tanpa
mengesampingkan konten.

PENUTUP
Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut: Mahasiswa
pendidikan biologi FKIP UM Jember masih rendah
memahaman akan keterampilan proses sains pada
matakuliah mikrobiologi (konsep sterilisasi pada media
tumbuh mikroba), dengan urutan terendah sampai
tertinggi adalah: i) inferensi sebesar 5,9%, ii)
merumuskan masalah, merumuskan hipotesis dan
menentukan variabel masing-masing sebesar 11,8%, iii)
pembuatan tabel dan analisis data sebesar 29, 4%, dan
iv) merancang praktikum sebesar 76,5%.

Saran yang diajukan bahwa: 1) Perlunya
dikembangkan instrumen untuk keterampilan proses
sains pada konsep-konsep lain pada matakuliah
mikrobiologi, dan 2) Masih perlunya melatihkan
keterampilan proses sains, terutama yang dapat
meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada
mahasiswa calon guru biologi.
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Abstrak
Konsep pada buku teks biologi SMA terbitan Depdikbud maupun pada terbitan lain banyak yang
mengalami miskonsepsi, salah satunya pada topik struktur dan fungsi sel. Miskonsepsi menyebabkan
kesulitan dalam belajar. Oleh karena itu dikembangkan tes diagnostik yang dilengkapi dengan
Certainty of Respon Index untuk mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi sel. Penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran miskonsepsi siswa SMA pada materi sel.. Prosedur
penelitian ini meliputi menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji
coba tes, menganalisis butir tes, dan memperbaiki tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SMA
banyak mengalami miskonsepsi pada materi sel terutama pada topik difusi, osmosis, dan pengertian
sel.

Kata Kunci: Tes diagnostik, miskonsepsi, sel.

Abstract
The concepts from the biology textbooks in senior high school that published by Department of
Education as well as the other of publications have a misconceptions, one of them at the structure and
function of cells material. Misconceptions lay difficult on study. Therefore, the researcher have
develops the diagnostic test with Certainty of Respon Index (CRI) to identify misconceptions of
students in senior high school on cell material.This research aimed: to discribe misconseption at
senior high school. The procedure of the research include: prepared the test specifications, writing
the test items, reviewed the questions of the test, do the tests, analyzed the test items, and revise the
tests. The research showed that students of senior high school mostly have misconseption at diffusion,
osmosis, and definition of cell.

Keywords: Diagnostic test, misconceptions, cell.

PENDAHULUAN
Prestasi siswa Indonesia di tingkat Internasional

sangat memprihatinkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Programme for
International Student Assessment (PISA) tahun 2009,
pada bidang sains Indonesia menempati peringkat 60
dari 65 negara dengan skor 383, sementara rata-rata skor
internasional adalah 500 (Elianur, 2011). Selain itu
penelitian yang dilakukan oleh TIMSS (Trends in
Mathematics and Science Study) tahun 2011, Indonesia
menempati peringkat 40 dari 42 negara dengan skor 406,
skor tersebut mengalami penurunan 21 angka dibanding
TIMMS 2007 (Napitulu, 2012).

Rendahnya prestasi siswa khususnya pada mata
pelajaran biologi disebabkan siswa kurang mampu
memahami konsep yang diajarkan. Padahal pemahaman
terhadap konsep-konsep dasar biologi sangat penting
bagi siswa agar dapat memahami konsep lainnya.

Miskonsepsi merupakan ide atau pandangan yang
salah tentang suatu konsep yang dimiliki seseorang yang
berbeda dengan konsep yang disepakati oleh para ahli
(konsep ilmiah) dan bersifat persisten (Ibrahim, 2012).
Salah satu materi biologi yang sering dijumpai
miskonsepsi adalah pada materi sel. Konsep difusi dan
osmosis merupakan konsep yang sering mengalami
miskonsepsi (Ibrahim, 2012). Selain itu hasil penelitian
yang dilakukan oleh Adisendjaja (2007), menemukan
banyak miskonsepsi pada buku teks biologi SMU baik
buku terbitan Depdikbud maupun pada buku teks biologi
terbitan lain. Beberapa topik yang mengalami
miskonsepsi pada penelitian tersebut, termasuk topik
struktur dan fungsi sel. Hal tersebut karena materi sel
termasuk materi biologi yang sulit diindera, sehingga
memungkinkan terjadinya  miskonsepsi.

Siswa yang mengalami miskonsepsi akan
mengalami kesulitan dalam belajar. Oleh sebab itu guru
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memerlukan alat yang dapat mengidentifikasi
miskonsepsi pada siswa, dengan demikian diharapkan
guru dapat segera mengambil keputusan langkah yang
tepat untuk mengatasi miskonsepsi tersebut.

Salah satu instrumen yang dapat mengidentifikasi
miskonsepsi pada siswa berupa instrumen tes diagnostik
dengan Certainty of Respon Index (CRI). Tes diagnostik
merupakan tes yang bertujuan utuk mengetahui kesulitan
belajar siswa, termasuk kesalahan dalam pemahaman
konsep (Suwarto, 2013). Sedangkan CRI merupakan
teknik yang sederhana dan efektif untuk mengukur
miskonsepsi yang terjadi (Murni, 2013). Teknik CRI
dapat digunakan untuk membedakan siswa yang tahu
konsep, siswa yang tidak tahu konsep dan yang
mengalami miskonsepsi dengan mencocokkan jawaban
siswa dengan tingkat keyakinannya (Ibrahim, 2012).
Teknik ini dapat mengetahui miskonsepsi pada setiap
butir tes yang dikerjakan oleh siswa namun tidak dapat
mngetahui penyebab dari miskonsepsi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diadakan penelitian yang
bertujuan untuk menghasilkan tes diagnostik untuk
mengidentifikasi miskonsepsi siswa SMA pada materi
sel, mendeskripsikan, mengetahui siswa yang mengalami
miskonsepsi dan mendeskripsikan topik dari materi sel
yang banyak mengalami miskonsepsi pada siswa.

METODE
Penelitian ini diambil dari salah satu penelitian

pengembangan, dengan tahap-tahap dalam menyusun tes
meliputi: menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes,
menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis
butir tes, dan memperbaiki tes. Sasaran dalam penelitian
ini adalah tes diagnostik yang digunakan untuk
mengidentifikasi miskonsepsi siswa pada materi sel.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi teknik tes yang digunakan untuk memperoleh
informasi gambaran miskonsepsi siswa SMA pada
materi sel. Analisis siswa yang mengalami miskonsepsi
menggunakan teknik CRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa

informasi gambaran miskonsepsi siswa SMA pada
materi sel. Analisis siswa yang mengalami miskonsepsi
dilakukan dengan cara membandingkan jawaban siswa
pada setiap butir tes dengan nilai tingkat keyakinan
siswa dalam menjawab setiap butir tes tersebut. Pada
penelitian ini, siswa yang dinyatakan miskonsepsi adalah
siswa yang menjawab salah namun memiliki tingkat
keyakinan yang tinggi bahwa jawabannya adalah benar.
Berikut merupakan tabel persentase siswa yang
miskonsepsi berdasarkan hasil uji coba pada 33 siswa
SMA:

Tabel 1 Persentase Siswa yang Mengalami Miskonsepsi
Pada setiap Butir Tes

No.
Tes Topik

∑ Siswa
Miskonsepsi Persentase

1
Air sebagai komponen
kimiawi terbesar penyusun
protoplasma

11
33,33%

2
Ribosom terdapat pada sel
prokariotik dan eukariotik 6

18,18%

3 Asam nukleat sebagai
pembawa informasi genetik

5 15,15%

4 Ciri sel prokariotik 13 39,39%

5 Perbedaan sel tumbuhan dan
sel hewan

11 33,33%

6
Persamaan sel hewan dan sel
tumbuhan 10

30,30%

7 Contoh organisme kelompok
prokariotik

7 21,21%

8
Contoh gambar sel
prokariotik uniseluler 4

12,12%

9 Fungsi organel sel 11 33,33%

10
Struktur dan fungsi membran
sel 3

9,09%

11 Contoh organisme sel
eukariotik

3 9,09%

12 Fungsi dinding sel 11 33,33%
13 Fungsi lisosom 3 9,09%

14 Fungsi aparatus golgi dan
mitokondria

7 21,21%

15
Struktur retikulum
endoplasma kasar

4
12,12%

16
Keterkaitan struktur dan
fungsi mitokondria 5

15,15%

17 Struktur kloroplas 5 15,15%
18 Contoh peristiwa osmosis 7 21,21%
19 Contoh peristiwa plasmolisis 10 30,30%
20 Contoh peristiwa difusi 4 12,12%

21 Contoh peristiwa difusi
difasilitasi

7 21,21%

22 Contoh peristiwa osmosis 6 18,18%
23 Perbedaan difusi dan osmosis 20 60,61%

24
Contoh peristiwa transpor
aktif 7

21,21%

25 Contoh peristiwa transpor
aktif

3 9,09%

26
Perbedaan transpor pasif dan
transpor aktif 3

9,09%

27 Contoh peristiwa endositosis 3 9,09%
28 Contoh peristiwa eksositosis 3 9,09%

29
Ciri endositosis dan
eksositosis

9
27,27%

30 Fungsi sintesa protein dalam
menyusun sifat morfologis sel

5 15,15%

31
Reproduksi sel sebagai
kegiatan memperbanyak sel

3
9,09%

32
Keterkaitan struktur dan
fungsi lisosom 10

30,30%

33 Pengertian sel 22 66,67%
34 Pengertian protoplas sel 5 15,15%
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No.
Tes

Topik ∑ Siswa
Miskonsepsi

Persentase

35 Bagian protoplas sel 6 18,18%
36 Pengertian difusi 11 33,33%

37 Perbedaan difusi sederhana
dan difusi difasilitasi

2 6,06%

38 Pengertian osmosis 20 60,61%
39 Peristiwa osmosis 4 12,12%
40 Pengertian transpor aktif 1 3,03%
41 Pengertian endositosis 12 36,36%
42 Pengertian eksositosis 11 33,33%

Berdasarkan data hasil analisis siswa yang
mengalami miskonsepsi tersebut, diketahui bahwa
banyak siswa yang mengalami miskonsepsi pada materi
sel. Lebih dari 50% siswa mengalami miskonsepsi pada
butir tes nomer 23 tentang perbedaan difusi dan osmosis,
nomer 33 tentang pengertian sel, dan nomer 38 tentang
pengertian osmosis. Penelitian yang dilakukan oleh Sari,
dkk. (2014) menunjukkan bahwa ketuntasan klasikal
siswa kelas XI IPA di SMA N 1 Gubug pada materi
transpor sel hanya mencapai 62%. Ketidaktuntasan
tersebut kemungkinan dikarenakan adanya
ketidakpahaman ataupun miskonsepsi pada siswa. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan Ibrahim (2012) bahwa
materi difusi dan osmosis sering mengalami
miskonsepsi. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh
Martin (2007), menunjukkan bahwa banyak siswa
kesulitan dalam memahami unit dasar dari struktur
pembentuk sel. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Gultom (2011), topik pada materi sel yang banyak
mengalami miskonsepsi antara lain: topik perbedaan sel
prokariotik dengan sel eukariotik, plasmolisis, dan
endositosis. Pada penelitian ini topik-topik tersebut juga
termasuk topik yang cukup banyak mengalami
miskonsepsi, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah siswa
yang miskonsepsi pada butir tes nomor 2, 4, 7, 19, dan
nomor 41 cukup banyak. Beberapa kemungkinan
penyebab miskonsepsi tersebut antara lain: siswa tidak
mampu membedakan ciri penentu dari sejumlah ciri
umum sebuah konsep, tidak menguasai konsep prasyarat
dari suatu konsep tertentu, sumber belajar misalnya buku
pelajaran, guru-guru yang mengalami miskonsepsi,
anggapan pribadi yang salah, dan metode mengajar yang
tidak tepat (Ibrahim, 2012).

PENUTUP
Simpulan

Topik dari materi sel yang banyak mengalami
miskonsepsi pada siswa adalah topik difusi, osmosis,
dan pengertian sel.

Saran
Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan tes

diagnostik ini perlu dilakukan uji coba dalam skala luas

untuk mengetahui validitas tes karena tes telah
diperbaiki.
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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menghasilkan Perangkat Pembelajaran yang layak secara teoritis dan
empiris meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), bahan ajar
materi sistem pencernaan dengan didukung respon siswa terhadap pembelajaran yang melatihkan
keterampilan proses. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 4D (four D models) define,
design, develop dan disseminate tetapi tidak melakukan disseminate dan desain uji coba menggunakan
rancangan penerapan one group pretest postest design dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di SMP Sepuluh Nopember Sidoarjo. Parameter penelitian yang diukur
meliputi validitas perangkat pembelajaran, keterlaksanaan perangkat pembelajaran, hasil belajar
siswa, keterampilan proses dan respon siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat
pembelajaran yang dikembangkan memiliki rata-rata skor validitas silabus sebesar 82.5%, rata-rata
skor validitas RPP sebesar 91.3%, rata-rata skor validitas bahan ajar sebesar 80.3%, rata-rata skor
validitas LKS sebesar 85.0% dengan kriteria layak digunakan, melatihkan keterampilan proses, rata-
rata skor keterlaksanaan RPP sebesaR 91.3% dengan kriteria terlaksana dengan baik,  rata-rata skor
respons siswa sebesar 85.9% berkategori sangat baik dan hambatan selama pelaksanaan pembelajaran
disebabkan siswa dalam pembelajaran jarang dilatihkan keterampilan proses sehingga nama alat dan
bahan dan fungsinya kurang dapat difahami oleh siswa. Berdasarkan hasil analisis data, dapat
disimpulkan bahwa Pengembangan perangkat dengan mengintegrasikan model inkuiri pada materi
sistem pencernaan layak digunakan dalam proses pembelajaran untuk melatih keterampilan proses
siswa SMP kelas VIII.
Kata kunci : Pengembangan, LKS IPA, dan PhET .

Abstract
Purpose from this research is result of learning device that suitable according teory and empirical
include lesson plan, handbook digestion system materials with supported of student respond to
practice Skill learning Processes. This research using developing 4D model (four D models) define,
design, develop and disseminate but is not implementation of disseminate. training design used
implemented plan one group pretest and posttest design with descriptive qualitative analysis
technique. This research was doing at Sepuluh Nopember junior high school Sidoarjo. Research
parameter was measured, include lesson plan validity, implementation lesson plan, student result
study, process and student respons. Result of this research showed learning device was developed that
had syllabus validity scor rates 82.5%, lasson plan (RPP) validity scor rates 91.3% lesson substances
validity scor rates 80.0%, handbook validity scor rates 85.0% with suitable criteria was used to
practice process skill. implementation lasson plan scor rates 91.3% wit achieved criteria well and
student respond scor rates 85.9% was very good category. Based from the result of analysis can
conclude that developing device of integration using inquiry model at digestion system materials is
suitable to use in learning process to practice eighth grade junior high school skiil process.
Keywords : Digestive System, Inquiry, Skill Processes
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PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan ilmu

yang tidak hanya mempelajari tentang pengetahuan
berupa fakta-fakta  dan konsep saja tetapi  mengarah
pada cara mencari tahu tentang alam secara sistematis
berupa pengalaman proses, sebagaimana yang
diamanatkan dari Kurikulum yang digunakan terakhir
ini yaitu Kurikulum 2013 yang menekankan pada
pembelajaran dengan mengintegrasikan pendekatan
saintifik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan:

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara”.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik.

Berdasarkan 2 penelitian di atas (TIMSS dan
PISA) dapat disimpulkan bahwa kemampuan sains
siswa Indonesia semakin turun dari tahun ke tahun.
Secara internasional kemampuan sains dibagi menjadi 6
level, dari 6 level tersebut siswa Indonesia berada masih
berada pada level 2 yaitu kemampuan dasar, sehingga
dari sini dapat ditarik kesimpulan kemampuan sains
siswa Indonesia tergolong rendah dibanding dengan
negara lain.

Berdasarkan tujuan pembelajaran yang
diamanatkan  kurikulum 2013 dan juga hasil penelitian
TIMSS dan PISA yang menunjukan rendahnya
kemampuan sains pada siswa Indonesia menunjukan
bahwa diperlukan perbaikan dalam segi pendidikan.
Salah satunya perbaikan dalam proses pembelajaran.
Para pengajar sains Indonesia nampaknya belum
sepenuhnya memahami dengan baik tentang
pembelajaran yang mengarah pada kemampuan
konseptual.  Akibatnya pembelajaran sains di Indonesia
pada umumnya masih bersifat konvensional dan
bertumpu pada kemampuan hafalan saja  (Toharuddin
dkk, 2011)..

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian

pengembangan yang mengacu pada model 4-D, karena
memiliki tujuan mengembangkan perangkat
pembelajaran. Perangkat pembelajaran berupa rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa
(LKS), dan buku siswa dengan menggunakan model
inkuiri yang berbasis pendekatan saintifik sesuai dengan
kurikulum 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Validasi Perangkat  Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan
dalam penelitian ini merupakan pengembangan
perangkat pembelajaaran yang meliputi rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), Bahan Ajar Siswa,
dan Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Penelitian ini
dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama adalah
pengembangan perangkat pembelajaran, yang diambil
dari ahli melalui proses validasi dan tahap kedua
pengambilan data secara empiris yaitu implementasi
perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan pada
ujicoba 1.

Implementasi dari perangkat ini untuk
mengetahui keterlaksanaan rencana pelaksanan
pembelajaran beserta hambatan-hambatan yang ditemui
selama pembelajaran, keterampilan proses, respon
siswa, dan hasil belajar sebagai akibat dari penerapan
perangkat pembelajaran tersebut. Berikut akan diuraikan
hasil penelitian untuk setiap tujuan dalam penelitian ini.

RPP yang dihasilkan dapat dilihat pada lampiran
3 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran digunakan dalam
tahap implementasi RPP hasil pengembangan terlebih
dahulu di validasi oleh dua orang pakar. Hasil penilaian
kelayakan dari rencana pembelajaran dapat di lihat pada
lampiran 16a. Adapun rata-rata hasil validasi dari 3
kategori dalam RPP yaitu komponen RPP, kesesuaian
RPP dengan inkuiri yang melatihkan keterampilan
proses, dan penulisan RPP dapat dilihat pada Tabel 4.2
berikut:

Tabel 4.2 Rakapitulasi Hasil Validasi RPP
Perangkat Pembelajaran IPA Dengan

Mengintegrasikan Model Inkuiri Untuk Melatihkan
Keterampilan Proses

N
o

Aspek yang
dinilai

Skor rata-
rata

validasi
P
(%)

Katego
ri

V1 V2
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1
.

Komponen
rencana
pelaksanaan
pembelajaran RPP

3.5 3.6 88.75 Sangat
layak

2
.

Kesesuaian RPP
dengan  Model

Inkuiri

3.0 3.9 88.75 Sangat
layak

3
.

Penulisan RPP 3.0 3.7 85.00 Sangat
layak

Kesimpulan: kualitas Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) adalah layak sehingga dapat

digunakan dalam pembelajaran dengan revisi

Pada Tabel 4.2 menunjukan bahwa rata-rata
penilaian kelayakan RPP dari dua validator, aspek
komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran
sebesar 88.75 %, aspek kesesuaian dengan model
inkuiri 88.75%, dan aspek penulisan RPP sebesar 85%
dengan kategori layak digunakan dalam pembelajaran.

Sebelum bahan ajar digunakan sebagai sumber
belajar dalam pembelajaran, maka dilakukan validasi
bahan ajar, adapun data hasil validasi bahan ajar dapat
dilihat pada lampiran 16b. Adapun rata-rata hasil skor
hasil validasi bahan ajar berdasarkan 3 komponen dapat
dilihat pada Tabel 4.3 berikut:
Tabel 4.3 Rata-Rata Hasil Skor Hasil Validasi Bahan

Ajar

No Elemen yang
divalidasi

Rata-
rata
Skor

Validasi
P

(%)

Katego
ri

V1 V
2

1. Komponen
Kelayakan Isi

3.0 3.
1

76.6 Layak

2. Komponen
Kebahasaan

3.0 3.
3

79.2 Layak

3. Komponen
Penyajian

3.0 3.
9

85.2 Sangat
Layak

Kesimpulan: kualitas bahan ajar  adalah layak
sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran

dengan revisi
Tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa rata-rata

secor penilaian kelayakan bahan ajar siswa pada 3 aspek
yaitu dalam aspek isi buku ajar sebesar 76.6%, aspek
kebahasaan buku ajar sebesar 79.2%  dan dalam aspek
penyajian ajar 85.2% dengan kategori layak digunakan
dalam pembelajaran.

Hasil validasi dari kedua validator dapat di lihat
pada lampiran 16c. Adapun rata-rata skor validasi LKS
dilihat dari 3 aspek yaitu penyajian, kesesuaian dan
bahasa dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Rakapitulasi Hasil Validasi LKS
Perangkat Pembelajaran IPA Dengan

Mengintegrasikan Model Inkuiri Untuk Melatihkan
Keterampilan Proses

No
Elemen

yang
divalidasi

Skor
Validasi P

(%)
Kategor

iV1 V2

1. Penyajian 3.0 3.8 85 Sangat
Layak

2. Kesesuaian 3.0 3.8 85 Sangat

No
Elemen

yang
divalidasi

Skor
Validasi P

(%)
Kategor

iV1 V2
LKS dengan

Model
Inkuiri

Layak

3. Bahasa dan
keterbacaan

3.0 3.4 82.5 Sangat
layak

Kesimpulan: kualitas Lembar kerja siswa(LKS)
adalah layak sehingga dapat digunakan dalam

pembelajaran dengan revisi
Tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa rata-rata

skor penilaian kelayakan Lembar Kerja Siswa pada 3
aspek yaitu penyajian Lembar Kerja Siswa sebesar 85%,
pada aspek kesesuaian Lembar Kerja Siswa dengan
model inkuiri sebesar 85% dan bahasa dan keterbacaan
Lembar Kerja Siswa sebesar 82.5% dengan kategori
sangat layak digunakan dalam pembelajaran.

Instrument yang digunakan untuk mengukur
pengetahuan siswa dengan menggunakan soal. Sebelum
dilakukan ujicoba LKS yang dikembangkan di validasi
oleh  pakar. Hasil validasi dari kedua validator dapat di
lihat pada lampiran 16d. Adapun rata-rata skor hasil
validasi dapat dilihat dari 3 ranah yaitu anah materi,
konstruksi, dan ranah bahasa dapat dilihat pada Tabel
4.5 berikut:
Tabel 4.5 Rakapitulasi Hasil Validasi Soal Perangkat
Pembelajaran IPA Dengan Mengintegrasikan Model

Inkuiri Untuk Melatihkan Keterampilan Proses

No
Elemen
Yang

Ditelaah

Skor rata-
rata

Validasi P
(%)

Katego
ri

V1 V2

1. Ranah
Materi

3.0 4.0 87.50 Sangat
Layak

2. Ranah
Konstruksi

3.0 3.7 84.37 Sangat
Layak

3. Ranah
Bahasa

3.0 3.7 84.37 Sangat
Layak

Tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa rata-rata skor
penilaian kelayakan soal pada 3 aspek yaitu aspek
materi sebesar 87.50%, pada aspek konstruksi sebesar
84.37% dan bahasa dan keterbacaan sebesar 84.37%
dengan kategori sangat layak digunakan dalam
pembelajaran.
2. Implementasi perangkat

Tabel 4.7.Rekapitulasi Hasil Pengamatan
Keterlaksanaan RPP Berbasis Inkuiri

No Rata-
rata
keterlak
sanaan
RPP

P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 88% 84% 94% 95% 94% 93%
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas diketahui bahwa
keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan 1
keterlaksanaan pembelajaran sebesar 88%, pada
pertemuan kedua sebesar 84%, pada pertemuan ketiga
sebesar 94%, pada pertemuan empat sebesar 95%,
pertemuan kelima sebesar 94%, pertemuan sebesar 93%
dengan kategori pembalajaran yang dilakukan
terlaksana dengan baik dari kegiatan pendahulua, inti
dan penutup pembelajaran .

Ketuntasan hasil belajar siswa dalam kurikuluk
2013 yang ditetapkan pemerintah dilihat dari tiga aspek
yaitu aspek sikap (sikap spiritual dan sikap social),
aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan, disini yang
dimaksud keterampilan adalah keterampilan praktik
untuk melatihkan keterampilan proses pada siswa.

Tabel 4.9 Rekapitulasi Sikap Spiritual (Penilaian
Diri) dan Hasil Observasi

Sis
wa

Skor
penilai
an diri

Rata-
rata

observ
asi

Skor
Keseluruh

an

Predik
at

K
riteria

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 3.0 3.0 4.0 3.3 3.66 3.20 SB B T T
2 2.0 3.0 4.0 3.3 3.30 3.20 B B T T
3 4.0 3.0 4.0 3.3 4.00 3.20 SB B T T
4 3.0 3.0 4.0 4.0 3.66 3.66 SB SB T T
5 4.0 4.0 4.0 3.3 4.00 3.53 SB SB T T
6 40 4.0 4.0 4.0 4.00 4.00 SB SB T T
7 4.0 3.0 4.0 3.3 4.00 3.20 SB B T T
8 4.0 3.0 3.3 3.6 3.53 3.40 SB B T T
9 3.0 4.0 4.0 3.3 3.66 3.53 SB SB T T

10 4.0 3.0 4.0 4.0 4.00 3.66 SB SB T T
Kesimpulan: penilaian sikap spiritual tuntas

Data nilai sikap sosial dari  penilaian diri siswa
dan penilaian hasil observasi pengamat dapat di lihat
sebagaimana tabel 4.11 berikut :
Tabel 4.11 Rekapitulasi Sikap Sosial (Penilaian Diri)

dan Hasil Observasi

Sis
wa

Skor
Keseluruhan Predikat

D J K T D J K T
1 3.4 3.4 3.0 3.0 B B B B
2 3.4 3.7 3.6 3.0 B SB B B
3 3.2 3.2 3.3 3.6 B B SB SB
4 3.2 3.5 3.3 3.3 B SB B B
5 3.4 3.5 3.3 3.3 B B B B
6 3.6 3.8 3.3 3.6 SB SB B SB
7 3.3 3.8 3.3 3.6 B SB B SB
8 3.7 3.4 3.0 3.6 SB B B SB
9 3.6 4.0 3.0 3.6 SB SB B SB

10 3.6 3.2 3.3 4.0 SB B B SB
Kesimpulan: Penilaian sikap sosial pada

keseluruhan siswa di nilai tuntas
Aspek sikap yaitu sikap spiritual dan aspek

social sepuluh siswa yang menjadi sampel tuntas dalam
aspek sikap. Berdasarkan depdiknas (2013)  siswa
dikatakan tuntas jika siswa mendapatkan predikat B-

dalam 3 aspek salah satunya adalah aspek sikap yang
disini dibagi menjadi 2 yaitu sikap spiritual dan sikap
sosial.

Setiap siswa dikatakan tuntas belajarnya
(ketuntasan individual) jika proporsi jawaban benar
siswa ≥ 70% sesuai dengan Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) pada sekolah SMP 10 Nopember
Sidoarjo. Data ketuntasan hasil belajar siswa dapat
dilihat dari hasil pretes dan postes sebagaimana tabel
4.12 berikut :

Tabel 4.12 Rekapitulasi Nilai Pengetahuan Siswa
dari Pretes dan Postes

Sis
wa

Pretes

Ket

Postes

KetN Kon
ver
si

Pre
dik
at

N Kon
ver
si

Pre
dik
at

1 40 1.60 C- TT 86 3.46 A- T
2 60 2.40 C+ TT 80 3.20 B+ T
3 26 1.04 D TT 80 3.20 B+ T
4 33 1.32 D+ TT 80 3.20 B+ T
5 53 2.12 C TT 93 3.73 A- T
6 40 1.60 C- TT 80 3.20 B+ T
7 66 2.64 B- T 80 3.20 B+ T
8 60 2.40 C+ TT 93 3.73 A- T
9 46 1.84 C TT 80 3.20 B+ T
1
0

46 1.84 C TT 73 2.93 B T

Dari tabel 4.12  di atas dapat dilihat dalam hasil
belajar siswa dari pada pretes rata –rata siswa tidak
tuntas dalam segi pengetahuan secara individu
sedangkan ketutasan klasikal hanya 20% yaitu hanya
satu siwa yang tuntas sedangkan pada pada nilai postes
segi pengetahuan rata-rata mendapat predikat B
sehingga siswa dapat dikatakan tuntas baik secara
keseluruhan yaitu 100% siswa tuntas dalam
pembelajaran.

Selain itu dari hasil pada tabel di atas dapat
dilhat besarnya peningkatan nilai siswa pada pretes dan
pada postes sebesar 0.67 dengan kategori sedang yang
artinya peningkatan nilai siwa antara pretes dan postes
mengalami peningkatan nilai kategori sedang.

Nama
siswa

Nilai Predikat

1 3.46 B
2 3.47 B
3 3.62 SB
4 3.18 B
5 3.19 B
6 3.27 B
7 3.41 B
8 3.21 B
9 3.09 B
10 3.41 B

Dari tabel 4.14  di atas dapat dilihat data
penilaian keterampilan proses siswa dari segi
keterampilan praktik dengan mengakses keterampilan
proses saintifik yaitu mmengidentifikasi, merumuskan
masalah, menentukan variabel, hipotesi, eksperimen,
mendata, analisis, kesimpulan dan presentasi rata-rata
mendapat predikat B sehingga dapat dikatakan tuntas
dalam aspek keterampilan.

Tabel 4.15 Ketuntasan Siswa dari Ketiga Aspek
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Siswa
Aspek yang dinilai

KategoriSikap Penge
tahuan

Keteram
pilanSpiritual Sosial

1 SB B A- B Tuntas
2 B B B+ B Tuntas
3 SB SB B+ SB Tuntas
4 SB B B+ B Tuntas
5 SB B A- B Tuntas
6 SB SB B+ B Tuntas
7 SB SB B+ B Tuntas
8 SB SB A- B Tuntas
9 SB SB B+ B Tuntas

10 SB SB B B Tuntas

Dari tabel 4.15 di atas siswa dapat dikatakan
tuntas dalam pembelajaran sistem pencernaan karena
telah memenuhi kriteria ketuntasan yaitu tuntas dalam 3
aspek penilaian yaitu penilaian sikap, pengetahuan dan
keterampilan dengan ketuntasan individual yaitu setiap
siswa memproleh hasil sebesar lebih dari 70% dengan
predikat B (baik).

Hasil data respons siswa pada tabel 4.17
menunjukan bahwa respons siswa terhadap
pengembangan perangkat pembelajaran dilihat dari
proses Pembelajaran inkuiri yang dilakukan rata-rata
respon siswa sebesar 85.71% dengan kriteria
pembelajaranan yang yang dilakukan sangat baik atau
layak, respons siswa mengenai Bahan Ajar Inkuiri yang
digunakan dalam pembelajaran dengan memberikan 5
pertanyaan diperoleh rata-rata persentase sebesar 90%
dengan criteria bahan ajar sangat baik/layak digunakan
dalam pembelajaran, dan respons siswa mengenai LKS
Inkuiri untuk melatihkan keterampilan proses yang telah
dikembangkan memperoleh rata persentase sebesar 82%
dengan kriteria baik atau layak digunakan untuk
dilakukan pengamatan ataupun percobaan dalam
pembelajaran

PENUTUP
Simpulan
Perangkat Pembelajaran IPA dengan Mengintegrasikan
Model Pembelajaran Inkuiri Pada Materi Sistem
Pencernaan Untuk Melatih Keterampilan Proses Siswa
SMP Kelas VIII. layak digunakan dalam pembelajaran
sebagai tuntutan kurikulum 2013, ditinjau dari segi
validitas, keterlaksanaan, hasil belajar siswa dan respons
siswa.
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PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN IPA SMP DENGAN
MODEL INKUIRI UNTUK MELATIHKAN
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Abstrak

Dalam pembelajaran sains dapat dilakukan dengan menjelajahi alam sekitar dan seisinya, meliputi
makhluk hidup an makhluk tak hidup dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran yang
terapkan sebelumnya, peserta didik tidak banyak berperan aktif dalam proses pembelajaran di kelas.
Peserta didik hanya dituntut untuk menghafal informasi factual yang diperoleh dari guru. Seharusnya
mereka mengembangkan potensi mereka seluas-luasnya agar dapat memahami proses dan konsep-
konsep yang ada. Pengembangan potensi peserta didik diawali dengan merangkai pengalaman dan
pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Pembelajaran sains diharapkan dilaksanakan dengan
inkuiri, sehingga peserta didik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dari pengalaman dan
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dengan melaksanakan inkuiri, peserta didik akan menemukan
sendiri konsep-konsep sains dan dapat mengembangkan keterampilan proses sains, sehingga dapat
membekali peserta didik dengan keterampilan-keterampilan seperti ilmuan dan menjadikan mereka
dapat memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri. Peserta didik akan menjadi lebih
kritis dalam berpikir dan mencari jawaban yang kreatif dari permasalahan yang dihadapinya dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan tidak melakukan hafalan, diharapkan peserta didik menjadi individu
yang berkualitas.

Kata kunci : pembelajaran IPA, model inkuiri, ketrampilan berpikir kritis dan kreatif

Abstract

Science learning can do by exploring the nature and its contents, including living beings an inanimate
beings everyday life. In past, students have not active roles process in the classroom. Students are
only required to memorize the factual information obtained from the teacher. They should develop
their potential broadest in order to understand the processes and concepts that exist. The development
potential of students begins by assembling the experience and knowledge that has been previously
owned. Learning science is expected to be implemented by the inquiry, so that students are expected to
improve the understanding of the experience and prior knowledge. By carrying out an inquiry,
students will find their own concepts of science and can develop science process skills, so as to equip
students with skills such as scientists and make them able to solve his problems independently.
Students will become more critical in thinking and looking for creative answers to the problems they
face in everyday life. By not doing rote, students are expected to be qualified individual.

Keywords : science, inquiry models, critical and creative thinking

PENDAHULUAN
Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan

bertanggungjawab. Pengembangan potensi itu dimulai

dengan menumbuhkan ketrampilan dan kemampuan

berpikir peserta didik. Penumbuhan potensi peserta

didik dapat dilakukan dengan melaksanakan

pembelajaran yang di kelas yang menyenangkan

sehingga akan memaksimalkan potensi peserta didik

dalam belajar dan memahami hal-hal yang diinginkan.
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Menurut Ibrahim (2010), belajar merupakan prostaes

aktif merangkai pengalaman, menggunakan masalah-

masalah nyata yang terdapat di lingkungan untuk

melatihkan keterampilan-keterampilan yang lebih

spesifik. Hal ini sangat berbeda dengan proses

pembelajaran yang dilakukan oleh kebanyakan lembaga

formal. Banyak dari peserta didik yang hanya

disediakan informasi oleh guru, dan mereka dituntut

untuk menghafal konsep-konsep serta informasi yang

mereka perlukan.

Biologi, bagian dari IPA/sains, di dalamnya

mempelajari tentang semua makhluk hidup beserta

lingkungan tempat makhluk tersebut hidup, yang

meliputi makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup

yang memiliki hubungan yang erat dalam kehidupan

sehari-hari. Akan lebih menarik dan bermakna bagi

siswa apabila membawa fenomena-fenomena tersebut

ke dalam proses pembelajaran. Pembelajaran sains

bukan hanya penguasaan beberapa pengetahuan yang

terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-

prinsip  saja tetapi juga dapat berupa penemuan.

Pembelajaran sains diharapkan dapat menjadi wahana

bagi peserta didik untuk dapat mempelajari diri sendiri

dan alam sekitar, serta mengembangkan diri lebih baik

lagi dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran sains lebih menekankan pada

pemberian pengalaman untuk mengembangkan

kompetensi peserta didik untuk memahami dan

menjalajahi alam semesta dan seisinya, termasuk di

dalamnya makhluk hidup dan lingkungannya. Ibrahim

(2010) menyatakan bahwa sains adalah pembelajaran

tentang alam dan bagaimana alam mempengaruhi

kehidupan dan lingkungan. Menurutnya, pembelajaran

tentang sains harus direncanakan sebagai sebuah

kegiatan yang dapat mengembangkan sikap,

pengetahuan dan pengalaman peserta didik yang

bervariasi, bergantung pada kompetensi yang akan

dikembangkan.

Pendidikan sains diarahkan untuk “mencari tahu”

dan “berbuat” sehingga dapat membantu peserta didik

memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

makhluk hidup dan alam sekitar. Oleh karena itu,

pendidikan sains harus mengalami perubahan pola

pembelajaran. Pola pembelajaran yang relevan dalam

kondisi seperti ini adalah pembelajaran yang berpusat

pada peserta didik (student centered) yaitu pembelajaran

yang menekankan pada peserta didik bahwa dirinya

sendiri yang akan membangun pengetahuannya.

Menurut Ibrahim (2010), peserta didik membangun

pengetahuannya sendiri secara aktif, guru perlu

berusaha mengarahkan dan mengembangkan

kompetensi dan kemampuan peserta didik.

Menurut Kardi (2013), guru mempunyai peran

sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik agar

dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan nya sendiri ,

bukan untuk menjawab pertanyaan dari peserta didik

secara langsung. Guru seharusnya membimbing peserta

didik untuk mengumpulkan data hasil dari pengamatan

peserta didik yang berkaitan dengan pertanyaannya

tersebut, melakukan eksperimen, melakukaan telaah

pustaka dan wawancara, apabila diperlukan dan lain-

lain.

Dalam menerapkan pembelajaran aktif (student

centered), proses pembelajarannya harus dapat

menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas,

inovasi, daya nalar, dan kemampuan bereksperimen.

Peserta didik diharapkan memiliki kompetensi dalam

memecahkan masalah, berpikir secara kritis, berpikir

kreatif, mengemukakan pendapat, berargumentasi,

membuat keputusan, menalar dan bersikap positif.

Sehingga perlu adanya ketrampilan proses sains untuk

menanamkan konsep sains terhadap peserta didik.

Menurut Ibrahim (2010), keterampilan proses

perlu dikembangkan agar seseorang mampu belajar

mandiri, menegembangkan diri sendiri, dan belajar

sepanjang hayat.Keterampilan proses sains merupakan

keterampilan yang diperlukan dalam melakukan

penelitian dan pemecahan masalah. Kemampuan

pemecahan masalah merupakan salah satu kecakapan

hidup (life skills) yang harus dimiliki oleh peserta didik

untuk bekal dalam kehidupannya yang akan datang.

Seseorang harus memiliki kemampuan penalaran

atau berpikir untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Menurut Lawson dalam Ibrahim (2010), seseorang yan
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memiliki kemampuan penalaran formal lebih berhail

dalam proses pembelajaran, lebih mampuberpikir kritis,

lebih mampu menyelesaikan permasalahan, mampu

mengidentifikasi variable, mampu menguji hipotesis

dan keterampilan proses lainnya.

Sebuah proses pembelajaran selalu melibatkan

proses berpikir peserta didik. Semakin berkembang

keterampilan berpikir peserta didik, semakin sering

mereka belajar. Pemahaman yang mendalam tentang

suatu materi pembelajaran harus menekankan pada

keterampilan berpikir (Eggen & Kauchak, 2012).

Kemampuan berpikir kritis dan kreatif adalah

perwujudan dari proses berpikir tingkat tinggi.

Keduanya saling berkaitan satu dengan yang lain dan

saling menunjang. Kemampuan berpikir kritis dan

kreatif merupakan kemampuan dasar bagi seseorang

untuk mendorong agar selalu memandang permasalahan

yang dihadapi secara kritis dan mencoba mencari solusi

atau jawaban secara kreatif sehingga diperoleh sesuatau

yang baru yang bermanfaat untuk kehidupannya nanti.

Menurut Risnanosanti (2009), untuk mengembangkan

kemampuan berpikir kreatif peserta didik , maka perlu

upaya untuk menerapkan suatu model pembelajaran

yang memungkinkan peserta didik untuk melakukan

eksplorasi, memecahkan masalah, berpikir kritis dan

kreatif serta menjadikan mereka mandiri. Salah satu

model pembelajaran yang menjadikan peserta didik

melakukan eksplorasi adalah pembelajaran inkuiri.

Pembelajaran inkuiri telah lama dijadikan

pedoman dalam pembelajaran tentang sains ataupun

matematika. Inkuiri dapat dikatakan sebagai suatu

proses menjawab pertanyaan dengan cara peserta didik

mencari sendiri jawabannya melalui observasi dan

pengamatan. Menutur Gulo dalam Trianto (2007),

inkuiri berarti rangkaian kegiatan belajar yang

melibatkan kemampuan peserta didik dalam mencari

dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis,

sehingga dapat merumuskan sendiri penemuannya

dengan percaya diri. Menurut Kardi (2013), inkuiri

digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi

dan berpikir kritis, bukan sekedar pemahaman materi.

Dengan pembelajaran inkuiri ini dapat memberikan

peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan

potensi diri secara optimal, baik pada ranah kognitif,

afektif dan psikomotor. Dengan inkuiri, peserta didik

menemukan sendiri konsep-konsep sains dan dapat

mengembangkan keterampilan proses sains, sehingga

dapat membekali peserta didik dengan keterampilan-

keterampilan seperti ilmuan dan menjadikan mereka

dapat memecahkan masalah yang dihadapinya secara

mandiri.

PEMBAHASAN
Pembelajaran konvensional yang masih banyak

berkembang selama ini memang sangat praktis. Artinya

peserta didik tidak ada kegiatan yang berarti selama di

sekolah, mereka hanya datang ke sekolah, kemudian

duduk diam sambil mendengarkan cerita guru yang

pasti sangat membosankan bagi mereka. Sementara

untuk guru, mengajar adalah suatu pekerjaan yang

sangat menguras tenaga, karena harus memberikan

ceramah sepanjang hari, seperti halnya penjual yang

menawarkan barang tertentu. Sebuah ironi yang sangat

menyedihkan dalam dunia pendidikan.

Pembelajaran seperti itu perlahan mulai bergeser

ke arah yang lebih baik, dengan pergantian kurikulum

atau lebih tepatnya perilaku pembelajaran di kelas

(Ibrahim,2010). Hal ini dimaksudkan untuk mengganti

peran guru sebagai subjek pembelajaran selama ini,

dengan peserta didik sendiri sebagai subjek sekaligus

objek pembelajaran. Peserta didik tidak dituntut untuk

mengkotak-kotakkan ilmu atau mata pelajaran sebagai

objek. Mereka bisa mempelajari semua mata pelajaran

secara terintegrasi, multidisipliner. Peserta didik dapat

melihat kaitan antara ilmu yang satu dengan yang lain,

sebagai contoh mereka mempelajari tentang air dalam

pelajaran IPA berbeda dengan air dalam pelajaran IPS.

Padahal kalau kita mau mempelajari secara

terintegrasi, multidisipliner, kita dapat mempelajarinya

dalam semua mata pelajaran secara menyeluruh, melalui

pokok bahasan tematik. Materi pembelajaran juga tidak

hanya tentang hal-hal yang tidak dapat dipahami peserta

didik, dan tidak pernah dilakukan oleh peserta didik,

misalnya : pembelajaran tentang ciri-ciri serangga tanpa
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kita melihat satu persatu macam serangga di alam

dengan segala perbedaannya. Kalau hanya memperoleh

informasi dari guru, peserta didik tidak akan dapat

mengetahui perbedaan bermacam-macam semut. Untuk

itulah dibutuhkan model pembelajaran yang dapat

mengubah paradigm pembelajaran konvensional yang

masih berkembang selama ini. Pembelajaran alternative

yang dapat memfasilitasi perubahan seperti ini adalah

pembelajaran inkuiri.

Sund dalam Trianto (2007), menyatakan bahwa

discovery merupakan bagian dari inquiry, atau inquiry

adalah perluasan proses discovery yang mendalam.

Inkuiri dalam bahasa inggris inquiry, mempunyai arti

pertanyaan, pemeriksaan, atau penyelidikan. Dari

definisi tersebut diharapkan dengan model pembelajaran

inkuiri, peserta didik diharapkan dapat memaksimalkan

potensi yang dimilikinya untuk dapat memahami materi

atau pokok bahasan yang ajarkan di kelas. Inkuiri

adalah suatu proses yang dilakukan manusia untuk

mencari atau memahami informasi. Menurut Trianto

(2007), sasaran utama pembelajaran  inkuiri  adalah (1)

keterlibatan peserta didik secara maksimal dalam

kegiatan belajar, peserta didik diharapkan dapat

berperan aktif dalam setiap pembelajaran; (2)

keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada

tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengikuti

setiap tahap keterampilan proses sehingga dapat

mencapai kompetensi yang diharapkan; dan (3)

mengembangkan sikap percaya diri peserta didik dalam

proses inkuiri, setiap individu akan memiliki sikap

positif dalam bertindak.

Pembelajaran inkuiri merupakan proses bertanya

dan mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah

yang diajukan kepada peserta didik. Guru akan

membantu mengarahkan peserta didik untuk

menemukan jawaban dari pertanyaan mereka, dengan

tahapan-tahapan yang sesuai dengan pengalaman dan

pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk

mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan ilmiah,

pembelajaran inkuiri melibatkan aktifitas-aktifitas

seperti membaca literature dan merencanakan

investigasi sehingga dapat mengarahkan siswa untuk

melakukan percobaan ilmiah (Ibrahim, 2010). Peserta

didik akan terbiasa untuk berpikir secara kritis dan

bekerja secara kreatif untuk menemukan jawaban dari

pertanyaan mereka sendiri.

Model pembelajaran berbasis inkuiri merupakan

model pembelajaran yang berperan dalam membangun

paradigma pembelajaran konstruktivisme yang

menekankan keaktifan peserta didik dalam belajar

(Straits & Wilke dalam Jufri, 2013). Tujuannya adalah

untuk menumbuhkan kemampuan dalam meningkatkan

kemampuan proses dengan merumuskan pertanyaan

yang mengacu pada kegiatan investigasi, merumuskan

hipotesis, melakukan eksperimen,mengumpulkan dan

mengolah data, serta mengevaluasi dan

mengkomunikasikan hasil temuannya dalam komunitas

peserta didik lainnya.

Dengan melaksanakan pembelajaran inkuiri

secara otomatis peserta didik akan terbiasa untuk

menalar. Hal ini tentu saja akan membiasakan peserta

didik untuk selalu dapat berpikir secara kritis mengenai

permasalahan dari setiap objek pengamatan atau

kegiatan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

Karena terlatih untuk berpikir kritis, maka merka juga

akan terlatih juga untuk melakukan eksperimen secara

kreatif untuk mendapat jawaban yang bervariasi dari

pertanyaan yang mereka dapatkan. Itulah mengapa

model pembelajaran inkuiri banyak disarankan untuk

dilaksanakan dalam pembelajaran sains.

Pembelajaran inkuiri,banyak didukung oleh teori

belajar yang dikemukakan oleh beberapa pakar antara

lain adalah teori konstruktisvis modern oleh vigotsky,

yang menyatakan ada empat prinsip dalam teori ini : (1)

Hakikat social pembelajaran adalah peserta didik belajar

melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman

sebaya (Nur, 2008). Teori ini membuat proses berpikir

terbuka seluas-luasnya untuk semua siswa; (2) Zona

perkembangan terdekat merupakan tingkat

perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan saat

ini (Nur, 2008). Suatu pembelajaran materi baru akan

diawali dengan materi atau pengetahuan awal yang telah

diketahui oleh peserta didik dan mempunyai hubungan

dengan materi baru tersebut; (3) Pemagangan kognitif



634

merupakan proses dimana seseorang setahap demi

setahap mencapai kepakaran dalam interaksinya dengan

seorang ahli yang lebih tinggi pengetahuannya (Nur,

2008); (4) scaffolding atau Mediated Learning

Scaffolding, merupakan sejumlah bantuan pembelajaran

pada tahap awal oleh teman sebaya atau orang yang

lebih dewasa dan lebih kompeten. Apabila peserta didik

telah memahami permasalahan dalam belajar, maka

bantuan belajar akan dikurangi dan peserta didik

tersebut akan diberi kesempatan untuk mengambil alih

tanggung jawab setelah mereka melakukannya sendiri

(Nur, 2008). Bantuan belajar dalam hal ini, dapat berupa

petunjuk, dorongan, peringatan, penguraian

permasalahan dalam langkah-langkah pemecahan

masalah, memberikan contoh nyata, serta tindakan lain

yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar.

Selain teori belajar konstruktivisme, teori Piaget

adalah salah satu teori belajar yang mendukung

pembelajaran inkuiri. Prinsip-prinsip yang dikemukakan

Piaget dalam pengajaran menekankan : (1)

pembelajaran melalui penemuan dan pengalaman-

pengalaman nyata, memanipulasi alat, bahan dan media;

(2) peranan guru sebagai seseorang yang menyiapkan

lingkungan yang memungkinkan peserta didik

memperoleh berbagai pengalaman belajar yang luas.

Teori Piaget menggambarkan kemampuan peserta didik

melakukan observasi dari peristiwa yang terjadi di

lingkungan sekitarnya. Berdasarkan observasi tersebut,

peserta didik akan mengajukan pertanyaan, lalu

mengumpulkan data melalui eksperimen. Data yang

telah didapatkan kemudian dianalisis, sehingga

diperoleh kesimpulan untuk menjawab pertanyaan yang

diajukan sendiri. Langkah-langkah tersebut sesuai

dengan inkuiri.

Sedangkan menurut Bruner (Nur, 2008) dalam

pembelajaran penemuan peserta didik akan berperan

aktif dalam belajar dan akan berusaha sendiri

memecahkan masalah untuk memperoleh pengetahuan

tertentu dengan melakukan eksperimen. Sedangkan guru

berusaha untuk memberikan motivasi dan dorongan

sehingga peserta didik mampu memecahkan

masalahnya sendiri.

Selain teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar

tersebut, terdapat data-data empiris yang menyatakan

bahwa pembelajaran inkuiri memberikan hasil yang

yang cukup baik dalam pembelajaran khususnya

pembelajaran sains. Hasil penelitian Nasia Rusman

Saleh (2013), menemukan  bahwa perangkat yang

dikembangkan valid layak digunakan dalam

pembeljaran dengan model inkuiri terbimbing dapat

melatihkan thinking skills dan social skills debgan

ketuntasan belajar yang meningkat. Hasil penelitian

Enis (2014), meyantakan bahwa perangkat pebelajaran

inkuiri terbimbing yang dipadu dengan pembelajaran

kooperatif tipe NHT, efektif untuk meningkatkan hasil

belajar peserta didik SMP pada materi pertumbuhan dan

perkembangan makhluk hidup. Penelitian tentang

inkuiri juga dilakukan oleh Santoso, B (2014). Hasil

penelitian tersebut menyatakan bahwa perangkat

pembelajaran inkuiri layak untuk melatihkan

keterampilan berfikir tingkat tinggi siswa SMA pada

pokok bahasan Bioteknologi.

PENUTUP

Simpulan
Dari bermacam data baik data secara pustaka

atau data empiris, terlihat bahwa pembelajaran inkuiri

memberikan hasil pembelajaran terhadap peserta didik

baik pada ranah sikap, ranah pengetahuan dan tingkah

laku peserta didik, tidak terkecuali untuk melatihkan

keterampilan berpikir kritis dan kreatif dalam proses

pembelajaan sains. Peserta didik melakukan kegiatan

belajarnya dengan mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi atau data yang relevan,

menganalisis, dan mengkomunikasikan  data atau

informasi temuan yang telah dianalisis, yang merupakan

langkah-langkah pembelajaran inkuiri. Pembelajaran

model inkuiri diharapkan dapat menumbuhkan

kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta

mengkomunikasikan informasi baru yang merupakan

aspek penting kecakapan hidup individu, yang akan

bermanfaat untuk kehidupan peserta didik di masa

depan, sehingga meraka dapat menjadi individu yang
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan

bertanggungjawab, sesuai dengan diharapkan.

Saran
Meskipun banyak hasil dari pembelajaran inkuiri

yang menggembirakan bagi peserta didik khususnya,

ternyata masih banyak yang harus dipersiapkan dalam

pelaksanaannya. Terutama untuk guru yang dalam hal

ini berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran

inkuiri. Guru harus menyiapkan aspek-aspek

keterampilan proses sains dalam pembelajaran sehingga

nantinya siswa lebih mudah memahami. Guru dapat

memanfaatkan lingkungan sekitar peserta didik untuk

tempat pembelajaran inkuiri. Kemudian pengaturan

waktu untuk pembelajaran di kelas, karena

pembelajaran inkuiri di kelas siswa dibebaskan untuk

mengeksplorasi potensinya sehingga membutuhkan

alokasi waktu yang tidak sedikit dan seragam, karena

kemampuan tiap peserta didik berbeda-beda.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengukur: (1) hasil belajar dan (2) keterampilan berpikir siswa pada pokok
bahasan klasifikasi makhluk hidup di SMP Negeri 29 Banjarmasin. Subyek penelitian siswa  kelas VII
A berjumlah 24 orang siswa. Penelitian menggunakan one shoot case study dengan pretest-posttest
group design. Instrumen penelitian  berupa  tes hasil belajar, lembar observasi dan angket. Metode
penelitian berupa penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan data ketuntasan hasil belajar
secara klasikal pokok bahasan klasifikasi makhluk hidup belum tuntas, hanya ada 7 orang siswa
(29,17 %) yang mencapai nilai di atas KKM. Perilaku berkarakter sikap spiritual )yang dilakukan
siswa menunjukkan perbaikan  yaitu  tergolong 3 (selalu) dilakukan. Kemampuan berpikir secara
kategori belum tampak dari hasil penilaian produk atau masih memerlukan bimbingan.

Kata Kunci : Hasil  Belajar, keterampilan berpikir  dan pembelajaran  kooperatif

PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, pendidikan memiliki peranan penting
dalam menyiapkan generasi yang mampu  dan siap
menjadi pelaku perkembangan di masa akan datang.
Generasi muda dalam hal ini siswa diharapkan memiliki
keterampilan berpikir  dan mampu berpikir kritis  dalam
menghadapi masalah . Siswa yang mampu melihat
peluang dan kemajuan dari banyak sisi di sekitarnya
dengan tidak melupakan lingkungan. Kesiapan ini harus
dimulai sejak dini dan harus disesuaikan dengan
perkembangan usia siswa, dan dimulai dari bangku
sekolah. Pelajaran IPA yang diberikan pada tingkat
SMP pada dasarnya tidak hanya berupa konsep tetapi
proses yang terjadi baik di alam maupun di dalam tubuh
makhluk hidup. Siswa diajarkan cara melakukan
penelitian sederhana, melakukan  penemuan dan
pemecahan masalah walaupun pada tingkat ferivikasi
(Kamalia dan widjajanto : 2011). Keterampilan ini
diharapkan dapat melatih berpikir tingkat tinggi siswa.
Langkah awal yang dapat dilakukan adalah
merencanakan pembelajaran dengan lebih inovatif  yang
dapat mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran,
sehingga penyerapan informasi dari guru ke siswa lebih

optimal. Keterampilan untuk dapat merancang sesuatu
dari penjelasan guru , membedakan dua masalah atau
konsep serta menjelaskan ulang dari apa yang telah
diterima merupakan keterampilan berpikir (Drew Polly
and Leigh Ausband : 2009)

Kemampuan  berpikir  tidak hanya pada saat siswa
menemukan cara untuk memecahkan masalah secara
perorangan , tetapi juga pada saat bekerja sama dalam
satu kelompok untuk menyelesaikan tugas dengan
saling membantu, dimana siswa yang memiliki
pengetahuan luas membantu siswa lain (Siegler (2003)
dalam Perihan Dinc). Dengan demikian siswa
menggunakan bahasa  dan berusaha menjelaskan
pengalaman dan pengetahuan  yang dimiliki  dan ini
dapat membangun kemampuan berpikir (Barnes , 1969;
Mercer , 1996 dalam Robyn and Micael).

Model cooperative learning atau pembelajaran
kooperatif lahir dari konsep bahwa siswa akan lebih
mudah  menemukan dan memahami konsep yang  sulit
jika  mereka saling berdiskusi dengan temannya. Jadi
hakekat nilai social dan kelompok sejawat yang
dikembangkan menjadi aspek utama dalam metode
pembelajaran kooperatif. Keberhasilan kerja dalam
kelompok  dipengaruhi sikap social saling menghargai ,
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saling membantu dalam menyelesaikan masalah dan
berusaha untuk memperoleh hal yang terbaik (Slavin
dalam Heather  coffey).

Melihat tantangan  yang harus dihadapi siswa  maka
langkah awal yang dapat dilakukan guru dalam
mentransfer ilmu adalah ikut membantu menumbuhkan
kemampuan berpikir  yang akan mengarah  pada
kemandirian siswa dalam berpikir dan bertindak.

Keberhasilan dalam pembelajaran di kelas
berdampak pada hasil belajar yang dicapai siswa
mencakup perubahan sikap, pengetahuan dan
keterampilan (Nana Sudjana dalam Yulia  (2012).
Pencapaian hasil belajar ini  tidak lepas dari peran guru
sebagai pengajar  dan pendidik. Bagaimana kegiatan
pembelajaran dikemas dan disajikan oleh guru
berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran yang
terjadi dan pencapaian hasil belajar siswa. Pemilihan
strategi pembelajaran dan model pembelajaran harus
disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Pembelajaran yang masih menitik beratkan pada
kemampuan guru atau pembelajaran tradisional
diasumsikan dapat menjadikan siswa bosan ,tidak
kreatif ,siswa tidak dapat memecahkan masalah  dan
akhirnya berdampak pada  hasil belajar yang dicapai
siswa (Trianto :2007).

Model Pembelajaran yang mengutamakan kerjasama
dalam kelompok (pembelajaran kooperatif) diharapkan
dapat memecahkan masalah  di dalam kelas, karena
dengan pembelajaran model ini melibatkan semua siswa
dalam berkelompok untuk mencapai tujuan bersama
((Eggen dan Kauchak (1996) dalam Trianto (2007 :
42)).
Pembelajaran kooperatif  melalui kegiatan diskusi yang
dirancang  akan  mencoba untuk dapat meningkatkan
kemampuan individu siswa melalui kerja sama  dalam
setiap kegiatan sehingga diharapkan kemampuan
berpikir akan tumbuh melalui interaksi yang terjadi.
Dari data  dan pengalaman selama mengajar untuk
menumbuhkan kemampuan berpikir  yang mengarah
pada kemampuan berpikir tingkat tinggi sulit
dilakukan, sehingga dalam kegiatan penelitian ini siswa
dilatih  disetiap kegiatan kelompok mengembangkan
keterampilan proses IPA, dari merumuskan masalah
sampai membuat kesimpulan.

METODE
Penelitian yang digunakan one shoot case study

dengan pretest-posttest group design. Subyek
penelitian  siswa kelas  VII A  berjumlah 24 orang.
Berdasarkan buku siswa dan buku guru yang digunakan

materi klasifikasi makhluk hidup terdiri dari : 1) Dasar
klasifikasi,2)Klasifikasi menggunakan dikotomi atau
kunci determinasi,3)Klasifikasi  tumbuhan tingkat
rendah dan tingkat tinggi dan 4) Klasifikasi hewan
tingkat rendah dan tingkat tinggi(Zubaid Mengingat
luasnya materi yang akan disampaikan maka  guru
membatasi pada obyek yang dapat ditemui disekitar
sekolah. Tetapi tetap menitik beratkan pada
keterampilan proses yang dilakukan siswa selama
belajar. Penelitian dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan
(tatap muka) sesuai dengan silabus yang digunakan.

Pada pertemuan pertama dilakukan pre test yang
bertujuan mengetahui kemampuan dasar siswa tentang
materi  klasifikasi makhluk hidup. Dan pada pertemuan
terakhir dilakukan post test  dengan soal yang sama . Ini
dilakukan untuk melihat peningkatan hasil belajar yang
diperoleh siswa  pada materi klasifikasi makhluk hidup.
Keterampilan  berpikir siswa terlihat setiap pertemuan
melalui kegiatan kelompok  yang dipandu  dengan
Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD). Pada
pertemuan awal guru menjelaskan keterampilan proses
yang akan dilakukan siswa. Pada pertemuan awal peran
guru masih dominan untuk mengarahkan siswa, namun
kreativitas dan kerjasama  dalam kelompok  dibiarkan
berkembang tanpa interpensi guru. Pada pertemuan
selanjutnya secara bertahap siswa  dibiarkan  mandiri
bekerja menggunakan LKPD yang telah disiapkan.  Dari
4 kali pertemuan maka diperoleh 4 LKPD dan kegiatan
yang berbeda tetapi tetap mengukur kemampuan
berpikir dan keterampilan proses siswa. Dari setiap
LKPD terdapat  6 keterampilan proses yaitu :1)
Merumuskan masalah 2) membuat jawaban sementara
3) melaksanakan Pengamatan 4)Mengumpulkan data
5)Menganalisa data dan 6)Membuat kesimpulan. Dari
tiap keterampilan proses tersebut  dibuatkan kriteria dari
skala 1 – 3 untuk mengetahui ketercapaian yang telah
diperoleh  siswa. Merumuskan masalah kriteria 1)
tidak dapat  merumuskan masalah 2) dapat merumuskan
masalah tetapi tidak tepat 3) dapat merumuskan masalah
dengan tepat. Membuat jawaban sementara
(hipotesa) kriteria 1)tidak dapat membuat jawaban
sementara 2) dapat membuat jawaban sementara tetapi
tidak tepat 3) dapat membuat jawaban sementara
dengan tepat. Melaksanakan pengamatan kriteria 1)
melaksanakan pengamatan tidak sesuai prosedur
2)melaksanakan pengamatan sebagian sesuai prosedur
3) melaksanakan pengamatan sesuai prosedur.
Mengumpulkan data kriteria 1)mengisi  tabel
pengamatan tidak benar 2)mengisi tabel pengamatan
sebagian benar 3)mengisi tabel pengamatan benar.
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Menganalisa data kriteria 1)tidak dapat menganalisa
data 2) dapat menganalisa data tetapi tidak benar
3)dapat menganalisa data dengan benar. Membuat
kesimpulan kriteria  1) dapat membuat 1 kesimpulan 2)
dapat membuat 2 kesimpulan 3) dapat membuat 3
kesimpulan. Hasil tabulasi data  LKPD dari 4 kali
pertemuan digunakan untuk mengetahui peningkatan
keterampilan berpikir siswa. Setiap pelaksanaan
pembelajaran berlangsung melibatkan 1 observer untuk
mengamati sikap social dan spiritual siswa dan 1
observer untuk mencatat aktivitas guru. Data observasi
aktivitas guru dan siswa  digunakan untuk merefleksi
kegiatan yang telah dilakukan guru  yang bertujuan
untuk perbaikan pada pertemuan selanjutnya.  Data
observasi sikap social dan spiritual siswa berhubungan
dengan pengembangan karakter  dari KI 1 dan KI 2.

Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar
berupa soal pre test dan post test dalam bentuk pilihan
ganda  dan uraian, lembar kerja peserta didik (LKPD),
lembar observasi yang terdiri dari lembar observasi

aktivitas guru, lembar observasi sikap social dan
spiritual dan angket untuk mengetahui respon siswa
terhadap pembelajaran yang telah dilakukan.

Penilaian produk  pengetahuan  berupa  pre test dan
post test dibandingkan  dan dianalisa menggunakan
Anava sehingga diketahui peningkatan hasil belajar
sebagai akibat dari penggunaan model pembelajaran
kooperatif. Penilaian keterampilan proses berupa
tabulasi data LKPD 1, LKPD 2, LKPD 3 dan LKPD 4
dan ditampilkan berupa grafik per keterampilan proses.
Untuk menganalisa keterampilan proses berupa
keterampilan berpikir ini menggunakan kriteria umum
yaitu 1) perlu latihan 2) perlu latihan dan bimbingan
3) perlu bimbingan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang diperoleh berupa penilaian

produk  (pre test dan post ) seperti yang terlihat dari
tabel 1

NO NAMA HASIL BELAJAR
KKM  (75)

PRETEST POSTEST

1 A. Jaini 45 72.5 TT
2 Arif Maulana 45 72.5 TT
3 Aulia Rahman 40 72.5 TT
4 Bahtiar Effendi 40 72.5 TT
5 Doratun Ni'mah 45 67.5 TT
6 Hamsani 45 77.5 T
7 Kamal 45 75 T
8 M. Anis Rifa'i 45 75 T
9 Marlina 45 75 T

10 Muhammad Rais 45 75 T
11 M. Safwani 35 70 TT
12 M,Saleh 45 70 TT
13 M, Hafif 45 65 TT
14 Pahriannor 45 80 T
15 Rahayu 45 70 TT
16 Ratna Sari 45 70 TT
17 Riani 45 70 TT
18 Rifki Rahimullah 45 70 TT
19 Rina Febriana 45 70 TT
20 Rojena 45 77.5 T
21 Saudah 50 72.5 TT
22 Tia 50 70 TT
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19 Nina Febriana 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2
20 Rojena 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2
21 Saudah 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1
22 Tia 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1
23 Tika Aulia Wati 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2
24 Wahyu Ramadhan 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2

Modus1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 2
Keterangan :

1 Merumuskan masalah
1= Tidak dapat merumuskan masalah
2= Dapat merumuskan masalah tapi tidak tepat
3= Dapat merumuskan masalah dengan tepat

2 Meumuskan Hipotesis
1= Tidak dapat merumuskan hipotesis
2= Dapat merumuskan hipotesis tapi tidak tepat
3= Dapat merumuskan hipotesis dengan tepat

3 Melaksanakan Pengamatan
1= Melaksanakan pengamatan tetapi tidak sesuai prosedur
2= Melaksanakan pengamatan tetapi sebagian sesuai prosedur
3= Melaksanakan pengamatan sesuai prosedur

4 Pengumpulan Data hasil pengamatan
1= Mengisi tabel pengamatan tidak benar/tepat
2= Mengisi tabel pengamatan sebagian benar/tepat
3= Mengisi tabel pengamatan dengan benar/tepat

5 Analisis Data
1= Tidak dapat menganalisis data
2= Dapat menganalisis data tetapi tidak tepat
3= Dapat menganalisis data dengan tepat

6 Membuat kesimpulan
1= Dapat membuat satu kesimpulan
2= Dapat membuat dua kesimpulan
3= Dapat membuat tiga kesimpulan

Peningkatan  kemampuan berpikir siswa dapat dilihat dari peningkatan tiap-tiap keterampilan proses yang
dilakukan siswa dan ditampilkan dalam bentuk grafik berikut
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Grafik 4

Grafik 5

Grafik 6

Dari grafik 1 -6 terlihat bahwa kemampuan
berpikir siswa pada kegiatan merumuskan
masalah,membuat jawaban sementara,
melaksanakan  pengamatan , mengumpulkan data,
menganalisa data dan membuat kesimpulan masih
perlu latihan dan bimbingan. Kriteria yang dicapai
siswa  mencapai 2 dan  hanya pada  kegiatan
melakukan pengamatan  mengalami peningkatan
pada LKPD 3 dan LKPD 4 mencapai kriteria 3.
Keadaan ini disebabkan kegiatan  yang bersifat
procedural  lebih mudah diikuti siswa

dibandingkan kegiatan yang menuntut kemampuan
berpikir seperti merumuskan masalah , membuat
jawaban sementara, menganalisa dan membuat
kesimpulan. Keempat kegiatan berpikir ini
menuntut siswa menggali kemampuan diri
termasuk bahasa  dan wawasan  pengetahuan dasar
. Materi  kegiatan kelompok pada LKPD 4 lebih
memudahkan siswa melakukan pengamatan  dan
mengumpulkan data karena pada materi ini siswa
mengamati jenis tumbuhan tingkat tinggi dan
siswa telah memiliki pengetahuan dasar
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dibandingkan pada kegiatan kelompok LKPD 3
menggunakan obyek jamur yang sedikit sulit dan
siswa kurang memiliki pengetahuan dasar.

Latihan dan bimbingan guru perlu lebih
dominan dalam menumbuhkan melatih
kemampuan berpikir . Tingkat usia juga perlu
diperhatikan  karena usia pada tingkatan kelas VII
dimungkinkan belum dapat  menjangkau
kemampuan berpikir pada tingkatan kelas VIII
atau IX. Latihan  menumbuhkan kemampuan
berpikir  dalam keterampilan proses IPA
seharusnya sudah dimulai dari bangku Sekolah
Dasar  (SD) sehingga memasuki tingkatan sekolah
yang lebih tinggi siswa dapat mengembangkan
kemampuan berpikir. Keterampilan proses IPA
menuntut keterampilan berpikir dari tingkatan
terendah sampai tertinggi, dan untuk tingkatan
kelas VII  antara bimbingan dan kemandirian
siswa  perlu dipertimbangkan tergantung materi
kegiatan  yang diberikan. Menurut Ennis dalam
Costa, 1985 dalam Kamalia dan Widjajanto (2011)
bahwa keterampilan berpikir dapat dikelompokkan
menjadi lima yaitu a). Memberikan penjelasan
sederhana terdiri dari keterampilan memfokuskan
pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan
menjawab pertanyaan. b). Membangun
keteranpilan dasar terdiri dari menyesuaikan
dengan sumber, mengamati dan melaporkan hasil
observasi. c). Menyimpulkan terdiri dari
keterampilan mempertimbangkan kesimpulan,
melakukan generalisasi dan melakukan evaluasi.
d). Membuat penjelasan lanjut contohnya
mengartikan istilah dan membuat definisi. e).
Mengatur strategi dan taktik contohnya
menentukan suatu tindakan dan berinteraksi
dengan orang lain dan berkomunikasi.

Keterampilan berpikir siswa yang terlihat
dari 4 kali kegiatan pengamatan sudah
mengarah pada lima kelompok keterampilan
berpikir diatas namun masih perlu latihan dan
bimbingan guru. Kegiatan pembelajaran
kooperatif  melalui diskusi sudah mulai dapat
menumbuhkan keterampilan berpikir siswa .
Kerjasama yang dilakukan kelompok kerja
siswa mampu merangkum kemampuan siswa
dalam kelompok, dimana terlihat dari kegiatan
di LKPD 1 siswa masih belum dapat
melakukan semua kegiatan keterampilan
proses mengalami perbaikan pada kegitan
dengan LKPD 2, LKPD 3 dan LKPD 4 siswa
mulai dapat melakukan walaupun belum tepat
masih perlu latihan  dan bimbingan.
Kerjasama yang terjadi dalam keterampilan
proses  dalam bentuk pemecahan masalah
tampak melibatkan situasi scaffolding
dimana siswa yang memiliki pengetahuan luas
dan kemampuan berpikir baik akan berusaha
memenjadikan kelompoknya mencapai nilai
terbaik. Hal ini sesuai dengan pendapat
Siegler : 2003) yang menjelaskan  kerjasama
yang terjadi dalam kegiatan kelompok  dalam
memecahkan masalah  selalui melibatkan
situasi scaffolding  yang mengarah  pada
kemampuan berpikir siswa
Perilaku berkarakter (vertical) menunjukkan
perbaikan dikatagorikan sering melakukan, seperti
yang terlihat pada tabel 3

Tabel 3. Perilaku berkarakter (Vertikal)

NO NAMA
Aspek Yang Diamati Modus

1 2 3 4 5

1 A. Jaini 3 3 3 2 2 3

2 Arif Maulana 3 3 3 3 3 3

3 Aulia Rahman 3 3 2 2 2 2

4 Bahtiar Effendi 3 3 2 2 2 2

5 Doratun Ni'mah 3 3 3 3 3 3

6 Hamsani 3 3 2 3 3 3

7 Kamal 3 3 2 3 3 3

8 M. Anis Rifa'i 3 3 3 3 3 3

9 Marlina 3 3 3 3 3 3
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10 Muhammad Rais 3 3 2 3 3 3

11 Muhammad Safwani 3 3 3 1 2 3

12 Muhammad Saleh 3 3 3 2 2 3

13 Muhammmad Hafif 3 3 3 2 2 3

14 Pahriannor 3 3 3 3 2 3

15 Rahayu 3 3 3 3 3 3

16 Ratna Sari 3 3 3 3 3 3

17 Riani 3 3 3 3 3 3

18 Rifki Rahimullah 3 3 3 3 3 3

19 Rina Febriana 3 3 3 3 3 3

20 Rojena 3 3 3 3 3 3

21 Saudah 3 3 3 3 3 3

22 Tia 3 3 3 3 3 3

23 Tika Aulia Wati 3 3 3 3 3 3

24 Wahyu Ramadhan 3 3 3 3 3 3
Kriteria : 4 = selalu, 3 = sering, 2 = kadang-kadang dan 1 = tidak pernah

Keterangan:

1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan
2. Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan
3. Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/

presentasi
4. Mengungkapkan kekaguman terhadap Tuhan secara lisan ketika

melihat/ memahami kebesaran Tuhan tentang keragaman makhluk
hidup

5. Merasakan keberadaan Tuhan ketika mempelajari ilmu
pengetahuan

Perilaku berkarakter spiritual (vertical) siswa
menunjukkan hal baik dan dikatagorikan dalam 3
atau sering dilakukan. Pembiasaan yang dilakukan
sekolah menanamkan rasa syukur kepada Tuhan
sudah dilakukan, melatih untuk selalu memberi
salam pada saat menyampaikan pendapat  sudah
dilatihkan . Menyisipkan keyakinan tentang
kekuasaan Tuhan pada setiap materi pelajaran juga
sudah  dilakukan  sehingga siswa selalu merasa
apa yang dikerjakan di sekolah  saat belajar
merupakan kebesaran Tuhan.

SIMPULAN
Berdasarkan Tabel 1 hasil belajar belum mencapai
batas ketuntsanan belajar pada postes. Hanya ada 7
Siswa (29,17 %). Gain yang diperoleh sebasar
27,08 % . Berdasarkan tabel 3 Perilku berkarakter
(vertical) menunjukkan perbaikan termasuk
katagori sering dilakukan. Berdasarkan grafik 1

sampai grafik 6 tentang Keterampilan berpikir,
terlihat bahwa keterampilan berpikir siswa masih
belum tampak dan dapat dikatagorikan masih perlu
latihan dan bimbingan.
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Abstrak

Penggunaan media torso sebagai suatu media yang menggunakan model potongan bagian tubuh
manusia yang berfungsi untuk memvisualkan materi pembelajaran, menurunkan keabstrakan dari
konsep abstrak, dan media ini membuat siswa dapat menerima pengalaman belajar secara langsung
dengan contoh nyata. Media torso lebih memudahkan konsep-konsep abstrak untuk dikonstruk oleh
siswa tuna rungu. Pengkonstruksian konsep dapat juga dibangun melalui interaksi sosial antar
sesama siswa tuna rungu. Guru perlu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan
kebutuhan siswa tuna rungu dan ketercapaian pembelajaran sesuai dengan pokok bahasan yang
diajarkan. Satu diantara model pembelajaran yang memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk
bekerja sendiri serta mengoptimalisasi partisipasi siswa dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial,
dan berdiskusi secara langsung dengan orang lain adalah think pair share.

Kata Kunci: media torso, think pair share, tuna rungu

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan pendidikan adalah
menyelenggarakan proses belajar mengajar. Belajar
dapat membawa perubahan dan perubahan itu pada
pokoknya adalah diperoleh kecakapan baru melalui
suatu usaha. Para pendidik hendaknya memposisikan
peserta didik sebagai insan yang harus dihargai
kemampuannya dan diberi kesempatan untuk
mengembangkan potensinya.

Satu hal yang utama dan menantang dalam
memutuskan rancangan mengajar adalah menentukan
medium atau media yang dapat digunakan untuk
menyampaikan pengajaran (Dick & Carey, 1985). Kata
media berasal dari bahasa latin merupakan bentuk
jaman dari medium (Sadiman, et. al., 1996), medius (
Azhar Arsyad, 1997), secara harfiah berarti tengah,
perantara atau pengantar. Media merupakan perantara
untuk menyampaikan pesan. Berdasarkan Association
of Education and Communication Technology (AECT)
keduanya menyatakan bahwa media merupakan segala
bentuk atau saluran orang yang digunakan untuk
menyalurkan/ -menyampaikan pesan/informasi.
Penentuan media yang akan digunakan didasarkan pada
apa yang akan diajarkan, bagaimana diajarkan dan
bagaimana akan dievaluasi dan siapa yang menjadi
siswa. Oleh karena itu maka kemampuan profesional
guru harus ditingkatkan, karena pada gilirannya akan
memberikan dampak positif pada peningkatan mutu
proses dan hasil belajar (Satori, 1998). Berdasarkan
batasan dan karakteristik yang dimiliki, menurut Azhar
Arsyad (1997) media memiliki pengertian fisik
(hardware), yaitu suatu benda yang dapat dilihat,
didengar, atau diraba dengan panca indera.

Dengan adanya media pendidikan diharapkan
bahwa penyajian materi belajar lebih jelas tidak bersifat
verbalistis. Adanya contoh-contoh yang menarik berupa
fakta, data, gambar, model, grafik, foto atau video
dengan atau tanpa suara menjadikan kegiatan belajar
menjadi lebih menarik. Bahan-bahan dapat disajikan
dalam bentuk model yang disederhanakan atau
diperkaya sehingga kegiatan belajar tidak merupakan
uraian yang membosankan siswa. Penggunaan media
juga akan mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan
kemampuan indera, karena objek yang terlalu besar
dapat lebih dibuat lebih kecil dalam bentuk foto, gambar
atau model.

Menurut Abdulhak & Sanjaya (1995), media non
elektronik adalah media yang dapat digunakan tanpa
bantuan alat-alat elektronik seperti media grafis, model,
chart, mock-up, specimen dan sebagainya.Berbeda
dengan media grafis dan chart, specimen (kita kenal
dengan istilah media asli) dan model dapat memberi
kesan lebih terhadap siswa. Kedua kelompok media
tersebut bersifat tiga dimensi sehingga dalam perannya
sebagai penyampai pesan akan lebih akurat.

Model merupakan media tiga dimensi yang dapat
dilihat, diraba dan mungkin dimanipulasi. Media model
dibuat dalam usaha membantu mewujudkan realitas.
Hal ini dimaksudkan untuk mensiasati kelemahan dari
media asli yang tidak mungkin dijadikan alat
pembelajaran di kelas yang disebabakan oleh berbagai
alasan. Alasan tersebut antara lain ukuran yang ekstrim
besar atau ekstrim kecil, bagian dalam media asli yang
tidak tampak dari luar dan sebagainya. Dalam beberapa
kasus, media model sengaja dibuat dengan
menghilangkan bagian-bagian tertentu agar bagian-
bagian lainya lebih jelas. Melalui penggunaan model
sebagai media, suatu obyek dapat dibawa ke dalam
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kelas dalam bentuk replikanya (Gillespie & Spirt,
1973).

Perlu adanya penerapan pembelajaran yang
mengacu pada pendekatan konstruktivis untuk
diperkenalkan pada guru, yang menekankan pada proses
pembelajaran bagaimana untuk belajar (learning how to
learn), sehingga konsep maupun prinsip biologi menjadi
bermakna. Pembelajaran seperti ini, sejalan dengan
empat visi pendidikan menuju abad ke-21 versi
UNESCO, yaitu: 1) learning to think (belajar berpikir),
2) learning to do (belajar berbuat/hidup), 3) learning to
live together (belajar hidup bersama), 4) learning to be
(belajar menjadi diri sendiri) (Sidi, 2001).\

Pemilihan suatu metode perlu memperhatikan
beberapa hal seperti yang disampaikan dalam tujuan
pembelajaran, waktu yang tersedia, jumlah siswa, mata
pelajaran, fasilitas dan kondisi mahasiswa dalam
pembelajaran serta hal-hal yang berkaitan dengan
keberhasilan mahasiswa dalam proses pembelajaran
(Sumadi Suryabrata, 1993).

Lunger dalam Ratumanan (2002) yang dikutip
oleh Trianto (2007: 46) menyatakan bahwa model
pembelajaran kooperatif disebut efektif jika memenuhi
beberapa hal antara lain adanya aktivitas siswa dalam
proses pembelajaran, minat siswa, kemampuan bekerja
kelompok dan kemampuan siswa memahami materi
yang disampaikan.

The classroom-based collaborative learning has
been proven effective in enhancing students’
performances and individual self-esteems. Such benefits
can be easily achieved as the interactions among and
between the community members are visible and can be
directly monitored and evaluated by the instructors
(Othman, 2012)

Proses pembelajarannya menekankan pada
pemberian pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi setelah menyelesaikan
cabang ilmu. Berdasarkan hasil observasi dan
wawancara di SMALB B?C Dharma Wanita Persatuan
Provinsi KalimantanSelatan ditemukan bahwa metode
pembelajaran yang digunakan sudah variatif yaitu,
ceramah dimana proses pembelajaran hanya berjalan
satu arah dan diskusi dalam kelompok. Sistem ceramah
yaitu sistem yang bertumpu pada aktivitas guru, dimana
aktivitas dan minat siswa bersifat pasif.

Disini siswa lebih cepat mengalami kejenuhan
dan kebosanan sehingga siswa lebih cenderung untuk
melakukan aktivitas diluar proses belajar, seperti main
handphone atau sekedar berbicara dengan teman
mengenai hal-hal diluar teks pembelajaran.

Untuk mengatasi kelemahan penggunaan metode
ceramah dan diskusi kelompok digunakan suatu bentuk
pembelajaran yang mampu melayani perbedaan
karakteristik individual siswa.

Menurut Frang Lyman dan koleganya di
Universitas Maryland sesuai yang dikutip oleh Arens
(1997) dalam Trianto (2007: 61) menyatakan bahwa
Think-Pair-Share merupakan suatu cara yang efektif
untuk membuat variasi suasana pola diskusi.
Akan tetapi berdasarkan penelitian Abdul dan Budi
(2007) menyatakan think pair share dengan tugas
merangkum belum efektif dimana pada fase think siswa

masih kurang mempunyai landasan teoritis mengenai
topik tersebut.
Maka peneliti ingin memberikan suatu metode
pembelajaran alternatif yaitu metode think pair share
untuk mengatasinya.  Metode think pair share dan
media torso pada penyajian materi sistem pencernaan
pada manusia di mata pelajaran IPA di SMALB. Untuk
mencapai ketuntasan pembelajaran IPA ini sikap
kemandirian peserta didik sangat diperlukan. Cerminan
peserta didik yang mandiri adalah independent learner,
strategic learner, dan self-regulated learner. Cerminan
ketiga sikap peserta didik mandiri tersebut dapat
dikembangkan melalui pendekatan pengajaran think
pair share. Sesuai dengan namanya think pair share,
maka sintaks strategi ini adalah: 1) diawali dengan
“thinking” dengan cara guru mengajukan pertanyaan
atau isu terkait dengan pelajaran untuk dipikirkan oleh
peserta didik, 2) “pairing”, guru meminta siswa
berpasang-pasangan untuk berdiskusi, 3) “sharing”,
hasil diskusi antar-siswa di tiap-tiap pasangan
dibicarakan dengan pasangan seluruh kelas (Suprijono,
2009).
think pair share merupakan suatu alternatif strategi
pembelajaran yang dapat dilakukan untuk menciptakan
pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi
siswa, sehingga informasi yang disampaikan oleh guru
dapat menjadi hasil pengetahuan yang diperoleh siswa
secara mendalam. Pembelajaran think pair share ini
dapat diciptakan suasana pembelajaran yang lebih
menekankan arti kebersamaan.
Menurut Ibrahim dkk (2000 : 26-27) Langkah-langkah
pada pembelajaran kooperatif tipe think pair share
dijelaskan seperti berikut ini :
Tipe-1 : Thinking (berpikir) guru mengajukan
pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan
pelajaran, kemudian siswa diminta untuk memikirkan
pertanyaan atau isu trsebut secara mandiri untuk
beberapa saat.
Tipe-2 : Pairing (berpasangan) guru meminta siswa
berpasangan dengan siswa yang lain untuk
mendiskusikan apa yang telah dipikirkannya pada tahap
pertama. Interaksi pada tahap ini diharapkan dapat
berbagi jawaban jika telah diajukan suatu pertanyaan
atau berbagai ide jika suatu persoalan khusus telah
diidentifikasi. Biasanya guru member waktu 4-5 menit
untuk ber pasangan.
Tipe-3 : Share (berbagi), guru meminta pada pasangan
untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang
mereka bicarakan. Ini efektif dilakukan dengan cara
bergiliran pasangan demi pasangan dan dilanjutkan
sampai sekitar seperempat pasangan telah mendapat
kesempatan untuk melaporkan.
Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian dengan
judul penggunaan media torso dengan metode think pair
share bagi siswa tuna rungu.
Disabilities must not become barriers to the acquisition
of skills and understanding. Throughout their lives,
students will call upon this knowledge to make sound
choices, solve problems, and participate in public
discussion about issues relating to science (Othman,
2012) Belajar adalah proses atau aktivitas yang
bertujuan untuk mengubah perilaku secara kognisi,
afeksi, sosial, dan bersifat permanen (Slavin, 2008)
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Menurut Patta Bundu (2006: 12), proses sains adalah
sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam
dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan
pengembangan ilmu itu selanjutnya. Sebagai suatu
proses, sains merupakan cara kerja, cara berfikir dan
cara memecahkan suatu masalah.

PEMBAHASAN

Pembelajaran merupakan aktivitas (proses) yang
sistematik dan dalam sistematik itu terdapat suatu
interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa. Dalam
proses pembelajaran guru mempertimbangkan model
pembelajaran, metode dan pendekatan pembelajaran
yang akan digunakan. Pembelajaran dirancang secara
sistematik, bersifat konseptual, tetapi praktis, realistik
dan fleksibel, baik yang menyangkut masalah interaksi
pembelajaran, pengelolaan kelas, pendayagunaan
sumber belajar (pengajaran) maupun penilaian
pembelajaran. Dari proses pembelajaran harus dapat
menjadi perhatian bagi para guru agar tercapai tujuan
pembelajaran dan hasil belajar siswa yang memuaskan,
terutama menyangkut model pembelajaran yang
diterapkan bagi anak berkebutuhan khusus.Pada
umumnya intelegensi anak tunarungu secara potensial
sama dengan anak normalpendengaran, tetapi secara
fungsional perkembangannya dipengaruhi oleh
tingkatkemampuan berbahasanya, keterbatasan
informasi dan daya abstrak anak (Somantri, 2006:97).
Belajar merupakan proses aktif peserta didik untuk
mempelajari dan memahami konsep-konsep yang
dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar. Belajar
merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap
penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini
berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan
pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar
yang dialami peserta didik baik ketika mereka berada di
sekolah maupun lingkungan rumah atau keluarganya
sendiri
Yang dimaksud Anak Berkebutuhan Khusus sesuai UU
Sisdiknas No.20/2003 Pasal 32 Ayat 1 yang perlu
Pendidikan Khusus (PK) diantaranya anak-anak/peserta
didik penyandang ketunaan seperti :
 Tunanetra/buta dan Low Vision yang

bermasalah dengan penglihatan.
 Tunarungu yaitu hambatan pendengaran dan

Tunawicara yaitu hambatan berbicara.
 Tunadaksa yaitu lumpuh/hambatan fisik atau

kehilangan satu/sebagian fisik.
 Cerebral Palsy yaitu lumpuh/hambatan fisik

akibat gangguan motorik syaraf.
 Tunaganda yaitu memiliki dua jenis

handicap/ketunaan.
Soemantri (2006) mengemukakan bahwa nilai anak
tunarungu pada test mental yang bersifat verbal
menunjukkan hasil yang lebih rendah dibanding dengan
anak normal pendengaran, akan tetapi pada test non
verbal mendekati hasil yang sama. Selain itu, hambatan
bahasa yang dialami oleh anak tunarungu juga
mempengaruhiperkembangan sosialnya.
Oleh karenanya, pemahaman yang benar mengenai arti
belajar dengan segala aspek, bentuk dan manifestasinya
mutlak diperlukan oleh para pendidik khususnya para

guru. Kekeliruan atau ketidaklengkapan persepsi
mereka terhadap proses dan hal-hal yang berkaitan
dengannya mungkin akan mengakibatkan kurang
bermutunya hasil pembelajaran yang dicapai oleh
peserta didik. Untuk memilih media dan metode yang
cocok untuk pembelajaran konsep yang akan dilakukan.
Bagaimanakah kriteria untuk memilih media dan
metode yang cocok untuk pembelajaran IPA bagi siswa
tuna rungu? Sebelum kita menyiapkan media, terlebih
dahulu kita harus mengidentifikasi karakteristik konsep
yang akan dipelajari siswa. Konsep-konsep atau topik
pengajaran yang berupa proses, umumnya sulit
disiapkan media aslinya, sehingga perlu menggunakan
media model, yang dipilih adalah model torso.
Usaha untuk meningkatkan kemampuan siswa dan
mengaktifkan siswa dapat dilakukan dengan beberapa
cara, salah satunya dengan pemanfaatan media torso.
Media torso dapat membantu dalam menyampaikan
pengetahuan kepada siswa dan dapat meningkatkan
efektivitas serta efisiensi proses pembelajaran. Media
dapat mempermudah siswa dalam memahami konsep
yang masih abstrak. Dengan penggunaan alat peraga
dapat mengaktifkan siswa untuk belajar, pembelajaran
lebih menarik, sehingga memungkinkan prestasi belajar
siswa menjadi meningkat
Lebih dijelaskan lagi oleh Nana Sudjana (1987: 104)
tentang penerapan media dalam pengajaran yang
dilakukan oleh guru harus memperhatikan beberapa
prinsip-prinsip tertentu agar penggunaan alat peraga
tersebut dapat mencapai hasil yang baik. Prinsip-prinsip
ini antara lain:
a. Menentukan jenis media yang tepat, artinya

sebaiknya guru memilih terlebih dahulu alat
peraga manakah yang sesuai dengan tujuan dan
bahan pelajaran yang hendak diajarkan.

b. Menetapkan atau memperhitungkan subjek
dengan tepat, artinya perlu diperhitungkan
apakah penggunaan media itu sesuai dengan
tingkat kematangan atau kemampuan siswa.

c. Menyajikan media dengan tepat, artinya teknik
dan metode penggunaan media dalam pengajaran
haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan,
metode, waktu, dan sarana yang ada.

d. Menempatkan atau memperlihatkan alat peraga
pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat.
Artinya kapan dan dalam situasi mana pada
waktu mengajar alat peraga digunakan.

Ruseffendi (Darhim, 1986: 14) menyatakan bahwa
media yang digunakan harus memiliki sifat sebagai
berikut:
1. Tahan lama (terbuat dari bahan yang cukup

kuat).
2. Bentuk dan warnanya menarik.
3. Sederhana dan mudah dikelola (tidak rumit).
4. Ukurannya sesuai (seimbang) dengan ukuran

fisik anak.
5. Sesuai dengan konsep pembelajaran.
6. Dapat memperjelas konsep (tidak mempersulit

pemahaman).
7. Peragaan itu supaya menjadi dasar bagi

tumbuhnya konsep berpikir yang abstrak bagi
siswa.
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8. Bila kita mengharap siswa belajar aktif (sendiri
atau berkelompok) media itu supaya dapat
dimanipulasikan, yaitu dapat diraba, dipegang,
dipindahkan, dimainkan, dipasangkan, dicopot
(diambil dari susunannya).

Bila mungkin alat peraga tersebut dapat berfaedah lipat
(banyak). Sebagai alat bantu, alat peraga mempunyai
fungsi memperlancar ketercapaian tujuan pembelajaran.
Hal ini dilandasi dengan keyakinan bahwa proses
pembelajaran dengan bantuan media dapat
memaksimalkan kegiatan belajar siswa. Pemilihan dan
penggunaan alat peraga harus memperhatikan dan
mempertimbangkan tujuan pembelajarannya. Selain itu
kemampuan guru dalam menggunakan media juga perlu
diperhatikan.  Penggunaan media dapat digunakan
dalam menyampaikan materi pembelajaran IPA.
Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang
melukiskan prosedur yang sistematik dalam
mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai
tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman
para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam
merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran
(Herman, Hudoyo, 2001: 113).
Menurut Sriyono (1992: 9) indikator aktivitas siswa
dalam pembelajaran dari sudut mahasiswa adalah
sebagai berikut : (1) Keinginan, keberanian,
menampilkan minat, kebutuhan dan permasalahannya
(2) Keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses dan
kelanjutan belajar (3) Menampilkan berbagai usaha atau
kekreatifan belajar dalam menjalani dan menyelesaikan
kegiatan belajar mengajar sampai mencapai
keberhasilan (4) Kebebasan atau keleluasaan melakukan
hal tersebut diatas tanpa tekanan guru atau pihak
lainnya.
Keaktifan siswa dapat dilihat dari tingkah laku yang
baru muncul dalam pembelajaran dengan strategi think
pair share. Tingkah laku itu berupa :
1. Mendengarkan/ memperhatikan penjelasan guru
2. Membaca buku pegangan/ penunjang.
3. Mencatat/ menulis yang relevan dengan kegiatan
pembelajaran.
4. Berdiskusi/bertanya antar teman yang relevan dengan
kegiatan pembelajaran.
5. Berdiskusi/bertanya antar siswa dengan guru yang
relevan dengan kegiatan pembelajaran.
6.  Menyelesaikan tugas fase “Think”..
7.  Berdiskusi dengan teman pada fase “Pair”.
8. Berprilaku yang tidak relevan dengan dengan KBM.
Dalam jurnal nasional Sholatin, 2012, menyebutkan
bahwa: “Pembelajaran kooperatif tipe TPS memiliki
prosedur secara eksplisit yaitu memberikan siswa lebih
banyak waktu untuk berpikir, menjawab, dan saling
membantu satu sama lain, serta mengaktifkan siswa
dalam proses diskusi, sehingga diharapkan siswa dapat
saling bekerja sama dalam satu kelompok dan dapat
membentuk karakter siswa terutama dalam disiplin dan
tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang menjadi
bagiannya”.
Dalam jurnal internasional: Chikmiyah, 2012,
menyebutkan bahwa: “Cooperative learning models
type TPS to follow the steps thought to the problems
posed by the teacher, in pairs, to discuss the ideas of the

matters raised by the teacher, and share the results of
discussion for all students in the class”. (Model
pembelajaran kooperatiftipe TPS mengikuti langkah-
langkah berpikir terhadap masalah yang ditimbulkan
oleh guru, berpasangan untuk mendiskusikan ide-ide
dari masalah yang diajukan oleh guru, dan berbagi hasil
diskusi dengan semua siswa di kelas).
Dalam jurnal internasional: Bowering, 2007
menyebutkan bahwa:
 “Specifically, the think pair share strategy

created opportunities to assess the meaning of
key knowledge or issues at the time of
exposition.(“Secara khusus, strategi think pair
share dibuat kesempatan untuk menilai arti
pengetahuan kunci atau masalah pada saat
eksposisi.)

 “Think pair share created opportunities in
lectures for students to deconstruct, and assess
the meaning of key knowledge or issues at the
time of exposition”. (“think pair share
menciptakan peluang di kuliah bagi siswa
untuk mendekonstruksi, dan menilai arti
pengetahuan kunci atau masalah di waktu
eksposisi”.)

 “A proper use of think-pair-share facilitates
students understanding the content of learning,
and also promoting interpersonal
relationships”. (“Sebuah penggunaan yang
tepat dari think pair share memfasilitasi siswa
memahami isi pembelajaran, dan juga
mempromosikan hubungan antarpribadi”.)

Dukungan teoritis penerapan pembelajaran think pair
share adalah teori konstruktivisme. Konstruktivis lahir
dari gagasan Piaget dan Vygotsky yang keduanya
menekankan adanya hakekat sosial dalam belajar di
samping penekanan utama pada perubahan kognitif
yang hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah
dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses
ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-
informasi baru (Slavin dalam Nur dan Wikandari, 1998:
3).
Menurut Susanah, Sa’idi Amin. “Implementasi Model
Struktur Intelek dengan Pengajuan Masalah pada Materi
Segi Empat” dalam jurnal Wahana, Volume 51, Nomer
2, Desember 2008, juga menyebutkan bahwa: “Strategi
TPS ini digunakan karena dalam pembelajaran siswa
ikut terlibat aktif dalam pembelajaran bersama teman
sebangkunya. Siswa belajar secara bermakna dengan
bekerja dan berfikir, memberikan pengalaman belajar
dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki
siswa yang digunakan dalam diskusi bersama
pasangannya, dan bernagi dengan pasangan lain pada
saat mempresentasikan hasil kerjanya. Sehingga terjadi
interaksi, saling menghargai, dan kerjasama dengan
orang lain”.
Keberhasilan proses belajar dipengaruhi oleh banyak
faktor, salah satunya adalah strategi belajar mengajar
yang digunakan oleh guru. Guru memiliki peran yang
sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas
pengajaran yang dilaksanakannya. Oleh sebab itu guru
harus memikirkan dan membuat perencanaan secara
seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi
peserta didik dan memperbaiki kualitas mengajarnya.
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Guru yang inovatif dan kreatif berani mencoba metode-
metode baru yang dapat membantu meningkatkan
kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan motivasi
peserta didik untuk belajar. Agar peserta didik dapat
belajar dengan baik maka metode mengajar harus
diusahakan yang tepat, efisien, dan seefektif mungkin.
Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk
mengatasi pembelajaran seperti ini adalah dengan
menerapkan metode pembelajaran kooperatif TPS
(Think Pair Share).
Model pembelajaran Think-Pair- Share dikembangkan
oleh Frank Lyman dkk dari Universitas Maryland pada
tahun 1985. Model pembelajaran think pair share
merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif
sederhana. Teknik ini memberi kesempatan pada siswa
untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang
lain. Keunggulan teknik ini adalah optimalisasi
partisipasi siswa (Lie, 2004:57).
Siswa secara individual dapat mengembangkan
pemikirannya masing-masing karena adanya waktu
berpikir (think time) sehingga kualitas jawaban siswa
juga dapat meningkat. Menurut Nurhadi (2003: 65),
akuntabilitas berkembang karena setiap siswa harus
saling melaporkan hasil pemikiran masing-masing dan
berbagi dengan seluruh kelas. Jumlah anggota
kelompok yang kecil mendorong setiap anggota untuk
terlibat secara aktif, sehingga siswa yang jarang atau
bahkan tidak pernah berbicara di depan kelas paling
tidak memberi ide atau jawaban kepada pasangannya.
Think pair share merupakan suatu teknik sederhana
dengan keuntungan besar. Think pair share dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam mengingat
suatu informasi dan seorang siswa juga dapat belajar
dari siswa lain serta saling menyampaikan idenya untuk
didiskusikan sebelum disampaikan di depan kelas.
Selain itu, think pair share juga dapat memperbaiki rasa
percaya diri dan semua siswa diberi kesempatan untuk
berpartisipasi dalam kelas. Think pair share sebagai
salah satu metode pembelajaran kooperatif yang terdiri
dari 3 tahapan, yaitu thinking, pairing, dan sharing.
Guru tidak lagi sebagai satu-satunya sumber
pembelajaran (teacher oriented), tetapi justru siswa
dituntut untuk dapat menemukan dan memahami
konsep-konsep baru (student oriented). Model
pembelajaran think pair share diharapkan siswa dapat
mengembangkan keterampilan berfikir dan menjawab
dalam komunikasi antara satu dengan yang lain, serta
bekerja saling membantu dalam kelompok kecil. Hal ini
sesuai dengan pengertian dari model pembelajaran think
pair share itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan
oleh Lie (2002:57) bahwa, “think pair share adalah
pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk
bekerja sendiri dan bekerjasama dengan orang lain.
Dalam hal ini, guru sangat berperan penting untuk
membimbing siswa melakukan diskusi, sehingga
terciptanya suasana belajar yang lebih hidup, aktif,
kreatif, efektif dan menyenangkan. Dengan demikian
jelas bahwa melalui model pembelajaran think pair
share, siswa secara langsung dapat memecahkan
masalah, memahami suatu materi secara berkelompok
dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya,
membuat kesimpulan (diskusi) serta mempresentasikan
di depan kelas sebagai salah satu langkah evaluasi

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Model pembelajaran think pair share merupakan salah
satu model pembelajaran kooperatif sederhana yang
memiliki prosedur secara eksplisit sehingga model
pembelajaran think pair share dapat disosialisasikan dan
digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran IPA di
sekolah. Keunggulan lain dari pembelajaran ini adalah
optimalisasi partisipasi siswa. Dengan metode klasikal
yang memungkinkan hanya satu siswa maju dan
membagikan hasilnya untuk seluruh kelas, tipe think
pair share ini memberi kesempatan sedikitnya delapan
kali lebih banyak kepada siswa untuk dikenali dan
menunjukkan partisipasi mereka kepada orang lain
(Lie,2004:57).
Think pair share memiliki prosedur ynag ditetapkan
secara eksplisit untuk memberi siswa waktu lebih
banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu
satu sama lain (Nurhadi dkk, 2003 : 66).
Kegiatan “berpikir-berpasaangan-berbagi” dalam model
think pair share memberikan keuntungan. Siswa secara
individu dapat mengembangkan pemikirannya masing-
masing karena adanya waktu berpikir (think time),
Sehingga kualitas jawaban juga dapat meningkat.
Menurut Jones (2002), akuntabilitas berkembang karena
siswa harus saling melaporkan hasil pemikiran masing-
masing dan berbagi (berdiskusi) dengan pasangannya,
kemudian pasangan-pasangan tersebut harus berbagi
dengan seluruh kelas. Jumlah anggota kelompok yang
kecil mendorong setiap anggota untuk terlibat secara
aktif, sehingga siswa jarang atau bahkan tidak pernah
berbicara didepan kelas paling tidak memberikan ide
atau jawaban karena pasangannya.
Menurut Spencer Kagan ( dalam Maesuri, 2002:37)
manfaat think pair share adalah: (1) para siswa
menggunakan waktu yang lebih banyak untuk
mengerjakan tugasnya dan untuk mendengarkan satu
sama lain ketika mereka terlibat dalam kegiatan think
pair share lebih banyak siswa yang mengangkat tangan
mereka untuk menjawab setelah berlatih dalam
pasangannya. Para siswa mungkin mengingat secara
lebih seiring penambahan waktu tunggu dan kualitas
jawaban mungkin menjadi lebih baik, dan (2) para guru
juga mungkin mempunyai waktu yang lebih banyak
untuk berpikir ketika menggunakan think pair share.
Mereka dapat berkonsentrasi mendengarkan jawaban
siswa, mengamati reaksi siswa, dan mengajukan
pertanyaaan tingkat tinggi.
Kelebihan metode pembelajaran think pair share

menurut Ibrahim, dkk. (2000:6):
1. Meningkatkan pencurahan waktu pada tugas.

Penggunaan metode pembelajaran TPS
menuntut siswa menggunakan waktunya untuk
mengerjakan tugas-tugas atau permasalahan
yang diberikan oleh guru di awal pertemuan
sehingga diharapkan siswa mampu memahami
materi dengan baik sebelum guru
menyampaikannya pada pertemuan
selanjutnya.

2. Memperbaiki kehadiran. Tugas yang diberikan
oleh guru pada setiap pertemuan selain untuk
melibatkan siswa secara aktif dalam proses
pembelajaran juga dimaksudkan agar siswa
dapat selalu berusaha hadir pada setiap
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pertemuan. Sebab bagi siswa yang sekali tidak
hadir maka siswa tersebut tidak mengerjakan
tugas dan hal ini akan
mempengaruhi hasil belajar mereka.

3. Angka putus sekolah berkurang. Model
pembelajaran TPS diharapkan dapat
memotivasi siswa dalam pembelajaran
sehingga hasil belajar siswa dapat lebih baik
daripada pembelajaran dengan model
konvensional.

4. Sikap apatis berkurang. Sebelum pembelajaran
dimulai, kencenderungan siswa merasa malas
karena proses belajar di kelas hanya
mendengarkan apa yang disampaikan guru dan
menjawab semua yang ditanyakan oleh guru.
Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam
proses belajar mengajar, metode pembelajaran
TPS akan lebih menarik dan tidak monoton
dibandingkan metode konvensional.

5. Penerimaan terhadap individu lebih besar.
Dalam model pembelajaran konvensional,
siswa yang aktif di dalam kelas hanyalah siswa
tertentu yang benar-benar rajin dan cepat
dalam menerima materi yang disampaikan oleh
guru sedangkan siswa lain hanyalah
“pendengar” materi yang disampaikan oleh
guru. Dengan pembelajaran TPS hal ini dapat
diminimalisir sebab semua siswa akan terlibat
dengan permasalahan yang diberikan oleh
guru.

6. Hasil belajar lebih mendalam. Parameter dalam
PBM adalah hasil belajar yang diraih oleh
siswa. Dengan pembelajaran TPS
perkembangan hasil belajar siswa dapat
diidentifikasi secara bertahap. Sehingga pada
akhir pembelajaran hasil yang diperoleh siswa
dapat lebih optimal.

7. Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan
toleransi. Sistem kerjasama yang diterapkan
dalam model pembelajaran TPS menuntut
siswa untuk dapat bekerja sama dalam tim,
sehingga siswa dituntut untuk dapat belajar
berempati, menerima pendapat orang lain atau
mengakui secara sportif jika pendapatnya tidak
diterima.

Adapun kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe
TPS adalah sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-
rata kemampuan siswanya rendah dan waktu yang
terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk
banyak (Hartina, 2008: 12). Menurut Lie (2005: 46),
kekurangan dari kelompok berpasangan (kelompok
yang terdiri dari 2 orang siswa) adalah: 1) banyak
kelompok yang melapor dan perlu dimonitor, 2) lebih
sedikit ide yang muncul, dan 3) tidak ada penengah jika
terjadi perselisihan dalam kelompok. Dengan
menggunakan metode kooperatif TPS (Think Pair
Share), diharapkan peserta didik dapat mengembangkan
peranan yang lebih besar dalam kegiatan pembelajaran
kimia, karena proses belajar mengajar tidak hanya
berlangsung satu arah. Dengan belajar dalam keompok-
kelompok kecil, peserta didik dapat lebih bebas
bertanya hal-hal yang belum diketahui kepada temannya
tanpa rasa takut dan malu. Sehingga pemahaman peserta

didik terhadap suatu materi akan meningkat. Dengan
meningkatnya pemahaman terhadap materi, diharapkan
hasil belajarnya dapat meningkat pula.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:
1) Penggunaan media torso pada pembelajaran

dengan materi sistem pencernaan pada manusia
dapat dilaksanakan

2) Guru mampu merangsang siswa tuna rungu
bepikir kritis dengan adanya model pembelajaran
think pair share

3) Dengan menggunakan metode think pair share
maka siswa tuna rungu dapat lebih berinteraksi
dengan sesamanya

4) Penerapan media torso dengan metode
pembelajaran think pair share dapat
dilaksanakan pada materi sistem pencernaan
pada manusia dapat dilaksanakan bagi siswa tuna
rungu

Saran
Berdasarkan paparan makalah tersebut di atas maka
dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Guru yang mengajar mata pelajaran IPA di

SMALB dapat melaksanakan proses
pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan
RPP, serta mampu memilih model pembelajaran
yang sesuai sehingga proses belajar mengajar
berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran
tercapai.

2. Media pembelajaran torso dapat digunakan
sebagai salah satu media alternatif oleh guru IPA
sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran
IPA.

3. Metode pembelajaran Think-Pair-Share dapat
diterapkan dalam proses pembelajaran di
SMALB karena mampu meningkatkan interaksi
sosial antara siswa tuna rungu.

4. Dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan
menggunakan media torso dan model
pembelajaran Think-Pair-Share dengan topik
bahasan yang lain yang relevan selanjutnya.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan keterlaksanaan penerapan model keterpaduan
Connected pada pembelajaran IPA; 2. Mendeskripsikan hasil belajar siswa, dan 3. Mendeskripsikan
sikap ilmiah siswa. Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen. Populasi penelitian ini
adalah siswa SMP Al Hikam, Bangkalan, Jawa Timur. Pemilihan sampel dilakukan secara random
dengan mengacak kelas. Jumlah sampel yang diambil adalah 39 siswa. Instrumen yang digunakan
terdiri dari: 1. Tes hasil belajar melalui tes dengan menggunakan lembar soal objektif sebanyak 20
butir; 2. Tes sikap ilmiah siswa melalui observasi dengan lembar observasi sebanyak 3 butir; dan 3.
Lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran sebanyak 13 butir. Data dalam penelitian ini
dianalisis dengan menggunakan rumus Hake untuk menentukan peningkatan (gain) hasil belajar.
Selain itu menghitung persentase keterlaksanaan proses pembelajaran dan persentase sikap ilmiah
siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Rata-rata keterlaksanaan proses pembelajaran adalah
96,15%. Hal tersebut menunjukkan guru telah melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik. 2.
Rata-rata pretest dan posttest memperoleh gain sebesar 0,479 dengan kriteria sedang. Karena itu,
dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model keterpaduan Connected dapat meningkatkan hasil
belajar siswa. 3. Sikap ilmiah siswa memiliki rata-rata 80,66% dengan kriteria sangat tinggi.

Kata Kunci: Model Keterpaduan Connected, Hasil Belajar, Sikap Ilmiah

Abstract

The research goal was to: 1. Describe the implementation of the integration model of the Connected on
science learning; 2. Describe the student learning outcomes, and 3. Describe the scientific attitude of
students. This study was a quasi-experimental research. Population this research was student of SMP
Al Hikam, Bangkalan, East Java. The sample selection was done randomly to randomize the class. The
number of samples taken was 39 students. Instrument used consisted of: 1. Test results of learning
through tests by using a sheet objective matter as much 20 grains; 2. Test the scientific attitude of
students through observation by observation sheet as much 3 point; and 3. Implementation observation
sheet as much as 13 grains. A data in this research were analyzed using Hake formula to determine the
increase (gain) learning outcomes. In addition calculating percentage of adherence to the learning
process and the percentage of students scientific attitude. Research results show that: 1. Average
implementation to learning process was 96.15%. It shows teachers have implemented learning with
excellent. 2. Average preetest and posttest gain of 0.479 with medium criteria. Since it, it can be said
that the integration with a model Connected learning can improve student learning outcomes. 3. The
scientific attitude of students have an average 80.66% with very high criteria.

Keywords: Model of integration Connected, Learning Outcomes, Scientific Attitude

PENDAHULUAN
Perubahan pemahaman terhadap hakikat IPA

menyebabkan pandangan orang terhadap pendidikan
IPA semakin mengarah pada makna yang hakiki dari

belajar dan pembelajaran IPA. Makna hakiki dari belajar
dan pembelajaran IPA adalah pendidikan IPA lebih
diartikan sebagai pembentukan kompetensi anak didik
melalui peningkatan motivasi dan aktivitas diri siswa
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(competence-based learning) daripada pembekalan
pengetahuan melalui transfer pengetahuan dari guru ke
siswa  (knowledge-based learning).

Perubahan pemahaman hakikat IPA terlihat pada
perubahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) menjadi Kurikulum 2013. Berdasarkan
Kurikulum 2013, IPA dikembangkan sebagai mata
pelajaran integrative science, bukan sebagai pendidikan
disiplin ilmu. Pembelajaran IPA berorientasi aplikatif,
pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan
belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli
dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan
alam. Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi
inti (KI) yang menggambarkan kualitas yang seimbang
antara pencapaian hard skills dan soft skills. Untuk
mencapai tujuan khususnya mata pelajaran IPA secara
utuh, tidak cukup mengajarkan pengetahuan IPA
(softskill) saja, tetapi juga proses bagaimana IPA itu
diperoleh melalui berbagai aktivitas belajar (hardskill).
Karena itu, Kurikulum 2013 memberikan tambahan jam
belajar dan pengurangan jumlah kompetensi dasar (KD)
sehingga diharapkan guru memiliki keleluasaan waktu
untuk mengembangkan proses pembelajaran yang
berorientasi siswa aktif belajar.

Berdasarkan hasil observasi tanggal 15 November
2014, diperoleh hasil bahwa pada SMP Al Hikam tidak
memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk
siswa melakukan praktikum. SMP Al Hikam tidak
memiliki ruang laboratorium, alat praktikum, dan
bahan-bahan praktikum. Selain itu, media gambar dan
alat peraga tidak tersedia. Karena itu, untuk
menerapkan Kurikulum 2013 yang menekankan pada
berbagai kegiatan, yang salah satunya kegiatan
praktikum, belum dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang ada pada SMP Al
Hikam, maka peneliti merancang suatu pembelajaran
yang alat-alat dan bahan-bahannya dapat ditemukan
dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, materi yang
dipilih dalam penelitian ini adalah materi tentang
pemisahan campuran (filtrasi dan kromatografi) yang
didalamnya mengaitkan materi asam basa, zat aditif, dan
dampak pencemaran air terhadap lingkungan.

Model keterpaduan yang dipilih adalah model
keterpaduan Connected. Model ini berguna sebagai
langkah awal menuju kurikulum yang terintegrasi,
sehingga akan menjadi lebih mudah untuk mengamati
saling keterkaitan di berbagai bidang ilmu. Selain itu,
subjek penelitian merupakan siswa kelas VII pada
semester gasal sehingga subjek penelitian masih pada
masa transasi dari SD ke SMP. Karena itu,  keterpaduan
Connected dirasa lebih cocok dan lebih mudah untuk
diterapkan pada subjek penelitian.

Berdasarkan data hasil belajar siswa pada SMP Al
Hikam, yaitu nilai ulangan harian dan ulangan tengah
semester gasal tahun ajaran 2014/2015, persentase

ketuntasan siswa <50%. Karena itu, penelitian ini
menekankan pada hasil belajar kognitif yang diukur
dengan menggunakan tes tertulis. Selain itu, dilakukan
penilaian pada ranah afektif, yaitu sikap ilmiah siswa
yang merupakan salah satu tuntutan dalam Kurikulum
2013. Sikap ilmiah siswa yang diukur adalah sikap
objektif, tekun, dan tanggung jawab. Sikap-sikap
tersebut diukur dengan cara observasi berdasarkan
lembar kerja siswa (LKS).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan
penelitian pembelajaran IPA terpadu dengan judul
“Penerapan Model Keterpaduan Connected pada
Pembelajaran IPA terhadap Hasil Belajar dan Sikap
Ilmiah Siswa SMP”. Penelitian ini dilakukan dengan
tujuan yaitu: 1. Mendeskripsikan keterlaksanaan
pnerapan model keterpaduan Connected pada
pembelajaran IPA; 2. Mendeskripsikan hasil belajar
siswa, dan 3. Mendeskripsikan sikap ilmiah siswa.

Pembelajaran merupakan suatu proses untuk
mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa
melalui interaksi dengan sesama individu maupun
lingkungannya. Pembelajaran IPA menekankan pada
penemuan konsep melalui suatu proses sehingga siswa
memiliki pengalaman terhadap objek yang dipelajarinya.
Pengalaman yang dimiliki tersebut menjadikan siswa
lebih memiliki pemahaman yang mendalam
dibandingkan hanya mempelajari IPA sebagai produk
saja. Hal tersebut sesuai dengan teori kerucut
pengalaman yang dikemukan Edgar Dale.  Teori Edgar
Dale memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar
siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami
sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan
mendengarkan melalui media tertentu, dan proses
mendengarkan melalui bahasa. Pada Gambar 1 berikut
disajikan bagan kerucut pengalaman oleh Edgar Dale.

Gambar 1. Kerucut Pengalaman Edgar Dale
Sumber: Sanjaya (2010: 166)

Fogarty (1991) menyatakan bahwa model
keterpaduan Connected mempunyai beberapa kelebihan
yaitu dengan menghubungkan ide-ide dalam satu
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bidang studi atau mata pelajaran,  siswa memperoleh
gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi
yang terfokus pada aspek tertentu yang sempit, siswa
dapat mengembangkan konsep-konsep kunci dan
keterampilan, seperti metode ilmiah atau observasi dan
inferensi secara terus menerus, serta memungkinkan
siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki
serta mengasimilasi ide-ide secara bertahap sehingga
lebih banyak kesempatan memfasilitasi  terjadinya
proses transfer.

Pembelajaran IPA menekankan pada penemuan
konsep melalui suatu proses sehingga siswa memiliki
pengalaman terhadap objek yang dipelajarinya.
Pengalaman yang dimiliki tersebut menjadikan siswa
lebih memiliki pemahaman yang mendalam
dibandingkan hanya mempelajari IPA sebagai produk
saja. Pemahaman pelajaran IPA tidak berhenti pada
fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori itu diperoleh,
tetapi dibutuhkan pembentukan sikap ilmiah tertentu
dan penguasaan keterampilan tertentu.

Hasil belajar pada dasarnya adalah suatu
kemampuan yang berupa pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku baru sebagai akibat dari latihan atau
pengalaman yang diperoleh. Sudjana (2009: 22)
menyatakan bahwa hasil belajar adalam kemampuan-
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Suprijono (2010: 5) menyatakan
bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-
nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi, dan
keterampilan.

Informasi tentang kemajuan dan hasil belajar dalam
ketuntasan penguasaan kompetensi diperoleh dengan
melakukan penilaian. Penilaian dapat membantu guru
dalam membuat beragam keputusan pembelajaran
karena memiliki pengaruh langsung dalam proses
pembelajaran selanjutnya.

Sikap dalam bahasa inggris disebut attitude,
sedangkan istilah attitude sendiri berasal dari bahas latin
aptus yang berarti keadaan siap secara mental yang
bersifat untuk melakukan kegiatan. Ciri khas dari sikap
adalah mempunyai obyek tertentu dan mengandung
penilaian (Sobur, 2003). Sikap ilmiah merupakan sikap
yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau
akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan
ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik
dan hasil yang baik pula. Sikap-sikap ilmiah sesuai
dengan KI dan KD yang ada dalam Kurikulum 2013,
antara lain rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat,
tekun, hati-hati, bertanggung jawab; terbuka, kritis,
kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan. Penelitian ini
mengukur tiga sikap ilmiah, yaitu objektif, tekun, dan
bertanggung jawab.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen

semu karena hanya satu kelas yang dipakai untuk
penelitian tanpa adanya kelas pembanding. Rancangan
penelitian ini menggunakan pre-test and post-test group
design.

Gambar 2.  Desain Penelitian
Sumber: Sugiyono (2010: 111)

Keterangan :
O1 : Pre-test dilakukan sebelum penerapan model

keterpaduan tipe Connected
X : Penyampaian materi dengan menggunakan

penerapan model   keterpaduan tipe Connected
O2: Post-test dilakukan sesudah penerapan model

penerapan model   keterpaduan tipe Connected
Sasaran dalam penelitian ini adalah siswa SMP Al

Hikam Bangkalan kelas VII E yang terdiri dari 39 siswa.
Untuk  memperoleh data, peneliti menggunakan dua
metode, yaitu metode tes dan metode observasi. Metode
pengumpulan data melalui lembar soal, lembar
observasi keterlaksanaan pembelajaran, dan lembar
observasi sikap ilmiah. Tes yang dilakukan merupakan
tes tertulis tentang materi asam basa, pemisahan
campuran dan dampak pencemaran air terhadap
lingkungan sekitar. Bentuk tes yang digunakan adalah
tes objektif pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban
sebanyak 20 butir soal. Tes dilakukan 2 kali yaitu
sebelum diberikan materi  dengan tema pencemaran air
(pretest) dan sesudah pembelajaran (posttest). Sikap
ilmiah siswa diukur melalui observasi LKS yang telah
dikerjakan oleh siswa pada saat praktikum. Selain itu,
keterlaksanaan pembelajaran juga diukur melalui
observasi. Karena itu, data yang diperoleh dalam
penelitian ini, antara lain data pengelolaan
pembelajaran, hasil belajar kognitif, dan sikap ilmiah
siswa

Persentase keterlaksanaan pembelajaran (KP)
dihitung menggunakan rumus berikut.

(1)

Skor pretest dan posttest yang diperoleh siswa
menunjukkan hasil belajar ranah kognitif. Untuk
menentukan faktor peningkatannya (gain), dianalisis
menggunakan rumus Hake sebagai berikut.

(2)

g adalah peningkatan hasil belajar ranah kognitif,

adalah rata-rata posttest, adalah rata-rata pretest,

dan adalah skor maksimal. Hake

mengklasifikasikan gain ke dalam g-tinggi (g ≥ 0.7), g-

O1 X O2
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sedang (0.7> g ≥ 0.3), dan g-rendah (g < 0.3). Sikap
ilmiah siswa diukur menggunakan lembar observasi.
Kriteria sikap ilmiah disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Kriteria Sikap Ilmiah
Persentase Kriteria
P >  80% Sangat Tinggi

60% < P < 80% Tinggi
40% < P < 60% Sedang atau cukup
20% < P < 40% Rendah

P <  20% Sangat Rendah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan pembelajaran IPA dilakukan dengan

membagi siswa dalam kelompok yang masing-masing
kelompok berisi 6–7 siswa. Kegiatan praktikum
diberikan kepada kelompok eksperimen dengan acuan
LKS. LKS tersebut merupakan pedoman pelaksanaan
praktikum yang berisikan prosedur pelaksanaan
praktikum yang disertai pertanyaan-pertanyaan yang
mengarahkan siswa pada pencapaian kesimpulan.
Kegiatan tersebut dilakukan setiap kelompok secara seri,
yaitu jenis praktikum dalam satu kali kegiatan semua
kelompok sama. Masing-masing siswa memiliki LKS
sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan aktif.
Siswa lalu mempresentasikan hasil yang diperoleh
melalui perwakilan dari masing-masing kelompok.

Keterlaksanaan pembelajaran IPA diukur
menggunakan lembar observasi. Observasi dilakukan
dengan mencocokan kesesuaian antara langkah-langkah
pembelajaran yang dilakukan guru dengan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat
peneliti Data hasil observasi mengenai keterlaksanaan
pembelajaran disajikan pada tebel 2 berikut.

Tabel 2. Persentase Keterlaksanaan Pembelajaran

Pertemuan Persentase Keterlaksaan
(%)

I 92,31
II 100

Rata-rata 96,15

Pada pertemuan pertama, pada kegiatan penutup,
guru tidak memberikan tugas karena waktu pada
kegiatan inti waktunya lebih panjang. Siswa masih perlu
diarahkan dalam melaksanakan praktikum karena belum
terbiasa sehingga menyebabkan waktu pada kegiatan
inti cukup lama. Pada pertemuan kedua, persentase
keterlaksanaan pembelajaran telah mencapai 100%.
Rata-rata keterlaksanaan proses pembelajaran adalah
96,15%. Hal tersebut menunjukkan guru telah
melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti
memperoleh data hasil penelitian berupa skor preetest
dan posttest kemudian diolah dan dianalisis untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar siswa pada

pelajaran IPA. Sampel dalam penelitian ini 39 siswa
yaitu hanya satu kelas eksperimen tanpa ada kelas
kontrol.

Berdasarkan data hasil belajar, terjadi peningkatan
hasil belajar. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata pretest
dan posttest siswa yang menunjukkan peningkatan yang
baik. Data nilai preetest dan posttest yang didapatkan.
pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Deskripsi Data Hasil Belajar Kognitif

Kegiatan Jumlah
Siswa NR NT R Gain

(g)
Pre test 39 10 50 29,61 0,479

(sedang)Post test 39 30 95 63,33
Rata-rata peningkatan hasil belajar siswa yang

diperoleh dalam penelitian ini, dapat pula digambarkan
dalam bentuk diagram pada gambar 3.

Gambar 3. Bagan Peningkatan Hasil Belaja
Berdasarkan tabel 3 dan gambar 3 dapat disimpulkan

bahwa setelah diterapkan model keterpaduan
Connected, terjadi peningkatan hasil belajar siswa yang
ditunjukkan oleh nilai rata-rata posttest yang lebih besar
daripada preetest.

Rata-rata preetest dan posttest tersebut, diperoleh
gain sebesar 0,479 dengan kriteria sedang. Karena itu,
dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model
keterpaduan Connected dapat meningkatkan hasil
belajar kognitif siswa.

Deskripsi data sikap ilmiah siswa disajikan pada
tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Deskripsi Data Sikap Ilmiah

Sikap
Ilmiah

Total skor
pertemuan

ke-

Skor
rata-
rata

Persen
tase
(%)

Kriteria

1 2
Objek-

tif 118 125 121,5 77,88 Tinggi

Tekun 116 134 125 80,12 Sangat
tinggi

Tang-
gung

Jawab
127 135 131 83,97 Sangat

tinggi

Rata-rata sikap
ilmiah

125,
83 80,66 Sangat

tinggi

Sikap ilmiah siswa memiliki rata-rata 80,66%
dengan kriteria sangat tinggi. Hal tersebut terjadi karena
pembelajaran IPA dengan model keterpaduan
Connected yang menggunakan pendekatan keterampilan
proses banyak melibatkan siswa dengan objek-objek
IPA. Karena itu, siswa diharapkan aktif berbuat.
Pendekatan keterampilan proses memberikan
kesempatan untuk belajar sambil berbuat,
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menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan
bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu
aspek penting kecakapan hidup.

Proses pembelajaran IPA yang dilakukan sesuai
dengan teori belajar dari Piaget. Subjek penelitian
berada pada masa transisi dari operasional konkrit ke
operasional formal sehingga masih memerlukan benda-
benda konkrit dalam pembelajaran IPA. Bahan belajar
dan pengalaman belajar disajikan dalam bentuk konkrit
sehingga diharapkan siswa lebih mudah memahami
suatu konsep dalam bentuk yang nyata dapat diamati
secara fisik dan lebih ditekankan terjadinya
pengalaaman belajar melalui tindakan langsung. Selain
itu, bahan belajar dikaitkan dengan kehidupan siswa
sehingga diharapkan dengan menghubungkan materi
dengan kehidupan sehari-hari akan menjadikan siswa
lebih memahami materi yang disampaikan. Hal ini
sejalan dengan pandangan konstruktivisme, yaitu siswa
membangun sendiri pengetahuannya dan memperoleh
banyak pengetahuan melalui interaksi dengan
lingkungan.

Pembelajaran IPA yang dilaksanakan
mengutamakan pemberian kesempatan kepada siswa
untuk belajar secara aktif dan pasitipatif. Siswa dapat
berinteraksi dengan objek belajar secara langsung
sehingga lebih memahami materi pelajaran yang
disampaikan. Belajar melalui pencarian secara aktif oleh
siswa memberikan pengaruh terhadap hasil belajar dan
sikap ilmiahnya. Siswa berusaha sendiri untuk mencari
pemecahan masalah serta pengetahuan yang
menyertainya sehingga menghasilkan pengetahuan dan
pengalaman yang benar-benar bermakna. Siswa akan
memiliki pengetahuan dan sikap ilmiah tertentu setelah
mereka terlibat dalam proses pembelajaran. Pelibatan
siswa yang aktif parsitipasif akan mendorong terjadinya
pengalaman belajar yang cenderung kuat dan tahan
lama. Serta mengurangi kelemahan pembelajaran yang
berlangsung selama ini akibat didominasi oleh guru
sedang siswa diperlakukan sebagai obyek pasif di SMP
Al Hikam.

Model pembelajaran Connected pada mata pelajaran
IPA siswa SMP mempunyai karakteristik antara lain: 1.
Model pembelajaran yang berpusat pada siswa di mana
siswa sendirilah yang aktif membangun (mengkonstruk)
pengetahuannya; 2. Siswa diberi kesempatan untuk
melakukan kegiatan manual dan melatih pikiran
intelektual, 3. Sesuai karakteristik siswa SMP kelas VII
yang masih dalam masa transisi dari operasional konkrit
ke operasional formal yang masih membutuhkan benda-
benda konkrit sebagai media belajar; 4. Menggunakan
lingkungan sebagai sarana dan sumber pembelajaran
IPA agar siswa dapat lebih mencintai lingkungan
sekitarnya; 5. Memadukan konsep-konsep yang dapat
dikaitkan menjadi suatu kesatuan yang utuh .

Model keterpaduan Connected yang diterapkan
membuat keterkaitan yang jelas dan nyata dalam
menghubungkan satu konsep dengan konsep lain atau
satu topik dengan topik lain. Guru memfasilitasi siswa
untuk menemukan keterkaitan antara satu konsep
dengan konsep lain atau satu topik dengan topik lain.
Keterhubungan antara konsep yang diperoleh
sebelumnya, konsep yang dipelajari saat itu, dan konsep
yang dipelajari yang akan datang akan membuat siswa
belajar secara utuh dan mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan,
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan
menggunakan model keterpaduan Connected dapat
meningkatkan hasil belajar dan sikap ilmiah siswa SMP.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan,
maka penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Rata-rata keterlaksanaan proses pembelajaran adalah

96,15%. Hal tersebut menunjukkan guru telah
melaksanakan pembelajaran dengan sangat baik.

2. Rata-rata pretest dan posttest memperoleh gain
sebesar 0,479 dengan kriteria sedang. Karena itu,
dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan model
keterpaduan Connected dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

3. Sikap ilmiah siswa memiliki rata-rata 80,66%
dengan kriteria sangat tinggi.

4. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran IPA dengan menggunakan
model keterpaduan Connected dapat meningkatkan
hasil belajar dan sikap ilmiah siswa SMP.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta

kesimpulan-kesimpulan yang diajukan dapat
dikemukakan beberapa saran, antara lain:
1. Lembar kegiatan siswa yang sudah ada perlu

ditindaklanjuti untuk dapat mengoptimalkan
kemampuan siswa dalam memahami konsep,
prinsip, serta hukum-hukum IPA yang dipelajari.

2. Perlu dilakukan penelitian yang serupa dengan
melibatkan variabel sertaaan, sampel, dan pokok
bahasan yang lain.

3. Sebaiknya materi pelajaran diajarkan dengan
berbagai macam variasi pendekatan maupun metode
pembelajaran dan media pembelajaran yang relevan
agar siswa tidak merasa bosan dengan pendekatan
atau metode yang diberikan guru.

4. Adanya LKS yang dimiliki masing-masing siswa,
menyebabkan siswa lebih memahami sehingga
pembelajaran berlangsung lancar. Karena itu, guru
harus menyiapkan LKS untuk masing-msing siswa.
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5. Para guru hendaknya lebih menekankan pada
aktivitas siswa dengan menggunakan pendekatan
yang sesuai dalam setiap kegiatan pembelajaran.
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KEEFEKTIFAN TUTOR SEBAYA TERHADAP HASIL
BELAJAR DAN KETERAMPILAN PROSES SISWA PADA

POKOK BAHASAN SISTEM PENCERNAAN PADA
MANUSIA DENGAN MENGGUNAKAN TIPE STAD

Elly Yustina

SMPN 10 Banjarbaru
Email : Ellyyustina@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk  mengetahui keefektifan metode tutor sebaya dalam
meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses siswa pada  pokok bahasan sistem pencernaan
pada manusia dengan menggunakan tipe STAD.  Jenis penelitian ini adalah Penelitian kuantitatif.
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII SMPN 10 Banjarbaru yang berjumlah  20 siswa. Tenik
pengumpulan data dilakukan melalui, tes hasil belajar, dan rubrik keterampilan proses. Analisis data
dilakukan dengan teknik deskriptif. Dengan  reliabilitas tes hasil belajar sebesar 0,68.  Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, aspek pemahaman konsep materi 45% siswa memenuhi KKM, 55%
siswa tidak memenuhi KKM.  Aspek keterampilan  proses belajar   20% memuaskan,  20% baik, 60%
sedang. Tutor sebaya belum efektif  digunakan dalam tipe STAD.  Hasil observasi ini menunjukkan
bahwa siswa masih memerlukan bimbingan dalam belajarnya. Hampir semua  siswa tidak terbuka
menyampaikan permasalahannya dalam belajar. Kondisi ini menjadi kendala bagi guru dalam
pembimbingan kepada siswa.  Data pendukung lain dari hasil observasi diperoleh, keberanian siswa
menyampaikan pendapat sebesar 45% sedangkan 55% siswa masih memerlukan bimbingan dan
keberanian siswa untuk bertanya sebesar 30% sedangkan  70% masih memerlukan bimbingan
.
Kata kunci: tutor sebaya, hasil belajar, keterampilan proses, student team achievement Division
(STAD)

PENDAHUHULUAN
Sekolah merupakan sebuah lembaga

pendidikan formal yang menempatkan kegiatan belajar
mengajar sebagai kegiatan paling utama.  Trianto
(2009) mengungkapkan,  masalah utama dalam
pendidikan formal (sekolah) dewasa ini adalah masih
rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak dari
rerata hasil belajar peserta didik yang masih sangat
memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil
kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional,
dalam arti bahwa proses pembelajaran dewasa ini masih
memberikan dominasi guru dan tidak memberikan
akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri
melalui penemuan dalam proses berpikirnya.

Sedangkan tujuan pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pendidikan yang mampu mendukung
pembangunan dimasa mendatang adalah pendidikan
yang mampu mengembangkan potensi peserta didik
sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan
memecahkan masalah kehidupan yang dihadapi.

Namun potensi siswa tidak akan berkembang dengan
baik jika siswa dikondisikan pasif dalam proses belajar
yang dilaluinya.

Untuk menuju pembelajaran yang berpusat
pada siswa maka,  kurikulum 2013 menghendaki
kreativitas guru dalam menentukan pendekatan
pembelajaran di kelas.  Pengalaman belajar siswa
dimasa lalu dengan pembelajaran yang berpusat pada
guru, telah menjadikan siswa cenderung pasif,
sehingga perlu ada terobosan pembelajaran yang akan
menjadikan siswa maupun guru terbiasa dengan
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada siswa
kelas VIII D SMPN 10 Banjarbaru Pembelajaran tutor
sebaya dipilih sebagai pendekatan belajar siswa pada
kondisi peralihan ini, yaitu kondisi dari pembelajaran
yang berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang
berpusat pada siswa.

Tutor sebaya menurut Djamarah dan Zain dalam
literaturkti (2012) adalah pembelajaran yang terpusat
pada siswa, dalam hal ini siswa belajar dari siswa lain
yang memiliki status umur, kematangan/harga diri yang
tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. Sehingga anak
tidak merasa begitu terpaksa untuk menerima ide-ide
dan sikap dari gurunya
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Tutor adalah orang pilihan yang dijadikan sebagai
pembimbing bagi orang lain, baik secara perorangan
ataupun dalam suatu kelompok. Karena yang menjadi
tutornya adalah teman seumur atau sebaya, maka
pembelajaran ini disebut tutor sebaya. Pada
pembelajaran tutor sebaya memungkinkan interaksi
antar siswa lebih intensif,  sebab dengan melihat
temannya bisa menjadi tutor maka menimbulkan rasa
persaingan sehat dalam kegiatan belajar mengajar.

Metode tutor sebaya  yang berpusat pada siswa.
dengan umur sebaya antara tutor dengan siswa yang
lainnya, maka penerimaan pembelajaran akan lebih
dimengerti. Hal ini dikarenakan tutor sebaya akan
menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan mudah
dipahami oleh siswa lainnya. Sehingga, siswa yang lain
dapat menerima penjelasannya, dan yang tidak tahu
akan lebih berani untuk bertanya maupun memberi
tanggapan. Kegiatan tutor sebaya bagi siswa merupakan
kegiatan yang kaya akan pengalaman yang sebenarnya
merupakan kebutuhan siswa itu sendiri dalam
belajarnya.

Diantara model pembelajaran yang dapat di desain
dengan tutor sebaya adalah model pembelajaran
kooperatif  tipe Student team Achievement Division
(STAD). Pada  pembelajaran kooperatif dengan tipe
STAD ini siswa dikelompokkan ke dalam kelompok
kecil yang disebut tim.  Siswa dalam kelas tertentu
dibagi menjadi tim-tim kecil  dengan anggota 4-5
orang, setiap tim haruslah heterogen, terdiri dari laki-
laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku,
memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah.
(Rachmadiarti, 2003).

Diantara kelebihan pembelajaran kooperatif tipe
STAD adalah siswa bekerja sama dalam mencapai
tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma
kelompok, serta menjadikan siswa pandai untuk aktif
membantu dan memotivasi semangat untuk berhasil
bersama.  Adapun kekurangan pembelajaran kooperatif
tipe STAD ini adalah kontribusi siswa yang berprestasi
rendah terhadap kelompok  menjadi kurang, karena
siswa pandai lebih mendominasi.

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD
dirancang tidak untuk membantu guru memberikan
informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa (Arends,
2008). Akan tetapi diarahkan untuk menjadi
pembelajar yang mandiri.  Dalam tulisan yang sama,
(Arends,2008) menyatakan bahwa Model kooperatif
tipe STAD ini dapat dikolerasikan dengan strategiswai
pembelajaran yang lain. Maka mendesain tutor sebaya
dengan menggunakan tipe STAD ini, diharapkan dapat
membentuk kebiasaan baru dalam pembelajaran, yaitu
pembelajaran yang berpusat pada siswa.

METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif. Untuk memperoleh data kuantitatif ini,
peneliti  melaksanakan  sendiri pengajaran di kelas
berdasarkan Rancana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang telah disusun sebelumnya. Data-data kuantitatif
diperoleh melalui rubrik penilaian tes  hasil belajar
siswa dan Penilaian keterampilan proses melalui
Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikerjakan secara
berkelompok, dan rubrik penilaian afektif yang

berhubungan dengan  keterampilan proses siswa saat
proses belajar.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah teknik analisis deskriptif . Data yang
diperoleh diolah dalam bentuk persen (%)  kemudian
dideskripsikan. Arikunto (1998) menjelaskan bahwa
yang dimaksudkan dengan analisis data adalah
pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan
rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan
pendekatan penelitian atau desain yang diambil.

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 10
Banjarbaru. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII
D sebanyak 20 orang siswa. Materi IPA Terpadu yang
diambil adalah Sistem Pencernaan Pada Manusia.
Waktu penelitian dibulan November 2014 dan
berlangsung selama 1 bulan sejak persiapan hingga
pelaksanaan penelitian.  Pelaksanaan penelitian
dilakukan  sebanyak tiga kali pertemuan, 2 kali
pertemuan untuk proses pembelajaran dan 1 kali
pertemuan untuk tes hasil belajar.. Pelaksanaan
penelitian ini disesuaikan dengan jadwal belajar kelas
VIII D yang ada di SMP Negeri 10 Banjarbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian

Hasil belajar siswa diperoleh melalui
kegiatan tes hasil belajar dengan mengggunakan rubrik
LP.1 Produk.   Siswa dikatakan memenuhi KKM  jika
nilai hasil belajar mencapai angka  70.  Hasil  tes
belajar siswa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Hasil Belajar siswa

No Nama
Nilai hasil

belajar

Memenuhi
KKM (KKM
= 70)

1 Aulia Rahman 60
Tidak

memenuhi

2 Adie 50
Tidak

memenuhi

3
Akbar
Ramadhan 90 Memenuhi

4 Bunga Safitri 60
Tidak

memenuhi

5 Eva Lestari 50
Tidak

memenuhi
6 Felicia Arviana 80 Memenuhi

7
Gunawan
Sulistio 50

Tidak
memenuhi

8 Julaiha 60
Tidak

memenuhi

9 Khalisha 60
Tidak

Memenuhi

10
M.Iqbal
Maulana 80 Memenuhi

11 M. Saini 60
Tidak

memenuhi

12
M. Aditya
Akbar 80 Memenuhi

13 M. Yuda 90 Memenuhi
14 Nasrullah 70 Memenuhi
15 Ni'matul Aula 80 Memenuhi
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16 Nor Halimah 60
Tidak

memenuhi
17 Rizatul Ahmad 70 Memenuhi
18 Slamet Riyanto 80 Memenuhi

19 Syinah 50
Tidak

memenuhi

20
Vina Nurita
Sari 60

Tidak
memenuhi

.
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Adapun penilaian proses diperoleh dari lembar kerja siswa (LKS) yang dikerjakan secara berkelompok. Hasil
Penilaian proses dapat dilihat pada tabel.2 berikut

Tabel 2. Penilaian Proses

No. Nama Nilai Proses Jumlah Kategori

1 2 3 4

1 Aulia Rahman 20 20 10 25 75 Sedang

2 Adie 17 20 25 25 87 baik

3 Akbar Ramadhan 21 25 5 20 71 Sedang

4 Bunga Safitri 12,5 25 12,5 25 75 Sedang

5 Eva Lestari 23 20 25 25 93 Memuaskan

6 Felicia Arviana 23 20 25 25 93 Memuaskan

7 Gunawan Sulistio 17 20 25 25 87 baik

8 Julaiha 17 20 25 25 87 baik

9 Khalisha 21 25 5 20 71 Sedang

10 M.Iqbal Maulana 12,5 25 12,5 25 75 Sedang

11 M. Saini 21 20 5 25 71 Sedang

12 M. Aditya Akbar 20 20 10 25 75 Sedang

13 M. Yuda 23 20 25 25 93 Memuaskan

14 Nasrullah 12,5 25 12,5 25 75 Sedang

15 Ni'matul Aula 17 20 25 25 87 baik

16 Nor Halimah 20 20 10 25 75 Sedang

17 Rizatul Ahmad 20 20 10 25 75 Sedang

18 Slamet Riyanto 12,5 25 12,5 25 75 Sedang

19 Syinah 21 25 5 20 71 Sedang

20 Vina Nurita Sari 23 20 5 25 93 Memuaskan

Kategori Penilaian :      >  90 =   Memuaskan

80 - 90 =   Baik

70 - 80 = Sedang

Selain data di atas, juga dilakukan pengumpulan data keterampilan proses siswa saat belajar dengan menggunakan
rubrik LP.3 keterampilan proses dan hasil penilaian diolah dalam data seperti pada tabel.3 berikut
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Tabel.3

No. Nama Keterampilan Sosial

Bertanya Menyampaikan pendapat Mendengarkan Pendapat teman

1 Aulia Rahman 2 2 2

2 Adie 2 2 3

3 Akbar Ramadhan 3 3 3

4 Bunga Safitri 2 2 2

5 Eva Lestari 2 2 2

6 Felicia Arviana 3 3 2

7 Gunawan Sulistio 2 2 2

8 Julaiha 2 2 2

9 Khalisha 2 2 2

10 M.Iqbal Maulana 3 3 3

11 M. Saini 2 2 2

12 M. Aditya Akbar 3 3 3

13 M. Yuda 3 3 2

14 Nasrullah 2 2 2

15 Ni'matul Aula 3 3 3

16 Nor Halimah 2 2 2

17 Rizatul Ahmad 2 3 2

18 Slamet Riyanto 3 3 2

19 Syinah 2 2 2

20 Vina Nurita Sari 2 3 2

Untuk setiap  keterampilan sosial peserta didik diberi nilai dengan skala berikut ini :

A = 4, sangat baik

B = 3, baik

C = 2, memerlukan bimbingan
D = 1, memerlukan perbaikan
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B. Pembahasan
Tes Hasil belajar siswa yang ditunjukkan oleh

tabel.1, dari 20 siswa yang ada di kelas VIII D SMPN
10 Banjarbaru,   9 siswa  atau  45%  memenuhi KKM
yang ditetapkan sekolah yaitu 70, dan 11 siswa atau
55% tidak memenuhi KKM 70. Data ini menunjukkan
bahwa  55% siswa atau sebanyak 11 orang belum
menguasai konsep materi, sehingga masih memerlukan
perbaikan.

Adapun tabel.2 merupakan data hasil penilaian
proses. Berdasarkan kategori penilaian, maka dari 20
siswa kelas VIII D SMPN 10 Banjarbaru yang
memperoleh hasil memuaskan dengan rentang nilai >
90 sebanyak 4 orang siswa atau  dalam persentase
sebesar 20%.  Dan yang memperoleh hasil baik dengan
rentang nilai 80-90 sebanyak 4 orang siswa atau dalam
persentase sebesar 20%.  Adapun 12 siswa yang lainnya
atau sekitar 60% siswa memperoleh hasil sedang, yaitu
yang memiliki rentang nilai 70-80.  Jika nilai KKM
yang ditetapkan sekolah adalah 70, maka berdasarkan
tabel.2 ini seluruh siswa memenuhi KKM hanya
kategori penilaiannya saja yang berbeda, karena hasil
penilaian yang berbeda. Artinya 100% siswa
memenuhi KKM.   Terpenuhinya KKM pada penilaian
proses ini dikarenakan siswa bekerja dalam kelompok
belajar tipe STAD. Dalam pembelajara ini siswa
dituntut bekerja sama untuk mencapai tujuan
kelompok. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh
Rachmadiarti, 2003, bahwa pada pembelajara
kooperatif dengan tipe STAD ini,  walaupun siswa dites
secara individual, tapi siswa tetap dipacu untuk bekerja
sama dalam meningkatkan kinerja dan prestasi timnya.
Terpenuhinya KKM 100% ini menunjukkan  tutor
sebaya berperan dengan baik.

Sedangkan dari tabel. 3,  didapatkan data hasil
penilaian terhadap keterampilan sosial siswa. Dimana
untuk aspek bertanya, sebanyak  6 siswa atau 30%
siswa memiliki kemampuan baik dalam bertanya dan 14
siswa atau 70% siswa masih memerlukan bimbingan.
Dan untuk aspek keterampilan sosial  menyampaikan
pendapat sebanyak 9 siswa atau 45% siswa memiliki
keberanian menyampaikan pendapat, sedangkan 11
siswa atau 55% siswa masih memerlukan bimbingan.
Sedangkan untuk aspek mendengarkan pendapat teman,
sebanyak 5 siswa atau 25% mendengarkan pendapat
teman dengan baik dan 15 siswa atau 75% siswa masih
memerlukan bimbingan.

Jika dilihat tabel.1 dan tabel.3, maka
pembelajaran tutor sebaya dengan tipe STAD masih
belum efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa
secara individual.  terlihat dari 55% siswa hasil
belajarnya masih belum memenuhi KKM dan
keterampilan sosial siswa dalam bertanya,
menyampaikan pendapat dan mendengarkan pendapat
teman, lebih dari 50% masih memerlukan bimbingan.
Artinya tutor sebaya dengan tipe STAD belum efektik
berperan dalam meningkatkan hasil belajar dan
keterampilan sosial siswa kelas VIII D SMPN 10
Banjarbaru. Belum efektifnya tutor sebaya dengan tipe
STAD, yaitu pembelajaran secara berkelompok yang
terdiri dari 4 siswa dan salah satunya ditunjuk sebagai
tutor, dikarenakan tutor sebaya belum terbiasa

membimbing siswa yang lainnya. Di kelas VIII D
SMPN 10 Banjarbaru, pembelajaran tutor sebaya ini
adalah yang pertama kali dilakukan.

Namun, jika dilihat tabel.2 data penilaian
keterampilan proses, dimana 100% siswa memenuhi
KKM menunjukkan  tutor sebaya cukup efektif dalam
membimbing siswa yang lainnya.  Sehingga
pembelajaran tutor sebaya masih memungkinkan untuk
dilakukan, hanya perlu dipilih model atau tipe
pembelajaran yang tepat dengan kondisi siswa di kelas
VIII D SMPN 10 Banjarbaru.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian serta
pembahasan tentang hasil belajar dan  keterampilan
proses siswa SMPN 10 Banjarbaru dalam pokok
bahasan Sistem Pencernaan Pada Manusia dengan
pembelajaran tutor sebaya menggunakan model STAD,
dapat disimpulkan :
1. Tutor sebaya dengan tipe STAD belum efektif

dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII
D SMPN 10 Banjarbaru, karena hanya 45% siswa
yang memenuhi KKM 70 sedangkan 55% siswa
masih belum memenuhi KKM 70.

2. Tutor sebaya dengan tipe STAD cukup efektif
dalam meningkatkan keterampilan proses siswa
kelas VIII D SMPN 10 Banjarbaru, karena 100%
siswa memenuhi KKM 70.

3. Tutor sebaya masih memungkinkan untuk
diterapkan di kelas VIII D SMPN 10 Banjarbaru,
karena pembelajaran tutor sebaya tipe STAD ini
baru pertama kali dilakukan di kelas ini.

Saran
Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan

pembelajaran tutor sebaya menggunakan model atau
tipe pembelajaran lain, yang sesuai dengan kondisi
belajar siswa kelas VIII D SMPN 10 Banjarbaru.
Sehingga dapat dilihat keefektifan tutor sebaya  dengan
menggunakan model atau tipe pembelajaran  yang
mana.
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Abstrak

Penelitian ini dirancang untuk menghasilkan indikator penjenjangan perkembangan moral siswa
dalam penyelesaian masalah biologi (JPM2B) di SMPN 21 Banjarmasin. Kerangka hipotetik JPM2B
mengadaptasi teori perkembangan moral dari Piaget, Kohlberg, dan Hoffman serta penyelesaian
masalah model Polya. Tujuh puluh siswa berpartisipasi dalam tes perkembangan moral untuk
menentukan jenjang perkembangan moral siswa dalam penyelesaian masalah biologi.
Selanjutnyamasing-masingsatu siswa dari JPM2B 1, 2, 3, dan 4 ditetapkan sebagai subyek dalam
penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan metode kualitatif dengan memberikan tugas tertulis
terkait materi sistem peredaran darah manusia. Wawancara terstruktur dilakukan sebagai teknik
untuk mengumpulkan informasi guna mengidentifikasi indikator penjenjangan moral  siswa dalam
penyelesaian masalah biologi.Sesuai dengan wacana dilema moral yang dihadapi subyek, indikator
yang dikembangkan adalah memposisikan, keberagaman, dan kebaruan. Secara umum, telah
diperoleh temuan bahwa tahap perkembangan moral siswa telah sesuai dengan JPM2B yang dibuat.
Hasil penilaian menunjukkan bahwa teori yang disusun cukup valid, artinya indikator JPM2B yang
dibuat oleh peneliti dan mengacu pada tiga teori perkembangan moral dapat diterima. Dengan
demikian validitas dari JPM2B tersebut sudah sesuai, dan indikator yang ditetapkan sudah memenuhi
saat diimplementasikan di lapangan.

Kata kunci: perkembangan moral, penyelesaian masalah biologi.

Abstract

This study is designed to produce indicators hierarchy of moral development of students in biological
problem solving (JPM2B) at SMPN 21 Banjarmasin. Hypothetical framework of JPM2B adapted from
Piaget's theory moral development, Kohlberg, Hoffman and also problems solving Polya model.
Seventy students participated in the test to determine the level of moral development of students in
solving problem biology. Furthermore, each of the one students of JPM2B 1, 2, 3, and 4 are set as
subjects in this study. Collecting data using qualitative methods with to give written assignments of
material related of the human circulatory system. Structured interviews conducted as a technique to
gather information in order identify indicators of the moral hierarchy by students in biology problem
solving. In accordance with the discourse of moral dilemmas faced by the subject, the indicators
developed is position, diversity, and novelty. In general, obtained findings that stage of moral
development of students in accordance with JPM2B made. Assessment results show that the theory
compiled is valid, meaning indicators of JPM2B made by researcher and refers to the three theories
of moral development is acceptable. Thus the validity of JPM2B are appropriate, and indicators set
has fulfilled to implemented in the field.

Keyword: moral development, solving problem biology
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PENDAHULUAN
Biologi merupakan salah satu bagian dari mata
pelajaran IPA di SMP yang harus dipelajari siswa pada
pembelajaran di sekolah. Mata pelajarannya berisi
banyak konsep-konsep abstrak yang cukup sulit
dimengerti. Siswaharus mampu membuat konsep dan
membangun konsep abstrak dalam biologi untuk
memahami dan harus masuk akal. Menurut Khan
(2014), kesalahpahaman yang umum bagi siswa tentang
biologi meliputi pemahaman mereka tentang topik-
topik seperti pencernaan makanan, respirasi,
fotosintesis, ekologi, genetik, klasifikasi, dan peredaran
darah manusia.Pembelajaran IPA (termasuk biologi)
mempunyai implikasi sosial dan moral yang luas,
artinya tidak lagi bebas moral, melainkan justru terikat
pada moral (Fraenkel, 1977 dalam Sarbaini, 2011).
Pendidikan IPA telah berkontribusi dalam melatih
aspek keterampilan berpikir kritis dan obyektif siswa.
Hingga kini, dengan berbagai perubahan, pendidikan
IPA terus menanamkan nilai-nilai tentang kejujuran,
disiplin, penghargaan makna kemanusiaan, kepedulian,
kerendahan hati, melindungi kehidupan manusia dan
nilai-nilai lainnya melalui kegiatan pembelajaran yang
dilakukan di sekolah (Ma-Kellams, 2013).

Dewasa ini, masalah-masalah moral yang terjadi
jauh lebih banyak dan lebih kompleks dibandingkan
dengan masalah-masalah moral yang terjadi pada masa-
masa sebelumnya (Budiningsih, 2008). Menurut
Samani (2012), dalam dunia pendidikan kasus
bertindak curang (cheating) baik berupa tindakan
mencontek, mencontoh pekerjaan teman atau
mencontoh dari buku pelajaran seolah-olah merupakan
kejadian sehari-hari. Bahkan dalam pelaksanaan UAN
di sementara daerah ditengarai ada guru memberikan
kunci jawaban kepada siswa.

Hasil survey peneliti pada akhir tahun2013 di dua
SMPN Kota Banjarmasin, diperoleh data pelanggaran
tata tertib yang terjadi pada bulan Januari-Oktober
2013. Jenis pelanggaran tata tertib antara lain: siswa
laki-laki membolos saat pelajaran sedang berlangsung,
berkelahi lantaran hanya masalah sepele, candaan dari
beberapa orang siswa yang menggunakan kata-kata
kotor terhadap temannya, serta beberapa orang siswa
suka “membajak” teman sekolahnya. Saat ini, upaya
pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata
mempengaruhi secara negatif lingkungan alam.
Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air bersih,
adanya potensi rawan pangan pada berbagai daerah di
Indonesia, dan pemanasan global merupakan tantangan
yang harus dihadapi generasi muda di masa kini dan di
masa yang akan datang (Kemendikbud, 2013). Hal ini
tentunya akan menimbulkan pertanyaan bagi kita,
apakah pembelajaran IPA (termasuk biologi) selama ini
yang berusaha membangun kesadaran dan kepedulian
siswa terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan
kemampuan untuk menyelesaikan masalah sudah
berdasar pada jenjang dan ciri-ciri perkembangan moral
mereka?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlulah
dipelajari perkembangan moral yang terjadi pada diri
siswa. Menurut Budiningsih (2008), sudah menjadi
aksioma dalam pendidikan bahwa pendidikan akan
mencapai hasil yang paling efektif kalau orang

membelajarkan para siswanya pada tahap atau jenjang
yang sejajar dengan kemampuan belajar atau moral
mereka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menghasilkan
indikator penjenjangan perkembangan moral siswa
dalam penyelesaian masalah biologi, (2)
mendeskripsikan ciri-ciri indikator tahap perkembangan
moral siswa untuk setiap jenjang perkembangan moral
siswa dalam penyelesaian masalah biologi.

Menurut Ültanir (2012), Piaget menyatakan bahwa
ada empatperiodeutama perkembangan
kognitifselamaevolusipikiran anak. Ia melihat
perkembangan kognitif sebagai perkembangan yang
melalui urutan dalam empat tahapan. Teori Piaget
tentang perkembangan kognitif juga mencakup teori
perkembangan penalaran moral.

Piaget yakin bahwa strukur kognitif merupakan
kemampuan yang pertama-tama berkembang.
Kemampuan-kemampuan kognitif kemudian
menentukan kemampuan anak untuk menalar situasi-
situasi sosial. Seperti halnya dengan kemampuan
kognitif, Piaget berpendapat bahwa perkembangan itu
terjadi dalam tingkatan-tingkatan yang dapat
diramalkan. Tahap pertama menunjukkan moralitas
heteronom di mana anak berpikir bahwa keadilan dan
peraturan adalah sesuatu yang tidak dapat diubah, dan
dikontrol oleh orang lain. Pada tahap kedua, anak sadar
bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan
ketika menilai sebuah perbuatan, mereka mempertim-
bangkan niat dan jugakonsekuensinya.

Kohlberg (1981, dalam Azagra, 2009)membagi
perkembangan moral dalam 3 tingkat: (1) Pra-
konvensional, di mana pertimbangan semata-mata
didasarkan pada kebutuhan dan persepsi orang itu
sendiri; (2) Konvensional, di mana harapan
masyarakat dan hukum diperhitungkan; dan (3) Pos-
konvensional, di mana pertimbangan didasarkan pada
prinsip-prinsip abstrak dan lebih pribadi dan tidak
harus ditentukan oleh hukum-hukum masyarakat.

Kohlberg (1971) seperti dikutip Budiningsih
(2008) mengembangkan alat sistematis untuk
mengungkap penalaran-penalaran itu dengan
mengembangkan sekumpulan cerita, yang memasuk-
kan orang atau orang-orang ke dalam suatu dilema
moral. Kemudian disusun pertanyaan-pertanyaan
mengenai dilema-dilema tersebut, yang dimaksudkan
untuk menjajaki penalaran-penalaran subjek yang
bersangkutan, apakah alasannya maka anak akan
melakukan tindakan tertentu dalam situasi seperti itu.

Teori Hoffman (1983, dalam Slavin, 2009) tentang
empathic distress serupa dengan Piaget dan Kohlberg
bahwa kemampuan-kemampuan kognitif mentukan
jenis-jenis empathic distress, yang dapat dialami
seorang anak dan sebagai konsekuensinya,
kemampuan-kemampuan empatik berkembang dalam
suatu pola menyerupai tingkatan. Menurut Hoffman,
antara usia 2 dan 6, anak-anak mengembangkan
kemampuan mengambil peran yang memungkinkan
anak untuk menempatkan diri pada posisi seseorang
yang sedang menderita.

Berkaitan dengan menyelesaikan masalah, menurut
Polya (1973) ada empat langkah penting dalam proses
penyelesaian masalah, yaitu (1) memahami masalah,
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(2) membuat rencana penyelesaian masalah, (3)
menjawab masalah, dan (4) memeriksa kembali hasil
yang diperoleh. Mengingat dalam penelitian ini siswa
akan menyelesaikan masalah dalam bentuk cerita atau
dilema, maka model penyelesaian masalah yang akan
diacu adalah model Polya. Menurut Yuwono (2012)
pendekatan penyelesaian masalah dengan model Polya
dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam
menyelesaikan masalah soal cerita.

Untuk membuat penjenjangan kemampuan
perkembangan moral dalam penyelesaian masalah
biologi ditentukan dahulu kriteria kinerjanya sesuai
dengan karakteristik perkembangan moral. Sebelumnya
perlu dibandingkan beberapa kriteria jenjang
perkembangan moral yang ada, yaitu dari jenjang
perkembangan  moral Piaget, disingkat JPMP; jenjang
perkembangan moral Kohlberg, disingkat JPMK; dan
jenjang perkembangan moral Hoffman, disingkat
JPMH.

Keseluruhan tingkatan dalam JPMK nampak
memberikan gambaran lebih rinci tentang bagaimana
orang dalam setiap tingkatan merespon suatu
permasalahan dibandingkan JPMP dan JPMH. Dengan
demikian JPMK lebih mudah menempatkan moral
seseorang berada dalam suatu jenjang perkembangan
moralnya dalam penyelesaian masalah. Tetapi, karena
makna tersebut tidak jelas, perlu diberikan alternatif
penjelasan berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang
jenjang perkembangan moral untuk penyelesaian
masalah.

Dari uraian jenjang perkembangan moral di atas,
terdapat beberapa pengertian atau karakteristik, antara
lain:
 Perilaku mengenai benar dan salah (Nurhayati, 2006;

Santrock, 2007; Upton, 2012)
Memposisikan diri atau mengambil peran berbagai

pilihan yang saling bertentangan (Fraenkel,1977).
 Proses penalaran kognitif seorang individu dalam

mengatasi dilema etika (Budiningsih, 2008)
 Perkembangan moral terjadi secara berurutan dari

satu tahap ke tahap berikutnya (Santrock, 2007;
Slavin, 2009; Upton, 2012).
 Tahap-tahap perkembangan moral banyak ditentukan

oleh faktor kognitif atau kematangan intelektual
(Budiningsih, 2008)
 Dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial

dan penyelesaian masalah (Gibb, 2003 dalam
Santrock, 2007).
 Pengambilan keputusan individu dalam konteks

dilema etika (Slavin, 2009)
 Keberanian mengambil keputusan dalam bersikap dan

pengenalan diri (Lickona, 2010; Zubaedi, 2011).
 Dipengaruhi faktor kognitif, afektif dan behavioristik

(Lind, 2005; Sulhan, 2010; Olson, 2011).
 Nilai-nilai yang dianutmelalui keterampilan

penyelesaian masalah dalam masyarakat (Zubaedi,
2011).
 Prosespenyelesaian masalahplus"sesuatu" (Wolcott,

2000).
Dari beberapa karakteristik perkembangan moral

tersebut beberapa hal yang dapat dibutiri sebagai

produk jenjang perkembangan moral, harus memenuhi
sifat:
Memposisikan, dalam arti siswa diberi kesempatan

untuk menetapkan posisi sementara dirinya dalam
dilema moral yang dihadapi, dengan cara menuliskan
posisinya (Fraenkel, 1977; Sarbaini, 2011).
Menyelesaikan masalah, merupakan metode yang

diharapkan dalam pembelajaran IPA-biologi
(Ibrahim, 2003) dengan penekanan salingtemas
(Depdiknas, 2006). Dalam penyelesaian masalah
mungkin siswa akan menghasilkan keberagaman
cara atau jawaban yang tidak sama.
 Pengambilan keputusan (Slavin, 2009; Lickona, 2010;

Zubaedi, 2011), juga merupakan produk pembelajaran
IPA-biologi dari berkembangnya kemampuan
berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah dalam
penyelesaian masalah (Depdiknas, 2006). Produk
tersebut berbeda, unik, autentik, dan mungkin
merupakan penemuan beberapa jawaban dari siswa
sendiri sehingga merupakan kebaruan (Solso, 2008;
Franken, 2013).

Dari ketiga karakteristik jenjang perkembagan
moral tersebut jika ditambahkan dengan langkah
penyelesaian masalah biologi, maka akan menjadi
Jenjang Perkembangan Moral Masalah Biologi,
selanjutnya disingkat JPM2B.Dengan melihat
kesamaan-kesamaan ciri dalam jenjang perkembangan
moral, maka rumusan teoretis jenjang perkembangan
moral biologi yang digunakan seperti disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik JPM2B
Figure 1. J
PM2B Figure 2. Keterangan

Figure 3. J
PM2B

1

I. SISWABERPANDANGANBAHWATIN
GKAHLAKUSESEORANGSELALUDIARAHKA
NUNTUKMEMENUHIKEBUTUHANNYASEND
IRIDENGANMEMPERALAT ORANG LAIN.
PRINSIPTINDAKANNYADITAFSIRKANDENG
ANCARAFISIKDANPRAGMATIS, SEPERTI
“KAMUMENCAKARPUNGGUNGKUDANAKU
AKANGANTIMENCAKARPUNGGUNGMU”.
SISWADAPATMEMAHAMIMASALAHSESUA
IPOSISINYA,
TETAPITIDAKDAPATMERENCANAKANPEN
YELESAIANMASALAH,DANTIDAKMELAKS
ANAKANPENYELESAIANMASALAH.

Figure 4. J
PM2B

2

II. SISWABERPANDANGANBAHWATIN
GKAHLAKU YANG BAIKADALAH YANG
MENYENANGKANATAUMENOLONG
ORANG LAIN SERTADIAKUIOLEH ORANG
LAIN SEBAGAI “ORANG BAIK”.
MEREKAHARUSBERPERANSESUAIDENGAN
HARAPANKELUARGAATAUMASYARAKAT.
SISWADAPATMEMAHAMIMASALAHSESUA
IPOSISI YANG BERBEDA,
MERENCANAKANPENYELESAIANMASALA
H,
TETAPITIDAKMELAKSANAKANPENYELESA
IANMASALAHDANTIDAKDAPAT
MENGUNGKAPKANKEMBALIHASIL YANG
DIPEROLEH.
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Figure 5. J
PM2B

3

III. TINDAKAN YANG
BENARDIDORONGOLEHKEINGINANNYAUN
TUKMENJAGATERTIB
LEGAL.TINGKAHLAKU YANG
BAIKADALAHMEMENUHIKEWAJIBAN,
MEMATUHIHUKUM,
DANMENJAGATERTIBSOSIALSEHINGGAME
RUPAKANTINDAKAN YANG
BAIKPADADIRINYA.SISWADAPATMEMAH
AMIMASALAHSESUAIDENGANPOSISI
YANG BERBEDA,
MERENCANAKANPENYELESAIANMASALA
HDANMELAKSANAKANPENYELESAIANMA
SALAHNAMUNTIDAKBERBEDA,
DANMENGUNGKAPKANKEMBALIHASILTID
AK “BARU” YANG DIPEROLEH.

Figure 6. J
PM2B

4

IV. TINDAKAN YANG
BENARADALAHTINDAKAN YANG
BERDASARKANKEPUTUSAN YANG
SESUAIDENGANKESEPAKATANUMUM.AKI
BATNYAPADATAHAPANINIMENEKANKAN
KEMUNGKINANMENGUBAHHUKUMLEWAT
PERTIMBANGANRASIONALDENGANALASA
NKEMANUSIAAN.SISWADAPATMEMAHAM
IMASALAHSESUAIDENGANPOSISI YANG
BERBEDA,
MERENCANAKANPENYELESAIANMASALA
HDANMELAKSANAKANPENYELESAIANMA
SALAHDENGANCARABERAGAM,
SERTAMEMERIKSAKEMBALIHASIL YANG
DIPEROLEHDANMENUNJUKKANKEBARUA
N.

METODE
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada
siswa kelas VIII di SMPN 21 Banjarmasin. Penelitian
ini dilakukan atas tiga tahapan sebagai berikut:
1. Tes Perkembangan Moral

Sebanyak 70 siswa Kelas VIII SMPN 21
Banjarmasin diberikan tes perkembangan moral dalam
penyelesaian masalah biologi.Hasilnyasiswa yang
menempati JPM2B 1 sebanyak 21 siswa, JPM2B 2
sebanyak 33 siswa, JPM2B 3 sebanyak 9 siswa, dan
JPM2B 4 sebanyak 7 siswa. Data tersebut menunjukkan
bahwa tahap perkembangan moral siswa telah sesuai
dengan JPM2B yang dibuat.Hasil tes perkembangan
moral tersebut dijadikan acuan untuk menentukan
subyek penelitian sesuai jenjang perkembangan moral
siswa.
2. Validasi Instrumen

Instrumen yang dibuat selanjutnya divalidasi
kepada ahli untuk mengetahui validitas teori yang
dikembangkan.Validitas dilakukan melalui penilaian
ahli. Salah satu validator memberikan komentar sebagai
berikut: “Saya rasa sudah bagus dan saya hargai
pemikiran Anda”. Sementara itu validator yang lain
memberikan komentar sebagai berikut: “Jenjang
Perkembangan Moral Masalah Biologi yang Saudara
buat cukup bagus untuk melihat kemampuan
pemecahan masalah siswa dalam bidang biologi. Hal
ini relevan dengan proses pembelajaran yang sering
melatihkan keterampilan proses sains. Tetapi perlu

pengkajian lebih mendalam terutama terhadap cerita
dilema moral yang Saudara berikan sebagai dasar
pemecahan masalahnya”.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa teori yang
disusun secara teoritis cukup valid, artinya jenjang
tersebut sesuai dengan teori yang ada, serta jalan
pikiran peneliti untuk mengkonstruksi jenjang itu dapat
diterima. Dengan demikian validitas dari teori tersebut
sudah memenuhi, sehingga dapat diimplementasikan di
lapangan.
3. Strategi Implementasi

Memilih satu siswa yang mewakili masing-masing
JPM2B tersebut. Siswa yang terpilih sebagai subyek
penelitian adalah yang memiliki kemampuan
mengungkapkan ide dan pikirannya secara lisan dengan
lancar.Selanjutnya dilakukan pemberian tugas tertulis
wacana dilema moral dalam biologi.Subjekpenelitian
dari kelompok JPM2B1 diwakili NR, JPM2B2 diwakili
MHM, JPM2B3 diwakili ASW, dan JPM2B4 diwakili
IM.

Tugas dilema moral yang diberikan
tentangpermasalahan yang sudah pernah diberikan
guru dalam pembelajaran IPA-biologi
sebelumnya.Tugastertulisyang diberikan terkait
materisistemperedarandarahmanusia. Tahapan
penyelesaian masalah mengacupada model Polya
(1973) dan indikator yang telah
ditetapkan.Untukmendapatkaninformasitentangkarakter
istik JPM2B masing-
masingsubjekpenelitiandilakukanwawancara.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data.

Kegiatan yang dilakukan saat reduksi data adalah
sebagai berikut :
a) Membaca kembali catatan dan informasi yang

didapat dari penyelesaikan tugas tertulis.
b) Menganalisis hasil wawancara, berupa ungkapan

dari subjek penelitian mengacu model Polya dan
indikator yang ditetapkan.

c) Menyederhanakan data atau informasi yang
diperoleh dari hasil wawancara.

2. Penyajian Data
Berikut adalah kegiatan yang dilakukan pada saat

penyajian data.
a) Melakukan triangulasi metode. Triangulasi meto-

de dilakukan dengan membandingkan hasil tugas
tertulis dengan hasil wawancara.

b) Mendeskripsikan karakteristik JPM2B yang
dimiliki oleh subjek penelitian berdasarkan hasil
jawaban tugas tertulis dan hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut adalah tabel indikator perkembangan moral
dalam penyelesaian masalah biologi subjek penelitian
untuk tugas tertulis dan wawancara yang
mengungkapkan karakteristik ciri masing-masing
JPM2B yang telah didapatkan.
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Tabel 2. Indikator Memahami Masalah
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Tabel 4. Indikator  Melakukan Penyelesaian Masalah
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Tabel 5. Indikator Melihat Kembali Penyelesaian
Figure 52. J
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Figure 54. Melihat Kembali Penyelesaian
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Hasil identifikasi perkembangan moral siswa dalam
penyelesaian masalah biologi disajikan dalam deskripsi
berikut :

JPM2B 1 (Subyek NR)
Memposisikan:
Siswa mengungkapkan salah satu posisi peran dari apa yang
diketahui dan apa yang ditanyakan dari wacana dilema moral.
Siswa tidak mengungkapkan langkah awal yang akan digunakan
dalam penyelesaian masalah.
Keberagaman:
Siswa tidak dapat mengungkapkan langkahpenyelesaian dari
posisi yang berbeda.Siswa tidakdapat menyelesaikanrencana yang
dibuat pada setiap langkah, dan tidak dapat memberikan
argumen pada setiap langkah sesuai posisi yang berbeda. Siswa
mengungkapkan satu alasan yang logis dari beberapa alasan,
tetapijawaban akhir kurangtepat.
Kebaruan:
Siswa tidak memberikan alasan dari langkah penyelesaian.
Siswa mengemukakan ungkapan yang tidak berbeda dari jawaban
akhir sebelumnya yang menunjukkan perkembangan moralnya.
JPM2B 2 (Subyek MHM)
Memposisikan:
Siswa mengungkapkan salah satu posisi peran dari apa yang
diketahui dan apa yang ditanyakan dari wacana dilema moral.
Siswa hanya mengungkapkan beberapa langkah awal yang akan
digunakan  dalam penyelesaian masalah.
Keberagaman:
Siswa hanya mengungkapkan beberapa langkahpenyelesaian
dari posisi yang berbeda. Siswa dapat menyelesaikan rencana yang
dibuat secara tepat pada setiap langkah tetapi tidak dapat
memberikan argumen pada setiap langkah sesuai posisi yang
berbeda. Siswa mengungkapkan satu alasan yang logis dari
beberapa alasan, tetapijawaban akhir kurangtepat.
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Kebaruan:
Siswa memberikan alasan yang tidak berbeda pada tiap langkah
penyelesaian. Siswa mengemukakan ungkapan yang tidak
berbeda dari jawaban akhir sebelumnya yang menunjukkan
perkembangan moralnya.
JPM2B 3 (Subyek ASW)
Memposisikan:
Siswa mengungkapkan kedua posisi peran dari apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari wacana dilema moral. Siswa dapat
mengungkapkan semua langkah awal yang akan digunakan
dalam penyelesaian masalah.
Keberagaman:
Siswa dapat mengungkapkan seluruh langkah-
langkah penyelesaian dari posisi yang berbeda. Siswa dapat
menyelesaikan rencana yang dibuat secara tepat pada setiap
langkah tetapi tidak dapat memberikan argumen pada setiap
langkah sesuai posisi yang berbeda. Siswa mengungkapkan satu
alasan yang logis dari beberapa alasan untuk
memberikan jawaban akhir dengan tepat.
Kebaruan:
Siswa memberikan alasan yang tidak berbeda pada tiap langkah
penyelesaian. Siswa mengemukakan ungkapan yang tidak
berbeda dari jawaban akhir sebelumnya yang menunjukkan
perkembangan moralnya.

JPM2B 4 (Subyek IM)
Memposisikan:
Siswa mengungkapkan kedua posisi peran dari apa yang diketahui
dan apa yang ditanyakan dari wacana dilema moral. Siswa dapat
mengungkapkan semua langkah awal yang akan digunakan
dalam penyelesaian masalah.
Keberagaman:
Siswa dapat mengungkapkan seluruh langkah-
langkah penyelesaian dari posisi yang berbeda. Siswa
mengungkapkan satu alasan yang logis dari beberapa alasan untuk
memberikan jawaban akhir dengan tepat.
Kebaruan:
Siswa memberikan alasan yang berbeda dengan tepat pada tiap
langkah penyelesaian. Siswa mengemukakan ungkapan yang
berbeda dari jawaban akhir sebelumnya yang menunjukkan
perkembangan moralnya.

PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Indikator memposisikan, keberagaman dan kebaruan rata-rata

belum memenuhi, didapatkan pada JPM2B 1.
2. Indikator memposisikan dan  keberagaman pada JPM2B 2

sudah memenuhi meskipun kurang tepat. Namun indikator
kebaruan rata-rata belum memenuhi.

3. Indikator memposisikan dan  keberagaman pada JPM2B 3
sudah memenuhi dari dilema moral, namun kebaruan belum
memenuhi karena ungkapan tidak berbeda dari sebelumnya.

4. Indikator memposisikan, keberagaman dan kebaruan rata-rata
sudah memenuhi, didapatkan pada JPM2B 4.

Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat
dikemukakan sebagai berikut:
1. Perlunya meningkatkan jenjang perkembangan moral siswa

dalam penyelesaian masalah biologi melalui pembiasaan tugas
tertulis yang menghadapkan siswa pada permasalahan hidup
sehari-hari dalam pembelajaran IPA-biologi.

2. Karakteristik JPM2B yang belum terungkap perlu digali lebih
mendalam lagi melalui tugas tertulis yang lebih bervariasi.

3. Agar diperoleh hasil yang dapat menggambarkan dampak
secara lebih luas, perlu dilakukan implementasi penyelesaian
masalah biologi dalam pembelajaran biologi berbasis moral
sehingga peningkatan secara kuantitatiftergambar.
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Abstrak

Berpikir reflektif merupakan salah satu proses berpikir yang diperlukan di dalam proses pemecahan
masalah biologi. Kemampuan berpikir reflektif ini dapat dikembangkan selama pembelajaran biologi, salah
satunya dengan cara menerapkan strategi belajar metakognitif. Aktivitas metakognitif mendorong siswa
sadar dalam proses pembelajaran dalam menentukan tujuan belajar, memilih dan memilah pengetahuan
yang sesuai dengan tujuan belajar, dan memanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam belajar
sehingga menimbulkan pemahaman konsep, recall, rasional, dan reflectivity. Tujuan dari penelitian ini
adalah mendeskripsikan relevansi pembelajaran biologi berbasis metakognitif untuk melatihkan
kemampuan berpikir reflektif siswa. Proses berpikir reflektif ini melibatkan kemahiran berpikir seperti
menafsirkan masalah, membuat kesimpulan, menilai, menganalisis, kreatif dan aktivitas metakognitif.

Kata Kunci: biologi, berpikir reflektif, metakognitif, masalah.

Abstract

Reflective thinking is a thinking process that is required in the process of solving biological problems .
This reflective thinking skills can be developed for learning biology , one way to implement metacognitive
learning strategies . Metacognitive activity encourages students aware of the learning process in
determining the learning objectives , selecting and sorting knowledge in accordance with the purpose of
learning , and utilize it to solve problems in learning , giving rise to an understanding of concepts, recall ,
rational , and reflectivity . The purpose of this study is to describe the relevance of biology -based learning
for melatihkan metacognitive reflective thinking skills of students . This reflective thinking process involves
thinking skills such as interpreting problems , make inferences , assess , analyze , creative and
metacognitive activity.

Keywords: biology, reflective thinking, metacognitive, problem.

PENDAHULUAN
Pemecahan masalah akan berjalan dengan baik jika

siswa diajarkan kemampuan dan keterampilan
pemecahan masalah (Mochtar, 2013). Berpikir reflektif
merupakan salah satu proses berpikir yang diperlukan di
dalam proses pemecahan masalah biologi. Keterampilan
berpikir reflektif merupakan keterampilan individu di
dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah
diperolehnya, yang relevan dengan tujuan penyelesaian
masalah, serta memanfaatkannya secara efektif di dalam

menyelesaikan masalah (Gurol, 2011). Hal ini sesuai
dengan pendapat Dewey (1933) dalam Kusumaningrum
dan Saefuddin (2012) tujuan pendidikan memberikan
kontribusi dalam perkembangan pribadi dan sosial
seseorang melalui pengalaman dan penyelesaian masalah
yang berlangsung secara reflektif (Reflective Thinking).

Kenyataan di lapangan kemampuan berpikir ini
jarang sekali dikembangkan di tingkat Sekolah
Menengah Atas (SMA). Hal ini mengakibatkan
kemampuan proses berpikir tersebut rendah. Berdasarkan
studi pendahuluan di sekolah, guru dalam mengajar tidak
terbiasa untuk mengembangkan kemampuan berpikir
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siswanya. Hal ini terlihat dengan guru mengajar dengan
metode ceramah dan bersifat hafalan, siswa tidak diajak
untuk berpikir cara memperoleh konsep biologi, dan
mengatur strategi rencana dalam memecahkan masalah
untuk mencapai tugas dengan baik. Data observasi ini
juga didukung dengan hasil tes berpikir reflektif yang
menandakan siswa kurang dilatih untuk menyadari
permasalahan, menganalisis, mengevaluasi, memotivasi,
mendapatkan makna mendalam, menggunakan strategi
pembelajaran yang tepat dalam menyelesaikan masalah.
Siswa sudah bisa mengerti terhadap masalah yang
diajukan, tetapi siswa belum bisa membuat rencana untuk
menyelesaikan masalah, belum mencoba atau
menjalankan rencana tersebut untuk menyelesaikan
masalah, dan tidak melihat kembali hasil yang telah
diperoleh secara keseluruhan karena sudah merasa yakin
terhadap jawaban yang diberikan.

Permasalahan mengenai berpikir reflektif haruslah
segera diatasi, mengingat pentingnya kemampuan
berpikir reflektif dalam mengembangkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis dan kreatif yang
bermanfaat mendukung kesuksesan siswa dalam belajar.
Pendekatan yang dapat mendorong kemampuan berpikir
reflektif di antaranya adalah pendekatan metakognitif.
Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan pendekatan
metakognitif siswa terlibat aktif penuh perhatian (In’am,
2012), dan memiliki kemampuan berpikir dalam
mengkonstruksi pengetahuannya dengan pelibatan
aktivitas metakognitif sehingga mampu menemukan
sumber-sumber informasi untuk dapat menyelesaikan
masalah (Nindiasari, 2011).

Keterkaitan berpikir reflektif dengan kemampuan
metakognitif dapat dirujuk dari pendapat beberapa ahli di
antaranya Given (dalam Vallin, 1994) dan Bruning, et al
(dalam Jiuan, 2007). Given (Vallin, 1994) mengatakan
bahwa berpikir reflektif meminta siswa untuk
memikirkan tentang proses berpikir mereka, misal
dengan mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan
pribadi seseorang tentang proses belajarnya, menanyakan
apa yang sudah dikerjakan, apa yang tidak, dan apa yang
memerlukan perbaikan. Bruning, et al (dalam Jiuan,
2007) menyatakan bahwa proses berpikir reflektif ini
melibatkan kemahiran berpikir seperti menafsirkan
masalah, membuat kesimpulan, menilai, menganalisis,
kreatif dan aktivitas metakognitif.

Pembelajaran metakognitif bermanfaat bagi siswa
karena metakognitif dapat meningkatkan hasil belajar
secara nyata dan mengembangkan karakter jujur, berani
mengakui kesalahan, dapat menilai diri sendiri
(Susantini, 2009). Siswa yang menggunakan
keterampilan metakognitif memiliki prestasi lebih baik
dibandingkan siswa yang tidak menggunakan
keterampilan metakognitifnya. Hal ini akan tercapai,
apabila  siswa mampu berpikir tentang proses berpikir
yang dimilikinya, mengidentifikasi strategi belajar yang
baik dan secara sadar mengarahkan belajarnya (Ho dan
Kelly, 2010).

PEMBAHASAN
a. Definisi Kemampuan Berpikir Reflektif

John Dewey mengemukakan suatu bagian dari
metode penelitiannya yang dikenal dengan berpikir
reflektif (reflective thinking). Dewey berpendapat bahwa
pendidikan merupakan proses sosial dimana anggota
masyarakat yang belum matang (terutama anak-anak)
diajak ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam
melaksanakan proses pendidikan tentunya ada tujuan
pendidikan yang akan dicapai. Tujuan pendidikan yang
akan dicapai melalui pemberian kontribusi dalam
perkembangan pribadi dan sosial seseorang melalui
pengalaman dan pemecahan masalah yang berlangsung
secara reflektif (reflective thinking).

Menurut Dewey (1933) definisi mengenai berpikir
reflektif yang digunakan selama bertahun-tahun adalah:
“active, persisten, and careful consideration of any belief
or supposed from of knowledge in the light of the grounds
that support it and the conclusion to which it tends”.
Jadi, berpikir reflektif adalah aktif, terus menerus, gigih,
dan mempertimbangkan dengan saksama tentang segala
sesuatu yang dipercaya kebenarannya atau format yang
diharapkan tentang pengetahuan apabila dipandang dari
sudut pandang yang mendukungnya dan menuju pada
suatu kesimpulan.

Dewey (1933) juga mengatakan bahwa berpikir
reflektif adalah suatu proses mental tertentu yang
memfokuskan dan mengendalikan pola pikiran. Proses
yang dilakukan bukan sekedar suatu urutan dari gagasan-
gagasan, tetapi suatu proses sedemikian hingga masing-
masing ide mengacu pada ide terdahulu untuk
menentukan langkah berikutnya. Dengan demikian,
semua langkah yang berurutan saling terhubung.

b. Berpikir Reflektif Sebagai Proses Kognitif
Menurut Mann (2008), berpikir reflektif merupakan

istilah umum untuk kegiatan intelektual dan afektif
dimana individu menganalisis pengalamannya yang
berperan penting untuk pemahaman dan apresiasi baru.
Soemantri (2012) mendefinisikan berpikir reflektif
sebagai suatu proses melihat kembali pengalaman belajar
untuk mengidentifikasi apa yang telah dipelajari, apa
yang belum dikuasai (learning needs) serta rencana
pengembangan diri selanjutnya berdasarkan learning
needs yang telah diidentifikasi. Refleksi merupakan
perilaku aktif dan sadar, analisis secara kritis, berkaitan
dengan pengalaman yang telah dijalani, melibatkan
komponen keterampilan (skill) dan afektif.

Rolheiser, Bower dan Stevahn (2000) mengatakan
bahwa refleksi merupakan sebuah komponen penting dari
self assessment yang efektif, terjadi ketika siswa berfikir
tentang bagaimana kinerjanya memenuhi kriteria,
menganalisis efektivitas usahanya, dan merencanakan
untuk peningkatan. Refleksi dalam pembelajaran sangat
diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan
pembelajaran yang lebih bermakna (Sapa’at, 2008).

c. Indikator-Indikator Kemampuan Berpikir
Reflektif

Berpikir reflektif meliputi menjelaskan sesuatu atau
mencoba menghubungkan ide-ide yang terkait. Berpikir
reflektif terjadi saat para siswa mencoba memahami
penjelasan dari orang lain, ketika mereka bertanya, dan
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ketika mereka menjelaskan atau menyelidiki kebenaran
ide mereka sendiri. Berpikir reflektif membuat siswa
berusaha menghubungkan pengetahuan yang
diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan baru
yang berkaitan dengan pengetahuan lamanya.

Terdapat lima komponen yang berkenaan dengan
kemampuan berpikir reflektif (Dewey, 1933), di
antaranya (1) merasakan dan mengidentifikasikan
masalah, (2) membatasi dan merumuskan masalah, (3)
mengajukan beberapa kemungkinan alternatif solusi
pemecahan masalah, (4) mengembangkan ide untuk
memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data
yang dibutuhkan, dan (5) melakukan tes untuk menguji
solusi pemecahan masalah dan menggunakannya sebagai
bahan pertimbangan membuat kesimpulan. Kemampuan
ini dapat membantu siswa membuat keputusan tepat,
cermat, sistematis, logis, dan mempertimbangkan
berbagai sudut pandang. Sebaliknya, kurangnya
kemampuan-kemampuan ini mengakibatkan siswa
terbiasa melakukan berbagai kegiatan tanpa mengetahui
tujuan dan alasan melakukannya (Fauqy, 2013).
d. Peranan Kemampuan Berpikir Reflektif

Peran penting dari berpikir reflektif adalah
memberikan kesempatan untuk belajar dan memikirkan
strategi terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran
melalui pemecahan masalah dengan berpegang pada
sikap-sikap ilmiah. Tujuan refleksi menurut Roberts
(2012) adalah untuk menghubungkan antara teori dan
praktik, mendorong adanya evaluasi kritis, menyediakan
link antara pengalaman dan pembelajaran dari
pengalaman tersebut.

e. Cara Mengajar yang Dapat Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Reflektif

Beberapa instrumen yang dapat digunakan untuk
mendorong terjadinya refleksi siswa menurut Sapa’at
(2008) adalah sebagai berikut:
1) Jurnal

Guru dapat meminta siswa menulis jurnal tentang
apa yang mereka inginkan atau mungkin menulis materi
yang telah diberikan kepada mereka.
2) Lembar refleksi kelompok

Guru dapat meminta siswa untuk melakukan
refleksi terhadap kerja kelompok kooperatifnya, mereka
diminta merefleksi kerja kelompok dan penyelesaian
mereka. Laporan refleksi ini dapat dituliskan pada satu
lembar kertas
3) Penskoran jawaban sendiri

Siswa diminta untuk memberikan skor pekerjaan
mereka sendiri dengan menggunakan suatu kriteria
(rubrik) yang telah dibuat.
4) Refleksi secara lisan

Refleksi secara lisan merupakan suatu kesempatan
kepada siswa untuk dapat belajar secara langsung dari
siswa lainnya. Namun, perlu dikembangkan sikap saling
menghargai di antara sesama siswa. Artinya, siswa
dididik menjadi pelaku refleksi yang baik, dapat
mengutarakan pendapatnya, sementara siswa lainnya
belajar menjadi pendengar yang aktif dan baik. Untuk
dapat membantu siswa adar dapat saling memahami
pemikiran mereka, guru harus memberikan respons

terhadap komentar siswa. Guru dapat meminta siswa
untuk mengulangi refleksinya atau dengan meminta
siswa lainnya yang setuju untuk membantu menjelaskna
refleksi siswa tersebut.

Sabandar () mengungkapkan bahwa untuk
memberdayakan kemampuan berpikir reflektif dengan
memberikan tanggapan terhadap hasil jawaban siswa saat
menyelesaikan soal, karena pada saat menyelesaikan soal
itu mereka sedang termotivasi dan senang dengan hasil
yang dicapai, maka rasa senang dan termotivasi ini harus
tetap dipertahankan dengan memberikan tugas baru
kepada siswa (Kania, 2012), yaitu sebagai berikut:
1. menyelesaikan masalah dengan cara yang lain;
2. mengajukan pertanyaan “bagaimana jika”;
3. mengajukan pertanyaan “apa yang salah”;
4. mengajukan pertanyaan “apa yang akan kamu

lakukan”.
Tugas baru yang diberikan kepada siswa tersebut

sesuai dengan pendapat Costa (1985) mengenai
kemampuan berpikir reflektif sebagai berikut: Individu
yang dapat mengatur kata hatinya akan berpikir reflektif
dan dapat menyelesaikan masalah secara berhati-hati.
Siswa akan berpikir sebelum bertindak, menyusun
rencana kegiatan, berusaha memahami petunjuk, dan
merancang strategi untuk mencapai tujuan,
mempertimbangkan beragam alternatif dan
konsekuensinya sebelum bertindak, mengumpulkan
informasi yang relevan, dan mendengarkan pandangan
alternatif lainnya. Individu yang berpikir reflektif tetap
menunjukkan rasa percaya diri, namun ia bersifat terbuka
dan mampu mengubah pandangannya ketika memperoleh
informasi tambahan.

Model pembelajaran untuk meningkatkan
kemampuan reflektif dikembangkan berdasarkan
pendekatan filosofis konstruktivisme dan psikologi
kognitif. Konstruktivisme dalam pembelajaran pada
hakekatnya merupakan suatu pendekatan dalam
pembelajaran yang didasarkan pada pengalaman
(experience is the only basis for knowledge and wisdom),
yang kemudian direorganisasi dan direkonstruksikan.

Materi pelajaran harus memungkinkan siswa belajar
bagaimana caranya belajar (learning how to learn) dalam
bentuk studi kasus atau masalah yang perlu dan
bermanfaat untuk dicari jalan ke luarnya
(problem solving learning) melalui proses inkuiri
diskoveri. Proses pembelajaran berpusat pada siswa dan
keaktifan siswa, guru berperan sebagai
fasilitator/mediator dan motivator yang menstimuli siswa
untuk belajar sesuatu yang bermakna melalui pemahaman
(insight). Penilaian dilakukan selama dan akhir proses
pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana siswa.
membangun suatu pengetahuan atau konsep.

f. Hubungan Metakognitif dengan Kemampuan
Berpikir Reflektif

Metakognisi sebagai pengetahuan, kesadaran, dan
kontrol terhadap diri sendiri. Perkembangan metakognitif
dapat digambarkan sebagai suatu perkembangan
kemampuan metakognitif seseorang, yaitu menuju pada
pengetahuan, kesadaran dan kontrol belajar seseorang
secara lebih besar (Baird dalam Cubuku, 2008).
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Metakognisi berasal dari ‘meta’  dan ‘kognisi’. Menurut
Larkin (2010) ‘meta’ merujuk kepada suatu perubahan
posisi, suatu hal  yang bersifat bergerak keluar atau
menuju lapisan yang lebih tinggi, sedangkan ‘kognisi’
merujuk  kepada kemampuan atau kecakapan kita dalam
mengetahui atau berpikir. Dengan  demikian,
‘metakognisi’ menggambarkan suatu proses berpikir
yang lebih tinggi, sesuatu yang bersifat reflektif dan terus
bergerak melampau tingkatan berpikir normal dalam
merefleksikan berpikir itu sendiri (Larkin, 2010).

Keterampilan berpikir reflektif merupakan
keterampilan individu di dalam menyeleksi pengetahuan
yang pernah diperolehnya, yang relevan dengan tujuan
pemecahan masalah, serta memanfaatkannya secara
efektif di dalam memecahkan masalahnya. (Gurol, 2011).
Pemikiran reflektif merupakan kesadaran tentang apa
yang diketahui dan apa yang dibutuhkan (Chee dan Pou,
2012). Pemikiran tersebut merupakan bagian dari
keterampilan metakognitif (Jiuan, 2007). Proses berpikir
reflektif ini melibatkan kemahiran berpikir seperti
menafsirkan masalah, membuat kesimpulan, menilai,
menganalisis, kreatif dan aktivitas metakognitif.

PENUTUP
Simpulan

Berpikir reflektif merupakan salah satu proses
berpikir yang diperlukan di dalam proses pemecahan
masalah biologi. Kemampuan berpikir reflektif ini dapat
dikembangkan selama pembelajaran biologi, salah
satunya dengan cara menerapkan strategi belajar
metakognitif. Aktivitas metakognitif mendorong siswa
sadar dalam proses pembelajaran dalam mennentukan
tujuan belajar, memilih dan memilah pengetahuan yang
sesuai dengan tujuan belajar, dan memanfaatkan untuk
menyelesaikan permasalahan dalam belajar sehingga
menimbulkan pemahaman konsep, recall, rasional, dan
reflectivity. Pembelajaran biologi berbasis metakognitif
dapat digunakan untuk melatihkan kemampuan berpikir
reflektif siswa.

Saran
Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan,

disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, harus

disesuaikan indikator kemampuan berpikir reflektif
yang diselaraskan dengan metakognitif sehingga
terjadi sinkronisasi.

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir reflektif
secara menyeluruh bisa menggunakan beberapa
instrumen, di antaranya tes berpikir reflektif, jurnal,
lembar refleksi, penskoran jawaban sendiri (self dan
pear assesment), dan refleksi secara lisan.
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Abstrak

Pembelajaran sains melalui keterampilan generik sains adalah membekalkan keterampilan generik
sains kepada siswa sebagai pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Setiap individu pada
dasarnya secara intuitif cenderung melakukan kegiatan ilmiah (mencari tahu/menyelesaikan
masalah). Kemampuan tersebut dapat dilatih melalui kegiatan pembelajaran di sekolah dengan
menggunakan model pembelajaran yang membuat siswa menjalani suatu proses tentang bagaimana
pengetahuan diciptakan. Untuk mengatasi masalah tersebut penelitian ini mengembangkan suatu
model pembelajaran biologi berorientasi NOS yang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam proses
pembelajaran sehingga termotivasi untuk melakukan penyelidikan dan melatihkan keterampilan
generik sains yang penulis sebut sebagai Model Pembelajaran Biologi Kollaboratif berorientasi
Nature of Science Integrasi Keterampilan Generik Sains atau Model KNOS-KGS. Penelitian ini
merupakan penelitian pengembangan, yang bertujuan untuk memperoleh model KNOS-KGS yang
memenuhi kriterian valid. Adapun tahap-tahap dalam pengembangan model pembelajaran ini adalah
tahap investigasi awal, tahap desain, tahap realisasi, dan tahap tes, evaluasi, dan revisi. Dengan
mengikuti tahap pengembangan di atas, diperoleh buku petunjuk tentang model KNOS-KGS beserta
perangkatnya yang memenuhi kriteria valid. Adapun sintaks model KNOS-KGS adalah (1)
Bachground problems, (2)Case study discussions, (3)Inquiry trainning, (4) Collaborative writing,
serta (5) Seminar. Setiap sintaks dalam model didasari oleh NOS dan bertujuan dalam melatihkan
keterampilan generik sains.

Kata kunci: model KNOS-KGS, keterampilan generik sains

PENDAHULUAN
Abad 21 adalah abad di mana informasi sangat

berharga dan orang yang menguasai banyak informasi
akan menjadi orang yang selalu dibutuhkan orang lain
(Koechlin & Zwaan, 2004). Untuk mempersiapkan diri
dalam menghadapi abad 21, masyarakat pendidikan
yang ada di sekolah perlu banyak belajar untuk berpikir
kritis dalam menghadapi berbagai masalah yang
dihadapi dengan menggunakan dan mengevaluasi
informasi yang ada di sekeliling kita Tilar, 2006 dalam
Redjeki 2007;15).

Konferensi Internasional yang diselenggarakan
oleh PGRI pada awal tahun 2010 mengambil tema “The
Child Friendly School” yang merupakan gagasan utama
pendidikan abad ke-21. Tema ini diambil karena
pendidikan di berbagai belahan dunia tengah dilanda

oleh kekhawatiran pendidikan yang telah berubah
menjadi penjara. Peserta didik telah dimatikan
kreativitasnya demi mencapai berbagai standar
pendidikan (Danajaya, 2010;1).

Sementara itu, Dewey (1916) dalam Suyatno
(2009;47) menggagas, dalam konsep pendidikan, kelas
seharusnya merupakan cermin masyarakat, dan
berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang
kehidupan nyata. Untuk dapat belajar, seseorang harus
memiliki pasangan atau teman, oleh karena itu di dalam
lingkungan belajar guru menciptakan lingkungan sosial
yang dicirikan oleh lingkungan demokrasi dan proses
ilmiah. Tanggung jawab utama guru adalah memotivasi
siswa untuk bekerja secara bersama (kolaboratif) dan
memikirkan masalah sosial yang berlangsung dalam
pembelajaran
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Pendidikan biologi diharapkan menjadi wahana
bagi siswa untuk mempelajari dirinya sendiri dan alam
sekitarnya, yang menekankan pada pemberian
pengalaman secara langsung sehingga siswa perlu
dilatih untuk mengembangkan keterampilan sebagai
bekal dalam menjelajah dan memahami alam sekitar
(Redjeki, 2007;15).

Berdasar pendapat di atas perlu dirancang model
pembelajaran biologi kollaboratif berorientasi NOS
yang melatihkan keterampilan generik sains.
Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah
“Bagaimana proses dan hasil pengembangan model
pembelajaran Biologi Kolaboratif berorientasi Nature of
Science integrasi keterampilan Generik Sains (Model
KNOS-KGS) yang valid?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dapat dikategorikan  sebagai salah

satu jenis penelitian pengembangan. Prosedur
pengembangan yang dilakukan mengikuti desain dari
Plomp (1997) seperti berikut
a. Tahap Investigasi Awal

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini mengkaji:
(1) teori-teori belajar, (2) teori tentang model
pembelajaran, (3) kondisi pembelajaran yang
terjadi dikelas, (4) analisis materi

b. Tahap Desain
Kegiatan yang dilakukan pada fase ini adalah: (1)
menyusun garis besar teori-teori belajar yang
melandasi model KNOS-KGS, (2) menyusun
sintaks pembelajaran, (2) menyusun lingkungan
belajar atau sistem sosial, (3) merancang prinsip
reaksi, (4) menentukan sistem pendukung, (5)
merancang dampak pembelajaran. Dampak disini
ada dua macam yaitu dampak instruksional dan
dampak pengiring. Dampak instruksional adalah
dampak yang merupakan akibat langsung dari
pembelajaran, sedangkan dampak pengiring adalah
akibat tidak langsung dari pembelajaran

c. Tahap Realisasi
Pada tahap ini dibuat/disusun suatu model KNOS-
KGS sebagai lanjutan dari tahap desain, sehingga
menghasilkan prototipe 1, yaitu rancangan yang
berisi komponen-komponen model yang
disebutkan pada bagian (b) di atas. Prototipe1
inilah yang akan terus dikembangkan pada tahap
pengembangan berikutnya.

d. Tahap Tes, Evaluasi, dan Revisi
Tahap ini difokuskan hanya pada memvalidasi
model beserta perangkatnya. Produk yang akan
diperoleh dalam penelitian ini adalah prototipe
yang memenuhi kriteria valid. Adapun kegiatan
yang dilakukan pada tahap ini secara rinci adalah
sebagai berikut.
1) Memvalidasi Model

Kegiatan yang dilakukan pada waktu
memvalidasi model adalah sebagai berikut.
a) Meminta pertimbangn validator tentang

kelayakan prototipe model pembelajaran
yang telah disusun. Untuk kegiatan ini
diperlukan instrumen berupa lembar
validasi yang diserahkan kepada 5 orang
validator. Validator terdiri dari 3 orang
validator pendidikan Biologi/Sains, dan 2
orang praktisi dibidang pendidikan.

b) Melakukan analisis terhadap hasil validasi
dari Validator. Jika hasil analisis
menunjukan:
(1) Valid tanpa revisi,
(2) Valid dengan revisi kecil, maka

dilakukan revisi,
(3) Tidak valid, maka dilakukan revisi

besar sehingga diperoleh prototipe 2.
Kemudian kembali pada kegiatan (a),
yaitu meminta pertimbangan ahli. Di
sini ada kemungkinan terjadi siklus.

2) Menganalisis hasil validasi
Kegiatan analisis data dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut.
a) Melakukan rekapitulasi terhadap semua

pernyataan dari validator ke dalam tabel
aspek, kriteria, dan hasil penilaian
validator. Lalu mencari rerata hasil
validasi dari setiap kriteria.

b) Mencari validitas rata-rata (Va)
c) Menentukan kategori kevalidan (secara

teoritis) dengan mencocokan rerata total
dengan kategori berikut.
4,5 ≤ validitas model ≤ 5,0 sangat
valid
3,5 ≤ validitas model < 4,5 valid
2,5 ≤ validitas model < 3,5 cukup
valid
1,5 ≤ validitas model < 2,5 kurang
valid
validitas model < 1,5 tidak valid
Keterangan:
Va = validitas rata-rata hasil penilaian ahli

terhadap model pembelajaran
untuk setiap aspek

Model KNOS-KGS dikatakan memenuhi
kriteria kevalidan apabila: Nilai Va
(validitas rata-rata) model KNOS KGS
minimal dalam kategori VALID

d) Jika hasil validasi menunjukan belum
valid (secara teoritis) dan perlu revisi,
maka dilakukan revisi terhadap model
pembelajaran yang sedang
dikembangkan. Revisi tersebut dapat
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berkibat langsung terhadap perangkat
pembelajaran yang dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. HASIL

Pengembangan model KNOS-KGS ini mengikuti
model pengembangan yang telah dijelaskan pada bagian
sebelumnya, yaitu mengikuti tahap-tahap (1) Investigasi
awal, (2) tahap perancangan, (3) tahap realisasi, (4) tes,
evaluasi, dan revisi. Adapun hasil pengembangan dari
setiap tahap adalah sebagai berikut:
1. Hasil Tahap Investigasi Awal

1) Model KNOS-KGS yang dikembangkan
menonjolkan adanya keterkaitan yang erat
antara mata pelajaran yang diajarkan dengan
lingkungan kehidupan yang erat dengan
siswa, yang melatihkan keterampilan generik
sains dalam setiap sintaks.

2) Teori-teori belajar yang mendukung adalah
teori perkembangan mental oleh Vygotsky,
teori perkembangan mental oleh Piaget, dan
teori belajar penemuan oleh Brunner.

3) Kondisi awal siswa kelas X SMA PGRI 1
Banjarmasin, sebagai tempat uji coba
memiliki kemampuan akademis yang masih
rendah, ini disebabkan kesan masyarakat
terhadap sekolah swasta jika dibandingkan
dengan SMA Negri masih pesimis, artinya
jika ada siswa lulusan SMP mempunyai
prestasi yang baik maka lebih memilih
melanjutkan ke SMA Negri daripada ke SMA
swasta.

4) Perangkat pembelajaran yang diperlukan
2. Hasil Tahap Desain

Pada tahap ini dirancang model KNOS-KGS. Hasil
yang diperoleh adalah merancang buku petunjuk guru
tentang model KNOS-KGS dengan sintaks: adalah (1)
Background Problems, (2) Case Studi Disscussions, (3)
Inquiry Training, (4) Collaborative Writing, serta (5)
Seminar. Sedangkan perangkat  dari model KNOS-
KGS terdiri dari (1) Silabus, (2) Buku materi siswa, (3)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (4) LKBS, dan (5)
Tes Hasil Belajar.

3. Hasil Realisasi
Pada tahap ini dihasilkan prototipe 1 model
dan perangkat pembelajaran KNOS-KGS

Yang kemudian diserahkan kepada validator untuk
divalidasi.
4. Hasil Tahap Tes, Evaluasi, dan Revisi

Hasil pada tahap ini adalah hasil validasi yang
dilakukan oleh validator. Hasil analisis terhadap validasi
yang dilakukan validator digunakan untuk merevisi
model pembelajaran yang dikembangkan. Revisi
terhadap model dapat berakibat langsung pada revisi
perangkat pembelajaran. Berikut dijabarkan hasil
pengembangan yang diperoleh, pembahasan, serta
evaluasi dan revisi yang dilakukan.
1) Validasi para ahli bertujuan untuk validitas isi dan

validasi konstruk model. Validasi dilakukan dengan
memberikan prototipe 1 dari model pembelajaran
beserta perangkatnya. Validator diminta
memberikan penilaian dan komentar pada lembar
validasi. Model pembelajaran ini dinilai oleh 5 orang
validator yang terdiri 1 orang pakar pendidikan
biologi dari Universitas Negri Malang, 1 orang
pakar pendidikan Sains dari Universitas Lambung
Mangkurat, 1 orang pakar pendidikan Sains dari
Universitas Palangkaraya, 2 orang praktisi
pendidikan yaitu Ketua PGRI Propinsi Kalimantan
Selatan, dan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten di Kalimantan Selatan.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan,
maka model pembelajaran yang dikembangkan
termasuk dalam kategori valid karena memenuhi
validitas konstruk dan validitas isi, dan juga
diperoleh data tentang kepraktisan.

2) Dari hasil validasi diatas, juga diperoleh data tentang
kepraktisan. Data tentang kepraktisan yang
diperoleh adalah pernyataan ahli dan praktisi yang
menyatakan bahwa model yang dikembangkan
secara teoritis dapat dilaksanakan di lapangan/kelas.

Tabel 1. Hasil Analisis Kevalidan, Revisi, dan Keputusan
Komponen Hasil

Analisis
Sebelum Revisi Setelah Revisi Keputusan

Isi Model
KNOS-KGS

Va = 4,62 Gunakan istilah konsisten
antara peserta didik, siswa dan
anak

Kata yang digunakan adalah
siswa

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil
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Komponen Hasil
Analisis

Sebelum Revisi Setelah Revisi Keputusan

Konstruk Model
KNOS-KGS

Va = 4,42 Sebaiknya penjelasan
mengenai apa saja yang
termasuk keterampilan generik
sains diuraikan diawal

Keterampilan akademik,
keterampilan sosio-kognitif,
dan keterampilan personal
(Keterampilan generik
sains)

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil

Keterlaksanaan
Model KNOS-
KGS

Va = 4,40 Keterlaksanaan model KNOS-
KGS paling baik diamati pada
saat pembelajaran di kelas

Selain dinilai menurut
persepsi keterlaksanaan
model juga akan dinilai
melalui pengamatan di kelas

Layak
digunakan

Keefektifan
Model KNOS-
KGS

Va = 4,23 Keefektifan model KNOS-
KGS paling baik diamati pada
saat pembelajaran di kelas

Selain dinilai menurut
persepsi keefektifan model
juga akan dinilai melalui
pengamatan di kelas

Layak
digunakan

RPP Va = 4,20 a. Waktu yang disediakan
(2xpetemuan) tidak akan
cukup

b. Perlu
dipertegas lagi tentang
aktivitas siswa dan guru pada
saat kegiatan inti

a. Waktu
yang digunakan menjadi
empat kali pertemuan (4
x 45 menit)

b. Diberi
cetak miring dan warna
huruf yang berbeda
untuk aktivitas siswa
pada kegiatan inti

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil

Buku Petunjuk
Guru

Va = 4,26 Perlu ada catatan bagaimana
memberikan pertolongan pada
hewan yang digunakan untuk
praktikum

Diberikan catatan cara
menyelamatakan hewan
percobaan yang mulai
berkurang aktivitasnya

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil

Buku Materi
Siswa

Va = 4,37 Keterangan gambar banyak
yang tidak terbaca

Keterangan gambar
diperbesar sehingga jelas
terbaca

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil

LKBS Va = 4,39 a. LKBS
belum ada rumusan
tujuannya

b. Tidak
semua LKBS menampakan
muatan KNOS-KGS

a. Pada
LKBS dicantumkan
Rumusan tujuan

b.Pada LKBS untuk
pertemuan semua
menampakan muatan
KNOS-KGS

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil

THB Va = 4,60 Buat rubrik penilaian hasil
belajar

Hasil belajar dinilai dengan
menggunakan rubrik

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil

Silabus Va = 4,30 a. Silabus
harus dibuat sesuai dengan
model KNOS-KGS, jangan
menuliskan pendekatan
Saintifik dalam kegiatan
pembelajaran

a. Silabus
dirancang sesuai sintaks
model KNOS-KGS

Layak
digunakan
dengan revisi
kecil
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Komponen Hasil
Analisis

Sebelum Revisi Setelah Revisi Keputusan

b. Sebaiknya
pada sumber belajar,
misalnya buku dirinci pada
halaman berapa, jika LKBS
No. Berapa

b.Pada kolom sumber
belajar dicantum
halaman buku yang
digunakan, dan No.
LKBS yang digunakan
pada setiap pertemuan
atau kegiatan
pembelajaran

PEMBAHASAN
Untuk mengembangkan model pembelajaran

beserta perangkatnya perlu diikuti tahap-tahap
pengembangan yang dikemukakan oleh Plomp agar
model yang dikembangkan terukur kualitasnya. Salah
satu tahapnya tes, evaluasi, dan revisi. Pada tahap ini
peneliti meminta validator memeriksa model beserta
perangkatnya dengan menggunakan lembar validasi.

Pada tahap pertama penelitian ini hanya terbatas
pada validitas secara teoritik. Berdasarkan proses di
atas, maka pada tahap pertama ini diperoleh model
pembelajaran beserta perangkat yang valid. Sedangkan
hasil validasi menurut persepesi validator tentang
kepraktisan dan keefektifan model, maka model KNOS-
KGS yang dikembangkan adalah valid yang terlihat dari
Va = 4,40 untuk keterlaksanaan, dan Va =  4,23 untuk
keefektifan. Tahap berikutnya model ini akan
diujicobakan untuk mengetahui kepraktisan dan
keefektifan model dalam proses pembelajaran.

PENUTUP
Berdasarkan dan pembahasan, diperoleh

kesimpulan sebagai berikut.
a. Model pembelajaran biologi kollaboratif Nature of

Science Integrasi keterampilan generik sains
(Model KNOS-KGS) dikembangkan melalui
tahap-tahap yang dikemukakan oleh Plomp yaitu,
(a) investigasi awal, (b) Desain, (c) Realisasi, dan
(d) Tes, evaluasi, dan revisi.

b. Hasil yang diperoleh dari pengembangan ini
adalah sebagai berikut.
1) Buku petunjuk guru tentang model KNOS-

KGS dengan sintaks: (1) Background
Problems, (2) Case Studi Disscussions, (3)
Inquiry Training, (4) Collaborative Writing,
serta (5) Seminar. Berdasarkan validasi model
KNOS-KGS telah memenuhi kriteria valid

2) Perangkat dari model KNOS-KGS yang terdiri
atas (1) Silabus, (2) Buku materi siswa, (3)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (4)
LKBS, (5) Tes Hasil Belajar, dan (6) Lembar
pengamatan. Berdasarkan validasi, perangkat
ini telah memenuhi kriteria valid

Berdasarkan kesimpulan maka untuk
mendapatkan model pembelajaran beserta perangkat
yang berkualitas, validasi ahli secara teoritis belum
cukup. Oleh karena itu peneliti perlu melanjutkan
dengan melakukan ujicoba dilapangan untuk
mengetahui kepraktisan dan keefektifan
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Abstrak

Untuk melatihkan kemampuan berpikir kreatif ipa siswa diperlukan suatu model pembelajaran ipa
yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran, maka diperlukan
suatu model pembelajaran untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satu alternatif model
pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan yang dimaksudkan adalah
model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam
menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan model pembelajran kooperatif memfokuskan pada
pengaruh-pengaruh pengajaran selain pemberian akademik, khususnya menumbuhkan penerimaan
antar kelompok serta keterampilan sosial dan kelompok. Selain itu sintaks untuk model pembelajaran
kooperatif menyandarkan pada kerja kelompok-kecil berbeda dengan pengajaran seluruh-kelas dan
memasukkan enam fase utama: menyampaikan tujuan dan memotivasi; memberi siswa informasi
melalui presentasi atau teks; mengorganisasikan siswa dalam tim-tim pembelajaran; menyediakan
waktu dan bantuan kepada tim untuk belajar; pengetesan untuk hasil belajar atau penilaian hasil-
hasil kelompok; dan pemberian penghargaan pada hasil belajar individual dan kelompok. Dan untuk
penilaian tugas struktur secara utuh dalam pembelajaran kooperatif maka dalam pembelajaranya di
dukung dengan tugas proyek sehingga siswa mampu dan terampil untuk berpikir kreatif. Peserta didik
melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai
bentuk hasil belajar. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan sangat membantu siswa dalam
mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya.

Kata Kunci: Keterampilan Berpikir Kreatif, Pembelajaran kooperatif tipe group investigation, tugas
proyek.

To train the students ability to think creatively sains required a learning model that can enhance
creative thinking ability of students in learning, we need a model of learning to cope with these
problems, one alternative learning models that can be used to develop a capability that is intended is
a model of cooperative learning. Cooperative learning is a teaching system that provides the
opportunity for students to collaborate with fellow students in completing tasks learning models
cooperatively structured and focused on the effects of teaching in addition to academic
administration, particularly the growing acceptance among groups as well as social skills and group.
In addition, the syntax for cooperative learning model relies on different small-group work with
whole-class teaching and incorporate six main phases: delivering goals and motivate; give students
information through presentations or text; organize students into teams of learning; provide time and
assistance to the team to learn; testing for assessment of learning outcomes or results of the group;
and awarding the individual and group learning outcomes. And for the assessment task in the whole

MELATIHKAN KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF
IPA MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE
GROUP INVESTIGATION DENGAN TUGAS PROYEK

Abstract
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structure of the cooperative learning in lesson supported with project assignments so that students are
able and skilled to think creatively. Learners undertake exploration, assessment, interpretation,
synthesis, and information to produce various forms of learning outcomes. With these measures are
expected to greatly assist students in developing creative thinking skills.

Keyword : Creative Thinking skills, cooperative learning group investigation, project assignments.

PENDAHULUAN
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

merupakan produk dan proses yang tidak dapat
dipisahkan. Kelompok mata pelajaran IPA, termasuk di
dalamnya fisika, diselenggarakan di sekolah dalam
rangka mengenalkan IPA secara utuh baik proses maupun
produk kepada peserta didik. Dan pembelajaran IPA
dalam kurikulum 2013 telah dirancang dengan tujuan
untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan peradaban dunia (Dokumen
Kurikulum 2013).

Salah satu keterampilan yang diharapkan dalam
kurikulum 2013 ialah keterampilan berpikir kreatif. Maka
untuk melatihkan kemampuan berpikir kreatif ipa siswa
SMP diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat
meningkatkan kemampuan berpikir  kreatif siswa dalam
pembelajaran, maka perlu adanya model pembelajaran
untuk mengatasi permasalahan di atas, salah satu
alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan
untuk melatihkan kemampuan yang dimaksudkan adalah
model pembelajaran kooperative  (cooperative learning
model). Pembelajaran kooperatif merupakan sistem
pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa
untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam
menyelesaikan tugas-tugas terstruktur dan model
pembelajran kooperatif memfokuskan pada pengaruh-
pengaruh pengajaran selain pemberian akademik,
khususnya menumbuhkan penerimaan antar kelompok
serta keterampilan sosial dan kelompok.

Menurut johnson ( 1994)  bahwa tujuan pokok belajar
kooperatif adalah memaksimalkan belajar siswa untuk
peningkatan prestasi akedemik dan  pemahaman baik
secara individu maupun secara kelompok. Karena siswa
bekerja dalam suatu tim, maka dengan sendirinya dapat
memperbaiki hubungan di antara para siswa dari berbagai
latar belakang etnis dan kemampuan dan
mengembangkan keterampilan-keterampilan proses
kelompok dan pemecahan masalah ( Louisell, 1992). Dan
untuk penilaian tugas struktur secara utuh dalam
pembelajaran kooperatif maka dalam pembelajaranya di
dukung dengan tugas proyek sehingga siswa mampu dan
terampil untuk berpikir kreatif.

PEMBAHASAN

Pengertian Berpikir kreatif
Berpikir kreatif menurut perkins (Marzono, 1988)

adalah kemampuan untuk membentuk kombinasi gagasan
baru, untuk memenuhi suatu keperluan atau untuk
memperoleh suatu hasil (produk) yang asli dan sesuai
dengan kriteria pokok pertanyaan. Paul Torrance
(Lawson, 1979) menyatakan berpikir kreatif didefinisikan
sebagai suatu proses seseorang yang menjadi sensitif
terhadap masalah, kekurangan-kekurangan, kesenjangan
pengetahuan, unsur yang hilang, ketidakharmonisan, dan
sebagainnya, untuk kemudian mengidentifikasikan
masalah, mencari penyelesaian masalah, membuat
hipotesis, menguji hipotesis tersebut dan kemungkinan
perbaikanya, pengujian kembali atau mendefinisikan
ulang masalah dan akhirnya menyimpulkan dan
mengkomunikasikan hasilnya. Liliasari (2009)
berpendapat bahwa berpikir kreatif menekankan pada
aspek berpikir intuitif sekaligus berpikir rasional. Tujuan
berpikir tersebut adalah menggunakan informasi atau
materi yang diketahui utuk menghasilkan suatu
kemungkinan maupun elaborasi berdasarkan pandangan
asli pemikir. Pemikir kreatif selalu meramu hal-hal yang
diketahuinya untuk menciptakan suatu pemikiran baru.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan
bahwa berpikir kreatif merupakan proses dihasilkanya
ide, gagasan, produk baru, baik dari hasil pemikiran yang
benar-benar baru maupun dari hasil pengembangan ide,
gagasan, maupun produk yang telah ada

Ciri-Ciri Berpikir Kreatif
Menurut Williams (Munandar, 1999), untuk lebih

mudah dalam melihat apakah seseorang itu kreatif atau
tidak, dapat dilihat dari ciri kemampuan berpikir kreatif
yang ada kaitanya dengan unsur aptitude maupun ciri
non-aptitude maupun ciri non-aptitude. Ciri aptitude
berhubungan dengan kognitif atau proses berpikir,
sedangkan non-aptitude berhubungan dengan sikap dan
perasaan. Ciri aptitude dalam kemampuan berpikir kreatif
terdiri dari empat aspek yakni berpikir lancar (fluency),
berpikir luwes (flexibility), berpikir orisinil (originality),
dan memerinci atau mengelaborasi (elaboration)
(Munandar, 2009). Dengan demikian terddapat empat
aspek yang digunakan untuk menandai produk berpikir
kreatif, yaitu fluency, flexibility, originality, dan
elaboration.
a. Kemampuan berpikir lancar (Fluency)

Kemampuan berpikir lancar adalah kemampuan
seseorang dalam mencetuskan banyak gagasan, jawaban,
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penyelesaian masalah yang relavan dalam waktu yang
singkat. Beberapa prilaku pada siswa yang menunjukan
kemampuan berpikir lancar adalah siswa mengajukan
banyak pertanyaan, menjawab dengan sejumlah jawaban
jika ada pertanyaan, mempunyai banyak gagasan
mengenai suatu masalah, lancar dalam mengemukakan
gagasanya serta bekerja lebih cepat dan melakukan lebih
banyak daripada anak-anak lainya (Munandar, 1999).
b. Kemampuan berpikir luwes ( Flexibility)

Kemampuan berpikir luwes adalah kemampuan
seseorang dalam menghasilkan gagasan, jawaban atau
pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah
dari sudut pandang yang berbeda-beda serta mampu
mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran
(Munandar 1999 : Kim, 2007).  Perilaku siswa yang
dapat menunjukan kemampuan berpikir luwes ialah,
memberikan macam-macam penafsiran (interprestasi)
terhadap suatu gambar, cerita, atau masalah, mampu
menggunakan imajinasinya dengan cepat, menerapkan
suatu konsep dengan cara yang berbeda-beda,
memberikan pertimbangan terhadap sesuatu.
c. Kemampuan berpikir orisinil (Originality)

Kemampuan berpikir orisinil adalah kemampuan
seseorang dalam melahirkan gagasan yang baru dan unik
(jarang diungkapkan orang), memikirkan cara yang tidak
lazim untuk mengungkapkan diri serta mampu membuat
kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-
bagian atau unsur-unsur tertentu (Munandar 1999; kim
2007). Perilaku siswa yang menunjukan kemampuan
berpikir orisinil adalah siswa mempertanyakan cara-cara
yang lama dan berusaha untuk memikirkan cara-cara
yang baru, memilih asimetri dalam menggambar atau
membuat desain, memiliki cara berpikir lain daripada
yang lain, mencari pendekatan yang baru dari yang
stereotip, setelah membaca atau mendengar gagasan-
gagasan, bekerja untuk menemukan penyelesaian yang
baru, lebih senang mensintesis daripada menganalisis
situasi (Munandar 1999).
d. Kemampuan Memerinci atau Mengelaborasi.

Kemampuan mengelaborasi adalah kemampuan
seseorang dalam memperkarya dan mengembangkan
suatu gagasan atau produk, menambahkan atau
memerinci detil-detil dari suatu obyek, gagasan atau
situasi sehingga lebih menarik (Munandar 1999; Kim,
2007). Perilaku siswa yang menunjukan kemampuan
mengelaborasi adalah siswa mampu mencari arti yang
lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan
masalah dengan melakukan langkah-langkah terperinci,
siswa mampu mengembangkan atau memperkaya
gagasan orang lain, siswa mencoba atau menguji detail-
detail untuk melihat arah yang akan ditempuh, siswa
memiliki rasa keindahan yang kuat sehingga tidak puas

dengan penampilan atau gagasan yang sederhana
(Munandar 1999).

Melatih kemampuan berpikir kreatif dengan model
kooperatif tipe group investigation.

Pembelajaran kooperatif mengacu pada model
mengajar dimana siswa bekerja sama dalam kelompok
kecil dan saling membantu dalam belajar. Menurut Slavin
(dalam Isjoni, 2009:15) Disamping model pembelajaran
kooperatif dikembangkan untuk mencapai hasil belajar
akademik, model pembelajaran kooperatif juga efektif
untuk rnengembangkan keterampilan sosial siswa.
Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul
dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang
sulit. Para pengembang model ini telah menunjukkan
bahwa model struktur penghargaan kooperatif telah dapat
meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik,
dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil
belajar (Dzaki, 2009).

Lungdren (dalam Isjoni, 2009:13-14) menyatakan
beberapa konsep dasar yang perlu diperhatikan dan
diupayakan oleh guru dalam menggunakan model
pembelajaran kooperatif di kelas adalah sebagai berikut:
1. Siswa harus berpandangan bahwa mereka semua

memiliki tujuan yang sama.
2. Siswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab di

antara anggota kelompok.
3. Siswa diberikan satu evaluasi atau penghargaan yang

akan ikut berpengaruh terhadap evaluasi kelompok.
4. Keterbukaan dalam interaksi pembelajaran.
5. Adanya tanggung jawab individu serta perilaku

sosial yang positif.
Menurut Arkundato (2007:134-142) pembelajaran

kooperatif memiliki dampak yang positif untuk siswa
yang hasil belajarnya rendah sehingga mampu
memberikan peningkatan hasil belajar yang signifikan.
Adapun keuntungan dari model pembelajaran kooperatif
antara lain:
1. Siswa mempunyai tanggung jawab dan terlibat

secara aktif dalam pembelajaran.
2. Meningkatkan prestasi akademik siswa.
3. Memperbaiki perilaku dan kehadiran di kelas.
4. Meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa
5. Memperbaiki interaksi antarsiswa di dalam dan di

luar PBM.
Menurut Arends (2000:315) pembelajaran

menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai
berikut:
1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif

untuk menuntaskan materi pelajaran.
2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki

kemampuan tinggi, sedang, dan rendah.
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3. Bilamana mungkin kelompok berasal dari ras,
budaya, suku, dan jenis kelamin berbeda-beda.

4. Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok
daripada individu.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang
berorientasi pada belajar bersama dalam suatu kelompok
kecil dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda
untuk mendiskusikan suatu masalah secara bersama-sama
dengan anggota kelompoknya.

Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif
adalah untuk mengajarkan kepada siswa keterampilan
kerja sama atau kolaborasi. Keterampilan ini sangat
penting untuk dimiliki di dalam masyarakat dimana
banyak kerja orang dewasa sebagian besar dilakukan
dalam organisasi yang saling bergantungan satu sama lain
dimana masyarakat secara budaya semakin beragam.
Sintaks model pembelajaran model kooperatif tipe
investigasi kelompok dapat dilihat dalam Tabel 2.1

Tipe group investigation
Model group investigation memiliki keunggulan yaitu

model ini membantu peserta didik untuk lebih berperan
aktif dalam melakukan kegiatan belar mengajar karena
mereka dilinatkan secara langsung untuk memecahkan
berbagai permasalahan yang dihadapi, membantu peserta
didik untuk lebih peka melihat permasalahan sehingga
hasil belajar pun menjadi meningkat (Rahmawati, 2012).
Komunikasi yang terjadi antara anggota-anggota
kelompok dalam menyampaikan pengetahuan serta
pengalamannya dapat meningkatkan  pengetahuan,
hubungan sosial setiap anggota kelompok, dan hasil
belajar. Model pembelajaran group investigation
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa
untuk terlibat langsung dan aktif dalam proses
pembelajaran mulai dari perencanaan sampai cara
mempelajari suatu topik melalui investigasi untuk belajar
konsep sekaligus mempraktikkan  keterampilan  berpikir
analitis.

Model pembelajaran group investigation melibatkan
siswa dalam perencanaan topik yang akan dipelajari,
bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran, sampai
memperoleh pencapaian tujuan pembelajaran. Model
pembelajaran tipe ini mengajarkan kepada siswa
mengenai keterampilan komunikasi kelompok yang baik.
Istikomah dkk (2010) dalam penelitiannya membuktikan
bahwa model group investigation dapat menumbuhkan
sikap ilmiah siswa. Sikap ilmiah juga  berpengaruh
positif terhadap hasil belajar  siswa. Model  ini
mengarahkan siswa untuk mengkonstruksi sendiri
pengetahuannya berdasar-kan aktivitas dan pengalaman
belajar sains. Siswa memilih topik, melakukan
penyelidikan, menarik kesimpulan, dan mengkritisi hasil

penyelidikan yang diperoleh sehingga siswa terlatih
untuk  tekun, teliti, jujur, terbuka, dan bersikap ingin tahu
untuk memperoleh data yang akurat. Setiap anggota
berdiskusi dan menentukan informasi apa yang akan
dikumpulkan, bagaimana mengolahnya, bagaimana
menelitinya, dan bagaimana mereka menyajikan hasil
penyelidikannya di depan kelas. Siswa akan terlibat
dalam aktivitas-aktivitas berpikir tingkat tinggi selama
proses penyelidikan, seperti membuah ringkasan,
hipotesis, kesimpulan, dan menyajikan laporan akhir
(Huda, 2011).

Sintaks model pembelajaran group investigation
terdiri atas enam tahap. Sintaks model pembelajaran
group investigation dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1Sintaks Model Pembelajaran Group
Investigation

No. Tahap Keterangan
1 Pemilihan Topik Siswa memilih subtopik

khusus di dalam suatu daerah
masalah umum yang
ditetapkan guru.

2 Perencanaan
kooperatif

Siswa dan gurumerencanakan
prosedur pembelajaran, tugas,
dan tujuan khusus yang
konsisten dengan subtopik
yang telah dipilih.

3 Implementasi Siswa menerapkan rencana
yang telah mereka
kembangkan di dalam tahap
kedua. Kegiatan ini
hendaknya melibatkan ragam
aktivitas dan keterampilan
yang luas dan guru
mengarahkan siswa kepada
jenis-jenis sumber belajar.

4 Analisis dan
sintesis

Siswa menganalisis dan
mengevaluasi informasi yang
diperoleh pada tahap dan
merencanakan bagaimana
informasi tersebut diringkas
dan disajikan dengan cara
yang menarik

5 Presentasi hasil
final

Beberapa atau semua
kelompok menyajikan hasil
penyelidikannya dengan cara
yang menarik di depan kelas
yang dikoordinasi oleh guru.

6 Evaluasi Dalam hal kelompok-
kelompok menangani aspek
yang berbeda dari topik yang
sama, siswa dan guru
mengevaluasi tiap kontribusi
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kelompok terhadap kerja
kelas sebagai suatu
keseluruhan. Evaluasi berupa
penilaian individu atau
kelompok.

(Arends, 2007: 14)

Melatih berpikir Kreatif Siswa dengan tugas proyek
Menurut Wahyuni dan Ibrahim (2012) menyatakan

proyek adalah tugas yang harus diselesaikan siswa dalam
periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu
investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian,
pengevaluasian hingga penyajian data.

Suwandi (2011) menyatakan dalam proyek,
setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu
(1) kemampuan pengelolaan, kemampuan peserta didik
dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola
waktu pengumpulan data dan penulisan laporan (2)
relevansi, kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan
mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan
keterampilan dalam pembelajaran (3) keaslian, proyek
yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil
karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru
berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta
didik.

Pembelajaran berbasis proyek juga dapat
meningkatkan keyakinan diri para siswa, motivasi untuk
belajar, kemampuan kreatif, dan mengagumi diri sendiri
(Santyasa, 2006). Oleh karena hakikat kerja proyek
adalah kolaboratif, maka pengembangan, keterampilan
tersebut seyogyanya ditujukkan untuk semua tim.

Menurut beberapa pendapat di atas penulis dapat
menyimpulkan bahwasanya proyek adalah tugas yang
berupa alat sederhana yang dikerjakan siswa secara
berkelompok memotivasi siswa untuk merefleksi apa
yang mereka pelajari dalam pembelajaran dalam sebuah
proyek nyata dan dikumpulkan dalam periode waktu
tertentu.

SIMPULAN
1. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran ipa dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif group
investigation hendaknya guru bertindak sebagai
fasilitator, motivator, dan mediator dalam proses
pembelajaran, sehingga siswa dapat melatihkan
kemampuan berpikir kreatif dalam memahami konsep ipa
dengan melibatkan tugas proyek sehingga siswa
tertantang dengan topik yang diajarkan.
2. Siswa juga dapat mengungkapkan gagasan-gagasan
barunya dengan menemukan dan mengeksplorasi sub-sub
materi yang digali bersama tim kelompok dan siswa lebih
kreatif dalam berbagai permasalahan yang dihadapinya,
serta mampu menggunakan pengetahuan yang telah

dimiliki untuk menciptakan suatu produk yang berkaitan
dengan pengetahuannya sehingga siswa dapat menjadi
aktif dan termotivasi.
3. Siswa dalam proses pembelajaran dapat ditumbuhkan
rasa percaya diri, menantang siswa untuk bekerja sama
dengan tim, tekun, berani mengambil resiko dalam
berbagai masalah, timbul motivasi diri untuk meraih
prestasi, dan mampu berkomunikasi. Dengan kata lain
menggunakan model pembelajaran kooperatif group
investigation dapat melatihkan kemampuan berpikir
kreatif siswa dalam pembelajaran ipa.
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Abstrak

Berdasarkan kurikulum 2013,  pada beberapa materi fisika siswa diwajibkan untuk
merencanakan dan melaksanakan percobaan. Oleh karena itu untuk mempelajari materi-materi
tersebut adalah lebih baik jika siswa dikondisikan untuk melakukan penyelidikan. Kegiatan
penyelidikan dapat dilakukan dengan penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing.
Disamping itu ketika siswa ingin menguasai fisika dibutuhkan pemahaman dan kemampuan cara
representasi yang berbeda-beda (multiple representation) untuk konsep yang dipelajari.. Tujuan
dari kajian literatur ini adalah untuk mendiskripsikan penggunaan dari model inkuiri terbimbing
dengan pendekatan multirepresentasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di dalam
memahami suatu materi dengan menggunakan multirepresentasi, siswa dapat memilih
representasi yang sesuai untuk suatu materi yang diajarkan sehingga mempermudah siswa dalam
memahami materi tersebut.

Kata Kunci: Pembelajaran inkuiri terbimbing, pendekatan multirepresentasi, hasil belajar

Abstract

Based on curriculum 2013, some subject matter of physics, students must design and do an
experiment. Thus, in order to study the materials it will be better if students are conditioned to do
observation by apllying guided inquiry learning model. In addition, if students want to master
physics, they need comprehension and  multiple representation’s ability for the concept. The goal
of this literature is to discribe employing the use of guided  inquiry learning model with
multirepresentation approach to increase student’s learning outcome. In understanding a subject
matter by using multiple representation approach, student can choose an appropriate
representation for the subject matter so that students will be easier to understand that subject
matter.

Keyword : Guided inquiry learning model, multiple representation approach, studen’s learning
outcome

PENDAHULUAN
Sumber daya manusia yang berkualitas sangat

diperlukan dalam upaya pembangunan bangsa yaitu
khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan
merupakan faktor utama yang menentukan kualitas

suatu bangsa. Pendidikan bukan sesuatu yang bersifat
statis melainkan sesuatu yang bersifat dinamis, sehingga
selalu menuntut adanya suatu pebaikan yang bersifat
terus menerus. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka
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pengembangan kurikulum 2013 dipandang dapat
memberikan dampak yang signifikan untuk
perkembangan kualitas potensi peserta didik. Tujuan
Kurikulum 2013, sesuai dengan  Permendikbud no. 68
tahun 2013, adalah mempersiapkan manusia Indonesia
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan
warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
dunia.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan
kurikulum 2013, hasil pembelajaran mencakup
pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan
pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi
taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan,
dan keterampilan. Proses pembelajaran sepenuhnya
diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut
secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang
satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya.
Pembelajaran fisika adalah suatu proses belajar
mengajar yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam
mempelajari gejala dan kejadian alam yang bertujuan
untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan,
perubahan sikap ke arah positif. Pembelajaran fisika
merupakan proses kegiatan belajar mengajar
menggunakan metode ilmiah yang tidak hanya
ditunjukkan oleh penguasaan dalam konsep maupun
teori, tetapi juga perlu penguasaan pengetahuan dalam
berfikir ilmiah dan sikap ilmiah. Jadi hakikat
pembelajaran fisika terdiri atas tiga komponen yaitu
produk, proses, dan sikap ilmiah.

Pembelajaran fisika sebagai wahana
mengembangkan kemampuan intelektual tentang
pengetahuan fisika merupakan syarat mutlak dalam
mencapai keberhasilan belajar fisika. Guru fisika
idealnya harus memahami fisika secara konseptual dan
mendalam, mampu melakukan penalaran kualitatif
maupun kuantitatif, memahami dan mampu
mengembangkan berbagai representasi ilmiah seperti
representasi grafik, diagram, dan persamaan matematis,
mampu menggunakan teknik dan multimedia modern
dalam pembelajaran, memiliki keterampilan dalam
inkuiri sains, dan mampu mengantisipasi kesulitan
konseptual yang dialami siswa (McDermott, 2004).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMA
Negeri 1 Sumberrejo, media yang digunakan dalam
kegiatan pembelajaran tidak variatif yaitu hanya buku
cetak dan papan tulis. Selain itu metode yang digunakan
oleh guru dalam kegiatan pembelajaran masih
didominasi oleh metode ceramah. Hal ini menyebabkan
proses pembelajaran hanya berjalan satu arah yaitu
berpusat pada guru. Berdasarkan kurikulum 2013 pada

beberapa materi fisika diwajibkan untuk merencanakan
dan melaksanakan percobaan, oleh karena itu untuk
mempelajari materi-materi tersebut adalah lebih baik
jika siswa dikondisikan untuk menyelidiki dan berbuat
secara langsung dengan peristiwa yang berkaitan
dengan materi tersebut. Tuntutan dari pemerintah
mewajibkan kompetensi siswa harus didasarkan pada
pembelajaran dengan pendekatan ilmiah, oleh karena itu
untuk memperkuat pendekatan ilmiah perlu diterapkan
pembelajaran inkuiri. Inkuiri berarti suatu rangkaian
kegiatan yang melibatkan secara maksimal kemampuan
siswa untuk mencari dan menyelidiki secara matematis,
kritis, logis, analisis, sehingga siswa dapat merumuskan
sendiri penemuannya dengan penuh  percaya diri
(Mahmudi, 2009:1).

Siswa bukan penerima pasif dalam pembelaja0ran.
Siswa memerlukan penghayatan yang disertai
pengalaman dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Siswa sendiri harus mengartikan apa yang telah mereka
dapat dari pembelajaran kemudian menyesuaikan
terhadap pengalaman-pengalaman mereka melalui
berbagai representasi. Peserta didik akan belajar lebih
efektif ketika mereka aktif untuk mengolah informasi
dengan berbagai representasi (Abdurrahman, dkk.,
2011: 32).

Representasi adalah suatu konfigurasi (bentuk atau
susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili atau
melambangkan sesuatu dalam suatu cara (Goldin,
2002). Representasi merupakan sesuatu yang mewakili,
menggambarkan, atau menyimbolkaan objek dan/atau
proses.Representasi-representasi yang dapat ditampilkan
diantaranya representasi verbal, gambar, dan matematik.
Menyajikan materi fisika menggunakan berbagai
representasi akan menjadikan kegiatan pembelajaran
lebih efektif, efisien dan menyenangkan bagi siswa.
Suatu cara menyatakan suatu konsep melalui berbagai
cara dan bentuk disebut dengan multirepresentasi.
Penggunaan multirepresentasi dalam menyampaikan
materi fisika bukan untuk menuntut siswa agar dapat
menguasai materi dengan berbagai representasi. Namun
menampilkan materi dengan berbagai representasi
tujuannya adalah untuk mempermudah siswa dalam
memahami materi, karena dengan menggunakan metode
multi representasi siswa dapat memilih representasi
yang sesuai untuk suatu materi yang diajarkan.

Pembelajaran inkuiri yang dapat mengembangkan
kemampuan multi representasi salah satunya dengan
model pembelajaran inkuiri terbimbing (guided
inquiry). Model inkuiri terbimbing ini digunakan bagi
siswa yang kurang berpengalaman belajar dengan
pembelajaran inkuiri. Pembelajaran inkuiri terbimbing
yaitu suatu model pembelajaran inkuiri yang dalam
pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau
petunjuk cukup luas kepada siswa (Nely, dkk,



689

2011:133). Dengan model pembelajaran ini siswa
belajar lebih berorientasi pada bimbingan dan petunjuk
dari guru hingga siswa dapat memahami konsep-konsep
pelajaran dengan kemampuan multirepresentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah

dalam setiap pembelajaran siswa dapat melakukan
inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan
berfikir, bersikap ilmiah dan berkomunikasi dengan
baik.  Adapun materi yang diajarkan dalam
pembelajaran di SMA termasuk tidak lepas dari
masalah-masalah yang sering ditemui siswa dalam
kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat
memecahkan permasalahan tersebut melalui kegiatan
penyelidikan. Sears dan Zemansky (1994) menyatakan
salah satu karakteristik fisika adalah bersifat
penyelidikan dimana harus belajar untuk mengajukan
pertanyaan yang tepat, merancang percobaan untuk
mencoba menjawab pertanyaan tersebut, dan menarik
kesimpulan dari hasil percobaan. Hal ini
mengindikasikan fisika sebagai mata pelajaran
kompleks. Ketika siswa ingin menguasai fisika
dibutuhkan pemahaman dan kemampuan cara
representasi yang berbeda-beda (multiple
representation) untuk konsep yang dipelajari.

Kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dengan
penerapan model pembelajaran inkuiri. Pembelajaran
inkuiri adalah pembelajaran yang menekankan siswa
untuk lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran,
merupakan model yang berupaya menanamkan dasar-
dasar berfikir ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam
proses pembelajaran ini siswa lebih banyak aktif belajar
sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memahami
konsep dan memecahkan masalah secara mandiri
(Ferlina, et al., 2012:3). Terdapat banyak intepretasi
mengenai inkuiri ini, mulai dari konstruktivisme,
pendekatan pemecahan masalah, pembelajaran berbasis
proyek dan sebagainya, kita akhirnya akan menemukan
bahwa inti dari inkuiri adalah proses yang berpusat pada
siswa (Ibrahim, 2007:1). Semua pembelajaran dimulai
dengan pebelajar. Apa yang diketahui siswa dan apa
yang ingin mereka lakukan dan pelajari merupakan
dasar utama pembelajaran.

Menurut Bonnstetter membedakan inkuiri menjadi
lima tingkat, yaitu: (1) pratikum (traditional hands-on);
(2) pengalaman sains terstruktur (structured science
experience); (3) inkuiri terbimbing (guided inquiry); (4)
inkuiri siswa mandiri (student directed inquiri); dan (5)
penelitian siswa (student research) (Ibrahim, 2010).
Menurut Schwarz & Gwekwerere (2007:158-186),
model inkuiri terbimbing merupakan model
pembelajaran dengan beberapa kegiatan yang bersifat
ilmiah: siswa menanyakan mengenai sebuah situasi

yang mendukung pembelajaran tersebut seperti
perlengkapan sains dan teknologi; siswa disuruh
menyampaikan ide-ide mereka sebelum topik tersebut
mereka pelajari; dan siswa menyelidiki sebuah gejala
atau fenomena yang mereka anggap ganjil; siswa
menjelaskan fakta-fakta dan membandingkannya secara
saintifik.

Menurut Kuhlthau dan Todd (2008), ada enam
karakteristik inkuiri terbimbing (guided inquiry) yaitu :
1) Siswa belajar aktif dan terefleksasi pada pengalaman
2) Siswa belajar berdasarkan pada apa yang mereka

tahu
3) Siswa mengembangkan rangkaian berfikir dalam

proses pembelajaran melalui bimbingan.
4) Perkembangan siswa terjadi secara bertahap
5) Siswa mempunyai cara yang berbeda dalam

pembelajaran
6) Siswa belajar melalui interaksi sosial dengan orang

lain
Berdasarkan karakteristik tersebut, inkuiri

terbimbing merupakan sebuah metode yang berfokus
pada proses berpikir yang membangun pengalaman oleh
keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran.
Siswa belajar dengan membangun pemahaman mereka
sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman dan apa
yang telah mereka tahu. Dalam inkuiri terbimbing siswa
bukan penerima pasif dalam pembelajaran, siswa harus
mengartikan sendiri apa yang telah mereka dapat dari
pembelajaran kemudian menyesuaikan terhadap
pengalaman-pengalaman mereka melalui berbagai
representasi. Peserta didik akan belajar lebih efektif
ketika mereka aktif untuk mengolah informasi dengan
berbagai representasi (Abdurrahman, dkk., 2011: 32).

Representasi adalah suatu konfigurasi (bentuk atau
susunan) yang dapat menggambarkan, mewakili atau
melambangkan sesuatu dalam suatu cara (Goldin,
2002). Representasi-representasi yang dapat
ditampilkan diantaranya representasi verbal, gambar,
dan matematik. Menyajikan materi fisika menggunakan
berbagai representasi akan menjadikan kegiatan
pembelajaran lebih efektif, efisien dan menyenangkan
bagi siswa. Multirepresentasi berarti mempresentasikan
ulang konsep yang sama dengan format yang berbeda,
termasuk verbal, gambar, grafik, dan matematik (Prain
& Waldrip, 2007). Dengan demikian kita dapat
menyimpulan bahwa multirepresentasi adalah suatu cara
menyatakan suatu konsep melalui berbagai cara dan
bentuk.

Mata pelajaran fisika sering ditemukan aplikasinya
dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan eksperimen
fisika lebih mentikberatkan pada produk, proses, dan
sikap ilmiah. Siswa membutuhkan kemampuan multi
representasi untuk melakukan kegiatan ilmiah dan
mengembangkan kemampuan sains (Waldrip, B. et al.,
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2010: 66). Hasil penelitian tersebut mengindikasikan
bahwa penggunaan kemampuan multi representasi dapat
membantu untuk mengidentifikasi suatu permasalahan
dan menyelesaikan dengan pemahaman, nalar, dan
argumentasi yang lebih kokoh. Kemampuan multi
representasi sangat mendukung siswa untuk mencapai
pemahaman konsep dan memecahkan masalah fisika
secara efektif dan efesien. Kemampuan multi
representasi dapat membantu siswa memahami konsep
fisika secara lengkap (Hand, B. et al., 2009: 226).

Berdasarkan uraian pembahasan tentang hasil
belajar, pembelajaran inkuiri terbimbing dan
kemampuan multirepresentasi, maka dapat diambil
suatu hubungan yang penting antara ketiga komponen
ini dalam suatu pembelajaran. Dengan penerapan
pembelajaran inkuiri terbimbing siswa bukan lagi
menjadi penerima pasif dalam pembelajaran, namun
siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran.
Pembelajaran inkuiri terbimbing ini akan membantu
siswa dalam membangun pemahamannya sendiri
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mereka
lakukan lewat penyelidikan, sehingga siswa akan
mempunyai pemahaman konsep yang baik dan mampu
memecahkan permasalahan fisika dengan menggunakan
representasi yang tepat sehingga diperoleh hasil belajar
sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Kurikulum
2013. Dengan demikian, pembelajaran fisika dengan
model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
pendekatan multirepresentasi dapat di terapkan untuk
meningkatkan hasil belajar siswa.
PENUTUP
Simpulan

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan
pendekatan multirepresentasi dapat digunakan untuk
meningkatkan pemahaman konsep yang baik dan
memecahkan berbagai permasalahan fisika dengan
menggunakan representasi yang tepat sehingga
diperoleh hasil belajar yang baik. Penggunan
representasi yang tepat dalam pembelajaran menjadi
dasar dalam ketercapaian hasil belajar.

Saran
Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan,

disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, harus

disesuaikan indikator hasil belajar dan kemampuan
multirepresentasi agar mempunyai tujuan
pembelajaran yang jelas.

2. Kemampuan multirepresentasi bukan satu-satunya
faktor yang berpengaruh dalam ketercapaian hasil
belajar siswa.
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Abstrak

Inquiri adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau
eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan
menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis dalam upaya memahami fenomena alam, memperjelas
pemahaman, dan menerapkannnya dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, inkuiri memiliki beberapa lngkah
pembelajaran yaitu: 1) Identifikasi masalah, 2) merumuskan hipotesis, 3) mengumpulkan data, dan 4) membuat
kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Inkuiri sangat beerkaitan erat dengan keterampilan
proses sains. Keterampilan proses merupakan keterampilan intelektual yang khas yang digunakan oleh semua
ilmuwan, serta dapat digunakan untuk memahami fenomena apapun juga. Dari kajian yang telah dilakukan maka
dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara pembelajaran inkuiri dan keterampilan proses sains.
Permbelajaran inkuri dapat diterapkan untuk melatihkan keterampilan proses sains siswa, keterampilan proses
sains membekali siswa dengan keterampilan pemecahan masalah dengan menerapkan pola pikir dan sikap ilmiah
dalam kegiatan inkuiri.

Kata kuci:Pembelajaran Inkuiri dan Keterampilan Proses Sains

PENDAHULUAN

Kegiatan laboratorium dianggap penting dan
merupakan salah satu aktivitas para ilmuwan
menemukan ilmu pengetahuan. Berdasarkan pandangan
teori belajar konstruktivis, mengajar bukanlah kegiatan
memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa,
melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa
membangun sendiri pengetahuannya
(Wadsworth,1971). Mengajar berarti berpartisipasi
dengan siswa dalam membentuk pengetahuan, membuat
makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan
mengadakan justifikasi. Belajar adalah proses
mengkonstruksi pengetahuan. Proses konstruksi itu
dilakukan secara pribadi maupun sosial. Menurut Piaget
(dalam Wadsworth, 1971) proses perolehan
pengetahuan dilakukan siswa secara aktif melalui
asimilasi atau akomodasi.

Seiring dengan itu, apabila kita ingin
meningkatkan hasil belajar siswa tentunya tidak akan
terlepas dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran
di sekolah. Hal itu dapat dilakukan dengan mengubah
paradigma pembelajaran dari yang semula berpusat
pada guru (teacher centered) beralih berpusat pada
siswa (student centered), dan pendekatan yang semula

lebih banyak tekstual berubah menjadi kontekstual. Satu
inovasi yang menarik mengiringi perubahan paradigma
tersebut adalah ditemukan dan diterapkannya model-
model pembelajaran inovatif dan konstruktif (Trianto,
2007).

Sarwi dkk (2012), menyatakan upaya untuk
meningkatkan hasil belajar telah dilakukan seperti
kebijakan Direktor Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah telah menetapkan bahwa pembelajaran sains
menggunakan model inquiry baik guided-inquiry
maupun open-inquiry sesuai dengan tingkat pendidikan
peserta didik. Menurut Sarwi & Liliasari (2009), model
open inquiry menekankan guru memaparkan konteks
penyelesaian proyek kemudian siswa mengidentifikasi,
merencanakan solusi, dan menyelesaikan proyek.
Eksperimen open-inquiry (open-ended) dapat
meningkatkan keterampilan kemandirian dan
tanggungjawab. Dampak positipnya adalah siswa dapat
menjelaskan secara mendalam (deeply) konsep fisika
melalui set eksperimen sesuai topiknya. Penerapan
kegiatan inkuiri dapat dilakukan melalui kerja lapangan
dan laboratorium (induktif).

Verawati (2013), menyatakan bahwa
pembelajaran dikatakan berhasil dilihat dari proses
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pelaksanaan dan hasil yang dicapai olehsiswa, hal ini
sejalan dengan pernyataan Delors (1996), yang
menyebutkan dalam suatu proses dibutuhkan
keterampilan, dimana siswa dengan suatu keterampilan
yang dimilikinya mampu untuk menemukan
pembuktian secara ilmiah dengan kegiatan-kegiatan
inkuiri ilmiah. Keterampilan yang dimaksud adalah
keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains
sangat penting untuk belajar bermakna, karena individu
terus belajar sepanjang hidup, dan perlu untuk
menemukan dan menafsirkan bukti-bukti di bawah
kondisi yang berbeda yang mereka hadapi (Ibrahim,
2006). Oleh karena itu, penting untuk masa depan
peserta didik dengan memberikan keterampilan proses
sains di lembaga pendidikan.

PEMBAHASAN

Pembelajaran Inkuiri
Mendefinisikan pendidikan berbasis Inquiri,

sama dengan kita mendefinisikan pendekatan
pendidikan multi dimensi. Terdapat banyak visi dari
John Dewey, mulai dari konstruktivisme, pendekatan
pemecahan masalah, pembelajaran berbasis projek dan
sebagainya, kita akhirnya akan menemukan bahwa inti
dari Inquiri adalah proses yang berpusat pada siswa.
Semua pembelajaran dimulai dengan pembelajar.Apa
yang diketahui siswa dan apa yang ingin mereka
lakukan dan pelajari merupakan dasar utama
pembelajaran.

Pendekatan Inquiri didukung oleh empat
karakteristik utama siswa, yaitu (1) secara instintif siswa
selalu ingin tahu; (2) di dalam percakapan siswa selalu
ingin bicara dan mengkomunikasikan idenya; (3) dalam
membangun (konstruksi) siswa selalu ingin membuat
sesuatu; (4) siswa selalu mengekspresikan seni. Dari
sudut pandang siswa, model pembelajaran ini
merupakan akhir dari paradigma kelas belajar melalui
mendengar dan memberi mereka kesempatan mencapai
tujuan yang nyata dan autentik.Bagi guru, pendidikan
berbasis inkuri merupakan akhir dari paradigma
berbicara untuk mengajar dan mengubah peran mereka
menjadi kolega dan mentor bagi siswanya. Inquiri
sebagai pendekatan pembelajaran melibatkan proses
penyelidikan alam atau materi alam, dalam rangka
menjawab pertanyaan dan melakukan penemuan
melalui penyelidikan untuk memperoleh pemahaman
baru.

Inquiri adalah suatu proses untuk memperoleh
dan mendapatkan informasi dengan melakukan
observasi atau eksperimen untuk mencari jawaban atau
memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau
rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan
berpikir kritis dan logis (Schmidt, 2003). Inquiri

sebenarnya merupakan prosedur yang biasa dilakukan
oleh ilmuwan dan orang dewasa yang memiliki motivasi
tinggi dalam upaya memahami fenomena alam,
memperjelas pemahaman, dan menerapkannnya dalam
kehidupan sehari-hari (Hebrank, 2000; Budnitz, 2003;
Chiapetta & Adams, 2004). Model Inquiri adalah model
yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari
apa yang telah didapatkan selama belajar. Inquiri
menempatkan peserta didik sebagai subyek belajar yang
aktif.

Dalam model ini siswa sungguh dilibatkan untuk
aktif berpikir dan menemukan pengertian yang ingin
diketahuinya. Dalam model pembelajaran ini siswa
dilibatkan dalam proses penemuan melalui
pengumpulan data dan tes hipotesis. Secara umum
Inquiri adalah proses dimana para saintis mengajukan
pertanyaan tentang alam dunia ini dan bagaimana
mereka secara sistematis mencari jawabnya
(Trowbridge dan Bybee, 1996). Welch mendefinisikan
Inquiri sebagai proses dimana manusia mencari
informasi atau pengertian, maka sering disebut a way of
thought.

Kindsvatter, Wilen, dan Ishler (1996) lebih
menjelaskan Inquiri sebagai model pengajaran dimana
guru melibatkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk
menganalisis dan memecahkan persoalan secara
sistematik. Yang utama dari model Inquiri adalah
menggunakan pendekatan induktif dalam menemukan
pengetahuan dan berpusat kepada keaktifan siswa. Jadi
bukan pembelajaran yang berpusat pada guru,
melainkan kepada siswa.Itulah sebabnya pendekatan ini
sangat dekat dengan prinsip kontruktivis, dimana
pengetahuan itu dikonstruksi oleh siswa. Yang pantas
dicatat dari model ini adalah isi dan proses penyelidikan
diajarkan bersama dalam waktu yang bersamaan. Siswa
melalui proses penyelidikan akhirnya sampai kepada isi
pengetahuan itu sendiri.

Meski para ahli menjelaskan secara berbeda-
beda model Inquiri, tetapi secara sederhana dapat
dijelaskan sebagai model pengajaran yang
menggunakan proses berikut (Kindsvatter, Wilen, dan
Ishler, 1996)
1. Identifyproblem
2. Hypothesized
3. Collecting  data
4. Analyze data
5. Make conclusions

a. Strategi Pelaksanaan Model Inquiri
Langkah-langkah dalam proses Inquiri adalah
menyadarkan keingintahuan terhadap sesuatu,
mempradugakan suatu jawaban, serta menarik
kesimpulan dan membuat keputusan yang valid
untuk menjawab permasalahan yang didukung oleh
bukti-bukti. Berikutnya adalah menggunakan
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kesimpulan untuk menganalisis data yang baru
(Mulyasa, 2005:235). Strategi pelaksanaan inquiri
adalah:
1) Guru memberikan penjelasan, instruksi atau

pertanyaan terhadap materi yang akan diajarkan.
2) Memberikan tugas kepada peserta didik untuk

menjawab pertanyaan, yang jawabannya bisa
didapatkan pada proses pembelajaran yang
dialami siswa.

3) Guru memberikan penjelasan terhadap
persoalan-persoalan yang mungkin
membingungkan peserta didik.

4) Resitasi untuk menanamkan fakta-fakta yang
telah dipelajari sebelumnya.

5) Siswa merangkum dalam bentuk rumusan
sebagai kesimpulan yang dapat
dipertanggungjawabkan (Mulyasa, 2005:236).

b. Tingkatan-Tingkatan Inquiri
Berdasarkan komponen-komponen dalam proses
Inquiri yang meliputi topik masalah, sumber
masalah atau pertanyaan, bahan, prosedur atau
rancangan kegiatan, pengumpulan dan analisis data
serta pengambilan kesimpulan, Bonnstetter (2000)
membedakan Inquiri menjadi lima tingkat yaitu
1) Praktikum

Praktikum adalah tipe Inquiri yang paling
sederhana. Dalam praktikum guru menyediakan
seluruh keperluan mulai dari topik sampai
kesimpulan yang harus ditemukan siswa dalam
bentuk buku petunjuk yang lengkap.

2) Pengalaman sains yang terstruktur
Tipe Inquiri berikutnya ialah pengalaman sains
yaitu kegiatan Inquiri di mana guru menentukan
topik, pertanyaan, bahan dan prosedur sedangkan
analisis hasil dan kesimpulan dilakukan oleh
siswa.

3) Inquiri terbimbing
Di mana siswa diberikan kesempatan untuk
bekerja merumuskan prosedur, menganalisis
hasil dan mengambil kesimpulan secara mandiri,
sedangkan dalam hal menentukan topik,
pertanyaan dan bahan penunjang, guru hanya
berperan sebagai fasilitator.

4) Inquiri Siswa Mandiri
Inquiri siswa mandiri (student directed inquiri),
dapat dikatakan sebagai Inquiri penuh (Martin-
Hansen, 2002) karena pada tingkatan ini siswa
bertanggung jawab secara penuh terhadap proses
belajarnya, dan guru hanya memberikan
bimbingan terbatas pada pemilihan topik dan
pengembangan pertanyaan.

5) Tipe Inquiri yang paling kompleks ialah
penelitian siswa
Dalam Inquiri tipe ini, guru hanya berperan
sebagai fasilitator dan pembimbing sedangkan
penentuan atau pemilihan dan pelaksanaan
proses dari seluruh komponen Inquiri menjadi
tanggung jawab siswa.

Berikut ini adalah sintaks pembelajaran inkuiri
menurut Arrends (2012:345)

Tabel 1. Sintaks Model Pembelajaran Inkuiri
Phase Teacher Behavior
1. Gain attention and explain the inkuiri

process.
Teacher gets students ready to learn and describes
the process for the lesson.

2. Present the inkuiri problem or
discrepant event.

Teacher presents the problem situation or discrepant
event to students.

3. Have students formulate hypotheses to
explain the problem or event.

Teacher encourages students to ask questions about
the problem situation and state hypotheses that will
explain what is going on.

4. Encourage students to collect data to
test the hypothesis.

Teacher asks students how they might collect data to
test their hypotheses. In some cases, in-class
experiments can be conducted.

5. Formulate explanations and/or
conclusions.

Teacher brings inkuiri to a close by having students
formulate conclusions and generalizations.

6. Reflect on the problem situation and
the thinking processes used to inquire
into it.

Teachers gets students to think about their own
thinking processes and to reflect on the inkuiri
process

Sumber: Arrends (2012)

Keterampilan Proses Sains dalam Pembelajaran
Keterampilan proses sains merupakan wujud

sains sebagai proses. Dalam pembelajaran sains,

sangatlah penting untuk membantu pebelajar belajar
keterampilan proses sains atau inquiry skills untuk
memecahkan masalah. Keterampilan proses sains



695

merupakan wujud sains sebagai proses. Keterampilan
proses intelektual yang diharapkan dalam pembelajaran
yang berorientasi pada hakikat sains adalah:
1. membangun prinsip melalui induksi,
2. menjelaskan dan meramalkan,
3. pengamatan dan mencatat data,
4. identifikasi dan mengendalikan variabel,
5. membuat grafik untuk menemukan hubungan
6. perancangan dan melaksanakan penyelidikan ilmiah,
7. menggunakan teknologi dan matematika selama

penyelidikan,
8. menggambarkan simpulan dari bukti-bukti. Ilmuwan

mempelajari fenomena dan kejadian melalui proses
sains, misalnya observasi, ekperimen, serta aktivitas
empiris dan analitis lainnya.

Carin dan Sund (1998), menyatakan bahwa
aspek sikap keilmuan sangat penting dalam proses sains.
Aspek sikap yang dimaksud adalah berbagai keyakinan,
opini, dan nilai-nilai yang harus dipertahankan oleh
seorang ilmuwan khususnya ketika mencari atau
mengembangkan pengetahuan baru, diantaranya
tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin, tekun, jujur,
dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Sedangkan
Harlen (1992), menyatakan beberapa sikap ilmiah yang
penting dalam memahami sains, adalah sebagai berikut:
1. Skeptis dan curiga, yaitu selalu melakukan

penyelidikan untuk menemukan berbagai hal baru
dan menuntut bukti yang tepat untuk dapat
dinyatakan serta menghindari hasil akhir yang tidak
beralasan.

2. Objektif dan tidak dogmatis yaitu mereka
menunjukkan keintelektualan, keintegritasan,
menghindari kesalahan yang bersumber dari diri
sendiri, serta bersikap terbuka untuk perbaikan
dihadapan bukti yang tak dapat dipertentangkan.

3. Logis dan kreatif yaitu mereka mencoba untuk
menyediakan penjelasan yang masuk akal atas dasar
fakta yang telah diterima.

4. Jujur dan terpercaya yaitu mereka menyadari bahwa
ilmu pengetahuan adalah suatu cakupan sosial, dan
mentaati prinsip yang etis tentang masyarakat ilmu
pengetahuan.

Pendidikan sains yang relevan dengan hakikat
sains membutuhkan suasana yang memungkinkan
pebelajar terlibat langsung dalam proses belajarnya.
Sehingga dengan memiliki sikap ilmiah dan setelah
melalui serangkaian proses pembelajaran, pebelajar
dapat sampai pada suatu kesimpulan yang Ia bentuk
sendiri.

a. Klasifikasi Keterampilan Proses Sains
Gagne menyatakan keterampilan proses sains

adalah kemampuan-kemampuan dasar tertentu yang
dibutuhkan untuk menggunakan dan memahami sains.
Setiap keterampilan proses merupakan keterampilan

intelektual yang khas yang digunakan oleh semua
ilmuwan, serta dapat digunakan untuk memahami
fenomena apapun juga (Dahar, 1996). Hal ini sejalan
dengan pemikiran Padila (1990), yang menyatakan
bahwa keterampilan proses sains (Science Process Skill)
dapat diartikan sebagai satu set keterampilan yang dapat
ditransfer dan menggambarkan kebiasaan seorang
peneliti. Untuk pertama kalinya, keterampilan proses
sains dipopulerkan melalui proyek kurikulum Science -
A Process Approach (SAPA) oleh Commision on
Science Education of American Association for
Advancement ofScience (AAAS) pada tahun 1965
(Lumbantobing, 2004). SAPA mengelompokkan
keterampilan proses sains menjadi dua kelompok utama,
yaitu keterampilan proses sains dasar (basic science
process skill) dan keterampilan proses terintegrasi
(integrated science process skill) (Padila, 1990).

Namun, beranjak dari hal ini, terdapat
perberbedaan jenis pengelompokan yang berkembang
sekarang ini. Menurut Ash (2000), perbedaan jenis
pengelompokan ini terjadi karena adanya perbedaan
standar pendidikan sains lokal, daerah maupun nasional
yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu.
Sebagai contoh SAPA merumuskan 12 keterampilan
proses sains, yang kemudian dispesifikasikan lagi
menjadi enam keterampilan dasar dan enam
keterampilan terintegrasi. Kemudian dalam
perkembangannya, SAPA merumuskan 14 keterampilan
proses sains yang meliputi delapan keterampilan proses
dasar dan enam keterampilan proses sains terintegrasi.
Sedangkan, Longfield (1999), mengelompokkan
keterampilan proses sains menjadi tiga kelompok, yaitu
basic,intermediet dan advance. Sedangkan beberapa
contoh yang lain seperti Rustaman, et al. (2005) dan
Mechling et al. (1985) tidak mengelompokkan jenis-
jenis keterampilan proses sains secara lebih spesifik.

Keterampilan proses sains terdiri dari sejumlah
indikator yang menggambarkan proses memperoleh
pengetahuan baru atau mengembangkan kemampuan
yang telah dimiliki. Menurut Dahar dalam Hermita
(2008), indikator keterampilan proses sains terdiri dari
mengamati, menafsirkan pengamatan, meramalkan,
menggunakan alat/bahan, menerapkan konsep,
merencanakan penelitian, berkomunikasi, dan
mengajukan pertanyaan.

Menurut Semiawan (1992), keterampilan proses
sains meliputi keterampilan mengobservasi
(menghitung, mengukur, mengklasifikasi), mencari
hubungan ruang/waktu, membuat hipotesis,
merencanakan penelitian, mengendalikan variabel,
interpretasi, menyusun kesimpulan sementara,
meramalkan, menerapkan dan mengkomunikasikan.
Peter C. Gega (1977), menyebutkan ada enam aspek
keterampilan proses, meliputi: observasi, klasifikasi,
pengukuran, mengkomunikasikan, memberikan



696

penjelasan atau interpretasi terhadap suatu pengamatan,
melakukan eksperimen (Hermita, 2008).

b. Jenis dan Indikator Keterampilan Proses Sains
Berikut ini adalah jenis-jenis keterampilan proses

sains serta indikatornya menurut Rustaman (2005).
Tabel 2. Klasifikasi Keterampilan Proses Sains dan Indikatornya

No Jenis Keterampilan Indikator kompetensi
1 Mengobservasi a. Menggunakansebanyak mungkin indera

b. Mengumpulkan/menggunakan fakta yang
relevan

2 Mengelompokkan a. Mencatat setiap pengamatan secara terpisah
b. Mencariperbedaan secara terpisah
c. Mengontraskan ciri-ciri
d. Membandingkan berbagai jenis objek
e. Mencaridasar pengelompokan atau

penggolongan
3 Menafsirkan hasil a. Menghubungkan hasil-hasilpengamatan

b. Menemukan pola dalamsuatu
seripemngamatan

c. Menyimpulkan
4 Memperkirakan a. Menggunakanpola-pola hasilpengamatan

b. Mengemukakanapa yang mungkin terjadi
5 Berkomunikasi a. Mengubah bentuk penyajian

b. Memberikan/menggambarkan data empiris
hasil percobaanatau pengamatan
dengangrafik, tabelatau diagram

c. Menyusun dan menyampaikan laporan
secara sistematis

d. Menjelaskan hasilpercobaanatau penelitian
e. Membaca grafik atau tabelatau diagram
f. Mendiskusikanhasilkegiatan suatu masalah

atau peristiwa
6 Berhipotesis a. Mengetahuibahwa adalebihdari satu

kemungkinan penjelasan dari satu kejadian
b. Menyadaribahwa suatu penjelasan perlu

diuji kebenarannya dengan memperoleh
bukti lebih banyak atau melakukan cara
pemecahan masalah

7 Merencanakan percobaan a. Menentukan alat/bahan/sumber yang
digunakan

b. Menentukan variabel/faktor penentu
c. Menentukan objek yang diukur, diamatidan

dicatat
d. Menentukan langkah kerja

8 Menerapkan konsep atau
prinsip

a. Menjelaskan peristiwa barumisalnya banjir
dengan konsep yang telah dimiliki

b. Menerapkan konsep dalamsituasibaru
9 Mengajukan pertanyaan a. Bertanya apa, bagaimanaa dan mengapa

b. Mengemukakanapa yang mungkin
terjadipada keadaanyang belumdiamati

Keterampilan Proses Sains dalam Kegiatan Inkuiri

Keterampilan proses sains membekali siswa
dengan keterampilan pemecahan masalah dengan
menerapkan pola pikir dan sikap ilmiah dalam kegiatan
inkuiri. Menurut Gagne (1994) dalam Woolfolk (2009),

pendekatan keterampilan proses sains digunakan untuk
memecahkan masalah. Aspek keterampilan proses
dalam pendidikan sains meliputi pengamatan,
pengklasifikasian, pengukuran, peingidentifikasian dan
pengendalian variabel, perumusan hipotesa,
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perancangan dan pelaksanaan eksperimen, penyimpulan
hasil eksperimen serta pengkomunikasian hasil
eksperimen.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
pembelajaran keterampilan proses sangat penting untuk
dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk melibatkan
siswa dalam pemecahan masalah pembelajaran sehingga
memiliki pemahaman secara utuh tentang obyek atau
materi yang diajarkan. Penjelasan lebih lanjut adalah
sebagai berikut:
a. Keterampilan mengobservasi/mengamati,

mencakup keterampilan untuk menggunakan
segenap alat indera. Mengamati adalah
menggunakan alat indera (penglihat, pembau,
pengecap, peraba, pendengar) untuk mendapatkan
informasi tentang suatu objek.

b. Keterampilan mengukur. Pengukuran adalah
penemuan ukuran dari suatu obyek, berapakah
suatu obyek, berapa banyak ruang yang ditempati
suatu obyek. Obyek tersebut dibandingkan dengan
suatu satuan pengukuran. Proses ini digunakan
untuk melakukan pengamatan kuantitatif.

c. Keterampilan mengklasifikasi. Pengklasifikasian
adalah pengelompokan obyek-obyek menurut sifat-
sifat tertentu. Beberapa perilaku siswa adalah: (a)
pengidentifikasian suatu sifat umum, (b) memilah-
milahkan dengan menggunakan dua sifat atau lebih.

d. Keterampilan memprediksi. Sebuah prediksi adalah
pernyataan tentang apa yang akan terjadi di masa
yang akan datang, atau sesuatu yang belum
diketahui dan akan diketahui di masa mendatang.

e. Keterampilan berhipotesis. Hipotesis merupakan
jawaban tentatif terhadap pertanyaan yang akan
diteliti. Hipotesis berkaitan erat dengan cara
menemukan jawaban. Oleh karena itu, kemampuan
merumuskan hipotesis sangat membantu untuk
menentukan langkah percobaan yang akan
dilakukan.

f. Keterampilan merencanakan penelitian/eksperimen.
Keterampilan merumuskan pertanyaan, merupakan
keterampilan dasar agar siswa bisa merancang dan
melakukan percobaan. Seringkali kita menyadari
ada masalah namun tidak terampil merumuskan
pertanyaan yang akan dicari jawabannya. Tanpa
adanya kemampuan untuk merumuskan pertanyaan
yang bisa dijawab melalui percobaan atau
pengamatan akan sulit untuk merencanakan
percobaan.

g. Keterampilan melakukan percobaan/eksperimen.
Melakukan eksperimen adalah pengujian hipotesis
atau prediksi. Dalam suatu eksperimen, seluruh
variabel harus dijaga tetap sama kecuali satu, yaitu
variabel manipulasi. Dengan kata lain, eksperimen
atau percobaan dapat didefenisikan sebagai usaha
sistematik yang direncanakan untuk menghasilkan

data untuk menjawab suatu rumusan masalah atau
menguji hipotesis. Apabila suatu variabel akan
dimanipulasi dan jenis respon yang diharapkan
dinyatakan secara jelas dalam bentuk definisi
operasional.

h. Keterampilan menafsirkan data dan menarik
kesimpulan. Dengan mengamati kita akan
mendapatkan hasil pengamatan. Keterampilan
menafsirkan mencakup keterampilan untuk
menghubung-hubungkan hal yang satu dengan hal
yang lainnya.

i. Keterampilan berkomunikasi, mencakup
keterampilan menyampaikan dan menerima
informasi. Oleh karena itu keterampilan
berkomunikasi mencakup keterampilan
menggunakan bermacam bentuk komuniskasi baik
lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi ilmiah
sering dituntut kemampuan untuk menyajikan dan
membaca informasi secara mudah dan akurat,
misalnya membaca dan membuat grafik, tabel atau
diagram. Termasuk dalam keterampilan
berkomunikasi juga adalah menjelaskan hasil
percobaan dan menyampaikan laporan secara
sistematis dan jelas.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari kajian yang telah dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara
pembelajaran inkuiri dan keterampilan proses sains.
Permbelajaran inkuri dapat diterapkan untuk melatihkan
keterampilan proses sains siswa, keterampilan proses
sains membekali siswa dengan keterampilan pemecahan
masalah dengan menerapkan pola pikir dan sikap ilmiah
dalam kegiatan inkuiri.

Saran
Guru perlu membantu siswa dalam membangkitkan
motivasi belajar dan pengetahuan awal siswa sebelum
melakukan kegiatan inkuiri maupun menerapkan
pembelajaran inkuiri, karena pembelajaran inkuiri tidak
akan berjalan dengan efektif jika pengetahuan awal
siswa tentang materi yang akan diajarkan tidak kuat
sehingga berimplikasi pada hasil belaar siswa.
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Abstrak

Salah satu prinsip penyusunan rencana pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 adalah dengan
mempertimbangankan kemampuan awal dan kebutuhan siswa. Kesulitan yang dialami siswa dalam mempelejari
suatu konten pembelajaran pun merupakan gambaran dari kemampuan awal dan permasalahan yang perlu
dipandang positif untuk diselesaikan. Dalam mempelajari fisika, khususnya konsep usaha, terdapat learning
obstacles (kesulitan belajar) tersendiriyang menjadi hambatan belajar bagi siswa dalam memahami konsep usaha.
Berdasarkan prinsip penyusunan rencana pembelajaran pada kurikulum 2013, perlu untuk mengetahui terlebih
dahulu apa yang menjadi bagian kesulitan oleh siswa. Menurut Brusseau (2002) pada setiap pengetahuan yang
dipelajari terdapat kesulitan yang berasal dari pengetahuan itu sendiri yang disebut dengan kesulitan epistemologi.
Kesulitan epistemologi tersebut dapat diketahui dengan pendekatan history of science. Penelitian ini dilakukan
untuk mengetahui apa saja kesulitan belajar epistemologi yang terdapat dalam mempelajari konsep usaha. Hasil
penelitian yang dilakukan dapat menemukan kesulitan belajar epistemologi dalam mempelajari konsep usaha yang
dipelajari di kelas XI SMA.

Kata kunci:kesulitan belajar epistemologi, usaha.

PENDAHULUAN
Dalam mempelajari fisika tentu memiliki kesulitan-

kesulitan tersendiri untuk memahaminya. Kesulitan
yang bersumber dari materi fisika itu sendiri merupakan
kesulitan yang bersifat epistemologi (epistemological
obstacle) (Brousseau, 2002). Epistemological obstacle
ini dapat menjadi sumber kesulitan belajar (learning
obstacle) yang menghambat siswa untuk memahami
fisika. Dampak dari munculnya kesulitan belajartersebut
dapat menggiring siswa memberikan respon yang tidak
tepat ketika menghadapi permasalahan. Namun,
kemunculan respon yang tidak tepat hendaknya selalu
menjadi sebuah bahan pemikiran dan pertimbangan
untuk memikirkan cara mengatasi kesulitan-kesulitan
yang dialami siswa. Olehsebabitu, respon yang salah
tersebut tetap harus dipertimbangakan bahkan hal
tersebut hendaknya dipandang sebagai perolehan yang
positif (Salin, dalamBrousseau. 2002. hlm. 99).

Sebagai respon terhadap perkembangan pendidikan,
Indonesia pada tahun 2013 resmi memberlakukan
kurikulum baru, kurikulum 2013.Berdasarkan prinsip

pengembangan rencana pembelajaran dalam kurikulum
baru, hendaknya proses penyusunan pembelajaran
disertai denganpertimbangkan aspek kemampuan awal
siswa dan kebutuhan siswa. Selain itu, dalam proses
penyusunan rencana pembelajaran, hendaknya
mempertimbangkan situasi didaktis yang akan
dikembangkan. Situasi didaktis adalah situasi yang
mengarahkan siswa untuk dapat memperbaiki
pandangan mereka, mengganti pemahaman mereka
yang salah menjadi benar (Brousseau, 2002). Menurut
Suryadi (2013) rencana pembelajaran biasanya kurang
mempertimbangkan keragaman respon siswa atas situasi
didaktis yang dikembangkan sehingga rangkaian situasi
didaktis yang dikembangkan berikutnya kemungkinan
besar tidak lagi sesuai dengan keragaman lintasan
belajar (learning trajectory). Untuk mengembangkan
situasi didaktis dalam penyusunan desain pembelajaran,
mengidentifikasi dan mengetahui karakteristik kesulitan
belajar yang muncul adalah komponen essensial untuk
diperhatikan (Brousseau, 2002).Dengan demikian,
untuk menyusun suatu desain pembelajaran yang
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mengarahkan kepada kebutuhan siswa perlu untuk
mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan
dan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hewitt (2006)
bahwa fisika adalah dasar dari ilmu pengetahuan alam.
Fisika mengenal sebuah konsep yang sangat penting,
yaitu energi. Konsep energi ini mungkin dapat
dikatakan sebagai pusat dari seluruh ilmu pengetahuan
alam (Hewitt, 2006). Masih menurut Hewitt, untuk
mempelajari konsep energi ini dimulai dengan
mempelajari sebuah konsep yang berhubungan, yaitu
konsep usaha. Oleh karena itu, penulis sebagai seorang
yang memiliki latar belakang pendidikan fisika, tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Kesulitan BelajarEpistemologipada Konsep Usaha
Kelas XI SMA”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas
maka dirumuskanlah sebuah rumusan masalah,apa saja
kesulitan belajar epistemologiyang dapat diidentifikasi
dalam menyelesaikan masalah padakonsep usaha?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat pada berbagai sisi berikut:
(1) Dari segi teori,penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi kesulitan belajaryang
dialami siswa dalam menghadapi permasalahan
pada konsep usaha.

(2) Dari segi kebijakan atau praktek, penelitian ini
dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun suatu
desain pembelajaran.

(3) Dari segi isu serta aksi sosial, penelitian ini dapat
menjadi alternatifreferensipendukungbagipeneliti
lain yang akan mengembangkan pembelajaran
fisika khususnya pada pembelajaran konsep usaha.

METODE
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 6 butir soal essai yang selanjutnya disebut Tes
Kemampuan Responden (TKR). Tujuan penggunaan
bentuk soal essai adalah agar dapat mengetahui
bagaimana pemikiran siswa dalam menyesaikan
permasalahan pada konsep usaha sehingga dapat
diketahui letak kesulitan yang dialami siswa. Sampel
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
berjumlah 25 orang siswa SMA kelas XII di salah satu
SMA di Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan
belajar yang bersifat epistemologi pada konsep usaha,
yaitu yang berasal dari konten yang muncul pada siswa
dalam mempelajari konsep usaha.Penelitian ini
mengkaji respon-respon yang diberikan oleh siswa.
Oleh karena itu, penelitian ini memerlukan metode
penelitian kualitatif agar analisis dapat dilakukan secara
mendalam dan bersifat fleksibel.

Penelitian ini menggunakan model analisis
deskriptif kualitatif. Burhan Bungin (2003) menyatakan

bahwa penelitian kualitatif tidak menutup kemungkinan
penggunaan data kuantitatif sampai pada batas tertentu
karena sebenarnya data kuantitif pun dapat bermanfaat
bagi pengembangan analisis kualitatif itu sendiri. Dalam
pembahasan akan diperlihatkan angka-angka presentase
kemunculan kesulitan belajar. Angka tersebut
digunakan untuk memperlihatkan keberadaan kesulitan
belajar yang dialami oleh siswa.

Kesulitan belajar yang bersifat epistemologi dapat
ditemukan denganpendekatan analisishistory of science.
Analisis history of science menurut Brousseau (2002)
adalah dengan melihat bagaimana siswa:
1. Menjelaskan penngetahuan dan memami

pengetahuan yang dipelajari.
2. Menjelaskan penggunaan pengetahuan yang

dipelajari.
3. Melihat hubungan konsep yang dipelajari dengan

konsep-konsep lain yang mungkin untuk
berhubuhungan.

4. Mengidentifikasi permasalahan dan memberikan
alasan terhadap penyelesaian masalah. Hal ini
dilakukan untuk dapat menentukan bagian yang
menjadi hambatan bagi siswa, jika memungkinkan
dilihat secara praktis, bahasa, atau konseptual.

5. Memberikan respon yang salah kembali, jika tidak
dalam permasalahan yang sama atau dalam
permasalahan yang mirip, dan bagaimana
pemahaman siswa terhadap kondisi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kesulitan Belajarpada Konsep Usaha

Dari hasil analisisTKR, secara umum diperoleh
gambaran kesulitan belajar epistemologiyang dialami
oleh siswa pada konsep usaha, seperti diperlihatkan
pada tabel 1.

Tabel 1. Kesulitan Belajaryang Dialami Siswa
dalam Mempelajari Konsep Usaha

No Kesulitan Belajar Persentase
1 Menjelaskan konsep usaha

dalam fisika.
30,00%

2 Menentukan usaha. 53,00%
3 Menentukan usaha dari

grafik F-s.
47,20%

Kemampuan siswa dalam memahami konsep usaha
dapat diketahui dari pendekatan history of science.
Berikut ini akan disajikan analisis dan pembahasan pada
setiap kesulitan belajaryang teridentifikasi.

B. Kesulitan BelajarMenjelaskan Konsep Usaha
dalam Fisika.
Repersonalisasi yang dilakukan terhadap konsep

usaha dalam fisika diperoleh bahwa definisi usaha
adalah hasil perkalian dot vektor antara vektor gaya
dengan vektor perpindahannya  (Hewitt, 2006; Tipler,
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1998; Giancoli, 2001). Secara matematis dituliskan
dengan adalah usaha (Nm), adalah gaya

yang melakukan usaha, dan adalah perpindahan yang
dialami benda. Konsekuensi dari definisi ini terdapat
tiga kondisi yang menjadikan tidak ada usaha yang
dilakukan dalam fisika yang diperlihatkan pada tabel 2.

Tabel 2. Konsekuensi Konsep Usaha dalam
Fisika Berdasarkan Kondisi Besaran

Kondisi
Besaran

(N)
1 Ada Tidak ada Tidak ada
2 Tidak ada Ada Tidak ada
3 Tidak ada Tidak ada Tidak ada

Dari tabel 2 dapat kita lihat kondisi-kondisi yang
menyebabkan tidak adanya usaha sebagai konsekuensi
dari definisi konsep usaha dalam fisika yang dipaparkan
oleh para ahli. Kondisi pertama pada tabel2 adalah
ketika sebuah benda diberikan gaya tetapi tidak
menyebabkan benda berpindah maka usaha yang
dilakukan oleh gaya tersebut tidak ada atau nol.
Kemudian kondisi kedua adalah ketika sebuah benda
mengalami gerak lurus beraturan (GLB). Kondisi
terakhir yang diperlihatkan pada tabel2 jelas tidak ada
usaha, itu merupakan benda yang diam dan tidak
mengalami resultan gaya.

Terdapat 30% siswa yang mengalami kesulitan
dalam menjelaskan definisi konsep usaha dalam fisika.
Kesulitan ini terlihat dari respon yang diberikan oleh
siswa pada stimulus yang diberikan. Berikut merupakan
stimulus  yang diberikan pada siswa:
Kondisi A:

Seorang anak mendorong meja dengan gaya sejajar
sebesar 45 N. Diketahui gaya gesek statis maksimum
yang antara meja dengan lantai sebesar 46 N.
Pertanyaan :
1. Apakah ada perpindahan yang dialami oleh benda?

Jika ya kenapa? Jika tidak kenapa?
2. Apakah ada usaha yang dilakukan oleh gaya

dorong pada meja? Jika ada mengapa? Jika tidak
mengapa?

Ada temuan menarik dari stimulus yang diberikan
ini, terdapat dua pemikiran siswa yang mengarahkan
kepada definisi konsep usaha yang tidak sesuai.
1. Siswa berpikir bahwa usaha adalah gaya.
2. Siswa berpikir bahwa ada usaha yang dilakukan

karena ada mendorong.
Berikut adalah contoh dari siswa yang termasuk ke

dalam kelompok pertama.

Pada kasus ini siswa tidak dapat menentukan gaya
gesek yang bekerja pada benda. Gaya gesek diperlukan
untuk kepentingan analisis apakah gaya yang diberikan
pada benda cukup untuk membuat benda bergerak.
Stimulus yang disajikan mengatakan bahwa gaya
dorong yang diberikan adalah dan gaya gesek
statis maksimum yang bekerja pada meja adalah
Oleh karena itu gaya gesek yang bekerja sebagai respon
dari gaya dorong yang diberikan adalah sama
dengan arah yang berlawanan dengan gaya dorong yang
diberikan.

Kesulitan siswa ini terkonfirmasi dalam
scaffoldingsebelumnnya yang direspon siswa dengan
menyatakan “Ya mengalami perpindahan, karena ada
dorongan yang dilakukan oleh seorang anak”. Artinya
yang menyebabkan munculnya kelompok siswa yang
berpikir ini adalah konsep pendukung siswa yang
bermasalah, konsep gaya gesek.

Namun, kesulitan yang lebih jelas terlihat adalah
siswa menyamakan konsep usaha dengan konsep
gaya.Learning obstacleyang dialami siswa ini adalah
miskonsepsi yang menyatakan bahwa usaha adalah gaya.
Siswa benar-benar tidak tahu apa itu usaha dalam fisika
sehingga dengan konsep gaya nya yang belum utuh
siswa menyamakan usaha adalah gaya. Siswa berpikir
ada usaha karena ada resultan gaya antara gaya gesek
statis dengan gaya dorong itupun siswa salah
menentukan besar nilai gaya gesek yang bekerja. Jika
pada soal disebutkan gaya gesek statis maksimum
adalah 45 N ada kemungkinan siswa akan mengatakan
tidak ada usaha karena resultan gayanya nol antara gaya
gesek statis dengan gaya dorong. Miskonsepsi ini
dinamakanconceptual misunderstandingakibat tidak
utuh dalam memahami konsep usaha dan pendukungnya
meskipun telah mendapatkan pembelajaran (National
Academy of Science,1997).

Gambar 1. Contoh respon siswa yang berpikir
bahwa usaha adalah gaya.

Gambar 2. Contoh respon siswa yang kesulitan
memahami definisi usaha dalam pengertian
fisika.



703

Berdasarkan respon siswa pada gambar 2 dapat
diketahui bahwa siswa sudah memahami bahwa gaya
yang diberikan kurang besar untuk melawan gaya

sehingga benda tidak mengalami
perpindahan. Kelompok siswa yang memiliki pemikiran
seperti ini sudah memiliki pemahaman konsep gaya
yang lebih baik daripada kelompok siswa yang
sebelumnya.Pada kasus ini, siswa memberikan respon
yang salah karena mengatakan “Ada, karena ada
dorongan” untuk usaha yang ditanyakan. Pada
scaffolding sebelumnya siswa sudah memberikan
respon yang tepat bahwa benda tidak mengalami
perpindahan. Secara tidak langsung siswa berpikiran
bahwa asalkan ada gaya disitu ada usaha, tidak peduli
apakah benda tersebut bergerak atau tidak. Miskonsepsi
ini adalah miskonsepsi yang bersifat vernacular, yaitu
definisi konsep usaha yang berada di pemikiran siswa
adalah definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari
bukan dalam konteks fisika(National Academy of
Science,1997).Keberadaan miskonsepsi vernacular
ditegaskan dengan respon yang konsisten ketika
diberikan stimulus yang berbeda.

Kondisi B:
Sebuah kotak berisi buku dengan massa total kotak

sebesar 2 kg berada di lantai (posisi A). Fatih
memindahkan kotak dari lantai (posisi A) ke atas lemari
setinggi 1 m dengan cara diangkat dengan gaya  20 N.
Percepatan gravitasi bumi

Pertanyaan:
Jika Fatih menahan kotak di posisi B selama 20

menit, apakah ada usaha yang dilakukan Fatih?
Jika ada  mengapa? Jika tidak ada mengapa?

Berikut merupakan respon yang diberikan siswa.

Siswa mengatakan “Ada, karena jika tidak ada
usaha balok akan jatuh” untuk pertanyaan yang diajukan.
Miskonsepsi vernacular pada gambar 3 terulang kembali,
pada saat diam diposisi B ada gaya yang diberikan tapi
tidak menyebabkan perpindahan namun hal tersebut
tetap dikatakan ada usaha yang dilakukan. Siswa

berpikir ada usaha Fatih untuk tetap memepertahankan
posisi kotak.

C. Kesulitan BelajarMenentukan  Usaha secara
Matematis.
Dalam menentukan usaha penting untuk dapat

mengidentifikasi gaya-gaya yang melakukan usaha
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dari hasil
TKR didapatkan 53% siswa mengalami kesulitan dalam
menentukan gaya yang melakukan usaha.

Siswa diberikan dua buah permasalahan yang
terpisah.

Pertama siswa diberikan permasalahan untuk
menentukan gaya yang melakukan usaha pada kotak
yang ditarik oleh gaya yang sejajar dengan arah
perpindahannya (Gambar 3). Kemudian pada
permasalahan selanjutnya gaya yang bekerja pada kotak
dibuat membentuk sudut terhadap arah perpindahannya
(Gambar 4).

Kasus pertama adalah kasus sederhana yang hanya
melibatkan satu gaya dalam permasalahan usaha. Pada
kasus pertama ini semua siswa dapat menentukan gaya
yang melakukan usaha. Berikut merupakan jawaban
siswa pada kasus pertama:

Dari gambar 5 terlihat bahwa siswa tidak
mengalami kesulitan dalam menentukan usaha oleh
gaya tarik yang diberikan. Siswa dengan tepat
memasukan nilai gaya yang sesuai.

Namun, pada kondisi kedua meskipun telah
diberikan scaffolding yang membantu siswa

Gambar 3. Respon siswa pada definisi konsep
usaha pada stimulus yang berbeda. Gambar 5. Jawaban siswa dalam menentukan

usaha pada kasus pertama.

Gambar 3. Permasalahan pertama
menentukan suaha secara matematis

Gambar 4. Permasalahan kedua menentukan
suaha secara matematis
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mengarahkan untuk terlebih dahulu mencari komponen
gaya horizontal yang bekerja pada benda tetapi siswa
tetap mensubstitusikan nilai gaya yang membentuk
sudut dalam menentukan usaha yang bekerja pada
benda.

Dengan membandingkan jawaban siswa pada
gambar 5 dengan gambar 6 dapat dilihat bahwa siswa
hanya berpikir gaya apapun yang menarik itulah gaya
yang melakukan usaha tidak peduli dengan sudut yang
dibentuk oleh gaya. Ada kemungkinan lain yang
menyebabkan siswa tidak dapat menentukan usaha yang
dilakukan ketika gaya yang diberikan membentuk sudut,
yaitu siswa tidak memahami operasi dot vektor pada
persamaan . Jika siswa paham akan hal ini
seharusnya siswa dapat menghitung sendiri usaha oleh
masing-masing komponen sehingga dapat
menyimpulkan hanya ada usaha yang dilakukan oleh

. Fenomena seperti adalah fenomena miskonsepi
dikarenakan kurang kukuhnya pemahaman konsep
siswa, dalam hal ini berhubungan dengan konsep usaha
dilakukan oleh gaya yang sejajar dengan arah
perpindahannya.

Operasi dot vektor pada persamaan dapat
menghasilkan dua kemungkinan nilai usaha, yaitu
positif dan negatif. Untuk dapat menyelesaikan
permasalahan usaha memang perlu memandang sebuah
sistem secara utuh sehingga dapat teridentifikasi gaya-
gaya mana saja yang melakukan usaha dan yang tidak
melakukan usaha.

Hasil TKR awal dari kondisiB didapatkan bahwa
72% siswa tidak dapat mengidentifikasi gaya yang
melakukan usaha dengan sempurna ketika sebuah balok
diangkat. Scaffolding yang diberikan untuk
mengarahkan siswa agar dapat mengidentifikasi gaya
yang bekerja pada benda dijawab oleh siswa dengan
baik. Berikut merupakan jawaban siswa pada
scaffolding yang dimaksud:

Respon siswa yang muncul di gambar 7
memperlihatkan bahwa siswa tidak mengalami kesulitan
dalam mengidentifikasi gaya yang bekerja pada benda.
Meskipun benda naik ke atas siswa tetap menyatakan
ada dua buah gaya yang bekerja pada benda, gaya berat
dan gaya angkat.

Konsep bahwa usaha itu dilakukan oleh gaya yang
sejajar dengan arah perpindahan belum secara utuh
berada dalam pemahaman siswa. Meskipun siswa
mampu mengidentifikasi gaya yang bekerja pada benda
tapi siswa belum mampu sepenuhnya mengidentifikasi
gaya yang melakukan usaha. Hal ini terlihat dari
scaffolding dan respon pada gambar 8.

Pada benda yang sedang diangkat dan mengalami
perpindahan secara vertikal terdapat setidaknya dua
gaya yang bekerja. Pada kasus benda yang diangkat di
kondisi B, gaya yang bekerja pada benda adalah gaya
angkat yang dilakukan oleh Fatih (nama orang yang
mengangkat benda di dalam soal) dan gaya gravitasi.
Karena benda mengalami perpindahan secara vertikal
dan konsisten terhadap koordinat kartesian maka
terdapat dua nilai usaha yang berbeda, yaitu usaha yang
bernilai positif dan bernilai negatif. Gambar 8 mewakili
72% siswa yang tidak dapat mengidentifikasi bahwa
gaya gravitasi melakukan usaha.

Kedua kasus di atas saling mengkonfirmasi bahwa
kurang kokohnya pemahaman siswa terhadap gaya yang
melakukan usaha. Sehingga memunculkan respon yang
tidak dapat mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja
melakukan usaha.

Gambar 6. Jawaban siswa dalam menentukan
usaha pada kondisi kedua.

Gambar 7. Respon siswa terhadap scaffolding
untuk mengidentifikasi gaya yang melakukan
usaha.

Gambar 8. Respon siswa pada scaffolding
menentukan usaha pada kasus benda yang
diangkat.
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D. Kesulitan Belajar Menentukan Usaha secara
Grafis dari Grafik F-s
Ketika gaya yang bekerja tidak konstan maka

penentuan usaha dilakukan dengan teknik integrasi
dengan batasan posisi awal hingga posisi

akhir suatu fungsi gaya. Pada jenjang pendidikan SMA,
menentukan usaha oleh gaya yang konstan dan tidak
konstan pada grafik F-s didekati dengan menghitung
luas di bawah kurva. Usaha yang dilakukan oleh gaya
yang konstan dan tidak konstan adalah luas di bawah
kurva dari grafik F-s merupakan pengetahuan
prosedural dalam bentuk generalisasi. Generalisasi
adalah respon dengan cara yang serupa pada stimulus
yang berbeda-beda (Dahar, R. W. hal 68. 1989).
Temuan dari hasil TKR, 47,2% siswa mengalami
kesulitan dalam menentukan usaha secara grafispada
grafik F-s:

Gambar 9 memperlihatkan bahwa siswa
berpikirgaya yang bekerja pada grafik F-s adalah
konstan tanpa alasan yang jelas, kemudian siswa
tersebut menggunakan persamaan . Dari
gambar 10, siswa mengetahui gaya yang bekerja pada
grafik F-s bersifat tidak konstan pun tetap menggunakan
persamaan yang sama. Di sini siswa melakukan
generalisasi terhadap cara menentukan usaha oleh gaya
yang konstan dengan usaha oleh gaya yang tidak

konstan pada grafik F-s. Bentuk persamaan
melekat pada siswa sehingga dengan pemahaman
konseptual yang belum kokoh pada dan membuat
kesulitan baru dalam permasalahan menentukan usaha
pada grafik F-s.

Pada gambar 11 dan gambar 12siswa mengetahui
mana-mana saja bagian kurva yang menunjukan usaha
oleh gaya yang konstan dan tidak konstan. Kemudian
siswa kembali melakukan generalisasi cara untuk
menentukan usaha oleh gaya yang tidak konstan dan
oleh gaya yang konstan dengan cara yang sama,

. Siswa menghitung usaha yang dilakukan
dengan cara langsung melihat nilai akhir dari masing-
masing besaran pada masing-masing sumbu.

Siswa memiliki pengetahuan konsep awal yang
berhubungan dengan grafik tetapi siswa sama sekali
tidak mengetahui cara menentukan usaha pada grafik F-
s sehingga menyelesaikan dengan satu persamaan yang
digunakan untuk semua kasus, . Dari analisis
kasus ini didapatkan kesulitan yang dialami oleh siswa
adalahmelakukan generalisasi yang tidak tepat dengan
konsep yang belum utuh.

PENUTUP
Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
kesulitan belajar epistemologi apa saja yang dialami
oleh siswa dalam mempelajari konsep usaha.

Gambar 9. Respon I siswa terhadap
permasalahan untuk menentukan usaha. dari
grafik F-s

Gambar 10. Respon II siswa terhadap
permasalahan untuk menentukan usaha. dari
grafik F-s

Gambar 11. Respon Isiswa terhadap
permasalahan untuk menentukan usaha dari
grafik F-s.

Gambar 12. Respon IIsiswa terhadap
permasalahan untuk menentukan usaha dari
grafik F-s.
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Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, simpulan
sebagai berikut.Terdapat tiga jenis kesulitan belajaryang
dapat teridentifikasi yang dialami oleh siswa dalam
mempelajari konsep usaha, yaitu (1) kesulitan
belajarmenjelaskan konsep usaha dalam fisika, (2)
kesulitan belajar menentukan usaha secara matematis,
dan (3) kesulitan belajarmenentukan usaha secara grafis
pada grafik F-s.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang

telah dipaparkan, maka penulis menyarankan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bagi yang akan menggunakan hasil penelitian ini

penulis memberikan menyarankan untuk
menjadikan kesulitan belajar yang ditemukan dalam
dijadikan pertimbangan dalam penyusunan bahan
ajar.

2. Bagi yang berminat untuk melakukan penelitian
yang sama, dapat dilaksanakan pada materi yang
berbeda sehingga menghasilkan temuan yang dapat
saling memperkaya dan melengkapi terhadap
bidang fisika.

DAFTAR PUSTAKA
Brosseau, Guy (2012).Theory of Didactical Situations in

Mathematics. New York: Kluwer Academic
Publisher.

Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dahar, R. W., (1989). Teori-teori Belajar. Jakarta:
Erlangga.

Giancoli, D.C. (2001).Fisika.Jakarta: Erlangga.
Hewwit, P.G. (2006).Conceptual Physics. Petersburg:

Pearson Addison Wesley.
National Academy of Science (1997). Science Teaching

Reconsidered: A handbook. Washington:
National Academy Press.

Suryadi, Didi. (2010). Metapedadidaktik dan didactical
design research (DDR): sintesis hasil pemikiran
berdasarkan lesson study. Teori, Paradigma,
Prinsip, dan Pendekatan Pembelajaran MIPA
dalam Konteks Indonesia. Bandung, FPMIPA
UPI, hlm. 55-75.

Suryadi, Didi. (2013). Didactical Design Research
(DDR) dalam pengembangan       matematika.
Seminar Nasional (SEMNAS) Matematika
Universitas Negeri  Semarang. Semarang, UNES,
hlm 1-12.

Tipler, P.A. (1998). Fisika untuk Sains dan Teknik.
Jakarta: Erlangga.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains sesuai tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

707

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPA
MODEL LEARNING CYCLE 7E DENGAN MATERI

PENCERNAAN UNTUK MELATIH KETERAMPILAN
BERPIKIR KRITIS PADA SISWA

Devi Rachmadani
Pendidikan Sains, Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya

devi_rachma@ymail.com

Abstrak

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 tentang implementasi
kurikulum 2013, dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan kompetensi masa depan maka
kemampuan peserta didik yang diperlukan salah satunya yaitu kemampuan berpikir kritis agar
mampu hidup dalam masyarakat global memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk
bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu
dalam pengembangan perangkat pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran learning cycle
7E pada pelajaran IPA disekolah agar dapat membantu siswa menjadi lebih memahami
permasalahan dan penomena yang mereka temukan di alam sekitarnya. Berdasarkan penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model learning cycle
secara keseluruhan dikategorikan baik dan menunjukkan adanya peningkatan signifikan hasil belajar
kognitif produk, proses, psikomotor dan afektif dengan kategori tinggi. Selain itu perangkat
pembelajaran learning cycle menunjukkan keterlaksanaan dan pengelolaan pembelajaran berkategori
baik, serta dapat mereduksi miskonsepsi setelah pembelajaran., siswa memberikan respon positif, dan
aktivitas siswa yang menunjukkan persentase terbesar yaitu menganalisis hasil percobaan, melakukan
percobaan, pengamatan, serta diskusi/tanya jawab, sehingga perangkat pembelajaran dengan model
learning cycle 7E sangat tepat membantu siswa untuk mengeksplorasi ide-ide mereka hingga
memperoleh pengetahuan baru dengan sendirinya serta melatihkan keterampilan berpikir kritis untuk
meningkatkan skor pada studi PISA dan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Learning cycle 7E, berpikir kritis

Abstract

On the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 81A in 2013 on the implementation of
the curriculum in 2013, explained that in order to meet the future needs of competence, the ability of
learners who needed one of them is the critical thinking skills to be able to live in a global society have
a broad interest in the life and readiness to work, according to the intelligence of talent / interest , and
care for the environment. Therefore, in this study software development using learning model 7E
learning cycle in science lessons at school in order to help students become better understand the
problems and phenomena which they found in the natural surroundings. Based on previous research
showing that students' critical thinking skills using the model as a whole learning cycle categorized
well and showed a significant increase in the cognitive learning products, processes, psychomotor and
affective with high category. In addition, the study shows the feasibility learning cycle and learning
management category, as well as to reduce misconceptions after learning., Students gave a positive
response, and the activity of the students who showed the greatest percentage that is analyzing the
results of the experiment, experiment, observation, and discussion / question and answer, so that the
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learning device 7E learning cycle model with very precise help students to explore their ideas to gain
new knowledge by itself and melatihkan critical thinking skills to increase scores on the PISA study and
to solve problems in everyday life.

Keywords: Learning cycle 7, critical thinking

PENDAHULUAN
Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum
2013, dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan
kompetensi masa depan maka kemampuan peserta didik
yang diperlukan yaitu kemampuan berkomunikasi,
berpikir kritis dan kreatif agar mampu hidup dalam
masyarakat global, memiliki minat luas dalam
kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan
sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap
lingkungan.

Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International
Program for International Student Assessment (PISA)
sejak tahun 1999 menunjukkan bahwa pencapaian anak-
anak Indonesia tidak menggembirakan dalam beberapa
kali laporan yang dikeluarkan PISA seperti hasil studi
PISA tahun 2006 pada aspek IPA menunjukkan bahwa
siswa Indonesia mencapai posisi ke-50 dari 57 negara
peserta dengan skor rata-rata 393, sedangkan pada tahun
2012 skor rata-rata yang diperoleh menurun yaitu 382
(OECD, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata
kemampuan siswa ditinjau dari dimensi proses kognitif
dalam taksonomi bloom hanya sampai pada kemampuan
mengingat fakta, istilah, dan hukum-hukum ilmiah serta
menarik kesimpulan ilmiah yang sederhana (Hayat,
2011).  Padahal kemampuan yang dikehendaki dalam
PISA pada skor tertinggi adalah:

siswa mampu mengidentifikasi pertanyaan
yang dapat dijawab dengan penyelidikan ilmiah,
mengidentifikasi bukti yang diperlukan untuk
menjawab pertanyaan dalam suatu penyelidikan
IPA, menarik dan mengevaluasi kesimpulan,
mengkomunikasikan kesimpulan yang valid, dan
mendemonstrasikan pemahaman atau konsep-
konsep IPA dalam situasi yang berbeda atau
fenomena yang terjadi sehingga pembelajaran
IPA siswa bukan sekedar memahami
pengetahuan IPA melainkan juga proses IPA,
serta menerapkan semua pengetahuan,
pemahaman dan keterampilannya dalam situasi
nyata yang dihadapi siswa (Hayat, 2011).

Berdasarkan kemampuan dari skor tertinggi siswa
dalam PISA tersebut, siswa Indonesia belum dapat
mencapai kemampuan yang dituntut pada skor yang
tertinggi yaitu berpikir kritis, dimana siswa aktif dan
terampil konseptual, menerapkan, menganalisis,
mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang
dikumpulkan dari, atau dihasilkan oleh, observasi,

pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi,
sebagai panduan untuk keyakinan dan tindakan dalam
pengambilan keputusan (Scriven & Paul, 1987).

Berpikir kritis adalah berpikir yang masuk akal dan
reflektif yang berfokus untuk menentukan apa yang
harus dipercaya atau dilakukan (Ennis, 2011). Oleh
sebab itu peneliti mengembangkan perangkat
pembelajaran untuk melatihkan keterampilan berpikir
kritis.

Berdasarkan rujukan dari studi Internasional dan
kurikulum di Indonesia materi IPA yang digunakan di
kelas VIII SMP salah satunya mengenai biologi
manusia (kesehatan dan nutrisi) sehingga peneliti
menggunakan materi sistem pencernaan karena materi
tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-
hari. Agar setiap siswa dapat menjaga tubuhnya tetap
sehat dan kuat dengan makan-makanan bergizi dan kaya
serat sehingga kebutuhan nutrisi dalam tubuh terpenuhi
dan sistem pencernaan melakukan kerjanya dengan
lancar.

Keterampilan berpikir merupakan proses kognitif
untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Arends
(1997), kemampuan berpikir yaitu proses menggunakan
pikiran untuk (1) mencari makna dan pemahaman
terhadap suatu perkara yang dilihat, didengar, diingat
atau dibaca; (2) membuat pertimbangan dan keputusan;
(3) menyelesaikan masalah. Menurut Shidarta (2005),
yaitu (1) hidup ini selalu menghadapi masalah, sehingga
diperlukan kemampuan dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi; (2) menghadapi situasi yang kompleks
menuntut adanya karakteristik seorang pemikir yang
mampu menunjukkan pemahaman dan membuat
keputusan secara efektif dan efisien.

Kemampuan berpikir kritis melibatkan tiga
komponen (1) sikap yang digunakan untuk
mempertimbangkan dengan cara bijaksana pada suatu
masalah dan subjek yang ada dalam berbagai
pengalaman seseorang, (2) pengetahuan yang diperoleh
dari suatu metode penyelidikan secara logis dan
penalaran, dan (3) beberapa keterampilan dalam
menerapkan metode-metode (Paul and Elder: 2008;
Glaser: 1941).

Model pembelajaran learning cycle adalah model
bagaimana orang menemukan dan memperoleh
pengetahuan baru. Model pembelajaran tersebut akan
membuat siswa dapat menemukan arahan yang
terstruktur untuk memahami materi yang diberikan.
Sehingga proses pembelajaran bersifat student centered
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atau pembelajaran berpusat pada siswa dimana siswa
terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang
membutuhkan keterampilan berpikir, oleh karena itu
melatihkan keterampilan berpikir sejak dini menjadi
sangat penting.

Menurut Indriyani (2013) kemampuan berpikir kritis
siswa menggunakan LKS learning cycle secara
keseluruhan dikategorikan baik dengan distribusi
frekuensi 24 siswa atau 80 % dan menunjukkan adanya
peningkatan signifikan hasil belajar sebesar 0,008.
Selain itu perangkat pembelajaran learning cycle
menunjukkan keterlaksanaan dan pengelolaan
pembelajaran berkategori baik, aktivitas siswa
menunjukkan siswa aktif dalam belajar, serta dapat
mereduksi miskonsepsi sebesar 45% setelah
pembelajaran (Saidah, 2013).

Menurut Fitriyah (2013) model pembelajaran
Learning Cycle 7E merupakan aplikasi dari model
pembelajaran konstruktifis dimana dari penelitiannya
menunjukkan hasil belajar kognitif produk, proses,
psikomotor dan afektif mengalami peningkatan dengan
kategori tinggi, siswa memberikan respon positif, dan
aktivitas siswa yang memiliki persentase terbesar yaitu
menganalisis hasil percobaan, melakukan percobaan,
pengamatan, serta diskusi/tanya jawab.

Model pembelajaran learning cycle 7E pada
pelajaran IPA disekolah dapat membantu siswa menjadi
lebih memahami permasalahan dan penomena yang
mereka temukan di alam sekitarnya, karena perangkat
pembelajaran dengan model learning cycle 7E sangat
tepat sebagai sarana penyimpanan konsep pembelajaran
IPA. Hal tersebut dapat membantu siswa untuk
mengeksplorasi ide-ide mereka hingga memperoleh
pengetahuan baru dengan sendirinya serta melatihkan
keterampilan berpikir kritis untuk meningkatkan skor
pada studi PISA dan untuk memecahkan masalah dalam
kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks IPA, learning cycle merupakan suatu
cara berpikir dan bertindak yang konsisten dengan
bagaimana siswa belajar (Saidah, 2013). Format
pembelajaran dengan learning cycle 7E dengan fase
elicit, engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan
extend didasarkan atas pembelajaran konstruktivis,
dimana suatu konsep (ide) tidak dipindahkan oleh guru
kepada siswa dengan menceritakan konsep tersebut
tetapi dibentuk secara aktif oleh siswa itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas diperoleh suatu rumusan
masalah “Bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran
IPA model Learning cycle 7E untuk melatih
keterampilan berpikir kritis yang telah dikembangkan
pada materi sistem pencernaan manusia?”

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini
adalah tersedianya perangkat pembelajaran IPA dengan
model learning cycle 7E pada materi sistem pencernaan
manusia yang digunakan sebagai acuan atau alternatif

bagi guru IPA dalam kegiatan belajar yang sesuai
dengan implementasi kurikulum 2013, memberikan
kontribusi pada sekolah untuk meningkatkan kualitas
belajar mengajar, memotivasi siswa untuk lebih senang
dan giat belajar pada mata pelajaran IPA yang dapat
ditinjau dari hasil belajar dan respon siswa.

PEMBAHASAN
Pada kurikulum 2013 pembelajaran IPA saat ini

adalah pembelajaran IPA Terpadu yang merupakan
suatu bentuk pembelajaran yang memadukan beberapa
konsep dan kajian IPA dalam suatu pokok bahasan
tertentu atau dengan kata lain mengkaji suatu konsep
dari sisi mata pelajaran serta dalam tema atau topik.
Ciri-ciri pembelajaran terpadu menurut Depdiknas
(2006) yaitu holistik, bermakna, autentik dan aktif.
Sehingga pembelajaran ini dapat memberi pengalaman
langsung dimana peserta didik dapat menemukan
sendiri suatu konsep IPA yang holistik, bermakna dan
autentik.

Siklus belajar (Learning Cycle) merupakan suatu
strategi atau model pembelajaran yang berlandaskan
pada pandangan konstruktivis. Menurut teori
konstruktivis siswa diharapkan mampu membangun
sendiri  pengetahuan di dalam pikirannya dan guru tidak
hanya sekedar memberikan pengetahuan kepadanya
tetapi memberikan kesempatan kepada siswa untuk
menentukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri
serta membelajarkan siswa untuk menggunakan strategi
mereka sendiri (Crawford, 2001). Oleh karena itu, dunia
pendidikan di Indonesia saat ini dituntut mampu
mengolah peserta didik agar dapat mengkonstruksikan
pengetahuan dan dapat mengaplikasikan pada
pengalaman nyata.

Teori Vigotsky
Teori Vygotsky digunakan dalam pembelajaran

sosial untuk menunjang metode pengajaran yang
menekankan pada pembelajaran kooperatif,
pembelajaran berbasis kegiatan, dan penemuan.
Pembelajaran Learning Cycle 7E merupakan salah satu
model pembelajaran yang dilandaskan pada teori
tersebut dimana terdiri dari empat prinsip kunci pada
teori Vygotsky dalam Nur (2008), yang pertama (1)
adalah menekankan pada hakikat sosial dari
pembelajaran bahwa siswa belajar melalui interaksi
dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih
mampu. metode ini tidak hanya membuat hasil belajar
terbuka untuk seluruh siswa, tetapi juga membuat proses
berpikir siswa lain terbuka untuk seluruh siswa yang
dilakukan pada fase explore.

Konsep kedua (2) adalah ide bahwa siswa belajar
konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam
zona perkembangan terdekat mereka. Seorang anak
bekerja di dalam zona perkembangan terdekat mereka
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pada saat mereka terlibat dalam tugas-tugas yang tidak
dapat mereka selesaikan sendiri tetapi dapat mereka
selesaikan bila dibantu oleh teman sebaya mereka atau
orang dewasa yang dapat dilakukan pada fase explain
dan elaborate. Zona perkembangan terdekat (zone of
proximal development) merupakan tingkat
perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangan
seseorang saat ini (Nur, 2008).

Konsep ketiga (3) pemagangan kognitif yang
mengacu pada proses dimana seorang siswa tahap demi
tahap memperoleh keahlian dalam interaksinya dengan
seorang pakar, pakar itu bisa orang dewasa atau kawan
sebaya yang telah menguasai permasalahannya. Prinsip
keempat (4) scaffolding atau dukungan tahap demi
tahap untuk belajar dan pemecahan masalah (Nur,
2008). Dukungan tersebut dapat berupa petunjuk,
peringatan, dorongan, memberikan contoh, dan lain-
lain. Penafsiran terkini terhadap ide-ide Vygotsky
adalah siswa seharusnya diberikan tugas-tugas
kompleks, sulit, dan realistik yang dilakukan pada fase
evaluate, kemudian diberi bantuan secukupnya untuk
menyelesaikan tugas-tugas ini yang dilakukan pada fase
extend (bukan diajar sedikit demi sedikit komponen-
komponen suatu tugas kompleks yang pada suatu hari
diharapkan akan terwujud menjadi suatu kemampuan
untuk menyelesaikan tugas kompleks tersebut). Prinsip
ini digunakan untuk menunjang pemberian tugas
kompleks di kelas seperti proyek, simulasi, penyelidikan
di masyarakat, menulis untuk dipresentasikan ke
pendengar yang sesungguhnya, dan tugas-tugas autentik
yang lain.

Model Learning Cycle 7E
Setelah siklus belajar mengalami pengkhususan

menjadi 5E tahapan, maka Eisenkraft (2003)
mengembangkan siklus belajar menjadi 7E yang
ditunjukan pada Gambar berikut:

Fase atau tahapan pembelajaran Learning Cycle 7E
menurut Eisenkraft (2003):
1. Elicit (mendatangkan pengetahuan awal siswa)

Fase untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan
awal siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
merangsang pengetahuan awal siswa agar timbul respon
dari pemikiran siswa serta menimbulkan kepenasaran
tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan oleh guru. Fase ini dimulai dengan pertanyaan
mendasar yang berhubungan dengan pelajaran yang
akan dipelajari dengan mengambil contoh yang mudah
yang diketahui siswa seperti kejadian sehari-hari yang
secara umum memang terjadi.
2. Engage (ide, rencana pembelajaran dan pengalaman)

Fase dimana siswa dan guru akan saling
memberikan informasi dan pengalaman tetang
pertanyaan-pertanyaan awal tadi, memberitahukan siswa
tentang ide dan rencana pembelajaran sekaligus
memotivasi siswa agar lebih berminat untuk
mempelajari konsep dan memperhatikan guru dalam
mengajar. Fase ini dapat dilakukan dengan demonstrasi,
diskusi, membaca, atau aktivitas lain yang digunakan
untuk membuka pengetahuan siswa dan
mengembangkan rasa keigintahuan siswa.
3. Explore (menyelidiki)

Fase yang membawa siswa untuk memperoleh
pengetahuan dengan pengalaman langsung yang
berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari.
Siswa dapat mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki
konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah
disediakan sebelumnya.
4. Explain (menjelaskan)

Fase yang didalamnya berisi ajakan terhadap siswa
untuk menjelaskan konsep-konsep dan definisi-definisi
awal yang mereka dapatkan ketika fase eksplorasi.
Kemudian dari definisi dan konsep yang telah ada
didiskusikan sehingga pada akhirnya menuju konsep
dan definisi yang lebih formal.
5. Elaborate (menerapkan)

Fase yang bertujuan untuk membawa siswa
menjelaskan definisi-defiisi, konsep-konsep, dan
keterampilan-keterampilan pada permasalahan-
permasalahan yang berkaitan dengan contoh dari
pelajaran yang dipelajari.
6. Extend (memperluas)

Fase yang bertujuan untuk berfikir, mencari
menemukan dan menjelaskan contoh penerapan konsep
yang telah dipelajari bahkan kegiatan ini dapat
merangsang siswa untuk mencari hubungan konsep
yang mereka pelajari dengan konsep lain yang sudah
atau belum mereka pelajari.
7. Evaluate (Menilai)

Fase evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah
dilakukan. Pada fase ini dapat digunakan berbagai
strategi penilaian formal dan informal. Guru diharapkan
secara terus menerus dapat mengobservasi dan
memperhatikan siswa terhadap kemampuan dan

Gambar 1. Bagan Perubahan 5E menjadi
7E (Eisenkraft, 2003:57)
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keterampilannya untuk menilai tingkat pengetahuan dan
atau kemampuannya, kemudian melihat perubahan
pemikiran siswa terhadap pemikiran awalnya.

Kelebihan dari model learning cycle 7E menurut
Lorsbach
1. Merangsang siswa untuk mengingat materi pelajaran

yang telah mereka dapatkan sebelumnya.
2. Memberikan motivasi kepada siswa untuk menjadi

lebih aktif dan menambah rasa keingintahuan siswa.
3. Melatih siswa belajar memahami konsep melalui

kegiatan eksperimen.
4. Melatih siswa untuk menyampaikan secara lisan

konsep yang telah mereka pelajari.
5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk

berpikir, mencari, menemukan, dan menjelaskan
contoh penerapan konsep yang telah dipelajari.

6. Guru dan siswa menjalankan tahapan-tahapan
pembelajaran yang saling mengisi satu sama lainnya.

7. Guru dapat menerapkan model ini dengan metode
yang berbeda-beda.
Kelemahan model learning cycle 7E menurut

Fajaroh (2008) adalah:
1. Efektifitas pembelajaran rendah jika guru kurang

mengusai materi dan langkah-langkah pembelajaran.
2. Menuntut kesunggahan dan kreativitas guru dalam

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran.
3. Memerlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak

dalam menyusun rencana dan melaksanakan
pembelajaran.

4. Memerlukan pengelolaan kelas yang lebih
terencana.

Keterampilan Berpikir Kritis
Menurut Slavin (2011) keterampilan berpikir kritis

adalah kemampuan mengambil keputusan rasional
tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus
diyakini. Kemampuan berpikir meliputi: perencanaan,
penggolongan pemikiran yang berbeda, identifikasi
asumsi, identifikasi informasi yang menyesatkan, dan
perumusan pertanyaan.

Keterampilan berpikir merupakan proses kognitif
untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Arends
(1997), kemampuan berpikir yaitu proses menggunakan
pikiran untuk (1) mencari makna dan pemahaman
terhadap suatu perkara yang dilihat, didengar, diingat
atau dibaca; (2) membuat pertimbangan dan keputusan;
(3) menyelesaikan masalah. Menurut Shidarta (2005),
yaitu (1) hidup ini selalu menghadapi masalah, sehingga
diperlukan kemampuan dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi; (2) menghadapi situasi yang kompleks
menuntut adanya karakteristik seorang pemikir yang
mampu menunjukkan pemahaman dan membuat
keputusan secara efektif dan efisien.

Kemampuan berpikir kritis melibatkan tiga
komponen (1) sikap yang digunakan untuk

mempertimbangkan dengan cara bijaksana pada suatu
masalah dan subjek yang ada dalam berbagai
pengalaman seseorang, (2) pengetahuan yang diperoleh
dari suatu metode penyelidikan secara logis dan
penalaran, dan (3) beberapa keterampilan dalam
menerapkan metode-metode (Paul and Elder: 2008;
Glaser: 1941).

Beyer (1988) dalam Slavin (2011): mengidentifikasi
10 kemampuan berpikir kritis dalam menilai keabsahan
pandangan atau argument, memahami iklan, dan
seterusnya:
1. Membedakan antara fakta yang dapat dibuktikan dan

klaim atas nilai tertentu
2. Membedakan informasi, pandangan, atau alasan

yang relevan dari yang tidak relevan
3. Menentukan ketepatan fakta suatu pernyataan
4. Menentukan kredibilitas sumber
5. Mengidentifikasi pandangan atau argument yang

ambigu
6. Mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan
7. Mendeteksi prasangka
8. Mengidentifikasi kekeliruan logika
9. Mengenal ketidakkonsistenan logika dalam urutan

penalaran
10. Menentukan kekuatan argument atau pandangan.

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah
dikemukakan dirumuskan pengertian kemampuan
berpikir kritis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut : (1) Kemampuan
mengidentifikasi asumsi yang diberikan terjadi pada
fase engage; (2) Kemampuan merumuskan pokok-
pokok permasalahan terjadi pada fase elicit; (3)
Kemampuan menentukan akibat dari suatu ketentuan
yang diambil terjadi pada fase explore; (4) Kemampuan
mendeteksi berdasar permasalahan yang ada terjadi
pada fase explain; (5) Kemampuan mengungkap data/
definisi/ teorema dalam menyelesaikan masalah terjadi
pada fase extend dan elaborate; (6) Kemampuan
mengevaluasi argumen yang relevan dalam
penyelesaian suatu masalah terjadi pada fase evaluate
(Indriyani. 2013).

Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Model pengembangan 4-D (Four D) merupakan

model pengembangan perangkat pembelajaran. Model
ini dikembangkan oleh S. Thagarajan, Dorothy S.
Semmel, dan Melvyn I. Semmel. Model pengembangan
4-D terdiri atas 4 tahap utama yaitu: Define
(Pembatasan), Design (Perancangan), Develop
(Pengembangan), dan Disseminate (Penyebaran). Secara
garis besar keempat tahap tersebut sebagai berikut:

1. Tahap Pendefinisian (Define)
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Tahap ini bertujuan untuk menetapkan dan
mendefinisikan syarat-syarat pembelajaran. Tahap ini
dilakukan dengan melakukan analisis tujuan dalam
batasan materi pelajaran yang akan dikembangkan
perangkatnya. Ada lima langkah pokok dalam tahap ini,
yaitu:
1. Analisis Awal Akhir (Front-End Analysis)

Tahap analisis awal akhir yaitu memunculkan
masalah yang dibutuhkan dalam pengembangan
perangkat pembelajaran. Beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan dalam analisis awal akhir adalah
kurikulum yang berlaku, teori belajar yang relevan,
tantangan, dan tuntutan masa depan.

2. Analisis Siswa (Learner Analysis)
Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan

ciri-ciri, kemampuan, dan pengalaman siswa, baik
sebagai kelompok maupun individu. Karakteristik
analisis siswa meliputi kemampuan akademik, usia,
dan tingkat kedewasaan, motivasi terhadap
pembelajaran, pengalaman, keterampilan sosial, dan
sebagainya.

3. Analisis Tugas
Dilakukan dengan mengidentifikasi tugas-tugas

yang dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi
dasar. Analisis ini membahas tugas secara
menyeluruh dalam mencapai kompetensi dasar yang
telah ditentukan.

4. Analisis Konsep/Materi (Concept Analysis)
Dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-

konsep utama yang akan diajarkan, menyusun secara
sistematis dan merinci konsep-konsep yang relevan.
Hasil analisis konsep dapat berupa peta konsep.

5. Perumusan Indikator Hasil Belajar
Tahap ini dilakukan untuk mengkonversikan

hasil analisis tugas dan analisis konsep menjadi
indikator hasil belajar yang harus dicapai siswa
sebagai dasar penyusunan perangkat pembelajaran
yang dikembangkan.

Tahap Perancangan (Design)
Pada tahap ini dilakukan perancangan prototipe

perangkat pembelajaran. Dalam tahap ini dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penyusunan Tes

Langkah ini merupakan jembatan yang
menghubungkan tahap pendefinisian dengan
perancangan.

2. Pemilihan Media
Dilakukan pemilihan media yang sesuai dengan

tujuan untuk menyampaikan materi pelajaran.
3. Pemilihan Format

Pemilihan format dilakukan dengan mengkaji
format-format perangkat yang sudah ada dan yang
sudah dikembangkan di Negara-negara lain yang

lebih maju. Hasil dari tahap ini berupa rancangan
awal perangkat.

Tahap Pengembangan (develop)
Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat

pembelajaran yang sudah direvisi berdasarkan masukan
dari para pakar. Tahap ini biasanya meliputi validasi
perangkat oleh pakar diikuti dengan revisi, simulasi
yaitu kegiatan mengoperasionalkan rencana pelajaran,
dan uji coba terbatas dengan siswa yang sesungguhnya.
Hasil dari validasi dan uji coba digunakan sebagai dasar
revisi.

Tahap Penyebaran (Disseminate).
Pada tahap ini merupakan tahap penggunaan

perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang
lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah lain, oleh
guru yang lain. Tujuan lain adalah untuk menguji
efektivitas penggunaan perangkat di dalam KBM.

KESIMPULAN
Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

No. 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum
2013, dijelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan
kompetensi masa depan maka kemampuan peserta didik
yang diperlukan salah satunya yaitu kemampuan
berpikir kritis agar mampu hidup dalam masyarakat
global memiliki minat luas dalam kehidupan dan
kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan
bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan.

Oleh karena itu dalam pengembangan perangkat
pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran
learning cycle 7E pada pelajaran IPA disekolah agar
dapat membantu siswa menjadi lebih memahami
permasalahan dan penomena yang mereka temukan di
alam sekitarnya, karena perangkat pembelajaran dengan
model learning cycle 7E sangat tepat sebagai sarana
penyimpanan konsep pembelajaran IPA. Hal tersebut
dapat membantu siswa untuk mengeksplorasi ide-ide
mereka hingga memperoleh pengetahuan baru dengan
sendirinya serta melatihkan keterampilan berpikir kritis
untuk meningkatkan skor pada studi PISA dan untuk
memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan
model learning cycle secara keseluruhan dikategorikan
baik dan menunjukkan adanya peningkatan signifikan
hasil belajar kognitif produk, proses, psikomotor dan
afektif dengan kategori tinggi. Selain itu perangkat
pembelajaran learning cycle menunjukkan
keterlaksanaan dan pengelolaan pembelajaran
berkategori baik, serta dapat mereduksi miskonsepsi
setelah pembelajaran., siswa memberikan respon positif,
dan aktivitas siswa yang menunjukkan persentase
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terbesar yaitu menganalisis hasil percobaan, melakukan
percobaan, pengamatan, serta diskusi/tanya jawab.
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Abstrak

Pembelajaran fisika diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk memahami
fisika secara ilmiah, bukan hanya sekedar penguasaan konsep dan prinsip fisika tetapi juga suatu proses
penemuan yang sistematis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut, siswa didorong untuk menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya sehingga
akan menemukan solusi yang bervariasi. Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang
dilatih dengan memperhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-
kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak
terduga. Kemampuan berpikir kreatif dapat dilatihkan dan ditumbuh kembangkan pada diri siswa melalui
strategi yang tepat. Penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving pada pembelajaran di
sekolah dapat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Model Pembelajaran Creative
Problem Solving adalah suatu model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan
pemecahan masalah, yang diikuti dengan penguatan kreativitas. Seberapa efektif penerapan model
pembelajaran Creative Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa perlu dikaji lebih
lanjut lagi guna memperolehinformasi yang lebih detail.

Kata Kunci: Model pembelajaran Creative Problem Solving, kemampuan berpikir kreatif.

Abstract

Learning physics is expected to provid direct experience for the student to understand the physics
scientifically, not just mastery of the concept and principles of physics but also a systematic process of
discovery in resolving a problem. In resolving these problems, student are encouraged to use their creative
thinking skills that will find a solution which varies. Creative thinking is a habit of mindthat is trained to
pay attention to intuition, imagination turn, reveals the likelihood of new, open stunning viewpoints, and
generate ideas that are not unexpected. Application of Creative Problem Solving model in learning at
school can affect the ability of creative thinking of student. Learning model of Creative Problem Solving is
a learning model that focuses on teaching and problem solving skills, followed by strengthening creativity.
How effective application of learning models of Creative Problem Solving to creative thinking ability of
students need to be studied further to obtain more detailed information.

Keywords: Creative Problem Solving, creative thinking skills.
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PENDAHULUAN
Pembelajaran  adalah segala upaya untuk menciptakan

kondisi dengan sengaja agar tujuan pembelajaran dapat
dipermudah pencapaiannya. Menurut Sadiman (dalam
Warsita, 2008), pembelajaran adalah upaya yang
terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar
agar terjadi proses belajar dalam diri siswa. Kegiatan
pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman
belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui
interaksi antar siswa, siswa dengan guru, lingkungan, dan
sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian
kompetensi dasar.

Fisika sebagai ilmu proses yang melibatkan kegiatan
dari merumuskan masalah hingga menarik kesimpulan,
sehingga banyak melibatkan aktivitas, pengukuran,
pendataan, analisis, dan sejenisnya. Dengan demikian
fisika dapat dikategorikan sebagai ilmu yang bersifat
induktif, yaitu ilmu yang dibangun atas dasar
penyimpulan kejadian-kejadian khusus di alam. Lebih
detailnya proses dalam pembelajaran fisika adalah
kegiatan yang meliputi: (1) identifikasi dan merumuskan
masalah; (2) merumuskan hipotesis; (3) merancang
eksperimen; (4) melakukan pengamatan; (5) mencatat
data eksperimen; (6) uji hipotesis; dan (7) membuat
kesimpulan. Fisika bersifat pendekatan analisis maupun
pengamatan. Produk fisika merupakan hasil dari proses
yang berbentuk: fakta, konsep, prinsip, teori, hukum, dan
sebagainya (Sutarto dan Indrawati, 2010).

Pembelajaran fisika merupakan suatu upaya terencana
dalam merancang sumber belajar agar terjadi proses
belajar mengajar dalam mempelajari gejala-gejala alam
yang bertujuan untuk mempermudah pencapaian tujuan
pembelajaran. Pembelajaran fisika yang baik tidak cukup
hanya diajarkan melalui pembelajaran yang teoritik, tetapi
perlu adanya lingkungan pembelajaran yang membangun
pengetahuan dari pengalaman siswa. Pembelajaran fisika
diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung
kepada siswa untuk memahami fisika secara ilmiah,
bukan hanya sekedar penguasaan konsep dan prinsip
fisika tetapi juga suatu proses penemuan yang sistematis
dalam menyelasaikan suatu permasalahan. Dalam
menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa didorong
untuk menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya
sehingga akan menemukan solusi yang cukup variatif.

Pada hakikatnya setiap siswa memiliki kemampuan
untuk berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif ini
perlu dikembangkan seoptimal mungkin guna
memudahkan siswa dalam memecahkan berbagai
permasalahan secara kreatif. Berbicara tentang
kemampuan berpikir kreatif memang tidak akan pernah
ada habisnya. Berpikir kreatif merupakan salah satu topik
yang menarik untuk diteliti dan dibahas lebih lanjut

dikalangan peniliti dan akademisi. Berbagai penelitian
yang menghasilkan banyak solusi untuk mengoptimalkan
kemampuan berpikir kreatif siswa sudah banyak
dipublikasikan, tetapi hal ini tidak mengurangi minat
peneliti lain untuk melakukan hal yang serupa. Hal ini
didasari karena begitu pentingnya pengoptimalan
kemampuan berpikir kreatif, guna membantu siswa untuk
memecahkan berbagai permasalahan kehidupan di masa
mendatang.

Seiring bergulirnya waktu, kurikulum pendidikan di
Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan.
Kurikulum terbaru yang dikenal dengan kurikulum 2013
yang menuai banyak kontrofersi dan sorotan dari beberapa
pemerhati pendidikan di Indonesia ini sejatinya dibuat
untuk menyempurnakan kurikulum terdahulu. Kurikulum
2013 didesain untuk memberikan pembelajaran yang
menuntut siswa menggunakan cara-cara kreatif dalam
pemecahan masalah. Kurikulum 2013 menekankan
pendekatan saintifik dalam proses pembelajarannya, yang
terdiri dari proses mengamati, menanya, mencoba,
mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta
untuk semua mata pelajaran (Kemendikbud, 2013).
Pendekatan saintifik dirancang agar siswa mampu
menggunakan seluruh kemampuannya yang salah satunya
kemampuan berpikir kreatif untuk memperoleh suatu
pengetahuan baru bagi dirinya.

Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran
yang dilatih dengan memperhatikan intuisi,
menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-
kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang
menakjubkan, dan membangkitkan ide-ide yang tidak
terduga (Johnson, 2010). Torrance (dalam Fardah, 2012)
mendeskripsikan kreativitas sebagai proses dari: 1)
mengetahui adanya masalah dan kesenjangan informasi,
unsur yang hilang, 2) memahami masalah, 3) membuat
dugaan dan merumuskan hipotesis, 4) menguji hipotesis
dan evaluasi; 5) mengkomunikasikan hasilnya. Deskripsi
tentang kreativitas yang dikemukakan oleh Torrance ini
sejalan dengan pendekatan saintifik yang diusung oleh
kurikum 2013. Kemampuan berpikir kreatif dapat
dilatihkan dan ditumbuhkembangkan pada diri siswa
melalui strategi yang tepat. Beberapa penelitian terdahulu
menghubungkan pengaruh penggunaan model
pembelajaran tertentu terhadap kemampuan berpikir
kreatif siswa, salah satunya adalah model pembelajaran
Creative Problem Solving.

Model pembelajaran Creative Problem Solving adalah
suatu model pembelajaran yang memusatkan pada
pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang
diikuti dengan penguatan kreatifitas (Pepkin, 2004).
Sebagaimana hasil dari beberapa penelitian menjelaskan
bahwa model pembelajaran Creative Problem Solving
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membangkitkan kemampuan berpikir secara kritis dan
kreatif sehingga dapat menyelesaikan masalah yang
dihadapi, kemudian dapat digunakan secara efisien untuk
meningkatkan pendidikan guru dan siswa harus menerima
pengenalan yang secara menyeluruh untuk pemecahan
masalah secara kreatif (Myrmel, 2003; Muneyoshi, 2004;
Lanoven, dkk., 2004; Williams & Williams, 1997, dalam
Sudiran, 2012). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran Creative
Problem Solving dalam kegiatan pembelajaran maka akan
berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa.

Penelitian tentang penerapan ataupun pengembangan
perangkat pembelajaran model pembelajaran Creative
Problem Solving pada mata pelajaran tertentu terhadap
kemampuan berpikir kreatif siswa sudah beberapa kali
dilakukan oleh beberapa peniliti. Oleh karena itu, perlu
dikaji lebih lanjut lagi mengenai efektivitas penerapan
model pembelajaran Creative Problem Solving terhadap
kemampuan berfikir kreatif siswa. Dengan adanya
pengkajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran
seberapa efektif penerapan model pembelajaran Creative
Problem Solving terhadap kemampuan berpikir kreatif
siswa. Diharapkan juga dapat digunakan sebagai
masukkan untuk mengoptimalkan kemampuan berpikir
kreatif siswa pada pembelajaran di sekolah khususnya
pada mata pelajaran fisika.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Creative Problem Solving adalah salah satu model

pembelajaran yang dipandang efektif dapat membantu
pemecahan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-
hari. Creative Problem Solving adalah suatu proses,
metode, atau sistem untuk mendekati suatu masalah di
dalam suatu jalan imaginative dan menghasilkan tindakan
efektif (Mitchel dan Kowalik, 1999). Model pembelajaran
Creative Problem Solving adalah suatu model yang
menitikberatkan pada terpecahkannya suatu masalah
secara rasional, logis, kritis, dan analisis menuju suatu
kesimpulan yang meyakinkan (Buchari, et al., 2010).
Kemudian Myrmel (dalam Sudiran, 2012) mengemukakan
bahwa Creative Problem Solving is the process of
identifying challenges, generating ideas, and
implementing innovative solutions to produce a unique
product. Menurut Pepkin (2004), model pembelajaran
Creative Problem Solving adalah suatu model
pembelajaran yang melakukan pemusatan pada
pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah, yang
diikuti dengan penguatan keterampilan. Ketika
dihadapkan dengan suatu pertanyaan, siswa dapat
melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk
memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya
dengan cara menghafal tanpa dipikir, keterampilan

memecahkan masalah memperluas proses berpikir tingkat
tinggi, salah satunya kemampuan berpikir kreatif.

Model pembelajaran Creative Problem Solving terdiri
dari 4 langkah yaitu: (1) klarifikasi masalah, klarifikasi
masalah meliputi pemberian penjelasan pada siswa
tentang masalah yang diajukan, agar siswa dapat
memahami tentang penyelesaian seperti apa yang
diharapkan, (2) pengungkapan pendapat, pada tahap ini
siswa dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang
berbagai macam strategi penyelesaian masalah, (3)
evaluasi dan pemilihan, pada tahap ini, setiap kelompok
mendiskusikan pendapat-pendapat atau strategi-strategi
mana yang cocok untuk menyelesaikan masalah, (4)
implementasi, pada tahap ini siswa menentukan strategi
mana yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah,
kemudian menerapkannya sampai menemukan
penyelesaian dari masalah tersebut (Pepkin, 2004: 2).

Diantara  berbagai model pembelajaran yang
berdasarkan masalah, model pembelajaran Creative
Problem Solving merupakan salah satu alternatif model
pembelajaran yang dianggap sesuai karakter  anak cerdas
istimewa, yaitu Intellegence Quotient lebih dari sama
dengan 130, Task Comitment dan Creativity Quotient di
atas rata–rata (Renzulli, 1986: 112).

Kelebihan model pembelajaran Creative Problem
Solving sama halnya seperti kelebihan model-model
pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah
pada umumnya, Sanjaya (dalam Asikin dan Pujiadi, 2008)
menyebutkan keunggulan-keunggulan tersebut antara lain
bahwa pemecahan masalah: merupakan teknik yang
cukup bagus untuk memahami isi pelajaran; dapat
menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan
untuk menemukan; dapat meningkatkan aktivitas
pembelajaran siswa; dapat membantu siswa bagaimana
mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami
masalah dalam kehidupan nyata; dapat membantu siswa
untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan
bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka
lakukan, disamping juga dapat mendorong untuk
melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun
proses belajarnya; bisa memperlihatkan kepada siswa
bahwa setiap mata pelajaran pada dasarnya merupakan
cara berfikir dan sesuatu yang harus dimengerti oleh
siswa, bukan sekedar belajar dari guru atau dari buku-
buku saja; dianggap lebih menyenangkan dan disukai
siswa; bisa mengembangkan kemampuan siswa untuk
berpikir kritis dan kreatif serta mengembangkan
kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan
pengetahuan baru; dapat memberikan kesempatan pada
siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka
miliki dalam dunia nyata; dan dapat mengembangkan
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minat untuk secara terus menerus belajar sekalipun belajar
pada pendidikan formal telah berakhir.

Pemecahan masalah secara kreatif perlu dilatihkan dan
ditumbuh kembangkan pada diri siswa guna membekali
siswa menghadapi permasalahan kehidupan yang begitu
kompleks. Berbekal kemampuan berpikir kreatif,
seseorang mampu mewujudkan kinerja dan atau karya
nyata, baik dalam bentuk gagasan maupun hasil karya
secara bermakna dan berkualitas.  Hasil karya kreatif
tersebut nantinya dapat melahirkan suatu kepuasan yang
tidak terhingga bagi penciptanya, sehingga terpenuhilah
salah satu kebutuhan pokok manusia itu sendiri.
Penggunaan ketrampilan berpikir kreatif penting di dunia
pendidikan dewasa ini. Keterampilan ini bukan hanya
penting untuk orang dewasa tetapi penting juga dalam
menyiapkan para siswa untuk sukses dalam kehidupannya
mendatang.

Menurut McGregor (2007), berpikir kreatif adalah
salah satu jenis berpikir yang mengarah pada pemerolehan
wawasan baru, pendekatan baru, perspektif baru, atau cara
baru dalam memahami sesuatu. Isaksen et al. (2000)
menguraikan proses kreatif yang dikenal dengan dalam
tiga langkah utama yaitu memahami masalah,
membangkitkan ide dan merencanakan tindakan.
Sedangkan Munandar (2009) menjelaskan kreativitas
dalam 4P (Pribadi, proses, produk, dan press). Pribadi
kreatif yang melibatkan diri dalam proses kreatif, dan
dengan dukungan dan dorongan (press) dari lingkungan
untuk menghasilkan produk kreatif. Pengembangan
kreativitas seseorang dapat ditekankan pada keempat
elemen tersebut.

Setiap siswa pada dasarnya memiliki kemampuan
untuk berpikir kreatif, namun kemampuan berpikir kreatif
ini tidaklah sama dan setara pada seluruh siswa. Siswa
yang memiliki kemampuan berpikir kreatif lebih akan
mudah dalam menciptakan dan menemukan suatu solusi
dari permasalahan yang dihadapinya dibandingkan dengan
siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif dalam
taraf rendah. Pribadi yang kreatif akan memiliki dorongan
dari dalam dirinya untuk mencoba sesuatu yang baru,
berpikir berbeda dengan pandangan orang lain, dan
menggali potensi yang dimiliki untuk memecahkan suatu
permasalahan. Poin kedua dalam pengembangan
kreativitas adalah proses kreatif. Proses kreatif dapat
berupa pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan
pembelajaran. Pertanyaan ini berisi seputar permasalahan
sehari-hari yang menuntut penggunaan kemampuan
berpikir kreatif untuk menemukan solusi dari
permasalahan tersebut. Dengan pemilihan model
pembelajaran dan pemberian permasalah yang tepat akan
membuat proses ini berjalan dengan baik.

Hasil yang diperoleh dari proses kreatif berupa suatu
produk kreatif. Produk kreatif ini berupa suatu pemikiran
atau gagasan baru dan bervariasi dalam menjawab atau
menemukan solusi dari suatu permasalahan. Pemikiran
atau gagasan yang dihasilkan merupakan suatu hasil nyata
dari proses kreatif yang dilakukan oleh siswa. Poin
terakhir yaitu dukungan dan dorongan (press). Menurut
Munandar (2009), dorongan tersebut timbul baik dari
dalam diri (internal) maupun dari lingkungan sosial dan
psikologis (eksternal). Dorongan yang timbul dari dalam
diri dapat berupa keinginan untuk menciptakan sesuatu,
sedangkan dorongan eksternal dapat timbul dari
perkembangan lingkungan sosial dan budaya yang terjadi.
Timbulnya permasalahan mendesak yang diakibatkan oleh
perkembangan tersebut, mengakibatkan seseorang akan
terdorong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut
dengan menggunakan kemampuan berpikir kreatifnya.

Guliford (dalam Munandar, 2009) menjelaskan bahwa
terdapat empat indikator kemampuan berpikir kreatif
yakni, kelancaran, kelenturan, berpikir orisinil, dan
kemampuan merinci/ elaborasi. Kelancaran berkaitan
dengan bagaimana siswa mampu  mencetuskan banyak
gagasan atau ide dalam waktu singkat. Kelenturan
berkaitan dengan bagaimana siswa mampu menghasilkan
gagasan/ ide yang bervariasi dan memiliki banyak
alternatif solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
Kemampuan berpikir orisinil berkaitan dengan bagaimana
siswa mampu menciptakan gagasan/ ide baru dan unik.
Siswa dikatakan dapat berpikir orisinil apabila siswa
mampu menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara-
cara dan gagasan baru. Kemampuan merinci/ elaborasi
berkaitan dengan bagaimana siswa mampu memperluas
gagasan/ ide dan dapat menambahkan dan memerinci
detail-detail dari suatu objek.

Dengan membiasakan siswa menggunakan langkah-
langkah yang kreatif dalam memecahkan masalah
diharapkan dapat membantu siswa untuk memudahkan
dalam pemecahan masalah dan mengatasi kesulitan dalam
mempelajari konsep fisika. Hal ini sesuai dengan teori
belajar Jerome Bruner (dalam Hidayat, 2005) yang
menyatakan bahwa pembelajaran adalah siswa belajar
melalui keterlibatan aktif dengan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip dalam memecahkan masalah dan guru
berfungsi sebagai motivator bagi siswa dalam
mendapatkan pengalaman yang memungkinkan mereka
menemukan dan memecahkan masalah. Penggunaan
kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan
permasalahan fisika akan membantu siswa dalam
mempelajari konsep fisika dan menemukan suatu
pengetahuan baru bagi dirinya. Kemampuan berpikir
kreatif ini dapat dilatihkan dan ditumbuhkembangkan
melalui pembelajaran fisika di kelas dengan memilih
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model pembelajaran yang tepat, salah satunya adalah
model pembelajaran Creative Problem Solving.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ismiyanto,
et. al. pada tahun 2010 diketahui bahwa model
pembelajaran Creative Problem Solving yang
dilaksanakan dengan penuh dan benar dapat berdayaguna
atau efektif bagi peningkatan kreativitas peserta didik
melalui pembelajaran di sekolah. Sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh Suarjaya pada tahun 2012,
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pemahaman
konsep dan keterampilan berfikir kreatif antara kelompok
siswa yang belajar dengan pemecahan masalah terhadap
kelompok siswa yang belajar dengan pembelajaran
konvensional. Penelitian-penelitian tersebut sesuai dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Pepkin (2004), model
pembelajaran Creative Problem Solving adalah suatu
model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran
dan keterampilan pemecahan masalah, yang diikuti
dengan penguatan kreatifitas. Hal ini menunjukkan bahwa
model pembelajaran Creative Problem Solving yang
digunakan dalam pembelajaran dapat berpengaruh
terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa.

PENUTUP
Simpulan
Penerapan model pembelajaran Creative Problem Solving
efektif untuk melatihkan kemampuan berpikir kreatif
siswa. Kemampuan berpikir kreatif yang baik akan
mambantu siswa dalam menemukan solusi bervariasi dari
permasalahan yang dihadapi.

Saran
Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan,
disarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Dalam penyusunan perangkat pembelajaran, sintaks

dari model pembelajaran Creative Problem Solving
harus disesuaikan dengan indikator pemahaman dan
kemampuan berpikir kreatif agar hasil yang
diharapkan lebih maksimal.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi untuk
mengkaji pengaruh model pembelajaran Creative
Problem Solving terhadap kemampuan berpikir
kreatif.
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Abstrak
.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil keterampilan berpikir kreatif siswa pada mata
pelajaran IPA kelas VIII SMPN 6 Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Surabaya, dengan sampel diambil dengan
teknik Purposive Sampling dan diperoleh subyek penelitian ini adalah 36 siswa kelas VIII-H SMPN 6
Surabaya. Data keterampilan berpikir kreatif siswa didapatkan dengan menerapkan instrumen tes
keterampilan berpikir kreatif “Bagaimana Cara Mendesain Teknologi Pendingin Makanan Sederhana
Tanpa Menggunakan Es Batu?” yang diberikan pada 36 siswa SMPN 6 Surabaya sebagai subjek
penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan instumen ini, terdapat 22% siswa
dengan kategori “sangat kreatif”, 53% siswa dengan kategori “kreatif”, 25% siswa dengan kategori
“kurang kreatif” dan 0% siswa dengan kategori “ tidak kreatif”.

Kata Kunci: keterampilan berpikir kreatif siswa, IPA

Abstract

The aim of this research is to describe the profile of students creative thinking skill at VIII grade on science
subject in SMPN 6 Surabaya. This research is a descriptive research whose population all of students at
VIII grade of SMPN 6 Surabaya. The sample is taken by using Purposive sampling technique whose
subject is 36 students of SMPN 6 Surabaya at VIII grade in H class. Data of students’ creative thinking
skill is retrieved by implementing the instruments of students’ creative thinking skill “How to Design
Simple Coolant Technology without Using Ice”that is given to 36 students from SMPN 6 Surabaya as the
subject of this research. The result showed that this by implementing this instruments, there are 22% of
students in “very creative” category, 53 % of students in “creative” category, 25 % of students in :less
creative” category, and 0% of students in “no creative” category.

Keywords: Students creative thinking skills, Science

PENDAHULUAN
Tema pengembangan Kurikulum 2013 adalah

kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia
yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui
penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
terintegrasi. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan
salah satu mata pelajaran yang termuat dalam Kurikulum

2013 yang memiliki peranan penting dalam upaya
mempersiapkan siswa untuk menghadapi abad XXI.
Dalam Kurikulum 2013, IPA dikembangkan sebagai
program pendidikan yang berorientasi aplikatif,
pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan
belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli
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dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan
alam (Permendikbud, 2014).

Disamping itu, Kurikulum 2013 juga memasukkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus dikuasai
anak disamping materi isi yang merupakan pemahaman
konsep. Melalui pembelajaran IPA, siswa diberikan
kesempatan untuk mengembangkan keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS). Keterampilan berpikir
tingkat tinggi merupakan salah satu keterampilan abad
XXI yang diharapkan dapat diajarkan di kelas IPA
sebagai upaya untuk mempersiapkan siswa agar mereka
berhasil dalam menghadapi tantangan hidup di era
globalisasi ini. Keterampilan berpikir tinggi dibagi
menjadi dua, yaitu: keterampilan berpikir kritis dan
keterampilan berpikir kreatif. Nelson (1992), menyatakan
bahwa keterampilan berpikir kreatif adalah keterampilan
kognitif untuk memunculkan dan mengembangkan
gagasan baru, ide baru sebagai pengembangan dari ide
yang telah lahir sebelumnya dan keterampilan untuk
memecahkan masalah secara divergen (dari berbagai
sudut pandang).

Di samping itu, Lumsdaine (1995) menyatakan bahwa
dalam proses pemecahan masalah secara kreatif akan
diawali dengan mencari berbagai kemungkinan jawaban
atas permasalahan yang ada melalui proses berpikir
divergen, dan diakhiri dengan pengambilan keputusan
yang paling konstruktif yang didasarkan pada proses
berpikir divergen. Dalam hal ini, terjadi proses diagnostik
di dalam otak terhadap kesukaran-kesukaran,
mengintegrasikan berbagai informasi yang tersedia,
mengecek kembali informasi, mengelaborasi, dan
memilah informasi. Dengan demikian, terjadinya proses
konvergen dan divergen di dalam otak (Torrance, 1979)

Oleh karena itu, keterampilan berpikir kreatif
seharusnya dilatihkan dan dimasukkan dalam kegiatan
belajar mengajar (KBM) IPA. Dalam artikel ini akan
dideskripsikan mengenai keterampilan berpikir kreatif
siswa kelas VIII SMPN 6 Surabaya.

METODE
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Populasi

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP
Negeri 6 Purposive Sampling dan diperoleh sampel
penelitian ini adalah 36 siswa kelas VIII SMPN 6
Surabaya. Sampel dipilih kelas VIII karena kelas ini
sudah menerima pembelajaran dengan kurikulum 2013
selama 3 semester, yaitu 2 semester kelas VII dan 1
semester kelas VIII. Kelas VIII-H dipilih karena guru
yang mengajar di kelas ini adalah guru yang
mendapatkan mandat dari sekolah untuk mengikuti
pelatihan Kurikulum 2013 langsung dari pusat, sehingga
diasumsikan penerapan Kurikulum 2013 pada kelas ini
lebih optimal.

Data keterampilan berpikir kreatif siswa didapatkan
dari angket dan instrumen tes keterampilan berpikir
kreatif “Bagaimana Cara Mendesain Teknologi
Pendingin Makanan Sederhana Tanpa Menggunakan Es
Batu?”.

Menurut Filsaime (2008), berpikir kreatif adalah
proses berpikir yang memiliki ciri-ciri kelancaran
(fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality)
dan elaborasi (elaboration). Sehingga pada penelitian ini,
terdapat 4 aspek Berpikir kreatif, yaitu: kelancaran
(fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality)
dan elaborasi (elaboration).

Data yang didapatkan dari instrumen tes keterampilan
berpikir kreatif “Bagaimana Cara Mendesain Teknologi
Pendingin Makanan Sederhana Tanpa Menggunakan Es
Batu?” yang telah diberikan kepada siswa kemudian
dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam persen dan
diagram..

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Penelitian dimulai dari pemberian instrumen
keterampilan berpikir kreatif intuk mengetahui
keterampilan berpikir kreatif siswa SMPN 6 Surabaya.
Instrumen tes keterampilan berpikir kreatif siswa
“Bagaimana Cara Mendesain Teknologi Pendingin
Makanan Sederhana Tanpa Menggunakan Es Batu?”
terdiri atas 5 poin, yaitu: ide siswa berdasarkan
pertanyaan, desain teknologi sederhana berdasarkan alat
dan bahan yang telah disediakan, hipotesis berdasarkan
desain yang dibuat, membuat langkah-langkah dalam
mendesain teknologi sederhana tersebut, dan membuat
kesimpulan.

Berdasarkan keempat aspek berpikir kreatif, aspek
yang paling banyak muncul adalah aspek Elaboration
yaitu sebesar 68,06%. Selanjutnya disusul dengan aspek
Fluency sebesar 62,35%, aspek originality sebesar
61,11%, dan yang terakhir aspek Flexibility sebesar
56,48%.

Gambar 1. Grafik Rata-rata Persentase
Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa
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Berdasarkan hasil tes keterampilan berpikir kreatif
menunjukkan bahwa sebanyak 53% siswa dalam kategori
“sangat kreatif” dalam mengerjakan instrumen tersebut.
Hal ini diketahui dari diagram tingkat keterampilan
berpikir kreatif siswa yang ditunjukkan pada Diagram 1:

.

Berdasarkan Diagram 1 diperoleh persentase global
keterampilan berpikir kreatif siswa “Bagaimana Cara
Mendesain Teknologi Pendingin Makanan Sederhana
Tanpa Menggunakan Es Batu?” yang terdiri atas 5 poin,
yaitu: sebanyak 22% siswa dengan kategori sangat
kreatif, 53% siswa dengan kategori kreatif, 25% siswa
dengan kategori kurang kreatif dan 0% siswa dengan
kategori tidak kreatif.

Pembahasan
Siswa diberikan instrumen yang terdiri atas 5 poin,

yaitu ide siswa berdasarkan pertanyaan, desain teknologi
sederhana berdasarkan alat dan bahan yang telah
disediakan, hipotesis berdasarkan desain yang dibuat,
membuat langkah-langkah dalam mendesain teknologi
sederhana tersebut, dan membuat kesimpulan.

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa aspek
keluwesan (Flexibility) memperoleh persentase terendah,
yaitu sebesar 56,48%. Sebagian besar dari siswa masih
kesu;itan dalam mengeksplor ide-ide atau dengan kata
lain tidak dapat menyebutkan tiga atau lebih jawaban,
ide, gagasan dengan dua atau lebih sudut pandang yang
berbeda, sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.

Hal ini juga didukung berdasarkan hasil angket yang
disebarkan pada siswa setelah mengisi instrumen tersebut
bahwa dalam melakukan kegiatan praktikum, guru masih
jarang memberikan LKS yang meminta siswa
mengeksplor ide berdasarkan rumusan masalah yang
diberikan sehingga siswa kesulitan dalam menulisakan
ide-ide kreatifnya. Sehingga hal ini juga berimbas saat
siswa diminta mendesain teknologi sederhana
berdasarkan alat dan bahan yang diberikan, yaitu pada
poin kedua. Meskipun tidak sedikit siswa yang bisa

mendesain teknologi sederhana menjadi teknologi tepat
guna berdasarkan rumusan masalah serta alat dan bahan
yang diberikan.

Disamping itu juga diperoleh hasil bahwa sebagian
besar siswa berharap bahwa pada pembelajaran IPA
selanjutnya guru lebih siap, aktif dan kreatif dalam
mengemas kegiatan pembelajaran. Misalnya, guru dapat
mengembangkan keterampilan berpikir kreatif siswa
dengan mengajak siswa terlibat langsung dalam kegiatan
praktikum dan meminta siswa untuk mendesain
percobaannya sendiri. Disamping itu, guru juga bisa
menunjukkan video pembelajaran lalu mengaitkannya
dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa paham dan
mengetahui manfaat mempelajari materi tersebut.

Secara umum, diperoleh bahwa sebagian besar siswa
telah berada pada kategori kreatif, namun sebagian besar
dari siswa masih kesulitan dalam mengeksplor ide-ide
yang mereka miliki, sehingga masih diperlukan penelitian
lebih lanjut tentang keterampilan berpikir kreatif melalui
pengembangan perangkat pembelajaran pada model
tertentu.

PENUTUP
Simpulan
1. Profil keterampilan berpikir kreatif siswa sebanyak

22% siswa dengan kategori sangat kreatif, 53%
siswa dengan kategori kreatif, 25% siswa dengan
kategori kurang kreatif dan 0% siswa dengan
kategori tidak kreatif.

2. Berdasarkan hasil angket diperoleh bahwa sebagian
besar siswa berharap bahwa pada pembelajaran IPA
selanjutnya guru lebih siap, aktif dan kreatif dalam
mengemas kegiatan pembelajaran.

Saran
1. Dalam melakukan kegiatan praktikum, guru juga

perlu mengeksplor ide-ide siswa dengan hanya
memberikan rumusan masalah serta alat dan bahan
pada LKS, sehingga dapat mengembangkan
keterampilan berpikir kreatif siswa.

2. Perlu adanya variasi dalam kegiatan pembelajaran
IPA. Misalnya, dengan mengajak siswa terlibat
langsung dalam kegiatan praktikum dan meminta
siswa untuk mendesain percobaannya sendiri.
Disamping itu, guru juga bisa menunjukkan video
pembelajaran lalu mengaitkannya dengan kehidupan
sehari-hari sehingga siswa paham dan mengetahui
manfaat mempelajari materi tersebut.

3. Untuk penelitian selanjutnya akan lebih baik jika
mengembangkan model pembelajaran untuk
meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa.

Diagram 1 Tingkat Ketrerampilan
Berpikir Kreatif Siswa
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Abstrak

Fisika bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan proses dan produk yang mengkaji
kejadian alam. Konsep satu terkait dengan konsep yang lain. Untuk memahami fisika diperlukan
keterampilan berfikir tingkat tinggi, analisis, logis, kritis, dan kreatif. Hal ini menyebabkan sebagian
siswa kesulitan dalam mehami konsep fisika. Siswa kurang dilatihkannya keterampilan berfikir tingkat
tinggi, terutama berfikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan pembelajaran yang dapat
melatihkan keterampilan berfikir kritis. Hasil studi literatur menyimpulkan bahwa keterampilan
berfikir kritis dapat dilatihkan dengan pembelajaran penemuan, yakni menggunakan model inkuiri
terbimbing.

Kata Kunci: inkuri terbimbing, keterampilan berfikir kritis

Abstract

Physics part of natural science is a process and a product that examines the nature of events. Concepts
related to the concept of one another. Necessary to understand the physics of high-level thinking skills,
analytical, logical, critical, and creative. This causes some students' difficulties in understanding the
concept of physics. Students are less trained high-level thinking skills, especially critical thinking. This
study aims to discuss the lessons that can to train critical thinking skills. The results of the literature
study concluded that critical thinking skills can be practiced with a guided inquiry model.

Keywords: a guided inquiry model, critical thinking skills

PENDAHULUAN
Menurut undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 berbunyi:
Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasanan
belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuaan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk martabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab. Tujuan pendidikan nasional
diimplementasikan dalam kurikulum. Perkembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi membuat perubahan
dan perbaikan pada kurikulum untuk mempersiapkan
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sumber daya manusia yang tangguh dan memiliki daya
saing.

Fisika bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
merupakan proses dan produk tentang pengkajian gejala
alam. Fisika merupakan ilmu yang sistematis dan
menyatu. Sistematis karena produk yang satu berkaitan
dengan produk yang lain, dan menyatu karena produk
satu dengan lainnya dapat saling menunjang (Sutarto dan
Indrawati, 2010:2-3). Fisika tidak hanya berisi teori-teori
atau rumus-rumus untuk dihafal tetapi fisika juga berisi
banyak konsep yang harus dipahami secara mendalam
(Bektiarso, 2000:12).

Tujuan pembelajaran fisika di SMA adalah untuk
mengembangkan kemampuan berpikir analitis induktif
dan deduktif dalam menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan peristiwa alam sekitar, baik secara
kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan
matematika, menguasai pengetahuan, konsep dan prinsip
fisika serta mempunyai keterampilan mengembangkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri, serta
membentuk sikap positif terhadap fisika dengan
menikmati dan menyadari keindahan keteraturan perilaku
alam sehingga dapat menjelaskan berbagai peristiwa
alam dan keluasan penerapan fisika dalam teknologi
(Depdiknas, 2003). Hal ini mengindikasikan bahwa
dalam memahami materi fisika memerlukan pemikiran
dan penalaran agar dapat menyelesaikan masalah fisika.
Penguasaan materi sains (fisika) diperlukan keterampilan
berfikir dasar (Novak & Gowin, 1985) dan juga
keterampilan berfikir kompleks, termasuk berfikir kritis
(Costa, 1985). Berfikir kritis adalah berfikir logis dan
reflektif yang dipusatkan pada keputusan apa yang
diyakini atau dikerjakan (Ennis, 1985). Haladyna (1997)
menyatakan bahwa penyusunan tes keterampilan berfikir
kritis dapat mengukur penguasaan konsep yang menuntut
berpikir analisi, inferensi, dan evaluasi.

Hasil wawancara terhadap guru mata pelajaran fisika
menunjukan sebagian besar siswa kesulitan dalam
memahami materi fisika, terutama materi yang
membutuhkan analisis, memerlukan konsep berfikir
tingkat tinggi. Keterampilan berfikir kritis siswa masih
rendah. Siswa belum dilatihkan keterampilan berfikir
kritis dalam menyelesaikan permasalah fisika. Pada
hakikatnya pembelajaran fisika memerlukan
keterampilan berfikir logis, kritis, dan reflektif. Dalam
mengembangkan keterampilan berpikir kritis, seperti
halnya mengembangkan keterampilan motorik, keduanya
memerlukan latihan-latihan (Penner, 1995, dalam
Kartimi, dan Liliasari, 2012).

Merujuk pada rendahnya keterampilan berfikir kritis
siswa, maka dalam pembelajaran fisika perlu dilatih
untuk mengembangkan keterampilan berfikir kritis. John
Dewey (dalam Fisher, 2009) menyatakan bahwa berfikir

kritis merupakan proses berfikir secara aktif, dimana kita
berpikir mengenai segala sesuatu untuk diri sendiri,
membangkitkan pertanyaan untuk diri sendiri, dan
mencari informasi untuk diri kita sendiri. Berfikir kritis
adalah suatu sikap yang cenderung untuk
mempertimbangkan dan memikirkan suatu masalah yang
timbul dari pengalaman. Berfikir kritis menurut Robert
Ennis adalah pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini
Ennis menekankan bahwa berfikir kritis lebih
berhubungan dengan alasan yang dapat diterima ketika
seseorang mengambil keputusan. Ennis (1985)
mendefinisikan berfikir kritis sebagai cara berfikir
reflektif yang masuk akal atau berdasarkan penalaran
yang difokuskan, untuk menentukan apa yang harus
diyakini dan dilakukan. Berfikir kritis menggunakan
dasar proses berpikir untuk menganalisis argumen dan
memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap makna dan
pretasi, untuk mengembangkan pola penalaran yang
kohesif dan logis, memahami asumsi dan bias yang
mendasari tiap-tiap posisi, memberikan model presentasi
yang dapat dipercaya, ringkas dan meyakinkan

PEMBAHASAN
Fisika bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

merupakan proses dan produk tentang pengkajian gejala
alam. Ilmu yang sistematis dan menyatu. Sistematis
karena produk yang satu berkaitan dengan produk yang
lain, dan menyatu karena produk satu dengan lainnya
dapat saling menunjang. Proses dalam pembelajaran
fisika adalah kegiatan yang meliputi: 1) identifikasi dan
merumuskan masalah; 2) merumuskan hipotesis; 3)
merancang eksperimen; 4) melakukan pengamatan; 5)
mencatat data eksperimen; 6) uji hipotesis; dan membuat
kesimpulan. Semua yang dipelajari dalam fisika
sebenarnya merupakan bentuk keterkaitan antar dua
konsep atau lebih (Sutarto dan Indrawati, 2010: 2-3).
Fisika membantu manusia untuk memahami diri,
lingkungan, dan alam melalui pemahamannya dengan
berfikir secara logis, analitis, rasional, dan kritis ketika
menyelesaikan masalah (Depdiknas, 2002: 5-7).
Berdasarkan kurikulum 2013 mata pelajaran fisika di
SMA memiliki tujuan yaitu: (1) siswa dapat memahami,
menerapkan, menganalisis pengetahuan tentang ilmu
pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah; (2) siswa dapat melakukan
inkuiri ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir,
bersikap, dan bertindak ilmiah serta berkomunikasi; dan
(3) siswa harus dapat mengolah, menalar, dan menyaji
dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
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pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan (BSNP, 2013:158).

Teori Belajar Ausubel
Menurut Ausubel (dalam Dahar, 2011: 94) belajar

dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi
pertama, berhubungan dengan cara informasi atau materi
pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan
atau penemuan. Dimensi kedua, menyangkut cara
bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada
struktur kognitif yang telah ada. Pada tingkat pertama,
informasi dapat dikomunikasikan pada siswa dalam
bentuk belajar penerimaan atau penemuan yang
mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri materi
yang akan diajarkan. Pada tingkat kedua, siswa
menghubungkan atau mengkaitkan infromasi pada
pengetahuan yang telah dimilikinya, dalam hal ini terjadi
belajar bermakna. Belajar bermakna hanya terjadi bila
siswa menemukan sendiri pengetahuan. Berlajar
bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya
informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang
terdapat dalam struktur kognitif seseorang.

Menurut Ausubel dan Novak (dalam Dahar, 2011:
98), ada tiga keuntungan belajar bermakna, yaitu:
a. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama

diingiat;
b. Informasi yang tersubsumsi berakibat peningkatan

diferensiasi dari subsumber-subsumber, jadi
memudahkan proses belajar berikutnya untuk materi
pelajaran yang mirip;

c. Informasi yang dilupakan sesudah subsumsi
obliteratif meninggalkan efek residual pada
subsumber sehingga mempermudah belajar hal-hal
yang mirip, walaupun telah terjadi lupa.

Ausubel menyatakan pembelajaran bermakna yakni
sebagai berikut,

“The most important single factor
influencing learning is what the learner
already knows. Ascertain this and teach
him accordingly.” (Ausubel, dalam Dahar,
2011: 100)

“faktor terpenting yang mempengaruhi belajar ialah
apa yang telah diketahui siswa. Yakinilah hal ini dan
ajarlah ia demikian.” Pernyataan Ausubel inilah yang
menjadi inti teori belajarnya. Jadi, agar terjadi belajar
bermakna, konsep baru atau informasi baru harus
dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam
struktur kognitif siswa.

Persyaratan belajar menurut Ausubel (dalam Dahar,
2011) adalah sebagai berikut:

a. Materi yang akan dipelajari harus bermakna secara
potensial. Materi yang harus memiliki kebermaknaan
logis, yang merupakan materi nonarbitrer dan
substantif. Materi yang nonarbiter ialah materi yang
serupa dengan apa yang telah diketahui. Materi
substantif yang berarti materi itu dapat dinyatakan
dalam berbagai cara, tanpa mengubah artinya. Aspek
kedua kebermaknaan logis ialah bahwa dalam struktur
kognitif siswa harus ada gagasan yang relevan. Dalam
hal ini harus memperhatikan pengalaman yang
dimiliki siswa, tingkat perkembangan, inteligensi, dan
usia.

b. Siswa yang akan belajar bertujuan melaksanaan
belajar bermakna, jadi mempunyai kesiapan dan niat
untuk belajar bermakna.

Teori Belajar Bruner
Bruner (dalam Dahar, 2011: 74) memusatkan

perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan manusia
dengan informasi yang diterimanya dan apa yang
dilakukan sesudah memperoleh informasi yang diskret
untuk mencapai pemahaman yang memberikan
kemampuan kepadanya. Hal terpenting dari bruner adalah
cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan
mentransformasi informasi secara aktif, dan inilah inti
dari belajar. Pendekatan Bruner terhadap belajar
berdasarkan dua asumsi, asumsi pertama, perolehan
pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Bruner
yakin bahwa orang belajar berinteraksi dengan
lingkungannya secara aktif, perubahan tidak hanya terjadi
di lingkungan, tetapi juga dalam diri orang itu sendiri.
Asusmi kedua, orang mengkonstruk pengetahuannya
dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan
informasi ang disimpan yang diperoleh sebelumnya
(Bruner, dalam Dahar, 75).
a. Bruner mengemukakan bahwa belajar melibatkan tiga

proses yang berlangsung hampir bersamaam. Ketiga
proses itu adalah (1) memperoleh informasi, (2)
transformasi informasi, dan (3) menguji relevansi dan
ketetapan pengetahuan baru. Bruner menyarankan
agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui
partisipasi secara aktif dengan konsep dan prinsip-
prinsip agar mereka dianjurkan untuk memperoleh
pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen
yang mengijinkan mereka untuk menemukan prinsip-
prinsip itu sendiri. Motivasi intrinsik dapat diperoleh
dari keberhasilan memecahkan masalah (Bruner,
dalam Dahar, 2011: 80).

b. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar
penemuan menunjukan beberapa kebaikan. Pertama,
pengetahuan bertahan lama. Kedua, memiliki efek
transfer yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan
penalaran siswa dan kemampuan untuk berfikir secara
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bebas. Secara khusus belajar penemuan melatih
keterampilan kognitif dan memecahkan masalah.
Membangkitkan keingin tahuan siswa, memotivasi
untuk melakukan penyelidikan, dan menganalisis
informasi (Bruner, dalam Dahar, 2011: 82).

Teori belajar perkembangan intelektual Piaget
Perkembangan intelektual Piaget, ada tiga aspek yang

diteliti, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Struktur yang juga
disebut schemata merupakan organisasi menal tingkat
tinggi, satu tingkat lebih dari individu waktu berinteraksi
dengan lingkungannya. Struktur yang terbentuk lebih
memudahkan individu menghadapi tuntutan-tuntutan
yang makin meningkat dari lingkungannya. Diperolehnya
suatu struktur dan schemata berarti telah terjadi suatu
perubahan dalam perkembangan intelektual anak. Aspek
kedua ialah isi. Isi adalah pola perilaku anak yang khas
yang tercermin pada respons yang diberikannnya
terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapinya.
Aspek ketiga adalah fungsi. Fungsi adalah cara yang
digunakan organism untuk membuat kemajuan-kemajuan
intelektual. Menurut Piaget, perkembangan intelektual
didasarkan pada dua fungsi, yaitu organisasi dan adaptasi.
Organisasi memberikan pada organism kemampuan
untuk mensistematikan atau mengorganisasi proses fisik
atau psikologis menjadi sistem yang teratur dan
berhubungan atau terstruktur. Fungsi kedua ialah
adaptasi. Semua organism lahir dengan kecenderungan
untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi pada
lingkungan mereka. Adaptasi dilakukan dengan dua
proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Dalam proses
asimilasi seseorang menggunakan struktur atau
kemampuan yang sudah ada untuk menghadapi masalah
yang dihadapinya dalam lingkungannnya. Dalam proses
akomodasi, seseorang memerlukan modifikasi struktur
mental yang ada dalam mengadakan respons terhadap
tantangan lingkungannya. Bagi piaget, adaptasi
meruapakan suatu keseimbangan antara asimilasi dan
akomodasi. Ketika proses asimilasi seseorang tidak dapat
mengadakan adaptasi lingkungan, terjadilah keadaan
ketidakseimbangan. Akibat ketidakseimbangan ini adalah
akomodasi dan struktur-struktur yang ada mengalami
perubahan atau timbul struktur baru. Pertmbuhan
intelektual merupakan proses terus-menerus tentang
keadaan ketidakseimbangan dan keadaan seimbang.
Akan tetapi, bila terjadi kembali kesetimbangan, individu
itu berada pada tingkat intelektual yang lebih tinggi
daripada sebelumnya.

Piaget menekankan bahwa perubahan kognitif hanya
terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami
sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidak
seimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi
baru (dalam Nur, 2008: 3). Piaget menekankan teorinya

pada perkembangan intelektual yang meliputi tiga aspek
yakni struktur (skema), isi, dan fungsi. Struktur atau
skema merupakan organisasi mental tingkat tinggi dari
individu waktu ia berinteraksi dengan lingkungannnya.
Isi merupakan pola perilaku anak yang khas yang
tercermin pada respon yang diberikan terhadap berbagai
masalah atau situasi yang dihadapinya. Fungsi
merupakan perkembangan intelektual yang didasarkan
pada organisasi dan adaptasi. Pertumbuhan intelektual
murapakan proses terus menerus tentang keadaan ketidak
seimbangan dan keadaan seimbang (disequilibrium-
equilibrium) pada proses adaptasi intelektual.

Menurut Piaget, setiap individu mengalami tingkat-
tingkat perkembangan intelektual sebagai berikut:
1. Sensori motor (0-2th)

Bagi anak yang berada pada tahap ini, pengalaman
diperoleh melalui perbuatan fisik (gerakan anggota
tubuh) dan sensori (koordinasi alat indera)

2. Pra-operasional (2-7th)
Tahap persiapan untuk pengorganisasian operasi
onkrit. Operasi konkrit adalah berupa tindakan-
tindakan kognitif seperti mengklasifikasikan
sekelompok objek, menata letak benda berdasarkan
urutan tertentu, dan mmebilang.

3. Operasional konkret (7-11th)
Pada tahap ini anak memahami konsep kekekalan,
kemmapuan mengklasifikasi, mampu memandang
suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara
objektif, dan mampu berfikir reversible.

4. Operasi formal (>11th)
Tahap ini merupakan tahap akhir dari perkebangan
kognitif secara kualitas. Anak pada tahap ini sudah
mampu melakukan penalaran dengan menggunakan
hal-hal yang abstrak. Anak mampu bernalar tanpa
harus berhadapan dengan objek atau peristiwanya
langsung, dengan adanya symbol-simbol, ide-ide,
abstraksi dan generalisai.
Terdapat lima faktor yang mempengaruhi transisi

tingkat perkembangan intelektual: kedewasaan
(maturation), pengalaman fisik (physical experience),
pengalaman logika-matematis (logical-mathematical
experience), transmisi sosial (social transmission), dan
proses keseimbangan (equilibration) atau proses
pengaturan sendiri (self-regulation) (Phillips, dalam
Dahar, 2011: 141).

Teori belajar Vygotsky
Vygotsky mengungkapkan pentingnya faktor-faktor

sosial dalam belajar. Selama belajar, terdapat saling
pengaruh antara bahasa dan tindakan dalam kondisi
sosial. Vygotsky mengemukakan bahwa belajar itu harus
berlangsung dalam kondisi sosial, terlibat betul peranan
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bahasa dalam belajar kontruktif (dalam Dahar, 2011:
152).

Teori Vygotsky menekankan pada pembelajaran
kooperatif, pembelajaran berbasis kegiatan, dan
penemuan. Empat prinsip penting dari teroi Vygotsky
ialah: 1) penekanan hakikat sosial dalam pembelajaran,
2) siswa belajar konsep paling baik apabila konsep itu
berada dalam zona perkembangan terdekat mereka, 3)
hakikat sosial dari belajar dan zona perkembangan
terdekat adalah pemagangan kognitif, dan 4) menekankan
bahwa scaffolding atau mediated learning atau dukungan
tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah
(Karpov & Bransford, dalam Nur, 2008: 4). Scaffolding
erat kaitannya dengan pemagangan kognitif (Nur, 2008:
15). Berkaitan dengan belajar sains, Vygotsky
menyarankan bahwa interaksi sosial itu penting saat
siswa menginternalisasi pemahaman-pemahaman yang
sulit, masalah-masalah, dan proses (dalam Dahar, 2011:
153).

Berfikir Kritis
Menurut Dewey (Dalam Fisher, 2009: 2), berfikir

kritis secara esensial adalah sebuah proses ‘aktif’, proses
di mana anda memikirkan berbagai hal secara lebih
mendalam untuk diri anda, menunjukan berbagai
pertanyaan untuk diri anda, menemukan informasi yang
relevan untuk diri anda, dan lain-lain, dari pada
menerima berbagai hal dari orang lain sebagian besarnya
secara pasif. Hal terpenting dari definisi Dewey yakni
“alasan-alasan yang mendukung” suatu keyakinan dan
“kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang menjadi
kecenderungannya”. Menitik beratkan pada alasan bagi
kita untuk meyakini sesuatu dan implikasi dari
keyakinan-keyakinan kita. Berfikir kritis memberikan
pengaruh besar terhadap penalaran, untuk
mengemukakan alasan-alasan dan untuk mengevaluasi
sebaik mungkin. Keterampilan bernalar merupakan
elemen utama dari berfikir kritis (Fisher, 2009:2).
Edward Glaser (Dalam Fisher, 2009:3) mendefinisikan
berfikir kritis sebagai: (1) suatu sikap mau berfikir secara
mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang
berada dalam jangkauan penglaman seseorang; (2)
pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan
penalaran yang logis; dan (3) semacam suatu
keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut.

Robert Ennis mendefinisikan berfikir kritis sebagai,
“Pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus
untuk memutuskan apa yang mesti dipercaya atau
dilakukan” (Fisher: 2009: 4). Definisi berfikir kritis yang
dikemukakan oleh Enis menitik beratkan pada
pengambilan keputusan, yang merupakan bagian dari
berfikir kritis. Menurut Michael Scriven mendefinisikan
berfikir kritis sebagai interpretasi dan evaluasi yang

terampil dan aktif terhadap observasi dan komunikasi,
informasi dan argumentasi (Fisher, 2009:8). Tidak semua
kegiatan berfikir dikategorikan berfikir krtis. Berfikir
kritis memiliki standar-standar tertentu, mengenai
kejelasan, relevensi, masuk akal, dan lain-lain.

Scriven (dalam Fisher, 2009:8) mendefiniksan
berfikir kritis sebagai proses ‘aktif’, sebagian karena
melibatkan tanya-jawab dan sebagian karena peran yang
dimainkan oleh metakognisi yang memuat tentang
interpretasi. Interpretasi mencakup mengkonstruksi dan
menyeleksi yang paling baik dari beberapa alternatif ang
merupakan awal yang krusial untuk menarik kesimpulan-
kesimpulan tentang klaim-klaim yang kompleks. Hal ini
yang dikategorikan sebagai evaluasi. Evaluasi meruakan
proses menentukan manfaat, kualitas, harga, atau nilai
‘sesuatu’ dan berfikir kiritis umumnya berkaitan dengan
mengevaluasi kebenaran, probabilitas atau reliabilitas
klaim-laim. Berfikir kritis adalah aktivitas terampil, yang
bisa dilakukan dengan baik atau sebaliknya, dan
pemikiran kritis yang baik akan memenuhi beragam
standar intelektual, seperti kejelasan, relevansi,
kecukupan, koherensi, dan lain-lain. Berfikir kritis jelas
menuntut interpretasi dan evaluasi terhadap observasi,
komunikasi, dan sumber-sumber informasi lainnya.
Berfikir kritis juga menuntut keterammpilan dalam
memikirkan asumsi-asimsi, dalam mengajukan
pertanyaa-pertanyaan yang relevan, dalam menarik
impilkasi-impilkasi.

1. Keterampilan penting dalam Pemikiran Kritis
Edward Glaser mendaftar keterampilan-

keterampilan berfikir kritis sebagai berikut: (a) mengenal
masalah, (b) menemukan cara-cara yang dapat dipakai
untuk menangani masalah-masalah itu, (c)
mengumpulkan dan menyusun informasi yang
diperlukan, (d) mengenal asumsi-asumsi dan nilai-nilai
yang tidak dinyatakan, (e) memahami dan menggunakan
bahasa yang tepat, jelas, dan khas, (f) menganalisis data,
(g) menilai fakta dan mengevaluasi pernyataan-
pernyataan, (h) mengenal adanya hubungan yang logis
antara masalah-masalah, (i) menguji kesamaan-kesamaan
dan kesimpulan-kesimpulan yang seseorang ambil, (k)
menyusun kembali pola-pola keyakinan seseorang
berdasarkan pengalaman yang lebih luas; dan (l)
membuat penilaian yang tepat tentang hal-hal dan
kualitas-kualitas tertentu dalam kehidupan sehari-hari
(Glaser, dalam Fisher, 2009:7). Beberapa keterampilan
berfikir kritis yang sangat penting:
1. Mengidentifikasi elemen-elemen dalam kasus yang

dipikirkan, khususnnya alasan-alasan dan
kesimpulan-kesimpulan;

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi asumsi-asumsi;
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3. Mengklarifikasi dan menginterpretasi pernyataan-
pernyataan dan gagasan;

4. Menilai akseptabilitas, khususnya kredibilitas, kalim-
klaim;

5. Mengevaluasi argument-argumen yang beragam
jenisnya;

6. Menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan
penjelasan-penjelasan;

7. Menganalisis, mengevaluasi, dan membuat
keputusan-keputusan;

8. Menarik inferensi-inferensi;
9. Menghasilkan argument-argumen.

Menurut Ennis terdapat 12 indikator kemampuan
berpikir kritis yang dikelompokkan dalam lima kelompok
besar, yaitu:
a. Memberikan penjelasan sederhana (elementary

clarification), yang meliputi: (1) memfokuskan
pertanyaan; (2) menganalisis argumen; (3) bertanya
dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan
atau tantangan.

b. Membangun keterampilan dasar (basic support), yang
meliputi: (4) mempertimbangkan (criteria) suatu
sumber; (5) mengobservasi dan mempertimbangkan
hasil observasi.

c. Menyimpulkan (inference), yang meliputi: (6)
membuat deduksi dan mempertimbangkan hasil
deduksi; (7) membuat induksi dan
mempertimbangkan hasil induksi; (8) membuat dan
mempertimbangkan nilai keputusan.

d. Memberikan penjelasan lanjut (advanced
clarification), yang meliputi: (9) mendefinisikan
istilah dan mempertimbangkan definisi; (10)
mengidentifikasi asumsi.

e. Mengatur strategi dan tindakan (strategics and
tactics), yang meliputi: (11) memutuskan suatu
tindakan; (12) berinteraksi dengan orang lain

Model Inkuiri Terbimbing
Inkuiri terbimbimbing merupakan pendekatan yang

dirancang untuk membimbing siswa dalam proses
berfikir, membangun pengetahuan baru berdasarkan
pengetahuan yang dimiliki sebelumnya, meningkatkan
minat untuk mencari informasi dan penyelidikan untuk
mendapatkan pengetahuan dan pemahaman secara
mendalam, bertahap mengarah pada belajar mandiri
(Kuhlthau & Todd, 2008; Klentschy, M., 2007). Menjadi
sarana guru guru untuk dapat menyesuaikan pengalaman
belajar, sumber daya, kebutuhan yang disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing siswa. Pembelajaran
penemuan yang melibatkan siswa dalam proses
menjawab pertanyaan tentang fenomena alam atau
peristiwa dengan melakukan penyelidikan ilmiah dimana
mereka bekerja sama mengembangkan rencana,

mengumpulkan dan menjelaskan bukti, menghubungkan
penjelasan pengetahuan ilmiah, dan berkomunikasi untuk
meningkatkan pemahaman (Vlassi and Karaliota, 2011;
Brandon et al, 2009).

Model pembelajaran inkuiri merupakan salah satu
model pembelajaran yang tidak hanya memberdayakan
sains sebagai produk tetapi juga mampu memberdayakan
sains sebagai proses terutama demi meningkatkan
kemampuan berfikir kritis serta kinerja ilmiah. Pada
pembelajaran inkuiri terbimbimbing diperlukan berfikir
kritis, logis, dan mempertimbangkan solusi alternatif
dalam penyelidikan. Inkuiri terbimbing melatihkan siswa
secara bertahap untuk belajar mandiri dalam melakukan
penyelidikan (Sutama et al, 2014; Martin, L and Hasen,
2002; National Research Council, 2000; Windschitl, M,
2003).

Menurut Kuhlthau & Todd (2008), ada enam
karakteristik dari pembelajaran inkuiri terbimbing, yakni:
1. Siswa belajar dengan aktif terlibat dan merefleksikan

pengalaman;
2. Siswa belajar dengan membangun pengetahuan

dengan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya;
3. Siswa mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi

melalui bimbingan dalam proses pembelajaran;
4. Siswa berkembang secara bertahap;
5. Siswa memiliki cara belajar yang berbeda;
6. Siswa belajar melalui interaksi sosial dengan yang

lainnya.
Berdasarkan pendapat pakar pendidikan berkaitan

dengan definisi dan karakteristik inkuiri terbimbing,
maka model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan
pembelajaran penemuan yang melibatkan siswa dalam
proses penyelidikan, siswa membangun pengetahuan
baru berdasarkan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya,
mengembangkan proses berfikir tingkat tinggi, dan secara
bertahap dibimbing untuk belajar mandiri.

Kelebihan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (Guided
Inquiry)

Menurut Behar (2001) Model pembelajaran inkuiri
terbimbing merupakan model pembelajaran yang
melibatkan siswa secara aktif dalam kagiatan ilmiah
(penemuan). Belajar melalui penemuan atau pengalaman
adalah hal penting untuk menumbuhkan kemampuan
berfikir kritis.

Model pembelajaran inkuiri terbimbing memiliki
kelebihan-kelebihan yakni:
1. Menigkatkan pemahaman konsep-konsep dasar dan

ide-ide yang lebih baik;
2. Mendorong siswa untuk berfikir dan bekerja atas

inisiatif sendiri;
3. Membentuk Self Concept;
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4. Membantu siswa dalam menggunakan daya ingat dan
transfer pada situasi-situasi proses belajar yang baru;

5. Mendorong siswa berfikir inisiatif dan merancang
penyelidikan

6. Mengembangkan kemampuan berfikir tingkat tinggi
(kritis, logis, dan kreatif) (Sutrisno, 2008; Bruner
dalam Sutama et al, 2014; Opara dan Gouzor, 2011,
Behar, and Niu, 2001).
Hal ini didukung hasil penelitian Miri et al (2007) dan

Behar et al (2001) yang menyimpulkan menyimpulkan
bahwa pembelajaran sains menggunakan inkuiri
terbimbing secara signifikan meningkatkan kemampuan
berfikir kritis.

DISKUSI
Rendahnya keterampilan berfikir kritis siswa

memberikan dampak dalam  memahami materi fisika
yang memerlukan pemikiran dan penalaran. Sebagian
besar siswa kesulitan dalam memahami materi fisika.
Untuk menanggulangi permasalahan  ini, diperlukan
pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran yang dapat
menkonstruk pengetahuan siswa. Salah satunya yakni
dengan pembelajaran penemuan. Pembelajaran
menggunakan model inkuiri terbimbing. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran
menggunakan model inkuiri terbimbing dapat melatihkan
keterampilan berfikir kritis siswa.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian tinjauan pustaka tentang model

inkuiri terbimbing, dan keterampilan berfikir kritis
menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan. Model inkuiri
terbimbing merupakan model berbasis penemuan, model
yang menekankan pembelajaran bermakna. Tahapan-
tahapan bimbingan dalam penemuan dapat melatihkan
keterampilan berfikir kritis siswa untuk memahami
konsep fisika yang memerlukan keterampilan berfikir
tingkat tinggi, logis, analisis, kritis, dan kreatif.
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Abstrak

Keterampilan berpikir kritis penting dalam proses pembelajaran fisika. Keterampilan berpikir kritis
tidak  dapat berkembang dengan sendirinya seiring dengan perkembangan fisik seorang anak.
Keterampilan berpikir kritis  harus dilatihkan melalui pemberian stimulus dalam proses
pembelajaran. Guru di sekolah  memiliki tanggung jawab untuk membantu siswanya dalam proses
pembelajaran untuk melatih dan  mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dalam proses
pembelajaran fisika keterampilan  berpikir kritis siswa dapat di ukur dengan tes soal keterampilan
interpretation, analysis, evaluation, inference dan explanation. Instrumen tes yang dikembangkan
terdiri atas keterampilan interpretation, analysis, evaluation, inference, dan explanation pada materi
suhu dan kalor, yang terdiri atas 5 butir soal dengan skor maksimal 30. Hasil tes menunjukkan bahwa
untuk keterampilan interpretasi, analisis,  evaluasi, dan eksplanasi masih rendah. Namun untuk
keterampilan inferensi  sudah cukup baik (88,57%) mendapat skor 2. Mengingat pentingnya
keterampilan berpikir kritis untuk dapat diterapkan  di kelas, di tempat kerja, dan dalam kehidupan
sehari-hari, maka perlu adanya usaha untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Salah satu
usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan keterampilan tersebut melalui
penerapan model pembelajaran fisika yang tepat sesuai dengan ciri dan karakter materi fisika.

Kata Kunci: keterampilan berpikir kritis, interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi

Abstrack

Critical thinking skills are important in the process of learning physics. Critical thinking skills can not
grow by itself along with the physical development of a child. Critical thinking skills should be
practiced through a stimulus in the learning process. Teachers in schools have a responsibility to
assist students in the learning process to train and develop students' critical thinking skills. In the
process of learning physics students' critical thinking skills can be measured with a test about the
skills of interpretation, analysis, evaluation, inference and explanation. Developed test instrument
consists of skills interpretation, analysis, evaluation, inference, and explanation on the material
temperature and heat, which consists of 5 items with a maximum score of 30. The results of the tests
showed that for the skills of interpretation, analysis, evaluation, and the explanation is still low . But
for inference skills are good enough (88.57%) received a score of 2. Given the importance of critical
thinking skills to be applied in the classroom, in the workplace, and in everyday life, it is necessary to
attempt to develop such skills. One attempt to do is to develop these skills through the application of
learning models appropriate to their physical traits and characteristics of matter physics.

Keywords: critical thinking skills, interpretation, analysis, evaluation, inference, explanation
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PENDAHULUAN
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik (PP Nomor  32 Tahun 2013).
Sejalan dengan hal tersebut maka dalam proses
pembelajaran fisika guru di tuntut untuk mampu
memberikan pemahaman dan menghadirkan suasana
belajar yang penuh dengan tantangan dan sekaligus
menarik bagi siswa yang dapat dijadikan sebagai sarana
dalam upaya melatih siswa untuk mengembangkan dan
meningkatkan kemampuan dan keterampilan berpikir
kritis dalam memecahkan masalah.

Paradigma baru pendidikan nasional pada abad 21
disebutkan bahwa  pendidikan ilmu pengetahuan, bukan
hanya membuat seorang siswa  berpengetahuan,
melainkan juga menganut sikap keilmuan terhadap ilmu
pengetahuan, yaitu kritis, logis, inventif, dan inovatif,
serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan
beradaptasi (BNSP, 2010: 43). Adapun tuntutan
kualifikasi sumber daya manusia pada abad 21 menurut
BNSP (2010: 44),  memiliki kemampaun berpikir kritis
dan pemecahan masalah (critical thinking and problem
solving skills) mampu berfikir secara kritis, lateral, dan
sistemik, terutama dalam konteks pemecahan masalah.
Pada abad 21 siswa untuk mampu bersaing dalam hidup
membutuhkan keterampilan berpikir kritis dan
kemampuan memecahan masalah. Oleh karena itu dalam
proses pembelajaran, terutama pada pembelajaran fisika
harus diajarkan keterampilan berpikir kritis (Wagner,
2008: 5).  Masih menurut Wagner (2008: 8), untuk
mengajarkan keterampilan abad 21 perlu dilakukan
secara simultan untuk pengembangkan keterampilan
berpikir kritis.

Salah satu tujuan pembelajaran fisika adalah  siswa
harus mampu untuk berpikir kritis (Permendikbud
Nomor 59 Tahun 2014: 69). Keterampilan berpikir kritis
tidak  dapat berkembang dengan sendirinya seiring
dengan perkembangan fisik seorang anak. Keterampilan
berpikir krtitis  harus dilatihkan melalui pemberian
stimulus dalam proses pembelajaran. Guru di sekolah
dalam suatu institusi penyelenggara pendidikan memiliki
tanggung jawab untuk membantu siswanya dalam proses
pembelajaran untuk melatih dan  mengembangkan
keterampilan berpikir kritis siswa.

1. Pengertian Fisika
Fisika merupakan bagian dari sains. Sains  merupakan

ilmu pengetahuan yang objeknya adalah alam dengan
segala isinya termasuk bumi, tumbuhan, hewan serta

manusianya ditinjau dari segi fisik. Objeknya berupa
benda-benda yang nyata. Science berasal dari kata latin
yaitu “scientia” yang berarti “saya tahu” atau secara
harfiah artinya pengetahuan, demikian juga dalam bahasa
Inggris sciencia mula-mula berarti pengetahuan, tetapi
pada umumnya yang dimaksud ialah apa yang dulu
disebut “natural sciences” atau dalam bahasa Indonesia
disebut ilmu pengetahuan alam.

Pengertian fisika menurut Carin dan  Sund (1989: 4),
mengatakan bahwa: “science is the system of knowing
about the universe through data collected by observation
and controlled experimentation”. Fisika adalah suatu
pengetahuan yang tersusun secara sistematik, yang di
dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-
gejala alam. Perkembangan sains ditunjukan tidak hanya
oleh kumpulan fakta saja, tetapi juga oleh timbulnya
metode ilmiah dan sikap ilmiah. Fisika diperoleh melalui
mekanisme kerja, yaitu melalui observasi dan
eksperimen. Dengan mempelajari fisika maka kita akan
semakin memahami sifat-sifat dan perilaku alam beserta
isinya. Adapun menurut Fisher (1975: 8), mengatakan
bahwa “science is the body of knowledge obtained by
methods based upon observasion”. Artinya bahwa fisika
adalah  kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan
menggunakan metode-metode yang berdasarkan
observasi. Collete dan Chiappetta (1994: 30) mengatakan
bahwa “science is a broad-based human enterprise that
can be defined differently from different view-poin”.
Artinya bahwa fisika adalah suatu usaha manusia yang
berbasis luas yang  dapat digambarkan dengan cara yang
berbeda dari pendirian  yang berbeda. Menurut
Wospakrik (1993: 1), fisika adalah salah satu cabang
ilmu pengetahuan alam yang pada dasarnya bertujuan
untuk mempelajari dan memberi pemahaman kuantitatif
terhadap berbagai gejala atau proses alam dan sifat-sifat
zat serta penerapannya. Pemahaman kuantitatif dapat
dilakukan analisis secara mendalam terhadap masalah
yang dikaji dan dilakukan prediksi tentang hal-hal yang
bakal terjadi berdasarkan model penalaran yang diajukan.

Berdasarkan pada  pengertian tersebut, maka pada
hakikatnya fisika meliputi empat unsur utama yaitu: (1)
sikap: rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam,
makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang
menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan
melalui prosedur yang benar; sains bersifat open ended;
(2) proses: prosedur pemecahan masalah  melalui metode
ilmiah, metode ilmiah meliputi penyusunan hipotesis,
perancangan eksperimen atau percobaan, evaluasi,
pengukuran, dan penarikan kesimpulan; (3) produk:
berupa fakta, prinsip, teori, dan hukum; dan (4) aplikasi:
penerapan metode ilmiah dan konsep fisika dalam
kehidupan sehari-hari.
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2. Berpikir Kritis
Berpikir kritis semakin dipandang perlu,  kita dituntut

untuk berpikir kritis. Kita dituntut untuk tidak menerima
sesuatu hanya dengan meng “iya” kan sesuatu, kita harus
mencari sebab dan bukti-bukti yang mendukung dari
data-data yang kita terima setiap waktu. Apa itu berpikir
kritis? Berpikir kritis atau critcal thinking adalah sebuah
metode berpikir yang tidak menerima suatu data tanpa
bukti atau sebab yang jelas. Berpikir kritis sangat
diperlukan untuk menghadapi dunia modern ini dimana
semua informasi disajikan secara instan. Ada buku yang
sangat menarik tentang berpikir kritis yang judulnya
“Critical Thinking: A Student’s Introduction”, dalam
buku tersebut dijelaskan bagaimana pentingnya berpikir
kritis, pentingnya berpikir kritis supaya tidak mudah
dibodohi, dan pentingnya berpikir kritis bagi seorang
siswa.

Berpikir kritis telah dimasukan kedalam kurikulum
2013. Artinya bahwa berpikir kritis perlu dilatihkan pada
siswa. Siswa di sekolah diajarkan mengenai berpikir
kritis. Dengan berpikir kritis siswa semakin cerdas karena
proses interaksi antara siswa dengan siswa maupun siswa
dengan guru akan lebih optimal.  Siswa berdiskusi dan
berdebat tentang apa yang diyakininya benar.

Pengertian berpikir kritis menurut Glaser (1941: 5),
diartikan sebagai: (1) suatu sikap mau berpikir secara
mendalam tentang masalah-masalah dan hal-hal yang
berada dalam jangkauan pengalaman seseorang; (2)
pengetahuan tentang metode-metode pemeriksaan dan
penalaran yang logis; dan (3) semacam suatu
keterampilan untuk menerapkan metode-metode tersebut.
Dalam berpikir kritis menuntut upaya keras untuk
memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif
berdasarkan bukti pendukungnya dan kesimpulan
lanjutan yang diakibatkannya. Menurut Barry (1985),
berpikir kritis adalah kemampuan:  (1) menentukan
kredibilitas suatu sumber; (2) membedakan antara yang
relevan dari yang tidak relevan; (3) membedakan fakta
dari penilaian; (4) mengidentifikasi dan mengevaluasi
asumsi yang tidak terucapkan; (5) mengidentifikasi bias
yang ada; (6) mengidentifikasi sudut pandang; dan (7)
mengevaluasi bukti yang ditawarkan untuk mendukung
pengakuan. Sementara itu menurut Ennis (1989),
berpikir kritis adalah pemikiran yang masuk akal dan
reflektif yang berfokus untuk memutuskan apa yang
mesti dipercaya atau dilakukan. Adapun menurut
Hassoubah (2007), berpikir kritis diartikan sebagai
kemampuan memberi alasan secara terorganisasi
dan mengevaluasi kualitas suatu alasan secara sistematis.
Kemampuan seseorang dalam berpikir kritis dapat
dikenali dari tingkah laku yang diperlihatkannya selama
proses berpikir. Untuk mengetahui kemampuan berpikir
kritis seseorang itu dapat kita hubungkan dengan

indikator-indikator berpikir kritis yang dikemukakan
beberapa ahli. Facione (1990: 6) mengemukakan enam
kemampuan berpikir kritis yaitu: (1) interpretasi
(interpretation) yaitu kemampuan memahami,
menjelaskan dan memberi makna data atau informasi; (2)
analisis (analysis) yaitu kemampuan untuk
mengidentifikasi hubungan dari informasiinformasi yang
dipergunakan untuk mengekspresikan pemikiran atau
pendapat; (3) evaluasi (evaluation) yaitu kemampuan
untuk menguji kebenaran dari informasi yang digunakan
dalam mengekspresikan pemikiran atau pendapat; (4)
inferensi (inference) yaitu kemampuan untuk
mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang
diperlukan untuk membuat suatu kesimpulan yang masuk
akal; (5) eksplanasi (explanation) yaitu kemampuan
untuk menjelaskan atau menyatakan hasil pemikiran
berdasarkan bukti, metodologi, dan konteks; dan (6)
regulasi diri (self-regulation) yaitu kemampuan seseorang
untuk mengatur berpikirnya. Tabel 1 berikut merupakan
keterampilan berpikir kritis dan sub keterampilan berpikir
kritis menurut Facione (1990: 6).

Tabel 1. Keterampilan Berpikir Kritis dan
sub Keterampilan Berpikir Kritis

No. Keterampilan Sub Keterampilan

1.
Interpretasi
(interpretation)

Kategorisasi (categorization)
Pendekodean signifikansi
(decoding significance)
Klarifikasi arti (clarifying
meaning)

2.
Analisis
(analysis)

Pengkajian ide-ide
(examining ideas)
Pengidentifikasian argumen
(identifying arguments)
Penganalisisan (analyzing
arguments)

3.
Evaluasi
(evaluation)

Menilai klaim (assessing
claims)
Menilai argumen (assessing
arguments)

4.
Inferensi
(inference)

Mempertanyakan bukti
(querying evidence)
Menduga alternatif
(conjecturing alternatives)
Menarik Kesimpulan
(drawing conclusions)

5.
Eksplanasi
(explanation)

Menyatakan hasil (stating
results)
Membenarkan prosedur
(justifying procedures)
Menyajikan argumeb
(presenting arguments)
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6.
Regulasi diri
(self-regulation)

Pengkajian diri (self-
examination)
Koreksi diri (self-correction)

Berpikir kritis meliputi aktivitas-aktivitas: (1)
memperhatikan detil secara menyeluruh; (1) identifikasi
kecenderungan dan pola, seperti memetakan informasi,
identifikasi kesamaan dan ketidaksamaan; (3)
mengulangi pengamatan untuk memastikan tidak ada
yang terlewatkan; (4) melihat informasi yang didapat dari
berbagai sudut pandang; (5) memilih solusi-solusi yang
lebih disukai secara obyektif (6) mempertimbangkan
dampak dan konsekuensi jangka panjang dari solusi yang
dipilih. Bagi peserta didik berpikir kritis dapat berarti: (1)
mencari dimana keberadaan bukti terbaik bagi subjek
yang didiskusikan; (2) mengevaluasi kekuatan bukti
untuk mendukung argumen-argumen yang berbeda; (3)
menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang telah
ditentukan; (4) membangun penalaran yang dapat
mengarahkan pendengar ke simpulan yang telah
ditetapkan berdasarkan pada bukti-bukti yang
mendukungnya; (5) memilih contoh yang terbaik untuk
lebih dapat menjelaskan makna dari argumen yang akan
disampaikan; dan (6) menyediakan bukti-bukti untuk
mengilustrasikan argumen.

Untuk membiasakan anak berpikir kritis dapat
diberikan kepada anak tulisan yang di dalamnya terdapat
opini penulis dengan argumentasinya yang mudah
dipahami oleh anak-anak sesuai usianya. Pilihlah tulisan
yang berisi opini yang sedikit berbeda atau bertolak
belakang dengan opini yang selama ini berkembang di
masyarakat. Misalnya berikan tulisan yang berpendapat
bahwa ikut kursus bimbel itu tidak penting. Tulisan yang
opininya berbeda dengan pendapat masyarakat lain pada
umumnya akan membiasakan anak untuk bisa
berargumentasi dengan menunjukkan alasan-alasan yang
kuat dan masuk akal. Setelah anak membaca tulisan
tersebut, tanyakan kepadanya beberapa pertanyaan
tentang bacaan tersebut. Pertanyaan yang di ajukan
sebaiknya adalah pertanyaan tentang fakta atau alasan
apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung
opininya tersebut.

Standar  berpikir kritis menurut Bassham, dkk (2011:
2), mencakup aspek: (1) kejelasan(clarity);
(2) ketelitian (precision); (3) ketepatan (accuracy); (4)
keterkaitan (relevance); (5) konsistensi (consistency);
(6)kebenaran logika (logical correctness);
(7) kelengkapan(completeness); dan (8) kejujuran
(fairness). Adapun manfaat berpikir kritis masih menurut
Bassham, dkk (2011: 7), yaitu:

a. Berpikir kritis di kelas

Kemampuan berpikir kritis dikelas meliputi: (1)
memahami argumen dan keyakinan orang lain; (2)
mengevaluasi secara kritis argumen dan keyakinan
tersebut; dan (3) mengembangkan dan mempertahankan
argumen dan keyakinan sendiri yng didukung bukti
dan/atau teori dengan baik. Keterampilan berpikir kritis
akan membantu mengevaluasi secara kritis apa yang
sudah telah siswa pelajari di kelas. Berpikir kritis akan
mendorong siswa untuk selalu melihat segala sesuatu dari
banyak perspektif dan yang jauh lebih luas. Pemikiran
kritis juga memampukan siswa membangun argumentasi
atau pemikiran mengenai suatu topik atau pendapat.
Menurut  Eggen (2012: 114), siswa berpikir kritis di
dalam kelas memiliki tiga ciri penting, yaitu: (1) dalam
memberikan kesimpulan diperlukan bukti; (2) kegiatan
belajar di kelas  menggambarkan saling ketergantungan
antara berpikir dan belajar; dan (3) tidak memerlukan
upaya apapun.

2. Berpikir Kritis di Tempat Kerja
Di mana pun bekerja dan apa saja profesi atau

keahlian,  berpikir kritis tetap diperlukan. Jika  sebagai
seorang pimpinan, dituntut untuk memberi instruksi yang
jelas, tidak ambigu, dan tidak membingungkan. Dalam
berbagai rapat, diharapkan mampu memformulasikan
persoalan secara jelas dan runtut. Menilai kinerja
karyawan bukan berdasarkan kriteria senang atau tidak
senang atau prasangka-prasangka etnis, jender, agama,
dan sebagainya, tetapi semata-mata berdasarkan keahlian.
Memiliki sikap terbuka terhadap kritik dan mau
memperbaiki diri. Jika menjadi karyawan biasa, supaya
dapat dimengerti teman atau atasan,  harus memiliki
sikap kritis. Cara berpikir kritis tersbut dapat menjadi
pedoman sejauh mana  bisa disebut sebagai orang yang
kritis. Di tempat kerja, akan sulit dipahami jika cara
berkomunikasi tidak jelas, berprasangka,  dan
sebagainya. Seluruh laporan pekerjaan akan mudah
dimengerti oleh sesama teman ataupun atasan, jika
dikerjakan secara jelas dan logis.

c. Berpikir kritis dalam Kehidupan
Ada tiga sapek berpikir kritis dalam kehidupan sehari-

hari, yaitu: (1) berpikir kritis dapat membuat kita
terhindar dari pengambilan keputusan yang bodoh; (2)
berpikir kritis dapat memainkan peran penting dalam
menegakkan proses-proses demokrasi; dan (3) berpikir
kritis bermanfaat atau berharga dipelajarai demi
kepentingan diri kita sendiri, demi pengayaan kehidupan
diri pribadi  kita.  Berpikir kritis bila dilaksanakan
dengan jujur dan berani dapat membantu membebaskan
kita dari asumsi-asumi yang tidak benar. Dengan kata
lain, berpikir dalam kehidupan memungkinkan kita untuk
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menuju ke kehidupan yang mampu dikendalikan diri kita
sendiri.

Adapun perbedaan karakteristik antara orang yang
memiliki keterampilan berpikir kritis dan yang tidak
memiliki keterampilan berpikir kritis menurut Bassham,
et al, ( 2011: 25), dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 2. Perbedaan Karakteristik Orang yang
Memiliki Keterampilan Berpikir Kritis
Orang yang

Memiliki Keterampilan
Berpikir Kritis

Orang yang Tidak
Memiliki Keterampilan

Berpikir Kritis
Memiliki semangat untuk
mencari penjelasan,
ketepatan, dan standar-
standar berpikir kritis
lainnya.

Sering berpikir dengan
cara yang tidak, tidak
teliti, dan tidak akurat.

Sensitif terhadap cara di
mana pemikiran kritis
dapat dipengaruhi oleh
egosentrisme,
sosiosentrisme, berangan-
angan dan hambatan-
hambatan lain.

Sering menjadi korban
egosentrisme,
sosiosentrisme, berpikir
relativistik, asumsi yang
tidak beralasan, dan
berangan-angan.

Terampil memahami,
menganalisis, dan
mengevaluasi argumen
dan berbagai sudut
pandang.

Sering salah mengerti
atau mengevaluasi secara
tidak adil argumen sudut
pandang .

Menalar secara logis dan
menarik kesimpulan yang
tepat berdasarkan bukti
dan data.

Berpikir tidak logis dan
menarik kesimpulan yang
tidak didukung oleh bukti
dan data.

Secara intelektual jujur
pada dirinya sendiri,
mengakui apa yang tidak
diketahui dan mengakui
keterbatasannya dirinya.

Berpura-pura tahu lebih
banyak daripada yang
sebenarnya ia ketahui
dan mengabaikan
keterbatasannya dirinya.

Mendengarkan dengan
pikiran terbuka terhadap
pandangan yang
menentang dan
menyabut baik kritik
terhadap keyakinan dan
asumsi.

Berpikiran tertutup dan
menolak terhadap kritik
dan asumsi.

Mendasarkan
keyakinannya pada fakta
dan bukti bukan pada
preferensi pribadi atau
kepentingan pribadi.

Seringkali mendasarkan
keyakinan hanya pada
preferensi pribadi belaka
atau kepentingan pribadi.

Sadar akan bias dan
prasangka yang

Kurangnya kesadaran
atas bias dan prasangka

membentuk cara mereka
melihat dunia.

mereka sendiri.

Berpikir secara mandiri
dan tidak takut untuk
berbeda pendapat dengan
pendapat kelompok.

Cenderung mengikuti
“berpikir kelompoknya
sendiri”, tidak kritis
mengikuti keyakinan dan
nilai-nilai kelompok
orang banyak.

Dapat menangkap inti
dari sebuah isu atau
masalah, tak terganggu
oleh detil remeh temeh.

Mudah terganggu dan
tidak memiliki
kemampuan untuk
membidik pada esensi
dari sebuah isu atau
masalah.

Memiliki keberanian
intelektual untuk
menghadapi dan menilai
ide-ide yang adil, bahkan
ide-ide yang menantang
keyakinan  paling dasar
mereka sendiri.

Takut dan menolak ide-
ide yang menantang
keyakinan dasar mereka.

Mengejar kebenaran dan
rasa ingin tahu tentang
berbagai isu.

Sering relatif acuh tak
acuh terhadap kebenaran
dan kurangnya rasa ingin
tahu.

Memiliki ketekunan
intelektual untuk
mengejar pengertian
mendalam atau
kebenaran  meskipun di
hadang  kendala atau
sulit.

Cenderung tidak bertahan
ketika mereka
menghadapi hambatan
intelektual atau kesulitan.

METODE
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Muara

Enim Sumatera Selatan, tahun pelajaran 2013/2014.
Responden penelitian adalah siswa kelas XB, yang terdiri
dari 12 siswa laki-laki dan 23 orang siswa  perempuan.
Pengumpulan data keterampilan berpikir kritis digunakan
teknik tes. Sebelum mendesain tes berpikir kritis, perlu
dirumuskan beberapa definisi operasional yang meliputi
istilah  keterampilan berpikir kritis, yaitu (1) interpretasi
(interpretation) yaitu kemampuan memahami,
menjelaskan dan memberi makna data atau informasi; (2)
analisis (analysis) yaitu kemampuan untuk
mengidentifikasi hubungan dari informasiinformasi yang
dipergunakan untuk mengekspresikan pemikiran atau
pendapat; (3) evaluasi (evaluation) yaitu kemampuan
untuk menguji kebenaran dari informasi yang digunakan
dalam mengekspresikan pemikiran atau pendapat; (4)
inferensi (inference) yaitu kemampuan untuk
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mengidentifikasi dan memperoleh unsur-unsur yang
diperlukan untuk membuat suatu kesimpulan yang masuk
akal; dan (5) eksplanasi (explanation) yaitu kemampuan
untuk menjelaskan atau menyatakan hasil pemikiran
berdasarkan bukti, metodologi, dan konteks.

Pada tes keterampilan berpikir kritis analisis dengan
sub keterampilan menganalisis argument, disajikan
gambar tabel perubahan wujud zat beserta nama
perubahan wujud zat. Siswa menjawab pertanyaan
bagaimana perubahan suhu zat pada saat zat mengalami
perubahan wujud dan perubaham wujud zat manakah
yang memerlukan kalor.

Pada tes keterampilan berpikir kritis eksplanasi
dengan sub keterampilan membenarkan prosedur,
disajikan gambar proses perubahan fase air dari wujud
padat menjadi cair dan kemudian menjadi uap/gas, siswa
menjelaskan perbedaan perubahan fase air dari wujud
padat menjadi uap. Berdasarkan pada gambar tentang
proses perubahan wujud, siswa disuruh menjawab
pertanyaan: (1) bagaimana cara menentukan banyaknya
kalor pada perubahan es berubah menjadi air dan (2)
bagaimana cara menentukan banyaknya kalor pada
perubahan air berubah menjadi uap.

Pada tes keterampilan berpikir kritis evaluasi dengan
sub keterampilan menilai argument, disajikan grafik
hubungan antara suhu terhadap kalor,  siswa
menentukan banyaknya kalor yang diperlukan untuk
mengubah air menjadi uap. Berdasarkan grafik
hubungan antara suhu terhadap kalor siswa menentukan
banyaknya kalor lebur es dari suhu -10oC berubah
menjadi air. Untuk tes keterampilan berpikir kritis
inferensi dengan sub keterampilan  menduga alternatif,
disajikan tabel data hasil pengamatan, siswa menentukan
kalor, massa benda, dan kalor jenis. Berdasarkan kegiatan
dan hasil percobaan dari data tabel pengamatan, siswa
menentukan kalor lebur, massa benda,  dan kalor jenis.

Tes keterampilan berpikir kritis pada interpretasi
(interpretation, analisis (analysis), evaluasi (evaluation),
inferensi (inference), dan eksplanasi (explanation)
didasarkan pada skor jawaban siswa dapat dilihat pada
tabel 3 berikut:

Tabel 3. Skor Keterampilan Berpikir Kritis Siswa

No.
Kemampuan

Berpikir
Kritis

Sub
Keterampilan

∑
Skor

1
Interpretasi
(interpretation) klasifikasi arti 3

2
Analisis
(analysis)

menganalisis
argumen

4

3
Evaluasi
(evaluation)

menilai
argumen

7

4 Inferensi menduga 14

(inference) alternatif

5
Eksplanasi
(explanation)

membenarkan
prosedur

2

Jumlah skor 30

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil tes keterampilan berpikir kritis yang meliputi:

interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, dan eksplanasi
dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4.  Skor  Bukti Keterampilan Berpikir Kritis
Siswa Pada Suhu dan  Kalor

∑
S
k
or

Jumlah siswa (%)

Interp
re tasi

Analis
isis

Evalu
asi

Infere
nsi

Eksplana
si

1
18

(51,42)

10
(28,57

)

8
(22,85

)
- 4 (11,42)

2
9

(25,71)

12
(34,28

)

10
(28,57

)
- 31(88,57)

3
8

(22,85)

5
(14,28

)

12
(34,28

)
-

4
8

(22,85
)

-
10

(28,57
)

5
5

(14,28
)

8
(22,85

)
6 - 4

(11,42
)

7 - -
8 9

(25,71
)

9 -
1
0 -

1
1 -

1
2

4
(11,42

)
1
3 -

1
4 -
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Hasil tes keterampilan berpikir kritis pada materi suhu
dan kalor untuk  keterampilan interpretasi masih rendah
18 siswa (51,42%) mendapat skor 1,  9 siswa (25,71%)
mendapat 2, dan 8 siswa (22,85%) mendapat skor 3.
Untuk hasil tes keterampilan  analisis diperoleh 10 siswa
(28,57%) mendapat skor 1, 12 siswa (34,28%) mendapat
skor 2, 5 siswa (14,28%) mendapat skor 3, dan 8 siswa
(22,85%) mendapat skor 4. Hasil tes keterampilan
evaluasi diperoleh 8 siswa (22,85%) mendapat skor 1, 10
siswa (28,57) mendapat skor 2, 12 siswa (34,28%)
mendapat skor 3, dan 5 siswa (14,28%) mendapat skor 5.
Adapun untuk keterampilan inferensi 10 siswa (28.57%)
mendapat skor 4, 8 siswa (22,85%) mendapat skor 5, 4
siswa (11.42%) mendapat skor 6, 9 siswa (25,71%)
mendapat skor 8, 4 siswa (11,42%)  mendapat skor 12.
Yang terakhir untuk keterampilan eksplanasi diperoleh 4
siswa (11,42%) mendapat skor 1 dan 31 siswa (88,57%)
mendapat skor 2.

Hasil tes menunjukan bahwa untuk keterampilan
interpretasi 27 siswa (77,14%) mendapat skor 1 dan 2,
analisis  22 siswa (62,85%)  mendapat skor 1 dan 2 dan
evaluasi  18 siswa (51,42) mendapat skor 1 dan 2 masih
rendah. Untuk eksplanasi 4 siswa (11,42%) mendapat skor
1 dan 31 siswa (88,57%) mendapat skor 2. Adapun untuk
inferensi untuk skor 1 dan 2 tidak ada.

Hasil tes keterampilan berpikir kritis siswa dari
sebanyak 35 siswa dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

Tabel 5.  Hasil Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa

No. ∑
siswa

∑ skor total
yang

diperoleh
% Nilai

1 5 20 14,28 66,66
2 6 18 17,14 60,00
3 10 16 28,57 53,33
4 12 14 34,28 46,66
5 2 13 5,71 43,33

Hasil tes keterampilan berpikir kritis siswa dari
sebanyak 35 siswa  berdasarkan tabel 4 tersebut diperoleh:
(a)   5 (lima) siswa mendapatkan skor 20 (14,28%) dengan
nilai 66,66.;  (b) 6 (enam) siswa mendapatkan skor 18
(17,14%) dengan nilai 60,00; (c) 10 (sepuluh) orang
siswa  mendapat skor 16 (28,57%) dengan nilai 53,33; (d)
12 (dua belas)  siswa mendapat skor 14 (34,28%) dengan
nilai 46,66; dan (e) 2 (dua) orang siswa mendapat skor 12
(5,71%) dengan nilai 43,33.

PENUTUP

Dalam proses pembelajaran fisika keterampilan
berpikir kritis siswa dapat di ukur dengan tes soal
keterampilan interpretasi (interpretation), analisis
(analysis), evaluasi (evaluation), inferensi (inference), dan
eksplanasi (explanation). Instrumen tes yang
dikembangkan terdiri atas keterampilan interpretasi
(interpretation, analisis (analysis), evaluasi (evaluation),
inferensi (inference), dan eksplanasi (explanation) pada
materi suhu dan kalor, yang terdiri atas 5 butir soal
dengan skor maksimal 30. Hasil tes menunjukkan bahwa
untuk keterampilan interpretasi, analisis, evaluasi, dan
eksplanasi masih rendah. Namun untuk keterampilan
inferensi sudah cukup baik (88,57%) mendapat skor 2.

Mengingat pentingnya keterampilan berpikir kritis
untuk dapat diterapkan  di kelas, di tempat kerja, dan
dalam kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya usaha
untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Salah satu
usaha yang dapat dilakukan adalah dengan
mengembangkan keterampilan tersebut melalui penerapan
model pembelajaran fisika yang tepat sesuai dengan ciri
dan karakter materi fisika.
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Abstrak

Kecerdasan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat suatu masalah, lalu
menyelesaikan masalah tersebut atau membuat sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Teori
Multiple Intelligences menyatakan bahwa kecerdasan meliputi delapan kemampuan intelektual. Teori
tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa kemampuan intelektual yang diukur melalui tes IQ
sangatlah terbatas karena tes IQ hanya menekan pada kemampuan logika (matematika) dan bahasa
(Gardner, 2003). Padahal setiap orang mempunyai cara yang unik untuk menyelesaikan persoalan
yang dihadapinya. Kecerdasan bukan hanya dilihat dari nilai yang diperoleh seseorang. . Gardner
menyatakan bahwa di dalam diri setiap orang terdapat delapan jenis kecerdasan dintaranya seperti
kecerdasan logika-matematika, linguistik (berbahasa), visual-spasial, kinestetik (gerak tubuh),
musikal, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Tujuan utama penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran di sekolah haruslah membelajarkan siswa tentang bagaimana belajar. Untuk mencapai
tujuan tersebut salah satu yang diperlukan pendidik atau guru yang profesional adalah kemampuan
untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan berkomunikasi bagi peserta didik. Dengan
keterampilan berkomunikasi yang dimilikinya maka peserta didik diharapkan dapat merespon
berbagai pengetahuan yang diterimanya baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat
dan selanjutnya termotivasi untuk terus belajar.

Kata Kunci : Multiple Intelegences

Abstract
Intelligence is the ability of a person to look at a problem, then solve the problem or make something
that can be useful to others. Multiple Intelligences Theory states that intelligence includes eight
intellectual abilities. The theory is based on the premise that intellectual ability as measured by IQ
tests is limited because IQ tests only suppress the ability of logic (mathematics) and language
(Gardner, 2003). Though every person has a unique way to solve the problems it faces. Intelligence is
not only seen from the values obtained by someone. . Gardner stated that within each person there are
eight types of intelligence dintaranya as logical-mathematical intelligence, linguistic (language),
visual-spatial, kinesthetic (body movement), musical, interpersonal, intrapersonal, and naturalist. The
main purpose of learning activities in school administration must membelajarkan students on how to
learn. To achieve these objectives required a professional educator or teacher is the ability to improve
or develop communication skills for learners. With its communication skills that learners are expected
to respond to the knowledge he received both from the family, school, and community and further
motivated to continue learning.

Keywords : Multiple Intelegences

PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan proses dalam rangka

mempengaruhi siswa agar mampu menyesuaikan diri
sebaik mungkin dengan lingkungannya, sehingga akan
menimbulkan perubahan dalam dirinya. Sekolah
merupakan salah satu tempat berlangsungnya proses
pendidikan melalui kegiatan belajar mengajar antara
guru dengan siswa. Interaksi antara guru dengan siswa
diharapkan mampu mengembangkan potensi yang
dimiliki siswa. Kegiatan belajar mengajar yang ada di
sekolah terdiri dari beberapa mata pelajaran diantaranya

adalah pelajaran fisika. Pendidikan adalah hal yang
sangat penting untuk diperoleh anak-anak ataupun
orang dewasa.

Guru adalah pelaksana dan pengembang
program kegiatan belajar-mengajar. Belajar-mengajar
di kelas tergantung pada kemampuan guru dalam
mengaplikasikan metode pembelajaran. Sarana dan
prasarana yang banyak tidak akan berarti di tangan guru
yang tidak punya kemampuan atau tidak
mengefektivkan ke dalam metode yang sesuai.
Sebaliknya fasilitas yang kurang memadai di tangan
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guru yang kreatif dapat diciptakan metode yang
diperlukan untuk pembangunan program kegiatan
belajar-mengajar dalam meningkatkan kreativitas
siswa. Metode yang sama tidak akan membuahkan hasil
yang sama di tangan guru yang berbeda. Metode yang
kurang baik bagi sebagian guru, belum tentu buruk bai
guru yang menguasai teknik pelaksanaannya.

Pada umumnya semua guru harus mempunyai
kemampuan melaksanakan proses kegiatan belajar-
mengajar, terutama menguasai dan terampil
menggunakan semua metode mengajar yang diperlukan
untuk menyajikan pelajaran yang diberikan pada anak
didiknya. Masih sering kita jumpai guru yang mengeluh
karena tidak menguasai anak nakal atau anak yang
kurang mampu dalam belajar. Sehingga masih sering
terjadi memvonis anak bodoh atau tidak mampu.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, fisika memegang peranan penting terhadap
perkembangan ilmu yang lain. Fisika dalam
penerapannya sangat bermanfaat dalam berbagai
kehidupan, sehingga fisika perlu mendapat perhatian
yang sungguh-sungguh dari pihak yang terkait, artinya
keberhasilan dalam proses pembelajaran fisika tidak
terlepas dari kegiatan-kegiatan siswa dan kesiapan
pengajar (guru).

Rendahnya aktivitas dan pencapaian hasil
belajar siswa ini, menunjukkan bahwa pembelajaran
yang dilakukan selama ini belum efektif. Menyikapi
masalah di atas, perlu adanya upaya yang dilakukan
oleh guru untuk menggunakan strategi pembelajaran
yang tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran
di kelas sesuai dengan materi yang disampaikan.

Salah satu alternatif untuk meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa adalah dengan
menerapkan strategi pembelajaran berbasis Multiple
Intelligences. Sugiharti, (2005: 29) menyatakan:
“Anak-anak memiliki kecerdasan yang beragam
(Multiple Intelligences), dimana kecerdasan dalam
bidang angka atau logika (Logical Mathematical
Intelligences) hanyalah merupakan sebagian kecil dari
berbagai kecerdasan yang mungkin dimiliki oleh
seseorang anak. Fisika sebagai salah satu ilmu dalam
bidang sains merupakan salah satu mata pelajaran yang
biasanya dipelajari melalui pendekatan secara
matematis sehingga seringkali ditakuti dan cenderung
tidak disukai anak-anak karena pada umumnya anak-
anak yang memiliki kecerdasan Logical Mathematical
sajalah yang menikmati fisika itu. Belajar fisika bukan
hanya sekedar tahu matematika, tetapi lebih jauh anak
didik diharapkan mampu memahami konsep yang
terkandung didalamnya, menuliskan kedalam
parameter-parameter atau simbol-simbol fisis,
memahami permasalahan serta menyelesaikan secara
matematis. Tidak jarang hal inilah yang menyebabkan
ketidaksenangan anak didik terhadap mata pelajaran ini

menjadi semakin besar”. Adapun dalam beberapa jurnal
penelitian yang relevan mengenai Strategi
Pembelajaran Berbasis Multiple Intelligences antara
lain, Susanto (2005: 74).

“Penerapan Multiple Intelligences dalam
Pembelajaran” menyatakan beberapa keuntungan yang
dapat diperoleh bila menerapkan Multiple Intelligence
di dalam proses pendidikan yang dilaksanakan yaitu:
(1) Kita dapat menggunakan kerangka Multiple
Intelligences dalam melaksanakan proses pengajaran
secara luas. Aktivitas yang bisa dilakukan seperti
menggambar, mendengarkan musik, melihat suatu
pertunjukan. (2) Dengan menggunakan Multiple
Intelligences, guru menyediakan kesempatan bagi siswa
untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat dan
talentanya; (3) Siswa akan mampu menunjukkan dan
„berbagi‟ tentang kelebihan yang dimilikinya. (4) Pada
saat guru „mengajar untuk memahami‟, siswa akan
mendapatkan pengalaman belajar positif dan
meningkatkan kemampuan untuk mencari solusi dalam
memecahkan persoalan. Lebih lanjut lagi, Campbell &
Burton (Jasmine, 2007: 227) menyatakan “Dengan
menerapkan strategi pembelajaran berbasis Multiple
Intelligences, guru mendapati bahwa minat siswa pada
sains meningkat pesat”.

Menurut Seto Mulyadi (2003), seorang praktisi
pendidikan anak, bahwa suatu kekeliruan yang besar
jika setiap kenaikan kelas, prestasi anak didik hanya
diukur dari kemampuan matematika dan bahasa.
Dengan demikian sistem pendidikan nasional yang
mengukur tingkat kecerdasan anak didik yang semata-
mata hanya menekankan kemampuan logika dan bahasa
perlu direvisi.

Kecerdasan intelektual tidak hanya mencakup
dua parameter tersebut diatas, tetapi juga harus dilihat
dari aspek kinetis, musical, visual spatial, interpersonal,
intrapersonal, dan naturalis (Kompas, 6 Agustus 2003).
Jenis- jenis kecerdasan intelektual tersebut dikenal
dengan sebutan kecerdasan jamak (Multiple
Intelligences) yang diperkenalkan oleh Howard
Gardner pada tahun 1983.

A.
PEMBAHASAN
a. Multiple Intelegences

Howard Gardner adalah seorang psikologi
sekaligus ahli pendidikan. Gardner sangat terkenal
dalam lingkungan pendidikan karena teorinya tentang
multiple intelegences. Selama dua puluh tahun terakhir,
ia bersama-sama rekannya di proyek zero telah
melakukan percobaan dengan menggunakan alat tes,
pelatihan pendidikan, dan penggunaan multiple
intelegences. Gardner juga mengadakan penelitian
mengenai kognisi dan pemakaian symbol-simbol
terhadap  anak-anak normal dan anak-anak berbakat
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yang kedua terhadap orang dewasa yang mengalami
geger otak.

Howard Gardner membagi multiple
intelegence dalam delapan kecerdasan, yakni: (1)
kecerdasan linguistik; (2) kecerdasan logis-matematis;
(3) kecerdasan spasial; (4) kecerdasan musikal; (5)
kecerdasan kinestik; (6) kecerdasan antarpribadi; dan
(7) kecerdasan intrapribadi. Sependapat dengan
Gardner, tentang pembagian multiple intelegence
Padiya (2008) menambahkan satu kecerdasan yakni
eksistensial. Dalam penelitian selanjutnya, Gardner
menambah lagi dua kecerdasan lain yaitu kecerdasan
naturalis dan kecerdasan eksistensial. Winataputra
(2007:55) menyebutkan satu persatu karakteristik
kecerdasan tersebut.
Intelegensi Berbahasa (Linguistik)

Intelegensi berbahasa mencakup kemampuan-
kemampuan berfikir dengan kata-kata, seperti
kemampuan untuk memahami dan merangkai kata dan
kalimat baik lisan maupun tulisan. Karakteristik
individu yang menunjukkan kemampuan dalam
intelegensi berbahasa tampak:
a. Senang membaca buku atau apa saja, bercerita

atau mendongeng;
b. Senang berkomunikasi, berbicara, berdialog,

berdiskusi, dan senang berbahasa asing;
c. Pandai menghubungkan atau merangkai kata-kata

atau kalimat baik lisan maupun tulisan;
d. Senang mendengarkan musik dan pandai.

Intelegensi Logis-Matematis
Intelegensi logis matematis adalah

kemampuan berfikir dalam penalaran atau menghitung,
seperti kemampuan menelaah masalah secara logis,
ilmiah, dan matematis. Karakteristik individu yang
memiliki kemampuan ini adalah:
a. Senang bereksperimen, bertanya, menyusun atau

merangkai teka-teki;
b. Senang dan pandai berhitung dan bermain angka;
c. Senang mengorganisasikan sesuatu, menyusun

skenario;
d. Mampu berfikir logis, baik induktif maupun

deduktif;
e. Senang silogisme;
f. Senang berfikir abstraksi dan simbolis serta

mengoleksi benda-benda.
Intelegensi Visual Spasial

Kemampuan yang termasuk dalam intelegensi
ini adalah kemampuan untuk membayangkan bentuk
suatu obyek. Ciri-ciri yang menunjukkan kemampuan
ini, yakni:
a. Senang merancang gambar, desain dan peka

terhadap citra dan warna;
b. Pandai memvisualisasikan ide dan imajinasinya

aktif;

c. Mudah menemukan jalan dalam ruang,
mempunyai persepsi yang tepat dari berbagai
sudut dan senang membuat rumah-rumahan dari
balok;

d. Mengenal relasi benda-benda dalam ruang.
Intelegensi Musikal

Intelegensi musikal adalah kemampuan
berfikir dengan nada, ritme, irama, dan melodi juga
pada suara alam. Karakteristik individu yang
menunjukkan kemampuan intelegensi musikal, yakni:
a. Pandai mengubah dan menciptakan musik;
b. Senang bernyanyi, bersenandung, dan pandai

memainkan alat musik;
c. Mudah menangkap musik dan peka terhadap

suara dan musik;
d. Dapat membedakan bunyi berbagai alat musik

dan bergerak sesuai irama.
Intelegensi Kinestik Tubuh

Intelegensi kinestik yaitu kemampuan yang
berhubungan dengan gerakan tubuh termasuk gerakan
motorik otak yang mengendalikan dan menggunakan
badan dengan mudah dan cekatan. Karakteristik
individu yang menunjukkan kemampuan dalam
intelegensi kinestik, ialah:
a. Senang menari dan acting, pandai dan aktif dalam

olah raga tertentu, dan mudah berekpresi dengan
tubuh;

b. Mampu memainkan mimic dan cenderung
menggunakan bahasa tubuh;

c. Koordinasi dan fleksibilitas tubuh tinggi;
d. Senang dan efektif berfikir sambil berjalan,

berlari, dan olah raga;
e. Pandai merakit sesuatu menjadi produk;

f. Senang bergerak dan suka kegiatan di luar
rumah.

Intelegensi Intrapersonal
Intelegensi intrapersonal adalah kemmapuan

berfikir untuk memahami diri sendiri, dan melakukan
refleksi diri. Kemampuan yang termasuk di dalam
intelegensi intrapersonal, yaitu:

a. Mampu menilai diri sendiri/intropeksi diri;
b. Mudah mengelola dan menguasai perasaannya

dan sering mengamati dan mendengarkan;
c. Bisa bekerja sendirian dengan baik;
d. Mampu mencanangkan tujuan, menusun cita-

cita dan rencana hidup;
e. Berjiwa independen/bebas, mudah

berkonsentrasi dan keseimbangan diri;
f. Senang mengekpresikan perasaan yang

berbeda dan sadar akan realitas spiritual.
Intelegensi Interpersonal

Intelegensi interpersonal adalah kemampuan
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.
Anak yang mudah memahami orang lain dan
mementingkan relasi, memiliki kecerdasan
interpersonal yang baik. Karakteristik individu yang
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menunjukkan kemampuan dalam intelegensi
interpersonal, yakni:

a. Mampu berorgansasi, menjadi pemimpin
dalam suatu organisasi;

b. Mampu bersosialisasi dan menjadi moderator;
c. Senang permainan berkelompok daripada

individu;
d. Biasanya menjadi tempat mengadu orang lain

dan mudah mengenal;
e. Senang berkomunikasi verbal dan nonverbal;
f. Peka terhadap teman dan suka member

feedback.
Intelegensi Naturaliss

Intelegensi naturalis adalah kemampuan untuk
memahami gejala alam. Karakteristik individu yang
menunjukkan kemampuan dalam intelegnsi naturalis,
ialah: (a) senang terhadap flora dan fauna, bertani,
berkebun, memelihara binatang; (b) pandai melihat
perubahan alam, meramal cuaca, meneliti tanaman; dan
(c) senang kegiatan di alam terbuka.

b. Keterampilan Berkomunikasi
Beraneka ragamnya tingkah laku yang

dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung baik
perbuatan rohani maupun jasmani yang mengakibatkan
terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa
disebut dengan aktivitas belajar. Aktivitas belajar itu
tidak hanya mencakup pada pengetahuan, akan tetapi
juga mencakup sikap dan keterampilan. Sebagimana
yang diungkapkan oleh Poerwadarminta (1995:26)
mengemukakan aktivitas belajar adalah suatu kegiatan
kesibukan yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan
proses pembelajaran.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh siswa
dalam belajar adalah berkomunikasi. Komuniikasi
adalah hubungan kontak antara manusia baik individu
maupun kelompok. Abizar (1988:2) mengemukakan
komunikasi adalah kegiatan pertukaran atau berbagai
informasi (sharing information), dan berbagai
pengalaman antara seseorang dengan orang lain dalam
mengembangkan daya pikir.

Keterampilan komunikasi sangat diperlukan untuk
mencapai keberhasilan dalam belajar. Dengan
keterampilan komunikasi, siswa akan mudah
mengkomunikasikan berbagai hal yang menyangkut
materi pembelajaran, baik secara lisan maupun secara
tulisan. Menurut Poniran (2000:2) komunikasi antar
manusia itu menggunakan alat penghubung berupa
lambing-lambang dalam bentuk bahasa lisan, bahasa
tubuh dan lain-lainnya, sehingga pesan mudah
dimengerti dan dipahami oleh penerima pesan. Apabila
masing-masing pihak yang berkomunikasi mengerti dan
memahami apa yang dimaksud maka hubungan akan
menjadi lancar , demikian sebaliknya. Oleh karena itu
komunikasi merupakan proses pengoperasian isi pesan

berupa lambang-lambang dari pengirim kepada
penerima pesan.

Dalam proses pembelajaran, siswa hendaknya tidak
sekedar menerima informasi, mengingat, dan
menghafal, tetapi siswa dituntut untuk terampil
berbicara, terampil untuk bertanya, mengemukakan
pendapat dan gagasan di muka forum, melibatkan diri
secara aktif, serta memperkaya diri dengan ide-ide.
Prayitno (1997:4) mengemukakan keefektifan belajar
bisa dicapai pada dasarnya ditentukan oleh ke empat
unsur pokok yaitu pengembangan sikap yang positif
terhadap proses belajar, menjalani proses belajar, dan
menyelenggarakan pasca proses belajar. Berdasarkan
pendapat di atas dapat dilihat bahwa salah satu unsur
yang penting agar belajar itu efektif adalah mengikuti
proses belajar dengan baik, sehingga apa yang
diharapkan dari kegiatan belajar itu tercapai. Selama
proses belajar mengajar berlangsung siswa diharapkan
aktif, baik mendengarkan uraian guru, maupun
mencatat hal-hal yang dianggap penting dan juga
memberikan tanggapan-tanggapan, baik berupa saran,
pendapat, maupun pertanyaan. Semua itu adalah untuk
memperjelas semua materi yang telah dipelajari.
Sehingga apabila siswa aktif dalam belajar, maka ia
akan terampil dalam berkomunikasi. Prayitno (1997:26)
mengemukakan bahwa kefektifitan siswa dalam belajar,
tapak apabila siswa memberikan komentar terhadap
materi yang dibahas, bertanya tentang bahan-bahan
yang belum mereka pahami dan berusaha menjawab
pertanyaan yang dilontarkan kepada teman.

Manfaat keterampilan berkomunikasi bagi siswa
dalam proses pembelajaran adalah membantu siswa
memahami informasi dan pesan yang diberikan oleh
guru dalam bentuk materi pelajaran. Selain itu, melalui
keterampilan komunikasi, siswa dapat memberikan
tanggapan, mengemukakan ide dan pendapatnya, serta
berani bertanya dengan baik ketika siswa mengalami
kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Dengan
demikian, keterampilan komunikasi yang baik dari
siswa akan sangat mendukung tercapainya hasil belajar
yang maksimal.

Agar mampu memulai, mengembangkan dan
memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan
produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki
sejumlah keterampilan dasar berkomunikasi. Menurut
Johnson (dalam Supratiknya, 1995), beberapa
keterampilan dasar yang dimaksud adalah 1) harus
mampu saling memahami, 2) harus mampu
mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara tepat
dan jelas, 3) mampu saling menerima dan saling
memberikan dukungan atau saling menolong, 4)
mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk
masalah antar pribadi lain yang muncul dalam
komunikasi dengan orang lain.

Fenomena yang terjadi di lapangan diketahui
bahwa terdapat beberapa siswa yang tidak terampil
berkomunikasi dengan baik dalam kegiatan
pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperolehnya
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belum maksimal, siswa sulit untuk bersikap terbuka
kepada orang lain, ketika orang lain bertanya siswa
tidak bisa menjawab, siswa tidak dapat menciptakan
komunikasi yang akrab dengan orang lain terutama
dengan teman di dalam kelas sehingga apabila
ditemukan masalah dalam belajar maka siswa akan sulit
bekerjasama dan berdiskusi dengan teman.

Terdapat siswa yang tidak dapat
mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya secara
tepat dan jelas, misalnya dalam mengemukakan
pendapat dalam diskusi disebabkan oleh siswa tidak
mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain
dalam diskusi. Selain itu, terdapat siswa yang tidak
terampil bertanya ketika ia tidak memahami materi
pelajaran yang telah diberikan guru, dan ketika diberi
kesempatan bertanya oleh guru, siswa tidak bisa
menjawab pertanyaan secara tepat, jelas dan lancar.
Dalam diskusi kelas, siswa tidak terampil
mengemukakan ide dan gagasan yang hendak dicapai
sesuai dengan sasaran diskusi, siswa tidak mampu
mengemukakan ide-ide yang cemerlang saat diskusi
berlangsung, siswa hanya bisa mengemukakan ide-ide
secara tertulis tetapi apabila diminta mengemukakan
ide-idenya secara lisan siswa tersebut tidak bisa, dan
siswa tidak mampu menanggapi pendapat temannya.

PENUTUP
Simpulan
1. Howard Gardner membagi multiple

intelegence dalam delapan kecerdasan, yakni:
(1) kecerdasan linguistik; (2) kecerdasan logis-
matematis; (3) kecerdasan spasial; (4)
kecerdasan musikal; (5) kecerdasan kinestik;
(6) kecerdasan antarpribadi; dan (7)
kecerdasan intrapribadi. Sependapat dengan
Gardner, tentang pembagian multiple
intelegence Padiya (2008) menambahkan satu
kecerdasan yakni eksistensial. Dalam
penelitian selanjutnya, Gardner menambah
lagi dua kecerdasan lain yaitu kecerdasan
naturalis dan kecerdasan eksistensial.
Winataputra (2007:55) menyebutkan satu
persatu karakteristik kecerdasan tersebut.

2. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses
penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau
lambang yang melibatkan dua orang atau lebih
yang terdiri atas pengirim (komunikator) dan
penerima (komunikan) dengan maksud untuk
mencapai tujuan bersama mengenai masalah
atau persoalan masing-masing pihak.
Selanjutnya komunikasi yaitu suatu proses
interaksi yang didalamnya terdapat maksud
saling melengkapi, memperbaiki, dan
memahami persoalan-persoalan yang dialami
oleh personil teriibat dalam komunikasi
tersebut. Dengan demikian dapatlah dipahami
bahwa komunikasi tidak sekedar media
penyampaian pesan belaka (yang mungkin

menguntungkan salah satu pihak saja)
melainkan lebih kepada jalinan antar personal
(pribadi) antar pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya.
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Abstrak

Mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan mata pelajaran dasar keahlian
yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam mempelajari mata pelajaran keahlian. Selama ini proses
pembelajaran disekolah khususnya SMK masih belum maksimal dalam meningkatkan pemahaman konsep
siswa, sehingga perlu kajian teoritis mengenai pengaruh model advance organizer berupa concept map
untuk meningkatkan pemahaman konsep ditinjau dari pengetahuan awal. Metode penelitian yang
digunakan adalah kajian pustaka sehingga hasil penelitian berupa teoritis. Hasil studi pustka didapatkan
bahwa: (1) model pembelajaran advance organizer berupa concept map mampu meningkatkan
pemahaman siswa; (2) tingkatan pengetahuan awal siswa secara positif mempengaruhi pemahaman
konsep siswa; (3) pemahaman konsep siswa dengan pengetahuan awal tinggi akan tumbuh dengan pesat,
sedangkan pemahaman konsep siswa dengan pengetahuan awal rendah akan tumbuh lambat. Kajian
teoritis ini masih perlu ditindak lanjuti dengan penelitian secara empiris untuk mendapatkan untuk
medapatkan kesesuian dengan kajian teori.

Kata Kunci: Advance organizer,Concept map,Pemahaman konsep, Pengetahuan awal

Abstract

Physics in vocational high schools is the basic of expertise that is expected to be the basis of the study the
subjects of expertise. During this process, especially vocational high school learning is not maximized in
enhancing students' understanding of the concept, so it needs a theoretical study on the effect of advance
organizer models in the form of concept map to improve the understanding of the concept in terms of
prior knowledge. The method used is a literature review that results in the form of theoretical research.
The results of the literature study (theoretical) found that: (1) Advance organizer in the form of concept
map is able to enhance students' understanding; (2) the level of students 'prior knowledge to positively
affect students' understanding of concepts; (3) understanding of the concep students with high prior
knowledge will grow exponentially, while understanding the concep students with low prior knowledge
will grow slowly. This theoretical studies still need to be followed up by empirical research to get to
obtain conformity with the study of theory.

Keyword: Advance organizer,Concept map,Understanding of concept, Priro-Knowladge

PENDAHULUAN
Mata pelajaran fisika di Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) merupakan mata pelajaran dasar

keahlian yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam
mempelajari mata pelajaran keahlian sehingga sudah
semestinya fisika dipahami dengan baik oleh siswa.
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Namun, secara umum banyak siswa SMK yang
mengalami kesulitan dalam mempelajari dan memahami
konsep fisika. Konsep fisika yang terlalu abstrak
membuat siswa kesulitan dalam memahami materi
pelajaran dan  menganggap bahwa materi pelajaran
fisika sulit untuk dipelajari (Salleh, 2011) serta menjadi
salah satu alasan mengapa motivasi siswa dalam
mengerjakan tugas fisika sangat rendah (Jerabek &
Holubova, 2009).

Kemampuan memahami konsep fisika merupakan
salah satu kemampuan yang penting dan harus dimiliki
oleh siswa. Pemahaman konsep adalah aspek kunci dari
pembelajaran. Salah satu tujuan pengajaran yang
penting adalah membantu siswa memahami konsep
utama dalam suatu subjek, bukan sekedar mengingat
fakta yang terpisah-pisah (Santrock, 2008). Pemahaman
konsep juga berkaitan dengan pengetahuan tentang
besaran serta hubungan antara besaran yang satu dengan
yang lain (Streveler, dkk., 2008). Siswa dikatakan
memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik,
jika siswa bisa menerapkan konsep yang telah
diperolehnya untuk menyelesaikan permasalahan yang
sederhana sampai dengan kompleks, serta mampu
mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya.

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang
menangkap makna dari suatu konsep atau objek tertentu
yang diamati. Seseorang dikatakan paham bila tidak
sekedar ingat, namun mampu menjelaskan bagaimana
serta mengapa suatu fenomena terjadi. Menurut
Anderson & Krathwohl (2001), pemahaman merupakan
suatu proses membangun makna dari jenis fungsi yang
berbeda, baik berupa tulisan maupun grafik.
Pemahaman merupakan kemampuan menangkap materi
yang disajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti
dan mampu memberikan interpretasi serta
mengklarifikasikannya. Indikator-indikator yang
digunakan sebagai acuan dalam proses memahami
konsep-konsep pelajaran yang dilakukan oleh siswa,
yaitu menginterpretasi (interpreting), memberikan
contoh (exemplifying), mengklasifikasikan (classifying),
merangkum (summarizing), menduga (inferring),
membandingkan (comparing), dan menjelaskan
(explaning).

Proses pembelajaran yang fokus pada guru harus
dikurangi dan tidak cocok lagi digunakan dalam
pembelajaran fisika yang mengutamakan penanaman
konsep. Pengajaran dan pembelajaran yang sukses
bergantung pada penggunaan metode pembelajaran yang
benar dan kegiatan pembelajaran melibatkan banyak
indera belajar (Wachanga & Mwangi, 2004). Diperlukan
perencanaan yang sistematis dari guru yang memuat
bagaimana mengelola proses pembelajaran agar siswa
dapat memahami konsep yang lebih baik dan efisien
serta pembelajaran lebih bermakna (Rahayu, 2012).
Pembelajaran fisika disekolah seharusnya menjadi suatu

kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung dalam
proses pembentukan konsep fisika sehingga akhirnya
dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Upaya untuk
meningkatkan salah satunya dengan membuat variasi
pembelajaran di kelas. Diperlukan suatu pendekatan,
model, atau metode pembelajaran yang tepat sehingga
diharapkan pembelajaran menjadi lebih bermakna serta
siswa menjadi lebih memahami konsep fisika yang telah
dipelajari.

Salah satu cara yang dapat menignkatkan
pemahaman konsep fisika yang bervariasi adalah model
pembelajaran advance organizer. Penyajian advance
organizer dapat dianggap semacam pertolongan mental
dan disajikan sebelum materi baru. Advance organizer
diperlukan untuk memperjelas konsep-konsep sains
(fisika) yang harus dicapai oleh siswa (Atomatofa,
2013) dan menjadi kerangka kerja yang memungkinkan
siswa belajar ide-ide atau informasi baru dan
menghubungkan ide-ide baru ini dengan struktur
kognitif yang sudah ada (Shihusa & Keraro, 2009).
Tujuan utama advance organizer adalah memberi siswa
informasi yang mereka butuhkan untuk mempelajari
pelajaran atau membantu mereka dalam mengingat dan
menerapkan pengetahuan yang telah mereka miliki.

Advance organizer terbukti memiliki kelebihan
dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu memungkinkan
siswa menunjukkan hasil yang positif dalam
meningkatkan hasil belajar (Domin, 2008; Githua &
Nyabwa, 2007; Gurlitt, J., dkk., 2012; Lin & Chan,
2007; Mondal, 2013; Rahayu, 2012;  Wachanga, S.W.,
dkk., 2013),  dan pemahaman konsep (Atomatofa, 2013;
Ifamuyiwa, 2011).

Penyajian Advance organizer dapat menggunakan
berbagai macam bentuk, salah satunya adalah dalam
bentuk concept map yang diciptakan oleh Novak untuk
mengambil makna dari informasi dan dapat memegang
peranan penting dalam belajar bermakna. Concept map
adalah pengelola grafis yang memungkinkan untuk
mempresentasikan kerangka konseptual tentang suatu
bidang pengetahuan atau bagaimana hubungan antar
konsep serta  mengorganisir struktur kognitif yang
membangun konsep tersebut (Valadares, 2013) juga
dapat membantu siswa untuk menjelaskan konsep dan
hubungan tanpa harus menulis dalam bentuk teks yang
panjang (Sharma, L., dkk.., 2013). ). Oleh sebab itu,
dalam hal ini alternatif pembelajaran yang dapat
digunakan untuk membuat belajar menjadi lebih
bermakna adalah model pembelajaran advance
Organizer yang dalam implikasinya menggunakan
concept map.

Penggunaan Concept Maps dalam proses belajar
mengajar di kelas dapat mengurangi kepasifan siswa dan
memacu peningkatan minat serta partisipasi mereka
dalam proses belajar mengajar yang bermakna
(Valadares, J., Fonsca, F., & Soares, M.T., 2004),
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perhatiannya akan lebih besar dan menjadi lebih
berminat untuk melibatkan diri dalam proses belajarnya
sendiri. Concept maps juga memiliki dampak yang
signifikan terhadap prestasi dan retensi siswa (Asan,
2007; Ezeudu, 2013).  Dahar (1989) juga menyatakan
bahwa concept maps (peta konsep) diterapkan untuk
berbagai tujuan, yaitu: (1) menyelidiki apa yang telah
diketahui siswa, (2) menolong siswa belajar bagaimana
belajar, (3) mengungkapkan konsepsi salah
(misconception) yang terjadi pada siswa, (4) alat
evaluasi. Selama pembelajaran dengan menggunakan
Concept Maps, siswa dapat membangun hubungan antar
konsep-konsep materi pokok secara individu maupun
kelompok dan dengan  mengungkapkan konsep-konsep
dan proposisi-proposisi yang dimiliki seseorang, maka
guru dan siswa, demikian pula siswa dan siswa dapat
mengadakan diskusi untuk saling mengemukakan
mengapa suatu hubungan proposisional itu baik atau
sahih

Joyce dan Weil (2009) merumuskan struktur/
sintaks dari model Advance Organizer terdiri dari tiga
tahap yaitu: Tahap pertama, presentasion of advance
organizer atau pengorganisasian awal. Tahap kedua,
presentasion of learning task or material atau
presentasi tugas pembelajaran atau materi. Tahap
terakhir adalah tahap ketiga. Strengthening cognitive
organization atau memperkuat pengolahan kognitif
siswa yang sudah ada

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

metode  penelitian deskriptif, yaitu metode yang
digunakan untuk membahasa suatu permasalahan
dengan menggunakan cara mengumpulkan data,
menyusun atau mengklasifikasinya, menganalisis, dan
menginterpretasikannya. Metode deskriptif analisis
dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta
yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-
mata menguraikan, melainkan juga memberikan
pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi
kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data
dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-
dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun
elektronik. Tahap-tahap penelitian yang digunakan
adalah: (1) Tahap persiapan, yaitu mengumpulkan dan
mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan
dengan masalah yang sedang diteliti, melakukan
pencarian data melalui media internet, mengumpulkan
teori-teori yang menunjang penelitian. (2) Tahap
pelaksanaan, data yang telah dikumpulkan pada tahap
persiapan dijadikan data mentah. Kemudian dilakukan
analisis terhadap data tersebut untuk menguji
keakuratan data. Setelah tahap analisis selesai, data ini

akan dijadikan data utama. (3) Tahap pengolahan data,
penulis menyusun dan mengolah data utama, kemudian
mengklasifikasikannya bedasarkan makna dan
penggunaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh model pembelajaran advance organizer
berbantuan Concept Maps terhadap pemahaman
siswa

Model pembelajaran advance organizer berbantuan
concept maps ini akan dilaksanakan menggunakan
sintaks yang ada pada pembelajaran advance organizer.
Sintaks pembelajaran yang terdiri dari tiga langkah,
yaitu: (1) presentasi advance organizer, (2) presentasi
tugas atau materi pembelajaran, (3) memperkuat
susunan kognitif (Joyce, dkk., 2009).  Penyajian
advance organizer dalam bentuk concept maps
memungkinkan untuk mempresentasikan kerangka
konseptual tentang suatu bidang pengetahuan atau
bagaimana hubungan antar konsep serta mengorganisir
struktur kognitif yang membangun konsep tersebut.
Advance organizer diperlukan untuk memperjelas
konsep-konsep fisika yang harus dicapai oleh siswa.
Dalam model pembelajaran advance organizer
berbantuan concept maps, siswa akan diberikan
informasi awal yang dibutuhkan untuk mempelajari
atau membantu dalam mengingat dan menerapkan
pengetahuan yang mereka miliki dalam bentuk concept
maps, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh
terhadap pemahaman konsep siswa.

Pengaruh pengetahuan awal terhadap pemahaman
konsep siswa

Setiap individu memiliki pengetahuan awal yang
berbeda-beda. Perbedaan pengalaman akademik dan
non akademik sebelumnya berakibat terhadap
perbedaan pengetahuan awal siswa disamping juga
karena setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang
berbeda. Pada  proses pembelajaran dikelas, perbedaan
pengetahuan awal siswa merupakan sumber perbedaan
yang sangat penting karena pengetahuan awal ini
merupakan dasar dari pengetahuan selanjutnya yang
akan dipahami oleh siswa. Ketika siswa memiliki
pengetahuan prosedural dan deklaratif lebih kuat dalam
sebuah topik, mereka mampu mempelajari informasi
baru lebih baik dalam topik itu

Pengetahuan awal biasanya umumnya bersifat
resisten, oleh karena itu pengetahuan awal siswa harus
benar-benar diperhatikan sebelum pembelajaran
dimulai. Pengetahuan awal siswa merupakan gagasan-
gagasan yang terbentuk dari pembelajaran informal
dalam proses memahami pengalaman sehari-hari.
Sebagian besar dari gagasan-gagasan ini lebih bersifat
sebagai pengetahuan sehari-hari daripada sebagai
pengetahuan ilmiah.
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Pengetahuan awal berpengaruh langsung dan tak
langsung terhadap proses pembelajaran. Secara
langsung, pengetahuan awal dapat mempermudah
proses pembelajaran. Secara tidak langsung,
pengetahuan awal dapat mengoptimalkan kejelasan
materi-materi pembelajaran dan meningkatkan efisiensi
penggunaan waktu belajar dan pembelajaran. Selain itu,
pengetahuan awal mempengaruhi perasaan siswa dalam
menilai informasi yang dipresentasikan dalam sumber-
sumber belajar dalam kelas. Model pembelajaran tidak
dapat mencapai hasil yang optimal bila kurang
memperhatikan pengetahuan awal siswa. Belajar
merupakan suatu proses aktif dalam membentuk
pengertian. pengetahuan awal yang dimiliki seseorang
sangat berperan penting dalam pembentukan
pengetahuan ilmiah selama proses pembelajaran
berlangsung. Oleh karena itu, pengetahuan awal perlu
digali oleh guru guna memunculkan pengetahuan yang
dibentuk oleh siswa..

Tingkatan pengetahuan awal secara positif
mempengaruhi pemahaman konsep siswa terhadap
masalah atau persoalan yang dihadapi. Siswa yang
memiliki pengetahuan awal tinggi akan lebih banyak
memiliki jawaban untuk menjawab permasalah yang
dihadapi daripada siswa yang memiliki pengetahuan
awal rendah.

Interaksi antara model pembelajaran advance
organizer berbantuan concept maps dan
pengetahuan awal

Model pembelajaran advance organizer yang
dianggap sebagai pertolongan mental dan disajikan
sebelum materi baru. Model pembelajaran ini akan
membantu mengorganisir pengetahuan yang sudah
dimiliki sebelumnya dan menyiapkan diri untuk
mempelajari materi baru yang akan diajarkan. Model
advance organizer akan membantu siswa untuk merasa
siap dan memahami apa yang harus dipelajari dan bisa
mengaitkan konsep-konsep dalam materi fisika dengan
bantuan concept map yang diberikan pada tahap awal
pembelajaran. Pada penerapan model advance organizer
ini, siswa yang memiliki pengetahuan awal tinggi
berpeluang untuk menyelesaikan persoalan dan
memahami konsep secara mandiri dengan dibantu oleh
concept maps sebagai advance organize. Sedangkan
siswa yang memiliki pengetahuan sedang dan rendah
akan menyelesaikan masalah dan memahami konsep
juga dengan bantuan concept maps sebagai advance
organizer dan bantuan bantuan guru dan dari siswa yang
memilki pengetahuan awal tinggi. Kondisi semacam ini,
pemahaman siswa dengan pengetahuan awal tinggi akan
tumbuh dengan pesat, sedangkan pemahaman siswa
dengan pengetahuan awal rendah akan tumbuh lambat.

PENUTUP
Simpulan

Dari studi pustaka yang dilakukan dapat disimpulkan
bahwa: (1) model pembelajaran advance organizer
berupa concept map mampu meningkatkan pemahaman
siswa; (2) tingkatan pengetahuan awal siswa secara
positif mempengaruhi pemahaman konsep siswa; (3)
pemahaman konsep siswa dengan pengetahuan awal
tinggi akan tumbuh dengan pesat, sedangkan
pemahaman konsep siswa dengan pengetahuan awal
rendah akan tumbuh lambat.

Saran
Penelitian ini adalah kajian teoritis yang perlu

dibuktikan melalui penelitian empirik di kelas. Untuk
melakukan penelitian secara empirik diperlukan
persiapan yang matang untuk mendapatkan hasil yang
bagus.

DAFTAR PUSTAKA
Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. 2001. A

Taxonomy for Learning, Teaching, and
Assesing. A Revision of Bloom’s Taxonomy of
Educational Objectives. New York: Addision
Wesley Longman.

Asan, A. 2007. Concept Mapping in Science Class: A
Case Study of fifth grade students. Educational
Technology & Society, 10 (1), 186-195.

Atomatofa, R. 2013. Effects of advanced organizers on
attainment and retention of students’ concept of
gravity in Nigeria. International Journal of
Research Studies in Educational Technology,
Vol. 2, No. 1, 81-90.

Dahar, R. W. 1989. Teori-Teori Belajar. Erlangga.
Jakarta.

Domin, D. S. 2008. Using an advance organizer to
facilitate change in students’ conceptualisation
of the role of creativity in science. Chemistry
Education Research and Practice, Vol. 9, 291-
300.

Ezeudu, F. O. 2013. Influence of Concept Maps on
Achievement Retention of Senior Secondary
School Students in Organic Chemistry. Journal
of Education and Practice, Vol. 4, No. 19.

Githua, N. B. & Nyabwa A. R. 2007. Effects of
Advance Organizer Strategy during Instruction
on Secondary School Students’ Mathematics
Achievement in Kenya’s’ Nakuru District.
International Journal of Science and
Mathematics Education, Vol. 6, 439-457.

Gurlitt, J., dkk. 2012. Differently structured advance
organizers lead to different initial schemata and
learning outcomes. Instr Sci, Vol.40, 351-386.
Springer.



749

Ifamuyiwa, A. S. 2011. The effect of behavioural
objectives on students’ achievement in senior
secondary school mathematics instructions when
used as advance organizers. American Journal of
Scientific and Industrial Research, Vol. 2, No. 2,
129-135.

Jerabek, O. & Holubova, R., 2009. Secondary School
Students and physics Tasks. Problems of
Education in the 21st Century, vol. 17. (online),
diakses 16 Pebruari 2014.

Joyce, dkk. 1989. Models  of Teaching. Terjemahan
Fawaid, A. & Mirza, A. 2009. Yogykarta:
Pustaka Pelajar

Lin, H., & Chen, T. (2006). Decreasing cognitive load
for novice EFL learners: Effects of question and
descriptive advance organizers in facilitating
EFL learners' comprehension of an animation-
based content lesson. System: An International
Journal of Educational Technology and Applied
Linguistics,34(3), 416-431

Mondal, B. C., 2013. A Comparative Study for
Teaching Chemistry Through Inductive
Thinking Model and Advanced Organizer
Model. International Journal on New Trends in
Education and Their Implications, vol. 4, Issue
3, Article 02, 10-20.

Rahayu, S. 2012. Pengembangan Model Pembelajaran
Advance Organizer Untuk Meningkatkan
Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Pokok
Bahasan Koloid. Journal of Innovative Science
Education, Vol. 1, No.1.

Salleh, M. K. & Abdullah. 2008. Malaysian Secondary
Physics Teachers’ Perception toward the
Teaching and Learning of Archimedes’
Principle. AIP Conference Proceedings.
5/20/2008, Vol. 1017 Issue 1.

Santrock. J. W. 2011. Educational Pyschology.
McGraw-Hill Higher Education:  New York.

Sharma, L., Harsana, G. & Sharma, K. 2013. Study of
Effectiveness of Using Concept Maps in Science
among VI Grade Students. International Journal
of Scientific and Research Publications, Volume
3, Issue 4.

Shihusa, H & Keraro, F. N. 2009. Using advance
organizers to enhance students’ motivation in
learning biology. Eurasia Journal of
Mathematics, Science andTechnology
Education, Vol. 5, No. 4,  413-420.

Streveler, R. A., dkk. 2008. Learning Conceptual
Knowledge in The Engineering Sciences:
Overview and Future Research Directions.
Journal of Engineering Education, (Online), 97:
279-294.

Valadares, J. 2013. Concept maps and the meaningful
learning of science. Journal for Educators,
Teachers and Trainers, Vol. 4, pp. 164 – 179.

Wachanga, S. W., Arimba, A.M. & Mbugua, Z.K.
2013. Effects of Advance Organizer Teaching
Approach on Secondary School Students’
Achievement in Chemistry in Maara District,
Kenya. International Journal of Social Science
& Interdisciplinary Research, vol. 2 (6), 24-36.





751

saat mengkomunikasikan terkesan tidak paham akan
materi yang disampaikan. Siswa  yang secara konsep
tidak menguasai, ketika mengkomunikasikan
pemahaman serta idenya, maka yang diinformasikan
akan semakin tidak dipahami orang lain justru terkesan
melenceng dari materi yang akan disampaikan.

Hasil pengamatan terhadap siswa SMP Darussyahid
Sampang, memperlihatkan  bahwa siswa di SMP
Darussyahid Sampang, kesulitan dalam
mengkomunikasikan hasil diskusi ataupun ide. Hal ini
ditandai ketika siswa diberi kesempatan menyampaikan
ide dan gagasannya, membutuhkan waktu yang lama
untuk terjadinya komunikasi antara siswa dalam satu
kelompok maupun antara siswa dengan siswa lain
dalam kelas. Siswa terkesan malu-malu dan tidak berani
bertanya, menanggapi ataupun mengeluarkan idenya.
Salah satu penyebabnya karena mereka tidak terbiasa.

Komunikasi adalah indikator pemahaman siswa
terhadap suatu materi ajar, hal ini didukung oleh
Mumme & Shepherd (dalam Mc Kenzie: 2001:10
dalam Zulva: 2013: 3) yang menyadari bahwa bahasa
sebagai katalisator dalam pemahaman siswa. Ia
berpendapat bahwa komunikasi membantu untuk: (1)
meningkatkan pemahaman, (2) memperkokoh beberapa
pemahaman yang didiskusikan, (3) memperkuat
pembelajaran oleh siswa, (4) mengembangkan
lingkungan belajar yang nyaman, (5) membantu guru
untuk mengetahui pemikiran siswa sehingga dapat
digunakan sebagai panduan menentukan arah
pengajaran.

Menurut Widodo dalam Aidah (2007:3)
menyatakan bahwa keterampilan komunikasi
merupakan keterampilan yang harus mendapatkan
perhatian lebih dari pengajar karena dengan
keterampilan ini siswa dapat menggali informasi
sebanyak-banyaknya dan dapat menyampaikan
informasi secara lisa maupun tulisan .

Keterampilan mengkomunikasikan sebagai salah
satu pengembangan sosial (Mulyana, 2012 dalam Zulfa,
2013) dapat dilatihkan dan dikembangkan di dalam
kelas dengan model pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif ditujukan untuk mencapai
setidak-tidaknya   tiga tujuan pembelajaran penting,
yaitu hasil belajar siswa, penerimaan terhadap
perbedaan individu dan pengembangan keterampilan
sosial. (Arends, 2001: 315).

Model Pembelajaran kooperatif, terdiri dari 4
pendekatan, yaitu STAD, jigsaw, investigasi kelompok
(IK) dan pendekatan struktural. (Ibrahim 2005b: 29).
Pendekatan struktural menekankan pada penggunaan
struktur yang dirancang untuk mempengaruhi pola
interaksi siswa.  Struktur yang dimaksudkan sebagai
alternative terhadap struktur kelas konvensional adalah
resitasi, yakni guru mengajukan pertanyaan kepada
seluruh kelas dan siswa memberikan jawaban setelah

mengangkat tangan dan ditunjuk.  Struktur ini
menghendaki siswa untuk bekerja saling membantu
dalam kelompok kecil (kelompok dicirikan sebagai
kelompok kooperatif) (Ibrahim. 2005b: 25).  Struktur
yang dikembangkan untuk meningkatkan perolehan isi
akademik (pengetahuan), dan struktur yang dirancang
untuk mengajarkan keterampilan social ataupun
keterampilan kelompok.  Salah satu struktur yang
terkenal adalah think-pair-share.

Maka untuk permasalahan yang bisa dibahas dari
artikel ini adalah: (1) bagaimanakah pembelajaran
model kooperatif type think-pair-share?(2) Mengapa
model kooperatif type think-pair-share dapat
melatihkan komunikasi dan hasil belajar? (3) Apakah
semua konsep fisika sesuai untuk model kooperatif
type think-pair-share?

PEMBAHASAN
Pembelajaran Kooperatif type think-pair-share

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu model
pembelajaran yang berdasarkan faham konstruktivis.
Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar
dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil
yang tingkat kemampuannya berbeda.  Penyelesaian
tugas kelompok menuntut setiap siswa anggota
kelompok harus saling bekerja sama dan saling
membantu untuk memahami materi pelajaran.
Pembelajaran kooperatif dikatakan belum selesai proses
belajarnya jika salah satu teman dalam kelompok belum
menguasai bahan pelajaran.

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif sebagai
berikut (Lungdren, 1994): (1)Para siswa harus memiliki
persepsi bahwa mereka “tenggelam atau berenang
bersama” (2)Para siswa harus memiliki tanggung jawab
terhadap siswa atau peserta didik lain dalam
kelompoknya dan bertanggung jawab terhadap diri
sendiri ketika mempelajari materi yang dihadapi.
(3)Para siswa harus berpandangan bahwa mereka
semua memiliki tujuan yang sama (4)Para siswa
membagi tugas dan berbagi tanggung jawab diantara
para anggota kelompok. (5)Para siswa diberikan satu
evaluasi atau penghargaan yang ikut berpengaruh
terhadap evaluasi kelompok. (6)Para siswa berbagi
kepemimpinan sementara mereka memperoleh
keterampilan bekerjasama selama belajar. (7)Setiap
siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara
individual materi yang ditangani dalam kelompok
kooperatif.

Pada pembelajaran kooperatif diajarkan
keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja
sama dengan baik di dalam kelompoknya.
Keterampilan-keterampilan tersebut menjadi pendengar
yang baik, siswa diberi lembar kegiatan yang berisi
pertanyaan, atau tugas yang direncanakan untuk
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diajarkan.  Selama kerja kelompok tugas anggota
kelompok adalah mencapai ketuntasan. (Slavin, 1995).

Think Pair Share (TPS) atau berpikir
berpasangan berbagi adalah jenis pembelajaran yang
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa.
Strategi think pair share (TPS) timbul dari penelitian
tentang cooperative learning dan wait-time.
Pendekatan ini awalnya dikembangkan oleh Frank
Lyman dan rekan-rekannya di University of Maryland.
Mnurut Arends (2008: 15) pendekatan ini menantang
asumsi bahwa semua resitasi atau diskusi perlu
dilakukan dalam setting seluruh kelompok, dan
memiliki prosedur built in untuk memberikan lebih
banyak waktu kepada siswa untuk berfikir, untuk
merespon dan untuk saling membantu.

Lebih lanjut (Arends, 2008:15) menjelaskan
langkah-langkah atau fase Think Pair Share (TPS)
sebagai berikut: (1) Langkah 1:  berpikir (thinking).
Guru mengajukan suatu pertanyaan atau isu yang
terkait dengan pelajaran dan meminta siswa-siswanya
untuk menggunakan waktu beberapa menit untuk
memikirkan sendiri tentang jawaban isu tersebut.
Siswa perlu diajari bahwa berbicara tidak menjadi
bagian dari waktu berfikir. Kelebihan dari tahap ini
adalah adanya “think time”  atau waktu berpikir yang
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir
mengenai jawaban mereka sendiri sebelum pertanyaan
tersebut dijawab oleh siswa lain.  Selain itu guru dapat
mengurangi masalah dari adanya siswa yang
mengobrol, karena tiap siswa memiliki tugas untuk
dikerjakan sendiri. (2)Langkah 2: berpasangan
(pairing). Setelah itu guru meminta siswa untuk
berpasang-pasangan dan mendiskusikan segala yang
sudah mereka pikirkan.  Interaksi selama periode ini
dapat berupa saling berbagi jawaban bila pertanyaan
yang diajukan atau berbagi ide bila sebuah isu tertentu
diidentifikasi.  Biasanya, guru memberikan waktu lebih
dari empat atau lima menit untuk berpasangan. Hal ini
penting karena siswa mulai untuk membangun
pengetahuan mereka dalam diskusi ini, selain untuk
mengetahui apa yang mereka dapat lakukan dan belum
diketahuinya. (3) Langkah 3:  berbagi (sharing). Pada
langkah terakhir ini, guru meminta pasangan-pasangan
siswa untuk berbagi sesuatu yang sudah dibicarakan
bersama pasangannya masing-masing dengan seluruh
kelas.  Lebih efektif bagi guru untuk berjalan
mengelilingi ruangan, dari satu pasangan ke pasangan
yang lain sampai sekitar seperempat  atau separuh
pasangan berkesempatan melaporkan hasil diskusi
mereka. Langkah ini merupakan penyempurnaan dari
langkah-langkah sebelumnya, karena pada langkah ini
semua kelompok menjadi lebih memahami mengenai
penyelesaian tugas yang diberikan berdasarkan
penjelasan kelompok yang lain.  Hal ini juga bertujuan
agar siswa benar-benar mengerti ketika guru

memberikan koreksi maupun penguatan di akhir
pembelajaran.

Secara umum teknik pelaksanaannya seperti
pembelajaran pada umumnya yang dapat dirinci sebagai
berikut:  pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup.
Pendahuluan mencakup memotivasi siswa dan
menyampaikan tujuan.  Kegiatan inti terdiri dari guru
menyajikan informasi, guru meminta siswa
mengerjakan LKS secara individu (langkah think),
siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai
jawaban tugas yang telah dikerjakan (langkah pair),
seperempat pasangan siswa yang memiliki hasil yang
menarik dipanggil untuk berbagi pendapat kepada
seluruh siswa di kelas (langkah share), dan guru
memberikan kuis secara individu.  Penutup terdiri dari
memberikan penghargaan kepada siswa yang meraih
nilai kuis tertinggi, merefleksi kembali materi yang
telah dipelajari dan memberikan PR.

Tabel 1. Langkah-langkah Pembelajaran Kooperatif
dengan Pendekatan Struktural Think Pair Share

(TPS)
Langkah

TPS
Proses Pembelajaran

Pendahuluan
Guru mengingat kembali materi
prasyarat/ materi yang telah dibahas pada
pertemuan sebelumnya.

Guru memotivasi siswa agar timbul rasa
ingin tahu tentang materi yang akan
dibahas

Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

thinking

Pairing

sharing

Kegiatan inti
Guru menginformasikan kegiatan
pembelajaran dengan model
pembelajaran kooperatif dengan
pendekatan structural TPS

Guru memberikan Lembar Kerja Siswa
(LKS) kepada seluruh siswa dan
meminta siswa mengerjakan LKS
tersebut secara individual

Guru Meminta siswa untuk berpasangan
dengan teman sebangku

Siswa berdiskusi dengan pasangannya
mengenai jawaban tugas yang telah
dikerjakan dan guru membimbing siswa

Beberapa pasang siswa (seperampat dari



753

Langkah
TPS

Proses Pembelajaran

pasangan-pasangan) yang memiliki hasil
yang menarik dipanggil untuk berbagi
pendapat kepada seluruh siswa di kelas
dengan dipandu oleh guru, dan siswa
yang lain member tanggapan

Guru member kuis secara individu
Penutup
Guru memberikan penghargaan kepada
siswa yang meraih nilai kuis tertinggi.

Guru merefleksikan kembali materi yang
telah dipelajari

Guru memberikan PR

Dalam pendekatan structural TPS, pemberian
penghargaan atas keberhasilan kelompok dilakukan
melalui dua tahapan perhitungan, yaitu: (1) skor
perkembangan individu, (2) skor perkembangan
kelompok.

Terdapat tiga langkah dalam menentukan skor
perkembangan individual, yaitu: (1) Menetapkan skor
dasar, yakni setiap siswa diberikan skor berdasarkan
skor kuis yang lalu (2) Menghitung skor kuis terkini,
yakni siswa memperoleh sejumlah poin untuk kuis yang
berkaitan dengan pelajaran terkini. (3) Menghitung skor
perkembangan, yakni siswa mendapat poin
perkembangan yang besarnya ditentukan dari apakah
skor kuis terkini mereka menaymai atau melampaui
skor dasar mereka (mengunakan skala pada tabel skor
perkembangan)

Tabel 2 Skor Perkembangan

Skor kuis
Skor

perkembangan
Lebih dari 10 poin di bawah skor
dasar

0

10 poin di bawah sampai 1 poin di
bawah skor dasar

10

Skor dasar sampai 10 poin di atas
skor dasar

20

Lebih dari 10 poin di atas skor dasar 30
Pekerjaan sempurna (tanpa
memperhatikan skor dasar)

30

Skor perkembangan kelompok diperoleh dari rata-
rata skor perkembangan anggota kelompok.
Penghargaan terhadap prestasi kelpompok
dikategorikan dalam tiga tingkatan. (Ibrahim, 2005:
62). Kelompok baik, jika kriteria skor rata-rata
kelompok 15-19. Kelompok hebat, jika kriteria skor
rata-rata kelompok 2—24. Kelompok super, jika

kriteria skor rata-rata kelompok 25-30. Untuk
kelompok dengan rata-rata skor perkembangan < 15
tidak mendapat penghargaan.

Pembelajaran type think-pair-share dapat
melatihkan komunikasi dan hasil belajar.

Secara teori, pembelajaran kooperatif  type think-
pair-share mengacu pada teori  belajar
konstruktivisme. Teori Konstruktivisme didefinisikan
sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu
tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang
dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang
memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang
bersifat mekanistik antara stimulus dan respon,
sedangkan teori kontruktivisme lebih memahami
belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau
menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada
pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya.
Pengetahuan tidak bisa ditransfer dari guru kepada
orang lain, karena setiap orang mempunyai skema
sendiri tentang apa yang diketahuinya. Pembentukan
pengetahuan merupakan proses kognitif dimana terjadi
proses asimilasi dan akomodasi untuk mencapai suatu
keseimbangan sehingga terbentuk suatu skema yang
baru.

Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman
tentang belajar yang lebih menekankan pada proses
daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai
penting, tetapi proses ya ng melibatkan cara dan
strategi dalam belajar juga dinilai penting. Dalam
proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi
belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir
dan skema berpikir seseorang. Sebagai upaya
memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa
”mengkonstruksi” atau membangun pemahamannya
terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan
pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang
dimiliki.

Dengan demikian, belajar menurut teori
konstruktivisme bukanlah sekadar menghafal, akan
tetapi proses mengkonstruksi pengetahuan melalui
pengalaman. Pengetahuan bukanlah hasil ”pemberian”
dari orang lain seperti guru, akan tetapi hasil dari proses
mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu.
Pengetahuan hasil dari ”pemberian” tidak akan
bermakna. Adapun pengetahuan yang diperoleh melalui
proses mengkonstruksi pengetahuan itu oleh setiap
individu akan memberikan makna mendalam atau lebih
dikuasai dan lebih lama tersimpan/diingat dalam setiap
individu.

Adapun tujuan dari teori ini adalah sebagai berikut:
(1) Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah
tanggung jawab siswa itu sendiri. (2)Mengembangkan
kemampuan siswa untuk mengejukan pertanyaan dan
mencari sendiri pertanyaannya. (3)Membantu siswa
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untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman
konsep secara lengkap. (4) Mengembangkan
kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang
mandiri. (5) Lebih menekankan pada proses belajar
bagaimana belajar itu.

Salah satu teori atau pandangan yang sangat
terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme
adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini
biasa juga disebut teori perkembangan intelektual atau
teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut
berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang
dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari
lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan
intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri
tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan.
Misalnya, pada tahap sensori motor anak berpikir
melalui gerakan atau perbuatan (Ruseffendi, 1988:
132).

Selanjutnya, Piaget yang dikenal sebagai
konstruktivis pertama (Dahar, 1989: 159) menegaskan
bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran
anak melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah
penyerapan informasi baru dalam pikiran. Sedangkan,
akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran
karena adanya informasi baru, sehingga informasi
tersebut mempunyai tempat (Ruseffendi 1988:133).
Pengertian tentang akomodasi yang lain adalah proses
mental yang meliputi pembentukan skema baru yang
cocok dengan ransangan baru atau memodifikasi skema
yang sudah ada sehingga cocok dengan rangsangan itu
(Suparno, 1996: 7).

Konstruktivis ini dikritik oleh Vygotsky, yang
menyatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu
konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial.
Konstruktivisme ini oleh Vygotsky disebut
konstruktivisme sosial (Taylor, 1993; Wilson, Teslow
dan Taylor,1993; Atwel, Bleicher & Cooper, 1998).

Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky
(Slavin, 1997), yaitu Zone of Proximal Development
(ZPD) dan scaffolding.

Zone of Proximal Development (ZPD) merupakan
jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang
didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah
secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial
yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan
masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau
melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih
mampu.

Scaffolding merupakan pemberian sejumlah
bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal
pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan
memberikan kesempatan untuk mengambil alih
tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat
melakukannya (Slavin, 1997).

Scaffolding merupakan bantuan yang diberikan
kepada siswa untuk belajar dan memecahkan masalah.
Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan,
peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-
langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-
tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar
mandiri.

Dalam upaya mengimplementasikan teori belajar
konstruktivisme, Tytler (1996: 20) mengajukan
beberapa saran yang berkaitan dengan rancangan
pembelajaran, sebagai berikut: (1) Memberi
kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan
gagasannya dengan bahasa sendiri. (2) Memberi
kesempatan kepada siswa untuk berfikir tentang
pengalamannya sehingga menjadi lebih kreatif dan
imajinatif. (3)Memberi kesempatan kepada siswa untuk
mencoba gagasan baru. (4) Memberi pengalaman yang
berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa.
(5) Mendorong siswa untuk memikirkan perubahan
gagasan mereka, dan (6) Menciptakan lingkungan
belajar yang kondusif.

Dari beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran yang mengacu kepada teori belajar
konstruktivisme lebih menfokuskan pada kesuksesan
siswa dalam mengorganisasikan pengalaman mereka.
Bukan kepatuhan siswa dalam refleksi atas apa yang
telah diperintahkan dan dilakukan oleh guru. Dengan
kata lain, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi
sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan
akomodasi.

Pengalaman belajar dalam model think-pair- share,
masing-masing siswa terlibat dalam komunikasi skala
kecil sampai dengan skala besar. Oleh karenanya model
kooperatif type think-pair-share dapat menjadi sarana
melatihkan komunikasi siswa sekaligus, siswa dapat
meningkatkan pengetahuannya terhadap konsep baru
dan memodifikasinya secara mandiri dan bekerjasama
sebagaimana yang dijelaskan dalam teori belajar
kostruktivisme, Zone of  Proximal Development, dan
scaffolding.

Beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari model
ini adalah siswa dapat berkomunikasi secara langsung
oleh individu lain yang dapat saling memberi informasi
dan bertukar pikiran serta mampu berlatih untuk
mempertahankan pendapatnya jika pendapat itu layak
untuk dipertahankan

Secara khusus kelebihan pembelajaran kooperatif
dengan pendekatan structural TPS menurut Palisoa
(2008: 28) adalah sebagi berikut: (1)Siswa dapat
berinteraksi dalam memecahkan masalah, menemukan
konsep yang dikembangkan. (2)Dapat meningkatkan
perolehan isi akademik dan keterampilan sosial siswa
(3)Setiap siswa dalam kelompoknya berusaha
mengetahui jawaban pertanyaan yang diberikan (semua
siswa aktif). (4)Melatih siswa untuk meningkatkan
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keterampilan berkomunikasi melalui diskusi kelompok
dan presentasi jawaban satu pertanyaan atau
permasalahan. (5)Meningkatkan keterampilan berfikir
siswa baik secara individu maupun kelompok.

Lebih lanjut Istianah (2008: 16) menyatakan bahwa
kelebihan pembelajaran kooperatif dengan pendekatan
structural TPS adalah sebagai berikut: (1)Dengan
anggota yang sangat kecil maka konsentrasi mereka
untuk berdiskusi  dan berinteraksi semakin focus.
(2)Setiap anggota memiliki rasa tanggung jawab yang
sama sehingga tidak ada rasa saling menggantungkan
satu sama lain, mereka berusaha bersama-sama demi
keberhasilan kelompok. (3)Keterampilan
berkomunikasi siswa dalam menyampaikan ide akan
semakin terlatih

Pembelajaran Fisika yang sesuai dengan model
kooperatif think-pair-share

Berdasarkan penelitian, model kooperatif type
think-pair-share sering digunakan dan berhasil
meningkatkan hasil belajar  dan melatihkan
kemampuan sosial pada konsep-konsep yang bersifat
teori. Pada mata pelajaran matematika, type think-pair-
share sudah sering dipakai. Pada mata pelajaran kimia,
ditemukan beberapa peneliti yang menggunakan model
ini. Dan untuk mata pelajaran fisika, peneliti jarang
menggunakan model type think-pair-share. Jarangnya
penggunaan model think-pair-share, karena alat praktik
di sekolah tidak mencukupi untuk melakukan secara
individu.  Namun demikian, kita harus menyadari
bahwa praktikum-praktikum yang bersifat sederhana
dan bisa dibuat sendiri serta dengan biaya yang murah
masih bisa diupayakan untuk membangun pengalaman
belajar siswa. Dengan melakukan sendiri, siswa
mendapatkan pengalaman belajar secara mandiri.
Meskipun diawali dengan aktivitas individu, namun
dengan model type think-pair-share ciri-ciri kooperatif
masih muncul.

Beberapa penelitian yang mendukung pernyataan
ini antara lain hasil penelitian Nurhayati Nufus (2013)
bahwa pembelajaran model kooperatif Think-Pair-
Share pada materi bunyi yang mampu melatihkan
keterampilan proses sains siswa kelas VIII A SMPN 1
Sangatta Utara.

Penelitian yang lain yang menyatakan bahwa
pembelajaran kooperatif tipe Think – Pair - Share baik
untuk hasil belajar adalah hasil penelitian Dwi Ivayana
(2012) yang menyatakan bahwa pengembangan
perangkat pembelajaran kooperatif dengan pendekatan
struktural Think-Pair-Share efektif untuk pembelajaran
di kelas dengan ditunjukkan aktivitas siswa yang efektif
dan respon siswa yang positif untuk materi Persamaan
Kuadrat di kelas X SMA Negeri Bangkalan. Disebutkan
pula, bahwa Pembelajaran kooperatif dengan

pendekatan struktural Think Pair Share hasil belajar
siswa lebih baik.

Dengan pembelajaran kooperatif tipe think pair
share memungkinkan guru dapat mengaktifkan siswa
sekaligus mencapai tujuan pembelajaran, baik bersifat
kognitif, afektif dan psikomotorik.  Hal ini juga
disampaikan oleh Mujiono (2013) dalam penelitiannya
tentang  Penerapan Model Pembelajaran kooperatif
tipe think Pair Share untuk meningkatkan hasil belajar
siswa materi kertas kerja di kelas XI IPS SMA Negeri 1
Menganti Gresik.

Pada pembelajaran matematika, pembelajaran
kooperatif tipe think pair share juga diteliti oleh
Hermat (2013) dan menyatakan bahwa hasil belajar
siswa lebih baik untuk materi Trigonometri di kelas X
SMA Negeri Sangkulirang Kutai Timur

PENUTUP
Simpulan

Tuntutan kurikulum 2013 dengan pendekatan
saintifik mengajak siswa lebih komunikatif.
Keterampilan komunikasi dapat mengidentifikasi
penguasaan siswa terhadap materi.

Model kooperatif tipe think-pair-share,
berlandaskan teori belajar konstruktivisme dari Piaget
dan Vygotsky. Menurut teori Piaget pengetahuan
tersebut dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi
dan akomodasi. Proses Asmilasi dan akomodasi dialami
siswa pada semua fase pada pembelajaran think-pair-
share. Sedangkan Vygotsky dengan Zone of Proximal
Development/ ZPD nya menyatakan bimbingan siswa
dari teman yang lebih terampil dapat membantu
perkembangan kognitif siswa. Pada pembelajaran think-
pair-share bimbingan teman terjadi mulai fase pair
dan share.

Namun, untuk materi Fisika di sekolah, model
pembelajaran tipe think-pair-share harus menyesuaikan
dengan alat praktik yang ada. Untuk materi yang
menggunakan media alat canggih serta rumit dan mahal
biasanya tersedia hanya 1-2 paket di masing-masing
sekolah.  Sedangkan pembelajaran dengan tipe think-
pair-share diawali dengan kegiatan mandiri. Oleh
karenanya, untuk materi yang tidak bisa dilakukan
mandiri seperti penggunaan alat yang jumlahnya
terbatas, tidak dapat menggunakan pembelajaran ini.

Saran
Berdasarkan pembahasan sebelumnya,

pembelajaran think-pair-share dapat dipakai pada
percobaan yang jumlah alatnya bisa mewakili jumlah
siswa. Maka, untuk guru yang akan menggunakan
pembelajaran think-pair-share, diharapkan: (1) dapat
membuat media belajar yang bisa digunakan untuk
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setiap siswa secara bersama-sama. (2) berinovasi dalam
pembuatan alat-alat percobaan sederhana.
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sekolah. Penyusunan buku teks merupakan asumsi tingkat
tinggi bersinergi dengan pokok pengetahuan, dan
keterbacaan konsep untuk membimbing siswa menjadi
mengerti.

Cambridge International Dictionary of English
dalam Puad (2009) mengartikan buku teks sebagai
berikut: “A book that contains detailed information about
a subject for people who are studying that subject.”
Artinya bahwa buku teks merupakan alat pembelajaran
yang penting dan sulit diganti dengan bahan lain. Buku
teks sekolah disediakan dengan menggunakan berbagai
manfaat pedagogi pengajaran dan pembelajaran untuk
mencapai tujuan Filsafat Pendidikan dalam upaya
membentuk individu secara holistik dan berintegrasi.
Dengan kata lain buku pelajaran sebagai alat yang
digunakan secara meluas di dalam kelas meskipun
terdapat berbagai media mengajar yang canggih dalam era
teknologi masa kini.

Ryan McFall (2005) menjelaskan “A textbook
written at a high level assumes a reasonable amount of
prior content knowledge, while a low level textbook often
seeks to “water down” the concepts so that readers new”
to the field can understand them. Penulisan buku teks
pada level tinggi mengasumsikan kualitas kelayakan
kandungan ilmu pengetahuan terlebih dahulu, sementara
buku teks tingkat rendah sering berusaha untuk
"mempermudah" konsep sehingga pembaca baru
memahami semuanya di lapangan.

Berdasarkan definisi di atas, secara bebas dapat
disimpulkan bahwa buku teks merupakan serangkaian alat
pembelajaran yang berisi kegiatan belajar mengajar pada
bidang studi tertentu sebagai petunjuk pembelajaran dan
berisis ilmu pengetahuan yang valid berdasarkan refrensi
standar. Buku teks digunakan untuk mempermudah proses
belajar dalam mencapai tujuan sehingga mengharuskan
adanya evaluasi di dalam buku teks tersebut guna
mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang
dipelajarinya.

Kajian terhadap buku guru dan buku siswa
Kurikulum 2013 mengacu pada teori dan refrensi standar.
Menurut Gustafson (2002) rancangan suatu pembelajaran
berawal dari analisis kebutuhan. Melalui analisis
dirumuskan siapa yang akan belajar, apa target hasil
belajar yang harus dicapai. Suryadi (2013) menambahkan
analisis kebutuhan memuat informasi mengenai tujuan
pembelajaran, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk
mencapainya, materi ajar, strategi pembelajaran yang
harus digunakan, teknik, instrumen, dan sumber, media
yang harus digunakan. Informasi ini selanjutnya berfungsi
bagi guru untuk mengembangkan rencangan operasional
pembelajaran dalam bentuk RPP dan bagi para penulis

untuk mengembangkan buku panduan guru dan buku
kegiatan siswa.

Kajian ini tidak lepas dari Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) yang berfungsi mengembangkan
standar sarana dan prasarana yang harus dimiliki setiap
sekolah, di antaranya pendidikan harus memiliki sarana
yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku dan sumber belajar lainnya serta perlengkapan lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran
yang teratur dan berkelanjutan (Mulyasa 2008).

National Science Resourrce Center assessment
criteria (NSRC) (1997) adalah sebuah standar buku
nasional yang diterbitkan oleh NSRC di New York,
menetapkan kriteria buku teks sebagai berikut: Pertama
menilai pedagogik yang menunjukkan tujuan dasar
mengajar ilmu pengetahuan dan tujuan pembelajaran.
Siswa diarahkan agar menemukan konsep dan bukti-bukti
melalui kegiatan eksperimen dengan kata lain
pembelajaran terfokus pada inkuiri dan kegiatan berbasis
eksperimen. Kedua menilai konten ilmu pengetahuan
secara menyeluruh dan Ketiga format, persentasi
keterbacaan buku teks, mampu mengimplementasikan
bimbingan guru terhadap materi siswa, dan kesesuaian
dengan kurikulum yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut maka penulis telah
mencoba melakukan analisis terhadap buku guru dan buku
siswa dengan harapan dapat merumuskan rekomedasi
untuk dipertimbangkan sebagai masukan merevisi kedua
buku tersebut. Kajian yang dilakukan terbatas pada buku
Kelas VII Mata Pelajaran IPA materi suhu dan
perubahannya. Kajian ini dilakuakn untuk menjawab dua
masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan berikut:
Pertama, kekuatan dan kelemahan buku guru dan buku
siswa mata pelajaran IPA kelas VII? Kedua, Apa yang
harus direvisi dari buku tersebut sehingga lebih baik
berdasarkan validitas, kepraktisan, dan efektivitas? Hasil
kajian ini berupa deskripsi mengenai kekeliruan dan
rekomendasi yang dapat dijadikan landasan untuk
merevisinya.

METODE
Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini

adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis
dokumen. Analisis dokumen yang dimaksud menurut
Bown (2009) adalah sebuah prosedur untuk meninjau atau
mengevaluasi dokumen, baik dokumen cetak maupun
elektronik. Prosedur yang dimaksud terdiri dari beberapa
langkah yaitu menyaring (skimming), membaca secara
detil (analisis) dan interpretasi.

Objek kajian pada penelitian ini adalah buku guru
dan buku siswa mata pelajaran IPA SMP/MTs Kelas VII
Kurikulum 2013 materi suhu dan perubahannya. Buku
guru dan buku siswa tersebut dianalsis berdasarkan
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standar National Science Resourrce Center assessment
criteria (NSRC).
HASIL

Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa ada
ketidakserasian dalam buku guru dan buku siswa seperti
pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil analisis buku guru dan buku  siswa
terhadap KD.

NO ASPEK YANG DIANALISIS

HASIL
ANALISIS TINDAK

LANJUTTS SS S

1 Kesesuaian dengan KD  Revisi
2 Kesesuaian dengan Topik  Revisi
3 Kecukupan materi:

a. cakupan konsep
b. alokasi waktu. 

 -
Revisi

4 Kedalaman materi:
a. Pola pikir

keilmuan;
b. Karakteristik

siswa


 -

Revisi

5 Penerapan Pendekatan
Scientific 

-

6 Penilaian Autentik dalam
Buku Siswa  -

Ket : TS = tidak sesuai
SS = sesuai sebagian
S   = sesuai

Dari tabel di atas KD 4. 10 Melakukan percobaan
menyelidiki suhu dan perubahannya pada buku siswa
terdapat percobaan pengaruh jenis logam terhadap
panjang pemuaian, siswa diminta merumuskan hipotesis,
tetapi pada buku guru tidak disinggung sama sekali
bagaimana merumuskan masalah, berhipotesis, dan
kelemahan tersebut dilengkapi dengan tidak adanya tabel
hasil pengamatan pada buku siswa maupun buku guru,
terdapat percobaan pemuaian zat cair pada buku siswa
namun di buku guru tidak terdapat percobaan dan
pembahansan terhadap percobaan tersebut, sebaliknya
percobaan pemuaian gas ada pada buku guru namun pada
buku siswa tidak tercantum sama sekali.

Alokasi waktu dalam silabus jumlah JP
keseluruhan 85 JP, pada buku guru 151 JP. Lihat matriks
pasangan KD dengan jumlah jam pelajara berikut:

Tabel 2. Matriks KD dan jumlah jam pelajaran.

KD
KI 1

KD
KI 2

KD
KI 3

KD
KI 4 JP

1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.1 4.1 5
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.2 4.2 5
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.3 4.3 10
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.4 4.4, 4.5 10
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.5 4.6, 4.7 10

1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.6 4.8, 4.9 15
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.7 4.10, 4.11 10
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.8 4.12 10
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.9 5
1.1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 3.10 4.13 5

JMLH JP 85

Tabel di atas menunjukkan jumlah JP pada silabus.
sementara bila kita kalkulasikan JP pada buku guru
berjumlah 151 JP. Kekacauan seperti ini juga
membingungkan guru.

Selain kelemahan yang krusial seperti diatas
tertadap juga beberapa kelemahan pada buku guru dan
buku siswa, seperti: Bagian pertama bab terdapat kegiatan
pengamatan pada buku siswa dan pembahasannya pada
buku guru tetapi pada buku guru tidak menyajikan data
dengan tepat, seperti pemberian nama pada tabel
seharusnya dilengkapi nama setiap jenis air. Pada buku
siswa terdapat kesalahan penulisan, penulisan ini menjadi
penting karena menyakut konsep fisika, seharusnya
penulisnya tidak boleh keliru.

Gambar 1. Konsep yang salah pada buku siswa
(Dikutip dari Buku IPA Kurikulum 2013)

Keterampilan proses pada buku siswa belum
lengkap (Gambar 2). Keterampilan proses diawali dengan
bagaimana memrumuskan masalah, berhipotesis,
melakukan percobaan, analisa data dan menari
kesimpulan. Sementara pada buku siswa hanya terdapat
sebagian dari keterampil tersebut.

Gambar 2. Keterampilan proses tidak lengkap
(Dikutip dari Buku IPA Kurikulum 2013)

Melihat petunjuk pada buku guru, belum
sepenuhnya menjadi petunjuk penggunaan buku siswa,
buku guru lebih pada petunjuk pembelajaran. Perlu
diketahui tidak semua guru mampu memberikan
tanggapan yang tepat terhadap kegiatan buku siswa oleh
karen itu perlu adanya petunjuk khusus seperti definisi
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yang tertera pada Permendikbud nomor 71 tentang buku
teks bahwa buku guru memuat petunjuk umum pemakaian
buku siswa dan petujuk khusus pelaksanaan pembelajaran.

PEMBAHASAN
Proses pembelajaran pada mapel IPA SMP adalah

integrative (IPA terpadu). Artinya materi pembelajaran
pada Mata Pembelajaran IPA terdiri dari tiga disiplin
ilmu, yaitu biologi, fisika dan kimia. Pengintegrasian
ketiga disiplin ilmu
tersebut dilakukan secara connected. Oleh karenanya
ketika pembelajaran dilakukan pada disiplin ilmu tertentu
misalnya fisika, kemudian konsep dari disiplin ilmu lain
yang relevan dimasukkan ke dalamnya. Misalnya saat

mempelajari suhu (konsep fisika), pembahasan dikaitkan
dengan upaya makhluk hidup berdarah panas
mempertahankan suhu tubuh (konsep biologi), serta
(konsep kimia) gerak partikel pada benda bersuhu tinggi
dan benda bersuhu rendah. Kemdikbud (2014).

Harapan tentang buku teks panduan yang
memenuhi standar, maka lebih lanjut kajian ini dilakukan
mengacu pada sebuah standar National Science Resourrce
Center assessment criteria (NSRC). Table 2 menyajikan
kriteria NSRC dan BSNP. Pada tabel tersebut
mengungkap kelemahan dan kekuatan buku guru dan
buku siswa Kurikulum 2013 dilihat dari standar NSRC.
Ada pun tabel yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Tabel perbandingan kriteria NSRC dengan BSNP.

Kelayakan pedagogik buku guru dan buku siswa
dari NSRC ditentukan oleh arah tujuan ilmu dasar
mengajar dalam pembelajaran, materi difokuskan pada
pengalaman kongkrit dan fenomena sekitar. Buku siswa
mencantumkan tujuan pembelajran dan buku guru
menjelaskan tujuan tersebut. Sedangkan pada buku IPA

Kurikulum 2013, BNSP menyebutkan harus ada tujuan
pembelajaran dan penjelasan tujuan pembelajaran pada
buku guru.

Kekuatan buku teks Kurikulum 2013 adalah
aktivitas belajar siswa berdasarkan fenomena sekitar dan
merupakan pengalaman yang sering dialami siswa, tingkat

NSRC BSNP
Kriteria untuk Menilai Ketepatan Pedagogik Standar isi
Tujuan pengajaran dan pembelajaran

1. Materi fokus pada pengalaman nyata dan fenomena sains
2. Materi memungkinkan siswa menyelidiki konsep
3. Materi kurikulum berkontribusi pada pengembangan saintifk
4. Materi merangsang minat siswa
5. Materi membangun pemahaman konseptual
6. Menilai pengetahuan sebelumnya dan pengalaman siswa

Fokus pada penyelidikan dan aktivitas
1. Materi fokus pada inkuiri dan keterampilan proses sain
2. Materi memberikan kesempatan bagi siswa berekplorasi

Pendekatan pembelajaran efektif
1. Materi mencakup kegiatan siswa dan guru seimbangan
2. Materi menggabungkan strategi efektif
3. Panduan guru mengintegrasikan ilmu pengetahuan
4. Siswa berkesempatan bekerja sama dan sendirian

Tujuan pengajaran dan pembelajaran
1. Kesesuaian dengan KD
2. Kesesuaian dengan Topik

Kegiatan Penyelidikan
1. Mengamati
2. Menanya
3. Menganalisis
4. Mengaasosiasi
5. Mengkomunikasikan

Pendekatan pembelajaran
Penerapan Pendekatan saintifik

Kriteria untuk Menilai Konten Ilmu Kandungan Materi
1. Kesesuaian materi dengan zaman sekarang
2. Menekankan kegiatan inkuiri
3. Materi sesuai dengan Standar Pendidikan Sains Nasional
4. Materi guru mengatasi miskonsepsi
5. Remidiasi sesuai untuk tingkat kelas
6. Materi bebas bias
7. Gaya penulisan untuk siswa dan guru menarik dan jelas
8. Terhubung dengan kehidupan sosial

Kecukupan materi
1. cakupan konsep
2. alokasi waktu.

Kedalaman materi
1. Pola pikir keilmuan
2. Karakteristik siswa

Kriteria untuk Menilai Presentasi dan Format Format Penilaian
1. Materi cetak untuk siswa ditulis dengan baik
2. Petunjuk pelaksanaan kegiatan panduan guru dan siswa jelas
3. Saran tranfer instruksional panduan guru yang memadai
4. Materi bebas dari etnis, budaya, ras
5. Strategi memenuhi kebutuhan
6. Daftar materi setiap kegiatan yang disediakan
7. Tindakan pencegahan keselamatan disertakan bila diperlukan
8. Instruksi menggunakan peralatan laboratorium memadai

Penilaian Autentik dalam Buku Siswa
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kesulitan materi sesuai dengan tingkat perkembangan
siswa dalam penyelidikan konsep sains, materi siswa
berkontribusi terhadap perkembangan saintifik yakni
kegiatan ilmiah, materi memberikan siswa stimulus
melalui kegitan pembelajaran yang dikaitkan kegiatan
sehari-hari, materi membuat siswa lebih mudah paham
terhadap apa yang dipelajari, mengurutkan instruksional
dalam penilaian pengetahuan.

Kelemahan buku siswa IPA Kurikulum 2013
adalah aspek keterampilan proses sains seperti yang sudah
dijelaskan (Gambar 1), kurangnya penekanan terhadap
kemungkinan miskonsepsi pada materi siswa (Gambar 2).
Sedangkan pada buku guru belum berkesan terintegrasi
dengan buku siswa, ketersediaan fasilitas belajar dan
informasi yang mendukung masih kurang sehingga
informasi menjadi kurang bermakna bagi siswa. Untuk
lebih jelasnya lihat Lampiran 1 pada akhir artikel ini!

Konten ilmu pengetahuan pada materi siswa
disesuaikan dengan perkembangan zaman, menekankan
pendekatan inkuiri dan terprogram secara konsisten sesuai
dengan National Science Education Standard dan Next
Generation Sains Standard (NGSS). Materi buku siswa
IPA Kurikulum 2013 masih membias dan tidak terfokus
pada konten ilmu pengetahuan serta memungkinkan
adanya miskonsepsi dikarenakan adanya kesalahan konsep
pada materi di buku siswa. Pada buku siswa berkesan
memudahkan materi pembelajaran sehingga kurang
menantang bagi siswa.

Kelemahan berikutnya adalah subtansi buku guru
dan buku siswa masih belum tepat sehingga masih belum
memudahkan pengguna. Petunjuk pada buku guru belum
mampu mengimlementasikan semua aktivitas secara
tuntas pada buku siswa. Penyajian draf materi
memberikan informasi yang tidak komplit terhadap
aktivitas dan kelayakan informasi pengganti materi serta
tidak menyertakan peringatan keselamatan bila
diperlukan, tidak menginformasikan penggunaan
perlengkapan laboratorium pada saat melakukan
percobaan.

Dalam mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut
perlu adanya inovasi baru yang mampu meminimalisir
kelemahan tersebut sementara kekuatan-kekuatan yang
ada pada buku tersebut dipertahankan. Atas dasar ini perlu
adanya kajian guna menciptakan alternatif-alternatif yang
dapat memperkaya buku guru dan buku siswa untuk
mengimplementasikan Kurikulum 2013.

Ada pun hasil kajian ini adalah membuat prototipe
buku guru dan buku siswa (Lampiran 2) sehingga
terkesan ada integrasi antara kedua buku tersebut guna
menjadi bahan masukan untuk merevisi buku guru dan
buku siswa Kurikulum 2013 yang beredar saat ini. Materi
pada prototipe ini mencerminkan pembelajaran IPA di

jenjang SMP yang terpadu atau mengandung tiga
konsentrasi yaitu konsentrasi Fisika, kosentrasi Biologi
dan konsentrasi Kimia dalam satu sub bahasan. Prototipe
buku guru dan buku siswa ini dikembangkan berdasarkan
refrensi standar.

Prototipe buku guru berisi kegiatan pada buku
siswa dengan format yang sama sehingga memungkinkan
buku guru sebagai panduan buku siswa, dengan format
buku guru dan buku siswa yang berdampingan seperti
pada Lampiran 2, kesan keterpaduannya nampak sehingga
buku guru akan mampu mengimplementasikan semua
kegiatan buku siswa. Selain itu prototipe buku guru
memuat RPP, informasi-informasi penting dan
menekankan kegiatan siswa pada aktivitas Lab. Dengan
demikian tidak satu pun materi siswa terlewatkan pada
buku guru dan ketidak sesuaian buku guru dan buku siswa
akan teratasi, keseuaian tujuan pembelajaran dan alokasi
waktu antara KD dengan RPP guru otomatis akan sesuai
karena RPP tidak terpisah dengan buku guru.

PENUTUP
Simpulan

Secara operasional prosedur analisis terdiri dari tiga
langkah yaitu menyaring (skimming), membaca secara
detil (analisis) dan merangkum (interpretation).

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat
disimpulkan bahwa buku guru dan buku siswa Kurikulum
2013 belum memenuhi syarat secara definisi oleh
Kemdikbud dan syarat refrensi standar yang dikeluarkan
oleh NSRC. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Keterampilan proses pada buku siswa tidak lengkap.
2. Ditemukan ketidak selarasan antara buku guru dan

buku siswa dengan Silabus.
3. Pada buku siswa terdapat konsep dan materi yang

salah seperti yang di tunjukkan Gambar 1 dan 2.
(untuk lebih jelasnya silahkan lihat buku aslinya!).

4. Buku guru belum memenuhi standar baik secara
definisi oleh Kemdikbud maupun secara syarat yang
dikeluarkan oleh NSRC.

5. Buku guru tidak sepenuhnya mengandung informasi
tentang kegiatan pada buku siswa.

Saran

Bagi para pembaca yang berminat untuk
melakukan analisis, prosedur seperti ini dapat dilakukan
pada bidang studi lain. Prototipe yang dihasilkan
merupakan prototipe yang dibuat berdasarkan teori dan
refrensi standar.

Saran berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
adalah:

1. Merevisi kelemahan buku guru dan buku siswa
dengan refrensi standar dan teori.
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2. Protipe yang dihasilkan dapat dijadikan pertimbangan
untuk merevisi kelemahan buku siswa dan buku guru.
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Lampiran 1. Buku siswa dan buku guru kemdikbud tidak serasi.

Buku siswa Kemdikbud Kurikulum 2013
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Buku guru Kemdikbud Kurikulum 2013
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Lampiran 2 Prototipe buku siswa dan buku guru

Protptipe Buku siswa
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Prototipe Buku guru
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prestasi belajar dan motivasi siswa setelah
diterapkan metode pembelajaran berbasis SAVI (Somati, Auditorial, Visual, dan Intelektual) pada
pokok bahasan global warming dalam pembelajaran IPA kelas VII SMP Negeri 1 Babat. Penelitian ini
merupakan penelitian Pre-Experimental yang hanya menggunakan satu kelas perlakuan yaitu kelas
VII-B. Pada pengujian kenormalan sampel diperoleh (Lo = 0,068 < L tabel = 0,154), berarti sampel
dikatakan berdistribusi normal. Setelah dilakukan penerapan metode pembelajaran spot capturing,
dilakukan post-test untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar siswa. Pengujian signifikansi mean
dari perbedaan pre-test dan postest diperoleh (t hitung sebesar 13,42 > t tabel sebesar 1,69), serta
hasil N-Gain rata-rata siswa sebesar 0,6. Hasil ini menyatakan bahwa hasil belajar siswa mengalami
peningkatan secara signifikan. Sedangkan pada pengujian signifikansi mean dari perbedaan pretest
dan postest motivasi belajar siswa diperoleh (t hitung = 10,38) > (t tabel = 1,69) dengan taraf
signifikansi α = 0,05 maka dikatakan motivasi belajar siswa meningkat secara signifikan pula. Hal ini
menyatakan penerapan metode SAVIdalam pembelajaran IPA secara signifikan dapat meningkatkan
hasil belajar dan motivasi belajar siswa.

Kata Kunci: Metode spot capturing, hasil belajar dan motivasi belajar siswa.

Abstract

This research to describe studying result and motivation after applied SAVI method on subject global
warming in science's learning in VII class 1st Junior High School Babat. This research constitute Pre-
Experimental's research that just utilizes one conduct class which is VII class B. On sample normality
examination gotten by (Lo = 0,068 < L tables = 0,154), therefore sample is said was indigenous
student which gets normal distribution. After been done SAVImethod learning, postest on motivation
and student’s studying result have done. Signifikansi's examination from mean of pretest and postest
student studying result is gotten (t computing as big as 13.42 > t table are 1,69), also in N-Gain
average is 0,6, this result declares for that students learned result experience signifikan's all step-up.
Meanwhile on signifikansi's examination from mean of pretest and postest student studying motivation
is gotten (t computing = 10,38 > t table = 1,69)  with signifikansi's level α = 0,05 therefore said by
student’s studying motivations increase signifikan's alae too. It declares for SAVI method in Science's
learning signifikan can increase studying result and student studying motivation.
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PENDAHULUAN

Sebaik apapun metode guru dalam menyampaikan
materi/konsep-konsep kepada siswa, jika siswa tidak
merasa senang dan nyaman pada pembelajaran maka
siswa tidak akan termotivasi dalam mengikuti
pembelajaran. Padahal metode guru dalam
menyampaikan pembelajaran merupakan faktor ekstern
yang mempengaruhi hasil belajar siswa, sedangkan
faktor intern yaitu minat/bakat/gaya belajar yang
dimiliki siswa.

Pada kenyataanya, gaya belajar yang dimiliki siswa
ada bermacam-macam, hal ini yang membuat seorang
guru sulit menentukan metode pembelajaran yang dapat
memfasilitasi gaya belajar siswa yang bermacam-
macam. Disamping itu, isu tentang global warming juga
terus meluas dan perlu dicari solusinya atau minimal
cara pencegahanya. Saaat ini upaya pencegahan global
warming yang dilakukan pemerintah kebanyakan hanya
sosialisasi tentang bahaya atau efek global warming dan
belu adanya kreativitas dari siswa muda yang ikut serta
mensosialisasikan upaya mencegah/mengurangi global
warming.

Hasil penyebaran angket pra penelitian kepada siswa
kelas VIII SMP Negeri 1 Babat sebanyak 40 siswa, 85%
siswa menyatakan menyukai pembelajaran IPA.
Sebanyak 65% belum mengetahui tentang global
warming, dan 85% belum pernah membuat produk
untuk mencegah adanya global warming. Oleh karena
itu dibutuhkan sebuah metode pembelajaran yang dapat
memfasilitasi siswa yang memilii gaya belajar yang
berbeda-beda, yaitu metode pembelajaran berbasis SAVI
(Somatic, Auditorial, Visual dan Intellectual). Metode
pembelajaran SAVI merupakan sebuah metode
pembelajaran yang memfasilitasi berbagai macam gaya
belajar (DePorter, 2008)

Pada pokok bahasan global warming sesuai dengan
kurikulum 2013 merupakan pecahan dari materi
ekosistem yang mana diajarkan ada kelas VII semester
genap. Konsep ini dapat diajarkan dengan melibatkan
secara langsung siswa ke dalam pembelajaran. siswa
akan lebih mudah menyimpan memori jangka pendek
ke memori jangka panjang dengan pemrosesan belajar
yang menarik dan membuat siswa nyaman dalam
belajar (Nur, 2005: 22) karena siswa akan difasilitasi
dengan artikel untuk gaya belajar intellectual,
ditampilkan video dan gambar animasi untuk gaya
belajar auditory dan visual, serta melakukan percobaan
sederhana untuk gaya belajar Somatic

Pada pokok bahasan global warming terdapat sub
pokok bahasan yang wajib dikuasai oleh siswa yaitu
pengertian dari global warming, penyebab global
warming, efek rumah kaca, dampak global warming dan
cara mencegah/mengurangi global warming.
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah
pada penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh
penerapan metode pembelajaran SAVI terhadap prestasi
belajar siswa pada pokok bahasan global warming pada
kelas VII di SMP Negeri 1 Babat? Adapun tujuan
penelitian ini adalah mendeskripsikan keterlaksanaan
pembelajaran berbasis SAVI, hasil belajar siswa serta
motivasi belajar siswa setelah diterapkan metode
pembelajaran SAVI pada pokok bahasan global
warming kelas VII SMP Negeri 1 Babat.

Hakikat motivasi belajar adalah dorongan internal
dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar
untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada
umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang
mendukung (Uno, 2011: 23). Keberhasilah seseorang
dalam memotivasi diri diindikatorkan dengan adanya
hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan
kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita
masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya
kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya
lingkungan belajar yang kondusif, sehingga
memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik.

Jika sebuah pembelajaran memiliki gaya belajar
yang sama dengan yang dimiliki siswa, maka motivasi
siswa dalam mengikuti pembelajaran akan lebih
meningkat. Pengukuran motivasi belajar siswa ini dapat
dilakukan dengan menggunakan angket motivasi yang
diadaptasi dari model Attention, Relevance, Convidence,
and Satisfaction (ARCS) oleh Jhon Keller (Keller,
1988). Pada pengukuran keterlaksanaan dapat dilakukan
dengan lembar keterlaksanaan metode pembelajaran
berbasi SAVI, dan hasil belajar dapat diukur dari soal
pre-test dan post-tes siswa.

Pembelajaran yang berpusat kepada siswa misalnya
saja penerapan SAVI ini, guru berperan sebagai
fasilitator dalam pembelajaran. Siswa akan menemukan
sendiri konsep-konsep yang dipelajari dengan cara
belajar mereka sendiri dan akan tertancap pada memori
jangka panjang mereka. Model pembelajaran yang
relevan untuk metode pembelajaran SAVI yaitu model
pembelajaran kontrustivis dan teori multiple
intelegency.
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METODE
Rancangan penelitian yang dipakai adalah pre-test

and post-test group design.
Pola :

(Arikunto, 2010:124)
Keterangan :
O1 = hasil pretest (hasil belajar dan motivasi belajar

siswa)
X = penerapan metode pembelajaran SAVI
O2 = hasil postest (hasil belajar dan motivasi belajar

siswa)
Populasi penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP

Negeri 1 Babat. Sampelnya adalah siswa kelas VII B
SMP Negeri 1 Babat-Lamongan dan cara pengambilan
sampel yaitu dengan purposive sample.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ada 3
cara, diantaranya: (1) metode observasi untuk
mengumpulkan data keterlaksanaan pembelajaran
metode SAVI melalui pengamatan selama kegiatan
pembelajaran berlangsung; (2) metode tes yang
digunakan untuk menentukan kenormalan kelas VII B
dan untuk memperoleh data tentang hasil belajar siswa;
dan (3) metode angket digunakan untuk mendapatkan
data tentang motivasi belajar siswa terhadap metode
pembelajaran berbasis SAVI. Instrumen yang
digunakan, diantaranya: lembar pengamatan
pengelolaan pembelajaran, tes hasil belajar (pre-test dan
post-test), serta angket motivasi siswa.

Setelah dilakukan pretest hasil belajar, akan
dilakukan uji normalitas untuk melihat sampel yang
digunakan telah berdistribusi normal (Sudjana, 2005:
466). Jika berdistribusi normal akan dilanjutkan uji-t
untuk melihat signifikasi perbedaan antara pretest dan
postest hasil belajar siswa.

Rumusan untuk menganalisisnya adalah sebagai

berikut: t =

dengan keterangan :
Md = mean dari perbedaan pre-test dan post-test

(posttest - pretest)
Xd = deviasi masing-masing subyek (d-Md)
∑x2d = jumlah kuadrat deviasi
N = subyek pada sampel
d.b. = ditentukan dengan N-1

(Arikunto, 2010: 125)
Untuk teknik analisis data motivasi belajar siswa,

peneliti menggunakan angket ARCS Jhon Keller yaitu
attention, relevance, confidence, dan satisfaction yang
memiliki rentang skor satu sampai lima. Pada angket
terdapat kriteria positif dan negatif. Setelah skor
didapatkan kemudian dihitung rata-rata gabungan
kriteria positif dan negatif tiap pernyataan, kemudian

menentukan kategorinya dengan ketentuan persentase
skor rata-rata. Hasil pretest dan posttest motivasi belajar
siswa juga kemudian diuji dengan uji-t untuk
mengetahui signifikansi perbedaan antara keduanya.
Dan terakhir akan diperoleh data keterlaksanaan
pembelajaran menggunakan metode pembelajaran
berbasis SAVI selama tiga kali pertemuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis data hasil penelitian, meliputi

keterlaksanaan pembelajaran, hasil belajar siswa, serta
motivasi belajar siswa terhadap penerapan metode
pembelajaran berbasis SAVI pada pokok bahasan global
warming dapat diuraikan sebagai berikut.

Pada awal pra-penelitian, siswa telah diberikan
angket tentang gaya belajar yang dimiliki oleh tiap-tiap
siswa, dan hasilnya adalah 7 siswa mempunyai gaya
belajar auditory, 10 siswa memiiki gaya belajar visual,
11 siswa memiliki gaya belajar Intellectual, dan 6 siswa
memiliki gaya belajar Somatic. Sebelum melakukan
penelitian tentang penerapan metode pembelajaran
berbasis SAVI, perangkat pembelajaran mengenai
pembelajaran dengan metode berbasis SAVI pada pokok
bahasan global warming divalidasi oleh dua dosen ahli
dan satu guru mata pelajaran IPA. Hasil validasi dari dua
dosen ahli dan 1 guru mata pelajaran IPA yang meliputi
Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
Handout dan Artikel tentang global warming, Lembar
Kerja Siswa (LKS), dan Kisi-kisi soal evaluasi
menghasilkan kategori layak digunakan sehinga
perangkat pembelajaran dengan metode SAVIsiap
diterapkan pada kelas. Sebelum melakukan kegiatan
belajar dengan menggunakan metode pembelajaran
SAVIpada pokok bahasan global warming, siswa kelas
VII-B diberikan angket motivasi dengan model ARCS
John Keller dan soal pre-test tentang global warming
untuk mengetahui motivasi siswa dalam pembelajaran
IPA di sekolah tanpa menggunakan metode
pembelajaran berbasis SAVI dan mengetahui
pengetahuan siswa mengenai materi global warming
(pada gambar 11 Lampiran 28). Pemberian angket dan
soal pre-test ini dilakukan diluar jam mata pelajaran IPA,
dan hasil dari angket motivasi model ARCS John Keller
awal ini menunjukkan bahwa setiap komponen attention,
relevance, confidence, dan satisfaction memiliki rata-
rata secara berturut-turut adalah 58,75%, 61,90%,
60,40%, dan 70,30%. Pada ranah attention memiliki
kategori cukup, relevance memiliki kategori kuat,
convidence memiliki kategori cukup dan satisfaction
memiliki kategori kuat. Sedangkan pada saat pemberian
pre-test soal mengenai global warming, sebanyak 33
siswa yang mengikuti dan menjawab petanyaan, 30
siswa tidak tuntas dan 3 siswa tuntas.

Ketiga siswa yang tuntas dalam pre-test ini adalah
siswa yang sudah tidak asing lagi dengan global

O1 X   O2
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warming karena merupakan sudah membaca dibuku
mapun internet. Dari hasil pre-test siswa ini kemudian di
uji kenormaan pada kelas VII-B dan dihasilkan kelas
VII-B berdisribusi normal. Setelah itu guru melakukan
pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis
SAVI pada pokok bahasan global warming.
1. Pertemuan pertama

Pertemuan pertama dilakukan pada hari selasa,
tanggal 1 April 2014, dengan tiga pengamat
pembelajaran. Fase pembelajaran berbasis SAVI pada
pertemuan pertama belum terlaksana sepenuhnya, namun
guru sebagai fasilitator siswa yang memiliki gaya belajar
siswa yang berbeda-beda dapat terlaksana. Pada saat fase
model/peraga baik pada kegiatan inti maupun
pendahuluan dapat menjadi fasilitator siswa dengan gaya
belajar kinestetik seperti dengan mendemonstrasikan
cara menjalankan dan menggunakan program Phet
kepada siswa, kemudian fase animasi/visualisasi dengan
menampilkan video pembelajaran 1 dapat menjadi
fasilitator siswa yang memiliki gaya belajar auditory dan
visual.

Siswa yang mempunyai gaya belajar reading
(membaca) pada pertemuan pertama juga terfasilitasi
dengan melakukan analisis artikel tentang global
warming pada hand out siswa. Sehingga semua siswa
senang dalam melakukan kegiatan belajar mengajar
karena gaya belajar mereka sesuai dengan metode yang
diterapkan guru dalam pembelajaran. Pada fase game
kreatif, siswa sangat bersemangat dan menjaga
kekompakan baik dalam kelas maupun kelompok,
mereka sangat percaya diri dengan dirinya sendiri. Dan
fase tes kreatif logik dengan menggunakan cara siapa
cepat menjawab memberikan motivasi lebih kepada
siswa secara individu karena cara ini akan menambah
kepercayaan dan kenyamanan pada siswa setelah
memperhatikan dan mendengarkan materi dari awal
pembelajaran. Secara keseluruhan, mulai dari kegiatan
inti sampai penutup, rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran sebesar 3,80 dengan kategori sangat baik.
2. Pertemuan kedua

Pada pertemuan kedua, dilakukan pada tanggal 3
April 2014. Ada beberapa hal yang dilakukan diluar
ruangan pada pertemuan ini yaitu melakukan percobaan
sederhana mengenai efek dari rumah kaca, dan sebanyak
tiga pengamat membantu mengamati siswa maupun guru
selama melakukan pembelajaran. Pada pertemuan kedua
ini, fase-fase dalam metode pembelajaran berbasis SAVI
belum terlaksana semuanya. Meskipun guru sebagai
fasilitator dapat memfasilitasi ke-empat gaya belajar
yang dimiliki siswa dalam kelas VII-B ini.  Fase
animasi/visualisasi dengan menampilkan gambar dengan
menggunakan media power point sudah terlaksana dan
fase ini dapat memfasilitasi gaya belajar visual siswa.

Gaya belajar Somatic dalam pertemuan ini
terfasilitasi dengan melakukan percobaab sederhana

diluar ruangan tentang efek rumah kaca secara
berkelompok. Gaya belajar Intellectual siswa difasilitasi
dengan menganalisis Lembar Kerja Siswa (LKS) yang
diberikan oleh guru, sedangkan gaya belajar auditory
siswa dapat terfasilitasi dengan mendengarkan hasil
presentasi siswa dan review maupun penjelasan dari dari
guru. Fase pembelajaran dengan metode SAVI
selanjutnya adalah game kreatif yang memupuk rasa
percaya diri siswa dan kenyamanan siswa, dan fase yang
terakhir adalah fase tes kreatif logik yang menggunakan
cara kuis kepada siswa dengan metode siapa cepat
menjawab akan diberikan penghargaan. Secara
keseluruhan, mulai dari kegiatan inti sampai penutup,
rata-rata keterlaksanaan pembelajaran sebesar 3,85
dengan kategori sangat baik.

3. Pertemuan ketiga
Pertemuan tiga ini adalah pertemuan terakhir,

pertemuan pembelajaran ini dilakukan pada tanggal 8
April 2014 dan ada tiga pengamat untuk mengamati guru
maupun siswa dalam pembelajaran. Pertemuan ketiga ini
seluruh fase dalam metode pembelajaran berbasis SAVI
dapat terlaksana seutuhnya. Fase animasi/visualidasi
dengan menampilkan video pembelajaran 2 dapat
memfasiitasi gaya belajar auditory dan visual siswa.
Fase model/peraga pada pertemuan ini sudah terlaksana
baik pada kegiatan pendahuluan (apersepsi) maupun
pada kegiatan ini dengan menunjukkan contoh poster
pada siswa, hal ini juga dapat memfasilitasi siwa yang
mempunyai gaya belajar visual.

Fase tugas kreatif terlaksana dengan memberkan
tugas kepada siswa untuk membuat gambar sederhana
mengenai upaya mencegah/mengurangi global warming,
hal ini dapat memfasilitasi siswa yang memiliki gaya
belajar Somatic. Fase game kreatif dengan menggunakan
permainan “ikuti perintahnya jangan tiru modelnya”
sudah terlaksana dengan siswa yang sangat antusias, dan
pada fase ini guru memilih siswa yang mewakili untuk
mempresentasikan gambar sederhana yang telah mereka
buat. Fase terakhir yang ada dalam metode pembelajaran
berbasis SAVI adalah tes-kreatif logik, fase ini
terlaksana saat siswa mempresentasikan dan
menjelaskan gambar sederhana mereka mengenai upaya
untuk mengurangi global warming. Secara keseluruhan,
mulai dari kegiatan inti sampai penutup, rata-rata
keterlaksanaan pembelajaran sebesar 3,82 dengan
kategori sangat baik.

Setelah ketiga pertemuan pembelajaran
menggunakan metode SAVI ini terlaksana dengan
kategori sangat baik, maka diberikan lagi soal evaluasi
(post-test) dan angket motivasi dengan model ARCS
John Keller. Tes evaluasi ini untuk mengetahui
pemahaman siswa tentang global warming setelah
diajarkan dengan menggunakan metode SAVI dan angket
motivasi untuk mengetahui motivasi siswa saat
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pembelajaran menggunakan metode pembelajaran SAVI
pada siswa. Pemberian angket dan tes ini diluar jam mata
pelajaran IPA agar tidak menganggu jam kegiatan
belajarmengajar yang telah ditetapkan sekolah.

Hasil tes evaluasi (post-test) dari 33 siswa yang
mengikuti dan menjawab pertanyaan menghasilkan 3
siswa yang belum tuntas dan 30 siswa tuntas. Dengan
rata-rata nilai 3,08 dan setelah itu dilakukan uji N-Gain
yang diambil dari nilai pre-test dan post-test siswa dan
menghasilkan nilai peningkatan 0,6 dengan kategori
sedang. Meskipun ada tiga siswa yang tidak tuntas,
namun secara nilai/skor dari ketiga siswa ini juga
mengalami peningkatan namun nilai/skor mereka masih
dibawah KKM.

Hasil dari pemberian angket motivasi model ARCS
John Keller yang kedua/setelah diterapkanya
pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran SAVIdihasilkan ranah attention 77.07%,
relevance sebesar 73,83%, convidence sebesar 74,09%
dan satisfaction sebesar 82,99% dan kategori setiap
ranah berturut turut adalah kuat, kuat, kuat, dan sangat
kuat. Dengan hasil ini baik dari hasil belajar siswa
maupun motivasi siswa sebelum dan sesudah mengikuti
pebelajaran menggunakan metode pembelajaran berbasis
SAVI meningkat.

Peningkatan motivasi berbanding lurus dengan
peningkatan motivasi belajar siswa karena gaya belajar
merupakan faktor intern yang mempengaruhi hasil
belajar dan jika metode yang digunakan sama dengan
gaya belajar siswa yang sebenarnya faktor ekstern dari
faktor yang mempengaruhi hasil belajar maka siswa
akan lebih antusias dan lebih senang dalam pembelajaran
dan akan mempengaruhi hasil belajar siswa.

Dari pemaparan di atas, penerapan metode
pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan
dalam pembelajaran IPA terpadu seperti metode
pembelajaran berbasis SAVI yang sesuai untuk
memfasilitasi beberapa gaya belajar siswa sangat
membantu dalam meningkatkan motivasi belajar siswa.

PENUTUP
Simpulan

Setelah diterapkannya metode pembelajaran berbasis
SAVI pada pokok bahasan global warming, dapat
disimpulkan bahwa :

1. Keterlaksanaan pembelajaran dengan menerapkan
metode pembelajaran berbasis SAVI pada pokok
bahasan pemanasan global di kelas VII SMP Negeri 1
Babat berlangsung efektif, hal ini ditunjukkan dari
peningkatan skor rata-rata penilaian keterlaksanaan
pembelajaran pada pertemuan I sebesar 3,80 dengan
kriteria sangat baik, meningkat pada pertemuan II
sebesar 3,85 dengan kriteria sangat baik namun pada
pertemuan III sebesar 3,82 dengan kriteria sangat baik

2. Hasil belajar siswa (kognitif produk) setelah
diterapkan metode pembelajaran berbasis SAVI pada
pokok bahasan pemanasan global (global warming)
mengalami peningkatan. Pada awalnya nilai rata-rata
hasil belajar kognitif produk siswa saat pre-test adalah
1,61 dan meningkat menjadi 3,08 pada saat post-test
dengan persentase ketuntasan pada saat post-test
sebesar 91% siswa yang tuntas dan 9% siswa yang
tidak tuntas. Dari hasil perhitungan menggunakan uji
N-Gain menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif
produk siswa mengalami peningkatan dari pre-test ke
post-test yang signifikan, dibuktikan dari hasil uji-t
yang menunjukkan t hitung (13,42) > t tabel (1,692)
dengan taraf signifikan α=0,05.

3. Menurut Keller mengenai motivasi model ARCS,
perhatian siswa dapat diperoleh dengan partisipasi
aktif. Melalui metode pembelajaran SAVI ini seluruh
siswa turut aktif dan terlibat dalam pembelajaran, yaitu
beberapa siswa mencari tau konsep-konsep yang
dipelajari namun dengan cara belajar yang berbeda.
Pada ranah attention yang awalnya memiliki rata-rata
58,75% menjadi 77,07%, ranah relevance yang
awalnya memiliki rata-rata 61,90% menjadi 73,83%,
ranah Convidence siswa yaitu yang awalnya 60,40%
menjadi 74,09% dan satisfaction, peningkatan yang
terjadi yaitu dari 70,20% menjadi 82,99%.
Berdasarkan hasil diatas, motivasi siswa meningkat
setelah dilakukannya penerapan metode pembelajaran
SAVI pada pokok bahasan global warming dikelas
VII-B.

Saran
1. Perlu diadakan penelitian lanjutan yang serupa agar

didapatkan perbaikan dalam pelaksanaan penerapan
metode bermain peran di lapangan.

2. Pada saat tugas kreatif siswa membutuhkan waktu
yang cukup lama. Hal ini dikarenakan siswa belum
terbiasa membuat gambar sederhana dengan waktu
yang singkat, maka saran untuk penelitian selanjutnya
agar dipertimbangkan lagi kebutuhan waktunya dan
dirancang sebaik-baiknya pengelolaan waktu yang
dibutuhkan saat kegiatan belajar mengajar.

3. Sebaiknya guru dapat menciptakan suasana yang
kondusif dan menyenangkan dalam proses belajar
mengajar agar siswa tertarik untuk belajardan dapat
meminimalisir kegaduhan di kelas.

4. Peneliti hendaknya mengetahui lebih jauh kondisi dan
kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di
sekolah yang menjadi tempat penelitian, agar hal
tersebut tidak menghambat pelaksanaan penelitian.

5. Agar tidak terjadi bias terhadap jalannya
pembelajaran, sebaiknya peneliti mengetahui jadwal
serta aktivitas yang terjadi di sekolah mitra.
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Pendahuluan
Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif

(15 - 64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif
(anak-anak berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65
tahun ke atas). Jumlah penduduk usia produktif ini akan
mencapai puncaknya pada tahun 2020 - 2035 pada saat
angkanya mencapai 70%.

SMK menjadi salah satu harapan dalam
menciptakan SDM yang produktif 2014 (Ditjen
Dikmen, 2012). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003
menyebutkan ”Pendidikan kejuruan merupakan
pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk
bekerja dalam bidang tertentu. Dunia kerja dan industri
membutuhkan lulusan SMK yang memiliki kompetensi,
baik kompetensi kerja-kerja teknik yang lebih ke arah
penguasaaan keterampilan khusus (kecakapan
vokasional), kompetensi sikap seperti kejujuran,
disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, ulet,
kerjasama, dan kompetensi penguasaan konsep
pengetahuan, serta kompetensi dalam penyelesaian
masalah yakni keterampilan proses (kecakapan
akademik). Permendikbud No. 26 tahun 2013 tentang
standar proses pendidikan dasar dan menengah
mengarahkan hasil belajar harus memuat tiga ranah
pendidikan, yaitu ranah sikap, ranah pengetahuan dan
ranah keterampilan. Secara eksplisit dicantumkan dalam
empat Kompetensi Inti (KI). KI 1 dan KI 2 memuat
kompetensi sikap sosial dan spiritual, KI 3 memuat
kompetensi pengetahuan dan KI 4 memuat kompetensi
keterampilan. Struktur Kurikulum 2013 SMK bidang
keahlian teknologi dan rekayasa dikelompokkan
menjadi tiga kelompok, Mata pelajaran fisika termasuk
kelompok C sebagai dasar keahlian.

Observasi Dikmenjur (dalam Johar, 2004: 1),
mengindikasikan bahwa sebagian besar lulusan SMK
kurang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan
IPTEK, sulit dapat dilatih kembali, dan kurang dapat
mengembangkan diri karena siswa SMK kurang
dibekali hal-hal berikut (1) keterampilan dasar baca, (2)
keterampilan berfikir (berfikir kreatif, pengambilan
keputusan, pemecahan masalah, belajar cara belajar, dan
mampu mengemukakan alasan dan (3) kualitas kalbu
(tanggung jawab, kejujuran, integritas, kerjasama, kerja
keras, disiplin dan jiwa kewirausahaan (Sidi, 2001:
112).

Permasalahan tersebut menurut Brown (dalam
Sanjaya, 2012: 11) dipengaruhi oleh sistem
pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran, kondisi model
belajar mengajar, bahan dan alat sebagai sumber belajar
dan evaluasi dan pengembangan, keempat komponen
sistem tersebut sebagai sebuah siklus melingkar yang
saling mempengaruhi, Degeng (1989: 12, 17) menyebut

sistem tersebut sebagai taksonomi variabel pengajaran
yang terdiri atas variabel: kondisi pengajaran, metode
pengajaran dan hasil pengajaran, ketiga variabel
tersebut akan saling mempengaruhi. Tujuan dan
karakteristik bidang studi sebagai variabel kondisi
dihipotesiskan memiliki pengaruh utama pada
pemilihan strategi pengorganisasian pengajaran dan
pemilihan strategi penyampaian.

Fisika sebagai sains memiliki karakteristik, di
mana konsep, prinsip, hukum merupakan produk yang
diperoleh melalui suatu proses yang sistematis dan
terencana yang disebut metode ilmiah (scientific
methods) (Holt (2006: 14). Ilmuwan dalam melakukan
penyelidikan ilmiah melakukan beberapa tahap yang
diawali dengan melakukan pengamatan (make
observation), bertanya (ask question), merumuskan
hipotesis (form a hypothesis), melakukan eksperimen
untuk menguji hipotesis (test the hypothesis), analisis
data eksperimen (analyze the result), menyimpulkan
(draw conclusion) serta mengkomunikasikan hasil
penyelidikan (communicate result). Investigasi saintifik
dilaksanakan dengan metode yang didasarkan pada
hukum saintifik  dan prinsip yang akurat, disiplin dan
sistematis, rasa ingin tahu, hati-hati atau disiplin,
tanggung jawab, akurat.

Hakikatnya fisika adalah sikap, proses, dan
produk, sehingga pembelajaran fisika seharusnya tidak
hanya menyajikan produk saja (fakta, konsep, prinsip
dan teori) tetapi sikap dan proses sains menjadi orientasi
dari pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang
sesuai dengan hal tersebut adalah pendekatan saintifik.

Implikasi dalam pembelajaran sains adalah bahwa
guru harus memberi kesempatan sebanyak mungkin
kepada siswa untuk berpikir dan menggunakan
kemampuan akalnya dengan jalan terlibat secara
langsung dalam berbagai kegiatan seperti diskusi kelas,
pemecahan soal, maupun bereksperimen (Mundilarto,
2013: 1), sehingga orientasi pembelajaran fisika harus
melibatkan proses sains atau dengan pendekatan proses
dengan desain pembelajaran berpusat pada siswa.

Pendekatan metode ilmiah (scientific) yang
digunakan ilmuwan sains, secara prinsip dan metode
juga diterapkan oleh insinyur (enginering) dalam
membuat dan menemukan produk (teknologi) baru
(NAS, 2012: 50-53) juga menjadi keterampilan para
innovator dunia yang dikenal sebagai keterampilan
penemuan (observing skill) meliputi mengamati
(observing), menanya (questioning), menalar
(associating), mencoba (experimenting), dan
membentuk jejaring (networking) yang disebut sebagai
DNA para innovator (Dyer, 2009: 1). Para pakar
tersebut meyakini bahwa setiap individu mampu

2
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menjadi seorang inovator yang berhasil jika memiliki
lima kebiasaan kreatif yang disebut keterampilan
penemuan. Sehingga, sangat penting membelajarkan
siswa SMK yang berorientasi meingkatkan
keterampilan proses sains.

Pembelajaran pendekatan saintifik adalah proses
pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar
peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum
atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati (untuk
mengidentifikasi atau menemukan masalah),
merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik,
menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang
“ditemukan” (Depdikbud, 2013: 1).

Pembelajaran pendekatan saintifik sesuai hakikat
teori konstruktivis yang memandang siswa secara terus-
menerus memeriksa informasi-informasi baru yang
berlawanan dengan aturan-aturan lama dan
memperbaiki aturan-aturan lama tersebut jika tidak
sesuai lagi. Teori ini menganjurkan peranan yang lebih
aktif bagi siswa dalam pembelajaran mereka. Peran guru
di dalam kelas konstruktivis adalah membantu siswa
menemukan fakta, konsep, atau prinsip bagi diri mereka
sendiri, bukan memberikan ceramah atau
mengendalikan seluruh kegiatan kelas (Nur, Wikandari,
2008).

Menurut Carin dan Sund (dalam Kemendikbud,
2013: 2) individu hanya belajar dan mengembangkan
pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya, dengan
melakukan proses-proses kognitif dalam proses
penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan
kepuasan intelektual yang merupakan suatu
penghargaan intrinsik, satu-satunya cara agar seseorang
dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan
penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk
melakukan penemuan yang merangsang motivasi
dimana para siswa berpartisipasi secara aktif dalam
menghadapi alamnya, dengan melakukan penemuan
maka akan memperkuat retensi ingatan.

Bruner (dalam Dahar, 1988: 125) menganggap,
bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian
pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan
sendirinya memberikan hasil yang paling baik, siswa
hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif
dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar
memperoleh pengalaman, dan melakukan eksperimen-
eksperimen yang mengizinkan mereka untuk
menemukan prinsip-prinsip itu sendiri. Serta belajar
dengan saintifik juga berefek terhadap retensi, Wiemen
(2007: 15) bahwa pengujian hipotesis melalui
penyelidikan dan diskusi akan memperkuat retensi yang
lebih baik dari pengajaran tradisional dengan perbedaan
lebih dari 90% setelah 2 hari untuk pengajaran
pendekatan saintifik dan 10% setelah 15 menit untuk

pengajaran tradisional, dengan peningkatan pemahaman
konseptual 25% untuk tradisional dan saintifik 50-70%.

Marzano (2013: 105) menambahkan pendekatan
saintifik agar dilakukan dalam pembelajaran kooperatif,
karena tugas-tugas yang melibatkan penyusunan dan
pengujian hipotesis sangat cocok untuk interaksi
kelompok. Hal tersebut diperkuat dari penelitian Chin
dan Brown 2000; Jones dan Carter 1998, Meyer dan
Woodruff 1997; Millis 1995, Resnick dan Klopfer 1989,
Wood 1992 (dalam Lin, 2006: 2), pembelajaran
kooperatif membantu dalam pengembangan
keterampilan komunikasi yang penting dan proses
berpikir ilmiah. Teknik kooperatif memberikan
pengaturan sosial di mana guru dapat membantu siswa
menganalisis proses berpikir mereka dan mendorong
semua siswa untuk berinteraksi dengan guru dan rekan-
rekan mereka dengan cara yang kondusif untuk
pembelajaran IPA. Pembelajaran kooperatif
(Cooperative Learning) adalah model pembelajaran
yang berupaya membantu siswa untuk mempelajari isi
akademis dan berbagai keterampilan untuk mencapai
berbagai sasaran dan tujuan sosial dan hubungan antar
manusia yang penting (Arends, 2008: 4), sedangkan
menurut Johnson (2004: 4) pembelajaran kooperatif
adalah proses belajar-mengajar yang melibatkan
penggunaan kelompok-kelompok kecil yang
memungkinkan siswa untuk bekerja bersama-sama
didalamnya guna memaksimalkan pembelajaran mereka
sendiri dan pembelajaran satu sama lain.

Johnson (2004) mendeskripsikan Experiential
learning didasarkan pada tiga asumsi yaitu: belajar yang
paling baik adalah bila sesorang terlibat secara pribadi
dalam pengalaman belajarnya, pengetahuan harus
ditemukan sendiri agar memiliki arti atau dapat
membuat perbedaan pada perilaku, dan komitmen
terhadap belajar.

Skruski (2008: 4), menyatakan bahwa penggunaan
metode ilmiah dalam pembelajaran fisika merupakan
pembelajaran yang optimal, dapat
dipertanggungjawabkan secara konsep dan dapat
diterapkan dalam praktek pembelajaran asalkan
diorganisasikan secara tepat, bahan dasar (peralatan)
yang sesuai, serta memerlukan pelatihan bagi guru
untuk penguasaan metodologi, serta dalam pelaksanaan
dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil.

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang
dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar
(Sudjana, 2012: 22). Hasil belajar oleh Bloom
(Kemendiknas, 2013) secara garis besar dibagi menjadi
tiga ranah, yakni ranah kognitif (pengetahuan), ranah
afektif (sikap) dan ranah psikomotorik (keterampilan).

Kompetensi sikap sebagai hasil belajar dapat
diartikan sebagai kemampuan siswa dalam pencapaian
kompetensi sikap yang meliputi aspek menerima,
merespon, menilai, mengorganisasi, berkarakter setelah
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mengalami kegiatan pembelajaran. Kompetensi
pengetahuan merefleksikan konsep-konsep keilmuan
yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui proses
belajar-mengajar. Anderson, Krathwohl (2010: 67)
membagi jenis pengetahuan menjadi empat, yaitu
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan
metakognitif dengan mengaktegorikan ranah
pengetahuan atas enam jenjang yang tersusun dari yang
sederhana sampai dengan yang paling kompleks yakni:
(1) kemampuan menghafal, (2) memahami, (3)
menerapkan, (4) menganalisis, (5) mensintesis, (6)
mengevaluasi.

Keterampian proses dapat didefinisikan sebagai
perangkat keterampilan kompleks yang digunakan
ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Proses
atau metode ilmiah itu merupakan konsep dasar yang
dapat dirinci menjadi sejumlah komponen yang harus
dikuasai apabila orang itu hendak melakukan penelitian
dan pengembangan dalam bidangnya (Khairudian, Eko,
2005: 31-32). Keterampilan proses yang akan
ditingkatkan adalah (1) mengamati, (2) merumuskan
masalah, (3) mengajukan hipotesis, (4) menentukan
variabel, (5) Mendefinisikan variabel secara operasional
(6) mengumpulkan data dalam tabel dan grafik, (7)
menganalisis data, (8) pembuatan model, dan (9)
penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu
dikembangan perangkat pembelajaran Fisika

pendekatan saintifik dan pembelajaran kooperatif yang
dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap dan
keterampilan proses siswa SMK yang valid, praktis dan
efektif.

Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan.

Fokus pengembangan perangkat pembelajaran fisika
pendekatan saintifik dalam pembelajaran kooperatif ini
adalah untuk menghasilkan produk berupa SIlabus,
RPP, LKS, Buku Ajar Siswa, Lembar penilaian Sikap,
Pengetahuan dan Keterampilan Proses yang dapat
membantu siswa SMK meningkatkan kompetensi sikap,
pengetahuan fisika dan keterampilan proses melalui
pembelajaran materi elektromagnetik.

Prosedur pengembangan Perangkat pembelajaran
menggunakan mofifikasi dari model yang dikemukakan
oleh Thiangrajan, S., Semmel D.S., dan Semmel M. I
yang dikenal dengan model 4-D (Four-D Model) yang
terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pendefinisian
(define), perancangan (design), pengembangan
(develop) dan penyebaran (disseminate). Dalam
penelitian ini pengembangan perangkat yang dilakukan
peneliti hanya sampai pada tahap yang ketiga; tahap
pendepfinisian. Desain eksperimen menggunakan the
one group pretest-posttest design.

Tabel 1 Metode pengumpulan data
Jenis data Cara pengumpulan Instrumen pengumpulan data

Validitas silabus Validasi Pakar Lembar Validasi Silabus
Validitas RPP Validasi Pakar Lembar Validasi RPP
Validitas LKS Validasi Pakar Lembar Validasi LKS
Validitas Buku Ajar Siswa Validasi Pakar Lembar Validasi BAS
Validitas Lembar Penilaian Validasi Pakar Lembar Validasi Lembar Penilaian
Efektifitas Perangkat Observasi, pretes-

postes, Respon siswa
Lembar observasi keaktifan siswa, tes tertulis
Pengetahuan, tes kinerja keterampilan proses,
Lembar penilaian diri dan pengamatan sikap,
Angket Respon siswa.

Kepraktisan Perangkat Observasi Lembar Pengamatan keterlaksanaan RPP

Hasil dan Pembahasan
1. Validitas Perangkat

Tabel 2 Hasil Validitas Perangkat dari Penilaian Ahli
Perangkat yang dinilai Rerata SKor Kategori

Silabus 4.63 Sangat Baik
RPP 4.26 Sangat Baik
LKS 4.70 Sangat Baik
Buku Ajar Siswa 4.28 Sangat Baik
Lembar Penilaian Pengetahuan 3.99 Baik
Lembar Penilaian Keterampilan Proses 4 Baik
Lembar Penilaian Sikap 3.96 Baik
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Perangkat yang dinilai Rerata SKor Kategori
Nilai Rata-Rata 4.26 Sangat Baik

2. Kepraktisan RPP

Gambar 1 Grafik Kepraktisan RPP

3. Efektifitas Perangkat
a. Aktivitas Siswa

Gambar 2. Grafik Efektifitas Perangkat dari Aspek Aktifitas Siswa

b. Kompetensi Sikap, Pengetahuan dan keterampilan Proses

Gambar 3 Grafik Efektifitas Perangkat dari Aspek Ketuntasan Kompetensi dan Gain

c. Respon terhadap siswa terhadap pembelajaran

1.00
0.89

0.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.96

0.92
0.71

0.95

0.00 0.50 1.00

Fase 1: Mengklarifikasikan tujuan
Fase 2: Mempersentasikan informasi

Fase 3: Mengorganisasikan siswa
Fase 4: Membantu kerja-tim

1. Mengamati
2. Menanya

3. Eksperimen
4. Mengasosiasikan

5. Mengkomunikasikan
Fase 5: Mengujikan materi

Fase 6: Memberikan pengakuan
Skor Rata-Rata

57%
35%

8%

Aktifitas Siswa dalam pembelajaran

Berpusat pada siswa

Berpusat pada guru

Aktifitas tidak relefan

82% 79% 79%
68%

50%

68%
0.6

82% 85%
0.75

93%100%89%
0.8

40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Kl
as

ik
al

In
di

ka
to

r

KD
 1

.1
, 1

.2

Kl
as

ik
al

In
di

ka
to

r

KD
 3

.9

N
-G

ai
n

Kl
as

ik
al

In
di

ka
to

r

N
-G

ai
n

Kl
as

ik
al

In
di

ka
to

r

KD
 4

.9

N
-G

ai
n

sikap pengetahuan Proses Psikomotorik



778

Gambar 4 Grafik Efektivitas Perangkat dari Aspek Respon Siswa

Kompetensi Sikap
Data ketuntasan indikator dan individual kompetensi

sikap siswa dalam penelitian ini sudah baik dimana 100%
indikator tuntas dan secara klasikal 82,1% siswa Tuntas
baik sikap spritual maupun sikap sosial karena dalam
pembelajaran pendekatan saintifik dan kooperatif siswa
difasilitasi untuk menemukan sendiri pengetahuan melalui
kegiatan penyelidikan dengan panduan LKS yang
dilakukan siswa secara berkelompok dibawa bimbingan
dan pengawasan guru dalam waktu tertentu, sehingga
siswa aktif saling berinteraksi, bekerjasama dan
bertanggung jawab atas tugas-tugas mencari informasi,
melakukan penyelidikan, berdiskusi, hal ini sesuai dengan
data pengamatan aktivitas siswa dimana 57%
pembelajaran berpusat pada siswa. Penyelidikan dengan
eksperimen yang dimaknai akan membangun ketertarikan
terhadap fisika dan sikap spritual siswa, seperti respon
82% siswa tertarik terhadap pendekatan saintifik.

Hasil penelitian ini sesuai temuan Zaki, dkk (2013:
31) bahwa keterampilan sosial dapat ditingkatkan melalui
penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD berbasis
eksperimen dimana ketuntasan keterampilan sosial 60%,
dan penelitian Aktavis dan Ergin (2008: 2) menyatakan
bahwa efek pendidikan keterampilan proses tidak
signifikan terhadap peningkatan sikap sains siswa tetapi
masih lebih baik dari pembelajaran berpusat pada guru.
Hal ini menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran
pendekatan saintifik dan pembelajaran kooperatif yang
baik (valid) dan terlaksana dengan baik dalam
pembelajaran akan meningkatkan kompetensi sikap siswa
karena dengan pembelajaran kooperatif, siswa bekerja
dalam kelompok-kelompok kecil saling membantu belajar
satu sama lainnya (Nur, 2011).

Kompetensi sikap siswa dalam penelitian ini belum
ideal dimana masih ada 18% atau 5 siswa yang belum
tuntas, karena untuk mencapai pencapaian kompetensi
100% belum cukup hanya tiga pertemuan pembelajaran
atau untuk meningkatkan kompetensi sikap diperlukan

pembiasaan dalam waktu yang relatif lama, salah satu
kendala penerapan perangkat adalah siswa belum terbiasa
dengan keterampilan pembelajaran kooperatif, kerjasama,
tanggungjawab dan disiplin belum maksimal, sehingga
menurut Johnson (2010: 68, 98) agar sikap atau
keterampilan kooperatif dapat stabil dan berhasil
kelompok kooperatif harus dipertahankan dalam waktu
yang lama, sehingga memperkuat kepedulian, dukungan
sosial dan komitmen kesuksesan satu sama lain.

Kompetensi Pengetahuan
Peningkatan penguasaan kompetensi pengetahuan

yang diukur dari ketuntasan indikator, individual, dan KD
menunjukkan bahwa 50% indikator tuntas dengan
ketuntasan klasikal 68% dari ketuntasan sebelum
pembelajaran 0% dan 89% siswa mengaku masih baru
terhadap soal pengetahuan, sehingga peningkatan dari
perangkat yang digunakan kategori “sedang” (N-gain 0,6)
peningkatan ini sejalan pengakuan (respon) siswa dimana
79% siswa mengaku mudah mengerjakan soal
pengetahuan, walaupun berbeda antara persentase
ketuntasan dan respon siswa hal ini mungkin sebagai efek
dari pembelajaran kooperatif dimana siswa dalam
pembelajaran kooperatif terdiri atas siswa yang
berkemampuan tinggi-rendah yang saling bekerjasama
sehingga pendalaman konsep-pengetahuan dapat
dikerjakan dalam proses pembelajaran relatif mudah.

Aspek-aspek pembelajaran pendakatan saintifik dan
kooperatif seperti kegiatan 5M/ keterampilan proses atau
penyelidikan untuk penemuan, pembentukan kelompok
yang terdiri atas siswa atas-bawah, kerjasama tim, guru
membantu siswa dalam bekerja/belajar, orientasi materi
sebelum pembelajaran, mengujikan materi pada akhir
pembelajaran dan penghargaan kelompok yang
terlaksanan “sangat baik” dalam pembelajaran memberi
kontribusi terhadap penguasaan kompetensi
pengetahauan. Pengaruh perangkat ini sesuai penelitian
Prasetyo (2011) yang menyatakan adanya pengaruh yang
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signifikan antara keterterapan perangkat pembelajaran,
dan prestasi belajar peserta didik.

Peningkatan kompetensi pengetahuan siswa juga
karena pendekatan saintifik dan model kooperatif tipe
STAD mampu mengarahkan pembelajaran berorientasi
pada siswa dengan persentase 57%, aktivitas siswa
tersebut berupa perencanaan penyelidikan, melakukan
penyelidikan, mencari informasi, anggota tim berdiskusi,
bekerjasama dan bertanggung jawab untuk mempelajari
dan menguasai keterampilan akademis, terutama siswa
berkemampuan tinggi membantu siswa yang
berkemampuan rendah sedangkan 35% pembelajaran
adalah bimbingan guru yang baik sebagaiman respon
siswa 98% siswa memberi respon baik. Bimbingan guru
diperlukan untuk mengarahkan pada tujuan pembelajaran/
penyelidikan, menguatkan konsep-konsep penting yang
belum atau sukar dipahami dari diskusi tim, menjaga
konsitensi dan mengefektifkan waktu, tetapi beriring
waktu bimbingan guru harus dikurangi karena siswa
dipacu menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan hal ini sesuai
dengan paradigma kelas konstruktivis peran guru adalah
membantu siswa menemukan fakta, konsep, atau prinsip
bagi diri mereka sendiri, bukan memberikan ceramah atau
mengendalikan seluruh kegiatan kelas (Nur dan
Wikandari, 2008: 2-3).

Keterlaksanaan perangkat pendekatan saintifik sangat
ditentukan oleh daya dukung guru dan faktor pendukung
lain, sebagaimana kesimpulan Skruski (2008: 4), bahwa
penggunaan metode ilmiah dalam pembelajaran fisika
merupakan pembelajaran yang optimal, dapat
dipertanggungjawabkan secara konsep dan dapat
diterapkan dalam praktek pembelajaran asalkan
diorganisasikan secara tepat, bahan dasar (peralatan) yang
sesuai, serta memerlukan pelatihan bagi guru untuk
penguasaan metodologi.

Aktifitas siswa dalam penelitian ini konsisten
dengan temuan Nugroho, dkk (2009: 108) yang
menyatakan bahwa dengan menggunakan STAD
berorientasi keterampilan proses dapat meningkatkan
aktivitas siswa, hal ini sejalan dengan Sund dan
Trowbridege (dalam Mundilarto, 2012: 12) bahwa guru
harus memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada
siswa untuk berpikir dan menggunakan kemampuan
akalnya dengan jalan terlibat secara langsung dalam
berbagai kegiatan seperti diskusi kelas, pemecahan soal,
maupun bereksperimen. Sehingga keaktifan siswa dan
bimbingan guru dalam pembelajaran menjadi faktor
peningkatan kompetensi pengetahuan siswa.

Hasil penelitian ini sesuai dengan temuan Mulyono,
dkk (2012: 25), pada pengembangan perangkat dengan
pendekatan scientific skill menunjukkan prestasi belajar
96,67% tuntas KKM, respon peserta didik 86,67%

merespon dengan baik, dan konsisten dengan temuan
Prayitno (2011: 1) strategi STAD dan gabungan (inkuiri-
STAD) mampu mensejajarkan kemampuan berpikir
tinggi, metakognisi, dan keterampilan proses sains pada
siswa berkemampuan atas dan berkemampuan bawah,
serta temuan Pandey dan Kishore (2009) menunjukkan
bahwa STAD lebih efektif dari metode tradisional untuk
penguasaan pengetahuan seperti definisi taksonomi
Bloom dan sama efektifnya untuk semua tingkatan siswa.

Piaget dan Vigotsky (dalam Nur, Wikandari, 2008: 5)
menyatakan pembelajaran kooperatif menjadikan siswa
aktif berinteraksi dengan teman sebaya yang
mempermudah penguasaan kompetensi belajar, dengan
interaksi siswa berkemampaun lebih rendah dengan teman
sebaya berkemampuan tinggi (pakar) setahap demi
setahap siswa akan memperoleh keahlian yang disebut
sebagai pemagangan kognitif.

Pendekatan pembelajaran saintifik membantu
meningkatkan retensi dan kebermaknaan dalam belajar ini
sesuai dengan pendapat Carin dan Sund (dalam
Depdiknas, 2013: 2) dengan siswa melakukan penemuan
maka akan memperkuat retensi ingatan, sehingga tujuan
pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah
diperolehnya hasil belajar yang tinggi.

Walaupun peningkatan kompetensi pengetahuan
sudah kategori sedang (N-Gain 0,6) tetapi belum ideal.
Indikator yang belum tuntas, yaitu 3 soal kategori
pengetahuan pemahaman (C2), 3 soal indikator kategori
analisis (C4), dan 1 soal kategori evaluasi (C5).
Berdasarkan soal-soal yang belum tuntas di atas, bahwa
32% siswa belum bisa membuat penjelasan atas
fenomena, kasus tertentu dalam bentuk definisi, analisis,
sintesis dan mengambil keputusan berdasarkan alasan-
alasan yang dibangun dari proses berpikir sendiri atau
siswa masih terbiasa dengan pengetahuan hafalan yang
merupakan tingkat berpikir tingkat rendah, ini sesuai
dengan hasil PISA tahun 2011 (Kemendikbud, 2013),
bahwa 45% siswa indonesia hanya mampu berpikir
tingkat paling rendah (very low), 35% tingkat rendah
(low).

Kompetensi Keterampilan
Berdasarkan Tabel 4.16 dan Tabel 4.17 tentang

ketuntasan indikator dan individual kompetensi
keterampilan proses pada pretes menunjukkan 100%
indikator dan siswa tidak tuntas, hal ini memberi
gambaran bahwa sebelum pembelajaran keterampilan
merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis
menentukan dan mendefinisikan variabel sampai menarik
kesimpulan yang merupakan bagian integral dari sains
belum diajarkan, sebagaimana pengakuan siswa pada
angket respon bahwa 94% siswa menyatakan
keterampilan proses merupakan sesuatu yang baru.
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Data postes menunjukkan 85% indikator proses tuntas
dan 82% tuntas individual dengan peningkatan kategori
tinggi (N-Gain 0,75 berdasarkan respon siswa 88%
mengatakan keterampilan proses mudah diikuti dan 96%
siswa mengaku soal kinerja keterampilan proses mudah
dikerjakan dan lebih mudah dari soal pengetahuan dan
berdasarkan.

Hasil tersebut terkait dengan perangkat yang
dikembangkan yaitu LKS untuk melatihkan keterampilan
proses sangat valid (skor 4,7) dengan respon 72% siswa
merasa mudah atau tidak kesulitan dalam menggunakan
LKS, kerjasama dan tanggung jawab, kedisplinan tim atau
sikap sosial dengan persentase 84% dan bimbingan guru
yang baik dengan persentase kepuasan 98%. Hasil
tersebut sesuai kesimpulan penelitian Zaki, dkk (2013:
31) bahwa keterampilan proses sains dapat ditingkatkan
melalui penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD
berbasis eksperimen dengan ketuntasan keterampilan
proses 96,67%. Penelitian Sari, dkk (2014: 1)
menunjukkan terjadinya peningkatan keterampilan proses
sains siswa pada kelas eksperimen dengan rata-rata N-
gain 63,30 pada penerapan pembelajaran kooperatif tipe
STAD.

Hasil tersebut sesuai pendapat Carin dan Sund
(Depdiknas, 2013: 2) dengan melakukan proses-proses
kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh
sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu
penghargaan intrinsik. Pengalaman-pengalaman
pendidikan yang merangsang motivasi ialah pengalaman-
pengalaman dimana siswa berpartisipasi secara aktif
dalam menghadapi alamnya. Pengalaman semacam ini
dapat dicontohkan oleh pengalaman belajar penemuan
yang intuitif. Untuk memecahkan masalah yang masih
dalam jangkauan pengetahuan, siswa melakukan aktifitas
diskusi tidak langsung ditanyakan kepada guru.

Perangkat yang dikembangkan sebagai panduan dalam
melatihkan keterampilan proses dan menemukan
pengetahuan, yaitu LKS disesuaikan dengan tingkat
pengetahuan siswa, sehingga memudahkan siswa
melaksanakan keterampilan proses yang didasarkan pada
langkah-langkah ilmiah yang dilakukan para ahli sains
ketika melakukan penyelidikan ilmiah, karena menurut
Vygotsky (dalam Nur dan Wikandari, 2003) bahwa
pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau
belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari
namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan
kemampuan atau tugas itu berada dalam zona
perkembangan terdekat atau zone of proximal
development.

Perangkat pembelajaran pendekatan saintifik dan
pembelajaran kooperatif yang valid, dan terlaksana
dengan baik dalam pembelajaran, karena perangkat yang
baik dan menarik dengan bimbingan guru yang baik dapat

mempermudah proses belajar siswa dan membuat siswa
teratarik terhadap pembelajaran sehingga meningkatkan
aktivitas siswa dalam pembelajaran yang berpusat pada
siswa, pada akhirnya pembelajaran pendekatan saintifik
dan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan
kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan
keterampilan proses, ini sesuai dengan hasil penelitian
Zaki, dkk (2013: 31) menyimpulkan keterampilan proses
sains, keterampilan sosial dan hasil belajar dapat
ditingkatkan melalui penerapan pembelajaran kooperatif
tipe STAD berbasis eksperimen dan penelitian Prayitno
(2011: 1) strategi STAD dan gabungan (inkuiri-STAD)
mampu mensejajarkan kemampuan berpikir tinggi,
metakognisi, dan keterampilan proses sains pada siswa
berkemampuan atas dan berkemampuan bawah.

Hasil belajar tersebut sesuai dengan pendapat
Dewey (dalam Arends, 2008: 7) bahwa pembelajaran
kooperatif menciptakan prosedur-prosedur demokratis
dan proses-proses ilmiah dalam pembelajaran, sehingga
dengan keterlibatan siswa secara pribadi dalam
pengalaman belajar, dan menemukan sendiri pengetahuan
memiliki arti sendiri bagi siswa atau dapat membuat
perbedaaan dalam belajar dan komitmen terhadap belajar,
dan Johnson (2011) bahwa lingkungan kelas kooperatif
dapat melahirkan pembelajaran yang lebih baik.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan penerapan
pendekatan saintifik dalam pembelajaran, yaitu
meningkatkan kemampuan intelek, khususnya
kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, membentuk
kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah
secara sistematik, diperolehnya hasil belajar yang tinggi,
dan mengembangkan karakter siswa (Depdikbud, 2013:
3). Hasil tersebut mendukung penerapan Kurikulum 2013,
yaitu penggunaan pembelajaran pendekatan saintifik dan
kalaboratif dalam pembelajaran.

Efektifitas perangkat ini belum memuaskan karena
masih ada siswa yang belum tuntas, hal tersebut
dikarenakan kompetensi sikap, pengetahuan dan
keterampilan pembelajaran yang akan dicapai merupakan
hal baru bagi sebagian siswa seperti yang ditunjukkan
nilai pretes, respon siswa dan data kendala dalam
penelitian, sehingga membelajarkan siswa tanpa
mengaitkan kompetensi baru dengan pengetahuan awal
yang diketahui siswa relatif lebih sulit dalam pencapaian
kompetensi baru tersebut, karena menurut Arends (dalam
Nur, 2011: 13) pembelajaran adalah jembatan antara
kompetensi awal dengan kompetensi baru, oleh Ausubel
(dalam Dahar, 2011: 95) disebut belajar bermakna, yaitu
suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-
konsep yang relevan yang terdapat dalam struktur kognitif
siswa, sehingga diperlukan penambahan waktu belajar
dalam bentuk remedial pada indikator penguasaaan siswa
yang masih rendah.
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Teori Carrol (dalam Hernawan, 2009: 5) menyatakan
bahwa tingkat penguasaan belajar (degree of learning)
ditentukan oleh fungsi atau perbandingan antara jumlah
waktu yang sebenarnya digunakan (time actually spent)
dalam belajar dengan waktu yang diperlukan untuk
belajar, atau menggambarkan bahwa jika setiap siswa
diberikan waktu sesuai dengan yang diperlukan untuk
mencapai tingkat penguasaan dan siswa itu menghabiskan
waktu yang dibutuhkan, maka besar kemungkinan siswa
tersebut akan mencapai tingkat penguasaan itu.

Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengembangan perangkat
pembelajaran dengan produk perangkat silabus, RPP,
LKS, Buku Ajar Siswa, dan Lembar Penilaian dapat
disimpulkan bahwa perangkat yang dikembangkan layak
digunakan dalam upaya meningkatkan kompetensi
pengetahuan, sikap dan keterampilan proses siswa SMK,
dengan rincian Validitas perangkat “sangat baik,”
evektifitas perangkat, yaitu aktifitas pembelajaran
berpusat pada siswa, kompetensi sikap spritual dan sosial
“baik,” kompetensi pengetahuan meningkat kategori
“sedang,” kompetensi keterampilan proses meningkat
“tinggi,” respon siswa terhadap pembelajaran “positif”
dan keterlaksanaan RPP dalam pembelajaran “sangat
Baik.”

Saran
Penelitian pengembangan perangkat pembelajaran

pendekatan saintifik dan kooperatif dapat dilanjutkan
pada materi dan mata pelajaran lain.
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memilih jurusan di kelas XI.  Fakta riset yang  telah
dilakukan  oleh  para  peneliti  menemukan  hal yang
sama,  bahwa  pembelajaran  kimia  memerlukan
perhatian yang ekstra dan menyeluruh.

Fakta  yang  sangat  baru  diperoleh  sebagai
hasil penelitian  Suyono  tentang  SKL  kimia  yang
gagal  dalam Ujian  Nasional.  Penelitian  oleh
Suyono  tentang  Analisis SKL Kimia gagal dalam
Ujian Nasional Kimia SMA/MA untuk tiga (3) tahun
berturut-turut: 2008, 2009, 2010 adalah sebagai
berikut:

a. SKL  yang  gagal  dicapai  siswa  tiga  tahun
terakhir adalah  SKL-SKL  yang  di
dalamnya  mengandung  dua pengalaman
penting,  yaitu  (1)  pemberian  pengalaman
langsung  (melalui  praktikum)  dan  (2)
pembelajaran kimia  harus  melatihkan
kecakapan  hidup  (life  skills, khususnya
academic life skill, menganalisis data)

b. Ada 2 (dua) SKL pada mata pelajaran kimia
yang dari tahun  ke  tahun  mulai  2008
hingga  2010  senantiasa gagal  dicapai
siswa  SMA  (meskipun  SKM  yang
ditetapkan  tergolong  rendah,  yaitu  60),
yaitu  :   (1) menentukan  harga  pH  air
limbah  berdasarkan  tabel hasil  uji
beberapa  air  limbah,  dan  (2)  menganalisis
grafik  PT   (tekanan  dan  suhu)  sesuai sifat
koligatif larutan dengan tepat.
Berdasarkan fakta pelaksanaan proses belajar

mengajar di lapangan berdasarkan jurnal ke 2
menunjukkan bahwa guru dalam mengajarkan konsep
dan teori kimia melalui kegiatan yang hanya berpusat
pada guru , siswa tidak dilibatkan dalam kegiatan
secara aktif dan kurang memberikan kesempatan
untuk mengembangkan proses berfikir siswa.
Pembelajaran dengan metode ini guru belum
memberdayakan seluruh potensi dirinya sehingga
sebagian besar siswa belum mampu mencapai
kompetensi individual yang diperlukan untuk
mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dengan
demikian siswa beranggapan bahwa pelajaran kimia
merupakan pelajaran hafalan yang sulit untuk
dipahami sehingga pelajaran kimia kurang disenangi.
Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa belum belajar
sampai pada tingkat pemahaman, mereka baru mampu
mempelajari dengan cara menghafal fakta, konsep,
teori dan gagasan pada tingkat ingatan, tetapi belum
dapat menggunakannya secara efektif dalam
pemecahan masalah sehari-hari.Agar siswa dapat
memahami konsep yang lebih baik dan efisien maka
diperlukan perencanaan yang sistematis dari guru

yang memuat bagaimana mengelola proses
pembelajaran agar bermakna bagi siswa

Advance organizer adalah suatu rencana
pembelajaran yang digunakan untuk menguatkan
struktur kongnitif siswa ketika mempalajari konsep-
konsep atau informasi yang baru dan bagaimana
sebaiknya pengetahuan itu disusun serta  dipahami
dengan benar. Advance organizermerupakan suatu
pendekatan dalam pembelajaran untuk menyiapkan
siswa melihat kebermaknaan konsep yang akan
dipelajari dan menghubungkan dengan konsep yang
sudah dimiliki.

Pembelajaran menggunakan advance
organizerdapat membuat belajar bersifat hafalan
menjadi bermakna dengan cara menjelaskan hubungan
konsep baru dengan konsep relevan yang ada dalam
struktur kognitif siswa, agar siswa dapat memahami
konsep lebih efektif dan efisien. Untuk memahami
konsep agar efektif dan efisien diperlukan
perencanaan pembelajaran sistematis agar proses
pembelajaran menjadi bermakna. Jadi proses belajar
tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-
fakta belaka, namun berusaha menghubungkan
konsep-konsep itu untuk menghasilkan pemahaman
yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan
dipahami secara baik dan mudah diingat.

Penulis ini bertujuan untuk mengembangkan
model pembelajaran advance organizer pada mata
pelajaran kimia pokok bahasan koloid. Mengetahui
keefektifan model pembelajaran advance organizer
dengan indikator hasil belajar baik, aktivitas belajar
baik dan pengelolaan guru baik pada mata pelajaran
kimia pokok bahasan koloid. Menunjukkan adanya
korelasi antara aktivitas belajar dengan hasil belajar
siswa

PEMBAHASAN
Pengajaran terbalik (Reciprocal Teaching)

merupakan suatu metode yang berakar pada paham
konstruktivis. Metode konstruktivis hadir dan
mendominasi pemikiran terkini dalam seluruh
kurikulum bidang studi. Salah satu contoh penelitian
yang baik tentang pendekatan konstruktivis
berdasarkan pada prinsip-prinsip pembuatan
pertanyaan adalah pengajaran terbalik atau Reciprocal
Teaching.

Pentingnya memberikan/ melatihkan
ketrampilan berpikir dalam hal ini mencatat  data,
membuat  dan  membaca grafik/ bagan/ diagram,
menganalisis,  mengevaluasi  dan membuat suatu
kesimpulan dan atau berkreasi. Ketrampilan  berfikir
tersebut  ada  dua  kategori  .  Pertama,  sebagai
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ketrampilan berpikir tingkat rendah (Lower Order
Thinking Skills  =  LOTS)  yang  meliputi  tingkatan
ranah  kognitif hafalan  (Remembering-C1),
pemahaman  (UnderstandingC2), dan penerapan
(Applying-C3), sedangkan ketrampilan berfikir
tingkat  tinggi  (Higher  Order  Thinking  Skills  =
HOTS) meliputi tingkatan kognitif analisis
(Analyzing-C4), evaluasi (Evaluating-C5), dan creasi
(Creating-C6), dalam pembelajaran kimia di SMA
sejak awal.

Prestasi  belajar  adalah  tingkat  penguasaan
yang  dicapai siswa  dalam  mengikuti  proses  belajar.
Dengan  demikian prestasi  belajar  adalah  hasil
maksimal  yang  dicapai seseorang setelah melakukan
kegiatan proses belajar yang dapat dilihat dari hasil tes
atau evaluasi. Dari hasil  tes atau evaluasi berupa
angka dapat dilihat bahwa tingkat prestasi belajar
setiap  individu  berbeda-beda,  dan  nilai  tersebut
menunjukkan  tingkat  kemampuan  individu  yang
bersangkutan.

Hasil  analisis data  hasil  belajar kognitif  siswa
(hasil  tes  ulangan  harian)  pada  pokok bahasan
Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit menunjukkan
hasil yang sangat baik karena  90% siswa tuntas dan
lulus SKBM  (mendapatkan  nilai  minimal  75)
dengan keberhasilan  tindakan  sebesar  85%  dari
siklus  yang berjalan (hanya satu siklus)  . Penilaian
aspek psikomotorik diambil selama  kegiatan
praktikum  (penelitian  tersendiri). Penilaian  Aspek
afektif  yang  dinilai  meliputi:  kehadiran siswa,
keaktifan  (bertanya,  menjawab,  dan  menanggapi
pertanyaan),  dan  kerajinan  mengerjakan  dan
mengumpulkan tugas dapat disimpulkan sangat baik.

Pembelajaran menggunakan advance
organizerdapat membuat belajar bersifat hafalan
menjadi bermakna dengan cara menjelaskan hubungan
konsep baru dengan konsep relevan yang ada dalam
struktur kognitif siswa, agar siswa dapat memahami
konsep lebih efektif dan efisien. Untuk memahami
konsep agar efektif dan efisien diperlukan
perencanaan pembelajaran sistematis agar proses
pembelajaran menjadi bermakna. Jadi proses belajar
tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta-
fakta belaka, namun berusaha menghubungkan
konsep-konsep itu untuk menghasilkan pemahaman
yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan
dipahami secara baik dan mudah diingat.
Setelah kegiatan belajar mengajar pada materi koloid
selesai, kedua kelas baik eksperimen maupun kontrol
dievaluasi kemampuan kognitifnya dengan
menggunakan instrumen tes hasil belajar yang terdiri
dari 30 soal pilihan ganda.

Hasil penelitian yang diperoleh meliputi (1)
data kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran
(2) data aktivitas siswa kelas eksperimen dan kelas
kontrol (3) data pretes dan postes siswa pada kelas
eksperimen dan kontrol (4) data respon siswa
mengenai pembelajaran dengan advance organizer (5)
data tanggapan guru tentang pembelajaran dengan
advance organizer. Analisis data penelitian bertujuan
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengolahan
data dilakukan dengan menggunakan bantuan
Microsoft Ecxel 2007 dan program SPSS 12. Berikut
ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya.

Penelitian diawali dengan studi pendahuluan,
yaitu studi empirik dan studi lapangan. Studi empirik
dilakukan dengan mempelajari pustaka yang berkaitan
dengan pengembangan model pembelajaran, model
pembelajaran advance organizer,aktivitas belajar dan
hasil belajar siswa. Studi lapangan dilakukan dengan
cara observasi dan wawancara secara informal
beberapa siswa dan guru SMA negeri 1 Cirebon. Hasil
studi yang diperoleh berupa beberapa hal yang penting
mengenai kondisi siswa, kondisi guru kimia, fasilitas
penunjang proses pembelajaran, cara belajar siswa,
proses pembelajaran di sekolah tersebut dan
kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan penulis yang
mampu memberi kontribusi terhadapnya.

Berdasarkan hasil-hasil dari studi
pendahuluan kemudian dilakukan analisis kebutuhan
obyek studi dan penyusunan perangkat pembelajaran.
Perangkat pembelajaran dalam penelitian ini terdiri
atas Silabus, Rencana Pelakasanaan Pembelajaran
(RPP), Deskripsi Pembelajaran, Bahan Ajar, Lembar
Kerja Siswa dan Alat Evaluasi kognitif, afektif dan
psikomotor dengan menggunakan model
pembelajaran advance organizer. Pengembangan
perangkat pembelajaran mata pelajaran kimia topik
koloid sesuai dengan perencanaan yaitu empat kali
pertemuan. Pertemuan pertama pembelajaran
menyampaikan materi tentang dispersi koloid dan
sifat koloid, pertemuan kedua tentang macam-macam
koloid dan koloid dalam kehidupan sehari-hari,
pertemuan ketiga tentang pembuatan koloid,
pertemuan keempat tentang praktikum pembuatan
koloid. Kelas eksperimen menggunakan model
pembelajaran advance organizerdisertai praktikum
sedangkan kelas kontrol menggunakan model
konvensional juga disertai praktikum. Setelah ahli
atau pakar melakukan validasi terhadap perangkat
pembelajaran yang telah direvisi kemudian dilakukan
uji coba pada kelas terbatas. Uji coba kelas terbatas ini
diikuti oleh siswa kelas XI IPA yang lain yang tidak
digunakan untuk sampel pada penelitian, dengan
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jumlah 42 siswa. Perangkat yang diujicobakan adalah
RPP, bahan ajar, LKS dan alat evaluasi hasil belajar
yang berupa soal pos tes dan soal pre tes, angket
afektif untuk siswa dan angket aktivitas siswa. Setelah
dilakukan uji coba ini, ada beberapa masukan dari
pengamat, guru dan siswa, dengan masukan tersebut
kemudian dilakukan revisi. Hasil uji coba soal
kemudian dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas,
tingkat kesukaran dan daya pembeda. Berdasarkan
hasil analisis ini kemudian diambil 30 dari 50 soal
yang diujicobakan. Selanjutnya dilakukan perbaikan
terhadap perangkat pembelajaran, yang perlu
diperbaiki antara lain metode pembelajaran dalam
RPP harus sesuai dengan karakteristik advance
organizer,

Aktivitas siswa dalam pembelajaran baik
pembelajaran dengan model pembelajaran advance
organizer maupun pembelajaran yang konvensional
dilakukan pada materi koloid dengan menggunakan
lembar observasi yang dilakukan oleh empat orang
guru kimia sebagai pengamat. Masing-masing
pengamat mengobservasi kurang lebih 10 orang siswa.

Berdasarkan table 1 di bawah, hasil
pengamatan aktivitas belajar siswa di kelas
eksperimen yang menggunakan model pembelajaran
advance organizermenunjukkan rerata skor yang lebih
besar dibandingkan kelas kontrol yang menggunakan
pembelajaran konvensional.
Table 1. Hasil Rekapitulasi Aktivitas Belajar Siswa Pada
Pembelajaran Advance Organizerdan Pembelajaran
Konvensional.

Penelitian di kelas eksperimen termasuk
kelas yang tuntas secara klasikal karena jumlah siswa
yang memperoleh nilai 71 ke atas sebanyak 88,09%

dari jumlah keseluruhan siswa dalam kelas. Sementara
jumlah siswa yang tuntas di kelas kontrol sebanyak 9
orang atau 21,43% dan yang tidak tuntas sebanyak 33
orang atau 78,57%, sehingga kelas kontrol ini tidak
tuntas secara klasikal karena jumlah siswa yang
memperoleh nilai 71 keatas kurang dari 65%. Secara
keseluruhan prestasi belajar siswa  kelompok
eksperimen dan kontrol berturut-turut disajikan dalam
gambar 1 dan 2 di bawah ini.

KESIMPULAN
Metode pengajaran terbalik (reciprocal

teaching) untuk melatihkan ketrampilan  berfikir.
Sesuai  pandangan  konstruktivis, bahwa mengetahui
adalah suatu proses dan siswa itu sendiri harus  secara
pribadi  dan  secara  aktif  menemukan  dan
mentransformasikan informasi kompleks untuk
menjadikan informasi  itu  miliknya  sendiri.
Pendekatan  konstruktivis juga  menekankan  pada
pembelajaran  generative (generative learning) dan
strategi bertanya atau inkuiri. Metode  pengajaran
terbalik  (Reciprocal  Teaching) pokok  bahasan
Larutan  Elektrolit  dan  Non  Elektrolit kelas  X
SMA  Negeri  1  Kandangan  menghasilkan kualitas
pembelajaran  yang  baik,  prestasi  hasil belajar
tinggi,  dibuktikan  dari  90  %  siswa  memenuhi
SKBM yang  ditentukan  yaitu 75  dengan  tingkat
keberhasilan baik yaitu 85%. Persepsi siswa terhadap
pengajaran terbalik (Reciprocal Teaching) sangat
positif, hal ini didukung semua  siswa memberi
tanggapan yang baik sekali (90% setuju)  dari angket
persepsi siswa.

Pengembangan model pembelajaran advance
organizer pada pelajaran kimia pokok bahasan koloid
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dapat dilakukan dengan baik. Adapun produk yang
dihasilkan dalam penelitian ini adalah silabus, RPP,
Deskripsi Pembelajaran dan Bahan Ajar, model
pembelajaran advance organizer pada materi koloid
dinyatakan efektif karena hasil belajar kelas
eksperimen lebih besar dari KKM, hasil belajar kelas
eksperimen lebih besar dari kelas kontrol, dan guru
dapat mengelola kelas dengan baik, model
pembelajaran advance organizerdapat meningkatkan
aktivitas dan hasil belajar siswa yang mempunyai
korelasi positif dengan r = 0,770, hasil belajar kelas
eksperimen yang menggunakan model pembelajaran
advance organizer diatas KKM yaitu sebesar 79,05
sedangkan hasil belajar kelas kontrol yang
menggunakan model pembelajaran konvensional
dibawah KKM yaitu sebesar 68,52.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mendeskripsikan karakteristik model
pembelajaran sains berbasis proses kreatif-inkuiri yang dapat meningkatkan berfikir kreatif dan
pemahaman konsep siswa SMP. Pengembangan model pembelajaran menggunakan model Borg &
Gall yang diujicobakan di kelas VII SMPN 1, SMPN 7, SMPN 12, SMPN 13 Pemang Siantar Medan
semester genap tahun ajaran 2013/2014 dengan One-Group Pretest Postest Design. Pengumpulan
data menggunakan metode telaah/validasi, observasi, tes, dan angket. Teknik analisis data
menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, kualitatif dan uji statistik non parametrik. Hasil penelitian
ini menunjukkan: 1) Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berkategori valid; 2) Perangkat
pembelajaran ditinjau dari keterlaksanaan RPP berkategori praktis dan aktivitas siswa sesuai dengan
tahap-tahap pada model inkuiri; dan 3) Keefektifan perangkat pembelajaran ditinjau dari: (a)
Peningkatan hasil belajar siswa terlihat dari n-gain dengan kategori tinggi; (b) Peningkatan
penguasaan kemampuan berfikir kreatif siswa terlihat dari n-gain dengan kategori tinggi dan hasil
analisis uji statistik non parametrik, yaitu: 1) tidak terdapat perbedaan kemampuan berfikir kreatif
siswa pada sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, 2) terdapat peningkatan kemampuan berfikir
kreatif siswa, dan 3) tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berfikir kreatif siswa pada
sekolah yang satu dengan sekolah yang lain; dan (c) Respon siswa terhadap perangkat dan
pelaksanaan pembelajaran sangat positif. Disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran model
pembelajaran sains berbasis proses kreatif-inkuiri yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif untuk
meningkatkan pemahaman konsep sains siswa  SMP.

Kata-kata kunci: Berfikir Kreatif, Inkuiri, validitas, kepraktisan, efektivitas

Abstract

The purpose of this research to develop and describe characteristics science learning model based
creative processof inquiry which can increase to creatif thinking and understanding of concepts
student in junior high school. The development of learning model used the Borg & Gall model and
was tested in class VII of  SMPN 1, SMPN 7, SMPN 12, SMPN 13 Pematang Siantar Medan second
semester in academic year 2013/2014 with One-Group Pretest-Posttest Design. The data collection
used validation method, observation, test, and quetionnaires. The data analysis techniques used
descriptive analysis of quantitative, qualitative and statistic non parametric. The results of this
research are: 1) Learning material developed has a valid category; 2) Learning material in terms of a
practical category in feasibility of lesson plans and the students’ activities in accordance with steps of
inquiry model; and 3) The learning material effectiveness in terms of: (a) Improving students’
learning achievement seen from the n-gain score with high category; (b) Improving creative learning
ability of student by getting the n-gain score with high category and the analysis results of  statistic
non parametric are: 1) nothing different of creative thinking ability of student at each school, 2)
different of creative thinking ability of student, and 3) nothing different of improving creative thinking
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ability of student at each school; and (c) The students’ responds toward material and implementation
of learning are very positive. It’s conclusion the learning material through science learning model
based creative process of inquiry are valid, practical, and effective to increase understanding of
scientific concepts student in junior high school.

Key words: Creative Thinking, Inquiry, validity, practically, efectivity

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab (UU RI Nomor 20 tahun 2003
tentang  Sistem Pendidikan Nasional).

Pendidikan IPA atau sains menekankan pada
pemberian pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi agar siswa dapat
menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah
(McDermott, 1996). Hakekat IPA atau sains terdiri
atas tiga komponen, yaitu produk, proses, dan sikap
ilmiah. Jadi tidak hanya terdiri atas kumpulan
pengetahuan atau fakta yang dihafal, namun juga
merupakan kegiatan atau proses aktif menggunakan
pikiran dalam mempelajari rahasia gejala alam. Oleh
karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam
menyajikan pembelajaran sains adalah memadukan
antara pengalaman proses sains dan pemahaman
produk sains dalam bentuk hands-on activity dan mind-
on activity.

Peningkatan kualitas pembelajaran sains pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah masih perlu
dilaksanakan terus menerus untuk menyesuaikan
dengan perkembangan ipteks. Di sisi lain,
pengembangan pembelajaran sains saat ini masih
kurang membekali siswa dalam kemampuan inkuiri,
padahal konsep sains merupakan konsep yang dapat
dengan mudah diperoleh apabila melalui kegiatan
inkuiri. Kemampuan inkuiri ini sangat penting dan
harus dimiliki oleh siswa untuk menemukan sendiri
konsep yang dipelajarinya dengan melihat fenomena-
fenomena yang tersaji di sekitarnya. Pembelajaran
inkuiri merupakan suatu strategi mengenai eksplorasi
pengetahuan peserta didik.

Model pembelajaran yang diperlukan adalah yang
memungkinkan terbudayakannya kecakapan berpikir
ilmiah, terkembangkannya “sense ofinquiry” dan
kemampuan berpikir kreatif siswa (De Vito, 1989).
Model pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang
mampu menghasilkan kemampuan untuk belajar (Joyce
& Weil, 1996), bukan saja diperolehnya sejumlah
pengetahuan, keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih

penting adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan,
dan sikap itu diperoleh siswa (Zamroni, 2000;
Semiawan, 1998).

Meskipun para peneliti memiliki definisi berbeda
tentang inkuiri (Suthers, 1996; Looi, 1998;White dan
Frederiksen, 1998), namun pada umumnya mereka
sepakat bahwa setidaknya ada empat tahap penting
dalam pelaksanaan pembelajaran inkuiri, yaitu
membuat hipotesis, mengumpulkan data,
menginterpretasikan bukti, dan menarik kesimpulan.

PISA (Programme for International Student
Assessment) adalah studi internasional tentang prestasi
literasi membaca, matematika, dan sains siswa sekolah
berusia 15 tahun. Studi ini dikoordinasikan oleh OECD
(Organisation for Economic Cooperation and
Development) yang berkedudukan di Paris, Perancis.
Literasi yang diukur adalah: menggunakan pengetahuan
dan mengidentifikasi masalah untuk memahami fakta-
fakta dan membuat keputusan tentang alam serta
perubahan yang terjadi pada lingkungan. Indonesia
mulai sepenuhnya berpartisipasi sejak tahun 2000.
Prestasi literasi sains Indonesia pada tahun 2000 berada
pada peringkat 38  dari 41 negara peserta dengan skor
393, pada tahun 2003 berada pada peringkat 38 dari 40
negara peserta dengan skor 395, tahun 2006 berada
pada peringkat  50 dari 57 negara peserta dengan skor
393.  Sedangkan pada tahun 2009, Indonesia
menduduki peringkat 60 dari 65 negara  peserta dengan
skor  383 (OECD, 2010). Skor literasi sains yang
diperoleh siswa Indonesia tiap tahunnya masih jauh di
bawah skor rata-rata Internasional yang menetapkan
standar 500. Pada tingkat kemampuan ini, siswa
Indonesia hanya mampu mengingat fakta, istilah dan
hukum-hukum ilmiah serta menggunakannya dalam
menarik kesimpulan ilmiah yang sederhana.

Dalam laporan TIMSS  (Trends in International
Mathematics and Science Study) diketahui bahwa
prestasi sains siswa Indonesia pada tahun 1999 berada
pada peringkat 32 dari 38 negara peserta dengan nilai
rata-rata 435 dari skor rata-rata internasional 500
dengan standar deviasi 100. Pada tahun 2003 berada
pada peringkat 37 dari 46 negara dengan nilai rata-rata
420, tahun 2009 berada pada peringkat 35 dari 49
negara dengan nilai rata-rata 427. Sedangkan pada
tahun 2011 berada pada peringkat 40 dari 42 negara
dengan nilai rata-rata 406 (Martin et al., 2012).

Sementara hasil penelitian program pembangunan
PBB (UNDP) tahun 2011 menunjukkan kualitas SDM



790

Indonesia berada pada urutan 124 dari 198 negara,
dengan nilai indeks pembangunan manusianya sebesar
0,617 dan berada pada kategori Low Human
Development (The UNDP Human Development
Report, 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
atau Human Development Index (HDI) adalah
pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek
huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua
negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk
mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah
negara maju, negara berkembang atau negara
terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari
kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Menurut Johar (2007) kelemahan-kelemahan  yang
menyebabkan peringkat mutu pendidikan Indonesia
tertinggal pada negara lain terletak kelemahan sistem
pendidikan kita yang dapat dikategorikan menjadi: (1)
lingkungan yang belum mendidik; (2) pendidikan yang
belum memperhatikan ciri anak; (3) pembelajaran kita
masih konvensional; (4) pola pendidikan belum
mengarah kepada strategi membangun budaya; (5)
pendidikan belum menyenangkan siswa, belum
memerdekakan bahkan membelenggu; (6) belum terjadi
proses pembelajaran yang bermakna; (7) pembelajaran
didominasi oleh guru; (8) cenderung berorientasi
kepada intelektualitas; (9) belum mengevaluasi hasil
pendidikan dengan benar.

Piraz (2007) menyatakan agar manusia dapat
beradaptasi dengan keadaan abad 21 ini dibutuhkan
sejumlah kemampuan antara lain memiliki
tanggungjawab baik personal maupun sosial; mampu
membuat perencanaan yang baik; mampu berpikir
kritis; mampu bernalar dan menghasilkan ide yang
inspiratif/kreatif; mampu berkomunikasi dengan
efektif; mampu hidup dengan budaya yang beragam;
mampu mengambil keputusan yang efektif; melek
teknologi dalam arti mengerti bagaimana dan kapan
menggunakan teknologi. Hasil survei nasional
pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem
pendidikan formal di Indonesia pada umumnya masih
kurang memberi peluang bagi pengembangan
kreativitas (Tridjata, 2002). Di sekolah yang terutama
dilatih adalah ranah kognitif yang meliputi
pengetahuan, ingatan dan kemampuan berpikir logis
atau penalaran. Sementara perkembangan ranah afektif
(sikap dan perasaan) dan ranah psikomotorik
(keterampilan) serta ranah lainnya kurang diperhatikan
dan dikembangkan.

Hal senada dikemukakan oleh Munandar (2009)
bahwa kreativitas atau berpikir kreatif, sebagai
kemampuan untuk melihat bermacam-macam
kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah
yang membutuhkan keterampilan berpikir. Pemahaman
siswa tentang faktor-faktor yang dapat
mengembangkan dan menghambat kreativitas siswa

SMP masih rendah (Panjaitan et al., 2013).
Selanjutnya Panjaitan et al. (2013) menambahkan
bahwa berpikir kreatif siswa SMP pada indikator
berpikir kreatif yaitu, kelancaran, fleksibilitas,
originalitas dan elaborasi masih rendah.

Pada awal abad ke-21,kreativitas dibutuhkan dan
terus meningkat pada setiap bidang kegiatan manusia
(Baucus, Norton, Baucus, & Human, 2008; Florida &
Tinagli, 2004; Halbesleben, Novicevic, Harvey, &
Buckley, 2003; Roberts, 2006). Bahkan sekarang ini,
kreativitas dianggap “…an essential life skill, which
needs to be fostered by the education system” (Craft,
1999) karena memiliki potensi untuk memecahkan
berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi (Burnard
& White, 2008). Jika guru bersedia dan termotivasi
untuk mengubah sikap dan perilaku mereka untuk
mengadopsi cara-cara atau praktek-praktek baru yang
akan meningkatkan berpikir kreatif siswa, walaupun
menghadapi faktor  penghambat (Alencar, 2002; Craft,
2003). Penelitian lanjut  diharapkan    bahwa   pada
aspek   sosial  dan  kerjasama,   dengan penekanan
bahwa lingkungan kreatif dapat meningkatkan berpikir
kreatif (Kamplys, 2010).

Mumford et al. (2012) menyatakan ada delapan
unsur yang harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk
menumbuhkan berpikir kreatif. Unsur-unsur yang harus
dimiliki guru antara lain: 1) iklim kelas, 2)
karakter/sifat guru, 3) pengelolaan kelas, 4) guru harus
bergairah mengajar dan menempatkan siswa sebagai
subjek, 5) mengenal apa dan bagaimana gaya mengajar,
6) pengetahuan guru, 7) interaksiguru-siswa, dan 8)
sikap siswa. Agar pelaksanaannya efektif, maka
dibutuhkan pengetahuan dan strategi selama proses
belajar mengajar. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar, guru hendaknya memilih model ataupun
strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa
aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun
sosial.

Untuk mengembangkan hasil belajar sains sesuai
dengan hakikat sains itu sendiri maka diperlukan
pemberian pengalaman langsung untuk
mengembangkan kompetensi agar siswa dapat
menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah.
Melakukan kegiatan sains dengan kemampuan dasar
bekerja ilmiah memberi pemahaman pengetahuan,
berpikir dasar dan berpikir tingkat tinggi,
mengembangkan sikap kritis, objektif, jujur, rasa ingin
tahu dan senang belajar sains. Kemampuan dasar
bekerja ilmiah pada tingkat pendidikan dasar dan
menengah sebagian sudah melakukan keterampilan
proses seperti mengajukan pertanyaan, mengamati,
meramalkan, merencanakan percobaan atau
penyelidikan, berkomunikasi dan berhipotesis. Untuk
mengembangkan kompetensi siswa dapat menjelajahi
dan memahami alam sekitar dan kemampuan berpikir
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kreatif diperlukan suatu model pembelajaran yang
sesuai pada setiap kontens sains. Melalui model
pembelajaran sains yang dikembangkan dan
diimplementasikan pada pembelajaran siswa SMP
diharapkan mampu mengkonstruk pengetahuannya
sendiri dan diharapkan dapat menumbuhkan bahkan
mengembangkan berpikir kreatif siswa.

Sampai saat ini masih diupayakan untuk mencari
model pembelajaran yang dapat meningkatkan
keterampilan berpikir. Salah satu bagian keterampilan
berpikir siswa yang akan dibahas dan ditemukan model
pembelajarannya adalah berpikir kreatif.  Pada
penelitian ini akan ditemukan model pembelajaran
sains yang dapat meningkatkan berpikir kreatif siswa
dengan berlandaskan model proses kreatif-inkuiri
dengan menghasilkan suatu sintaks atau tahapan
pelaksanaan pembelajaran. Dalam ujicoba dan
penelitian,  pada setiap tahapan atau fase model
pembelajaran  berbasis proses kreatif-inkuiri menunjuk
pada perilaku kreatif akan menumbuhkan keterampilan
berpikir, yaitu berpikir kreatif atau kreativitas. Dalam
penelitian ini juga akan dihasilkan model pembelajaran
yang valid, praktis dan efektif, perangkat pembelajaran
serta instrumen penilaian berpikir kreatif siswa.
Berdasar uraian diatas maka peneliti melakukan
penelitian dengan judul “Model Pembelajaran Sains
Berbasis Kreatif-Inkuiri untuk Mengembangkan
Berfikir Kreatif dan Meningkatkan Pemahaman Konsep
Sains Siswa SMP.

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan sebuah model pembelajaran sains
yang kreatif berbasis kreatif-inkuiri untuk
mengembangkan berfikir kretaif dan meningkatkan
pemahaman konsep sains siswa SMP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan
(Research & Development) dan eksperimen dalam
bidang pendidikan. Penelitian ini disebut dengan
penelitian pengembangan karena fokus pada
pengembangan pembelajaran sains dengan model
hipotetik yang dikembangkan dalam pelaksanaan
pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan
berpikir kreatif siswa SMP. Produk yang akan
dihasilkan dalam penelitian pengembangan adalah 1)
Model pembelajaran sains berbasis kreatif-inkuiri; 2)
Perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), LKS, dan
kunci LKS; 3) Instrumen tes berpikir kreatif ilmiah dan
berpikir kreatif konten sains fisika.

Penelitian ini juga termasuk penelitian eksperimen
untuk mengetahui 1) apakah ada perbedaan
keterampilan berpikir kreatif siswa yang menggunakan
model pembelajaran yang dikembangkan pada PBM

dengan model pembelajaran yang selama ini
dilaksanakan di sekolah; 2) bagaimanakah hasil belajar
siswa setelah implementasi model pembelajaran yang
dikembangkan,  dan 3) bagaimanakah hubungan antara
penguasaan konsep dengan keterampilan berpikir
kreatif siswa.

Subjek penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri
1,  dan SMP Negeri 7 dan  SMP Negeri 12 dan SMP
Negeri 13 Pematangsiantar Sumatera Utara. Pemilihan
sekolah tersebut adalah berdasarkan peringkat
akreditasi yang sama-sama memperoleh nilai A, dan
sama-sama melakukan implementasi Kurikulum 2013.
Pemilihan siswa sekolah SMP sebagai subjek penelitian
berdasarkan pendapat para ahli bahwa berpikir kreatif
atau kreativitas dilatihkan sedini mungkin. Alasan yang
lain adalah bahwa tes berpikir kreatif ilmiah yang
dikembangkan oleh Hu dan Adey (2002) adalah untuk
siswa SMP. Peneliti akan menggunakan tes tersebut
dengan melakukan adaptasi setelah berkonsultasi
dengan ahli.

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan
Research and Development (R & D) yang mengacu
pada Borg & Gall (2003), yaitu pengembangan model
yang dilakukan melalui aktivitas berulang dari desain
model sampai pada implementasi. Secara konseptual,
metode penelitian dan pengembangan (R & D) meliputi
10 tahapan kegiatan, yaitu: (1) penelitian dan
pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3)
mengembangkan draft produk awal, (4) pengujian
lapangan awal, (5) revisi produk awal, (6) pengujian
lapangan utama, (7) revisi produk hasil uji lapangan
utama, (8) pengujian lapangan operasional, (9) revisi
produk hasil uji lapangan operasional, dan (10)
implementasi dan disseminasi. Sesuai dengan
kebutuhan dalam penelitian ini, maka dilakukan
adaptasi terhadap sepuluh tahap penelitian
pengembangan tersebut dengan memperhatikan esensi
yang harus dipenuhi dalam penelitian.Adaptasi
terhadap 10 tahap penelitian tersebut menghasilkan tiga
tahapan, yaitu: (1) studi pendahuluan, (2)
pengembangan model (produk) dan (3) pengujian dan
implementasi produk. Dalam penelitian ini studi
pendahuluan dan pengembangan model (khususnya
beberapa perangkat pembelajaran) dilakukan secara
terpadu, dengan tujuan agar data yang diperoleh dari
studi pendahuluan dapat dijadikan sebagai pijakan atau
acuan untuk penelitian sesunggguhnya.Dengan
demikian penelitian ini terdiri dari dua tahapan, yaitu
pengembangan model pembelajaran dan implementasi
model.

Desain yang digunakan dalam tahapan ini adalah
control group pre-test and post-test design (Fraenkel,
J.R. dan N.E. Wallen, 2003).
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E     O1 X O2

K     O1 O4

Pretes Perlakuan Post-test

Keterangan:

O1= ujiawal (pre-test) dilakukan untuk mengetahui
hasil belajar produk (penguasaan konsep dan
berpikir kreatif) sebelum diberi perlakuan

O2 = uji akhir (post-test) dilakukan untuk mengetahui
hasil belajar produk (penguasaan konsep dan
berpikir kreatif

O3 = uji awal (pre-test) pemahaman konsep dan
berpikir kreatif kelompok control

O4 = uji akhir (post-test) dilakukan untuk mengetahui
hasil belajar produk (penguasaan konsep dan
berpikir kreatif) kelas control

X = perlakuan dengan model pembelajaran sains
berbasis proses kreatif-inkuiri

Pada pretes dan posttest berpikir kreatif, tes
yang dikembangkan untuk mengukur berpikir kreatif
siswa adalah berpikir kreatif ilmiah dan berpikir kreatif
konten sains fisika serta tes penguasaan konsep sains
fisika. Tes dikembangkan berdasarkan indikator
berpikir kreatif, yaitu: kelancaran, fleksibilitas,
originalitas, dan elaborasi. Sedangkan tes penguasaan
konsep akan dikembangkan sesuai dengan ruang
lingkup konsep yang dikehendaki kompetensi dasar
terpilih.

Pada tahap selanjutnya akan dilakukan wawancara
kepada beberapa siswa untuk mengetahui proses
berpikir kreatif mereka. Pada tahap ini akan dipilih
beberapa siswa saja sebagai sampel untuk menelusuri
kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam memberikan
ide atau jawaban pada ters berpikir kreatif dan tes
pemahaman konsep.
Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data pada
penelitian ini adalah:
1. Telaah (Validasi)

Metode ini digunakan untuk mengetahui kelayakan
perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Telaah
dilakukan oleh pakar/ahli di bidang pendidikan fisika
dengan menggunakan lembar telaah. Adapun instrumen
yang dipakai pada teknik ini adalah: instrumen lembar
telaah validasi isi model, instrumen lembar telaah
validasi konstrak model,  instrumen lembar telaah RPP,
instrumen lembar telaah LKS, instrumen lembar telaah
lembar belajar siswa dan instrumen lembar penilaian
produk, keterampilan berpikir dan psikomotor.
2. Observasi/pengamatan

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk
mengumpulkan data penelitian yang berkenaan dengan
aktivitas siswa, keterlaksanaan RPP, perilaku karakter
dan keterampilan sosial siswa saat kegiatan
pembelajaran berlangsung. Data diambil melalui
pengamatan yang dilakukan oleh dua orang pengamat

tuap kelas dengan menggunakan instrumen yang sama.
Adapun instrumen yang dipakai pada teknik ini adalah:
instrumen lembar pengamatan keterlaksanaan
pembelajaran, Instrumen lembar pengamatan aktivitas
siswa,  instrumen  lembar pengamatan perilaku
karakter, instrumen lembar pengamatan keterampilan
sosial serta instrumen lembar pengamatan perilaku
kreatif.
3. Tes

Tes digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa
sekaligus hasil belajar siswa meliputi tes produk
(penguasaan konsep dan  keterampilan berpikir kreatif),
tes keterampilan proses dan kinerja. Tes ini diberikan
pada saat akhir pelajaran (posttest). Namun saat
sebelum pembelajaran dimulai (pretest), tes yang
diberikan hanya tes produk dan proses saja. Tes
dikerjakan secara individu. Instrumen yang dipakai
pada teknik ini adalah: instrumen lembar penilaian
produk (penguasaan konsep dan berpikir kreatif);
Instrumen  lembar penilaian keterampilan proses; dan
instrumen lembar penilaian psikomotor.
4. Metode angket

Angket respom siswa diberikan setelah proses
pembelajaran berakhir. Instrumen yang dipakai pada
teknik ini adalah angket respon siswa terhadap
pembelajaran sains dengan model OrDeP2E.
Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan
data dalam penelitian ini adalah:
1. Lembar telaah perangkat

Lembar telaah ini digunakan untuk mengetahui
kualitas perangkat pembelajaran yang dikembangkan.
Dalam penelitian ini digunakan instrumen telaah
perangkat yang telah dikembangkan tim revitalisasi
program pendidikan profesi guru dan kriteria buku
menurut BSNP 2006.

Penentuan reabilitas instrumen perangkat
pembelajaran menggunakan rumus:

Keterangan:
R = Reabilitas instrumen (presentage of agreement)
A = frekuensi kecocokan antara kedua nilai
D = frekuensi ketidakcocokan antara kedua nilai

Instrumen perangkat pembelajaran dikatakan
reliabel jika nilai reliabilitasnya ≥ 75% (Borich, 1994;
dalam Ibrahim, 2005).
2. Lembar pengamatan keterlaksanaan KBM

Lembar ini digunakan untuk mengumpulkan data
tentang keterlaksanaan tahapan-tahapan pembelajaran
melalui model pembelajaran berdasarkan masalah
sesuai dengan yang tercantum dalam RPP. Pengisian
lembar pengamatan dilakukan dengan memberi tanda
cek (√) pada kolom yang sesuai dengan tahapan
pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, serta
memberikan skor dari rentang 1 – 4  yang sesuai.
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Reliabilitas keterlaksanaan pembelajaran dihitung
dengan menggunakan koefisien korelasi Spearman
(Tuckman, 1978):

Keterangan:
r = koefisien korelasi
d = perbedaan antar 2 pengamat
N = jumlah obyek (jenis keterlaksanaan) yang diamati
3. Lembar pengamatan aktivitas siswa

Lembar ini digunakan untuk mengamati aktivitas
siswa selama menerapkan pembelajaran fisika dengan
menggunakan perangkat pembelajaran yang
dikembangkan.

Untuk menentukan reliabilitas instrumen aktivitas
siswa digunakan rumus percentage of agreement
(Borich, 1994):

Keterangan:
A = frekuensi aspek aktivitas siswa yang teramati

dengan frekuensi tinggi
B = frekuensi aspek aktivitas siswa yang teramati

dengan frekuensi rendah
Instrumen pengamatan aktivitas siswa dikatakan

reliabel jika nilai reliabilitasnya ≥ 75% (Borich; dalam
Ibrahim, 2005).
4. Lembar pengamatan afektif siswa

Lembar pengamatan ini meliputi lembar
pengamatan keterampilan sosial dan lembar
pengamatan karakter yang ditunjukkan siswa selama
proses belajar mengajar berlangsung dengan
menggunakan perangkat pembelajaran yang
berorientasi model pembelajaran berdasarkan masalah.
Penentuan reabilitas hasil telaah instrumen penilaian
afektif menggunakan rumus:

Keterangan:
R = Reabilitas instrumen (presentage of agreement)
A = frekuensi kecocokan antara kedua nilai
D = frekuensi ketidakcocokan antara kedua nilai

Instrumen pengamatan perilaku afektif dikatakan
reliabel jika nilai reliabilitasnya ≥ 75% (Borich, 1994
dalam Ibrahim, 2005).
5. Tes hasil belajar

Lembar ini dibuat dalam bentuk essay atau uraian.
Tes ini dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu
pada indikator kognitif produk dan proses serta
psikomotor yang dikembangkan.

Untuk mengetahui ukuran seberapa baik butir soal
yang diujikan telah membedakan antara siswa yang
telah menerima pembelajaran dengan siswa yang belum
menerima pembelajaran maka dilakukan uji sensitivitas
butir soal. Sensitivitas soal uraian dapat dihitung
dengan menggunakan rumus (Ratumanan dan Lourens:

2006):

Keterangan:
S = indeks sensitivitas soal
N = banyaknya siswa
∑Sses = jumlah skor subjek sesudah pembelajaran
∑Sseb = jumlah skor subjek sebelum pembelajaran
Skormaks = skor maksimal yang dicapai siswa
Skormin = skor minimal yang dicapai siswa
6. Angket respon siswa terhadap pembelajaran

Lembar ini digunakan untuk mengetahui pendapat
siswa terhadap perangkat pembelajaran digunakan
dalam kegiatan pembelajaran.
Teknik Analisis Data
1. Analisis kualitas perangkat pembelajaran

a. Analisis telaah perangkat
Teknik yang digunakan untuk menganalisis data

telaah perangkat adalah deskriptif kualitatif.
Analisis telaah ini dilakukan dengan menghitung
rata-rata penilaian oleh penelaah pada setiap
perangkat yang dikembangkan. Analisis hasil data
telaah perangkat pembelajaran disajikan dalam
skala penilaian berikut:
Baik : 4 (kualitas baik, mudah dipahami,

sesuai dengan konteks penjelasan)
Cukup Baik : 3 (kualitas baik, mudah dipahami,

perlu disempurnakan konteks
penjelasan)

Kurang Baik: 2 (kualitas baik, sulit dipahami, perlu
disempurnakan konteks penjelasan)

Tidak Baik : 1(kualitas tidak baik, sulit dipahami,
perlu disempurnakan konteks
penjelasan)

Selanjutnya hasil skor rata-rata dari penilaian
dideskripsikan sebagai berikut:
1, 00 ≤  STP ≤ 1, 50 = tidak layak dan belum dapat

digunakan
1, 51 ≤  STP ≤ 2,50 = kurang layak dan dapat

digunakan dengan banyak
revisi

2,51 ≤ STP≤ 3,50= layak dan dapat digunakan
dengan sedikit revisi

3, 51 ≤  STP ≤ 4, 00 = sangat layak dan dapat
digunakan tanpa revisi

(Ratumanan dan Lourens: 2006)
Ket: STP: Skor Telaah Perangkat

2. Analisis proses pelaksanaan pembelajaran
a. Analisis keterlaksanaan pembelajaran

Penilaian terhadap keterlaksanaan fase-fase
sintaks yang tercantum dalam skenario RPP yang
dikembangkan dilakukan setiap kali tatap muka
yang dilakukan oleh dua orang pengamat. Kriteria
tiap fase dalam sintaks yang dimaksud adalah
terlaksana atau tidak dan kualitas
keterlaksanaannya.

Hasil pengamatan keterlaksaan pembelajaran
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dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif
kualitatif dengan cara menghitung hasil pengamat,
dihitung berdasarkan skor rata-rata tiap bagian
untuk tiap RPP dan dikonversi menggunakan
kriteria sebagai berikut:
1,00-1,99 = kriteria keterlaksanaan pembelajaran

tidak baik
2,00-2,99 = kriteria keterlaksanaan pembelajaran

kurang baik
3,00-3,49 = kriteria keterlaksanaan pembelajaran

cukup baik
3,50-4,00 = kriteria keterlaksanaan pembelajaran

baik
b. Analisis aktivitas siswa
Teknik yang digunakan untuk menganalisis
aktivitas siswa adalah deskriptif kualitatif. Analisis
aktivitas siswa dilakukan dengan merekam data
banyaknya frekuensi aktivitas yang muncul dibagi
dengan jumlah total keseluruhan frekuensi aktivitas
dikalikan 100 %, atau dapat dirumuskan seperti
berikut:

3. Analisis hasil belajar
Teknik analisis data yang digunakan untuk

menganalisis ketuntasan hasil belajar tiap siswa
adalah kuantitatif dan deskriptif kualitatif.
Analisis yang digunakan untuk menganalisis data
yang diperoleh berdasarkan tes kognitif produk
(penguasaan konsep dan berpikir kreatif),
keterampilan  proses, afektif (karakter dan
keterampilan sosial) dan tes kinerja psikomotor
adalah sebagai berikut:
a. Hasil belajar penguasaan konsep dan berpikir

kreatif
Tes yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tes yang bertujuan untuk mengukur
kemampuan penguasaan konsep dan berpikir
kreatif siswa. Tes dilaksanakan dua kali yakni
pada awal pembelajaran (pretes) sebelum
mendapat perlakuan dan setelah mendapat
perlakuan pada akhir pembelajaran (postes).
Sebagai langkah awal instrument di
ujicobakan terlebih dahulu kepada siswa (di
luar kelompok kontrol dan eksperimen) untuk
mengetahui validitas, reliabilitas, indeks
kesukaran dan daya pembeda.

(1) Validitas butir tes dihitung dengan cara
menguji-korelasikan skor butir terhadap skor
total. Dalam penelitian ini uji korelasi
dilakukan dengan menggunakan korelasi
Pearson atau korelasi product-moment.

(Suharsimi,

2010)

(2) Uji reliabilitas data penelitian ini mengunakan
metode (rumusan) koefisien Alpha Cronbach.
Koefisien Alpha Cronbach merupakan
koefisien reliabilitas yang paling sering
digunakan karena koefisien ini
menggambarkan variansi dari item-item baik
untuk format benar/salah atau bukan seperti
format skala Likert. Sehingga koefisien Alpha
Cronbach merupakan koefisien yang paling
umum digunakan untuk mengevaluasi
internal consistency.

(Suharsimi,
2010)

r11 = reliabilitas instrumen
k = banyaknya butir pertanyaan atau
banyaknya soal

= jumlah varians butir
= varians butir

(3) Indeks Kesukaran
Untuk indeks kesukaran dari tiap butir soal

berbentuk uraian, digunakan rumus:

IK=



b
x

Keterangan:
IK = Indeks kesukaran

x =  Rata-rata skor jawaban tiap butir soal
b   = Skor maksimum tiap butir soal
(4) Daya Pembeda

Untuk mengetahui daya pembeda dari butir soal
tes digunakan rumus sebagai berikut:

DP =
b

XX BA 

Keterangan:
DP = Daya Pembeda

AX = Rata-rata skor siswa kelas atas

BX = Rata-rata skor siswa kelas bawah
b     = Skor maksimum tiap butir soal

Hasil belajar yang berupa penguasaan konsep dan
keterampilan berpikir kreatif ilmiah dan berpikir
kreatif konten sains dinyatakan dalam N-Gain (gain
ternormalisasi) yaitu,

SpreS
SpreSpostg




max
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Dengan :
g : Nilai gain

Spost : Nilai posttest
Spre : Nilai pretest
Smax : Nilai maksimal

Selanjutnya dari hasil perhitungan n-gain tersebut
kemudian dikonversi dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria normalized gain

Skor N-Gain Kriteria Normalized Gain
0.70 < N-Gain Tinggi

0.30 ≤ N-Gain ≤ 0.70 Sedang
N-Gain < 0.30 Rendah

Untuk mengetahui adanya perbedaan hasil
belajar dengan menerapkan model OrDeP2E dengan
yang konvensional digunakan uji-t tidak berpasangan
dengan taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya dilakukan
uji Anova 2 jalan untuk mengetahui apakah model
pembelajaran, kemampuan awal dan model
pembelajaran secara bersama-sama mempengaruhi
keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep
sains siswa. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana
hubungan antara penguasaan konsep konten sains dan
keterampilan berpikir dilakukan analisis regressi linear
sederhana.

b. Analisis hasil belajar proses
(1) Ketuntasan individual

Siswa dapat dikatakan tuntas apabila nilai
siswa secara individual mencapai ≥ 75. Nilai
siswa secara individual adalah jumlah skor yang
diperoleh siswa dibagi skor maksimum dan dikali
100%.
(2) Ketuntasan klasikal

Pembelajaran dapat dikatakan tuntas
apabila persentase (P) klasikal yang dicapai
sebesar ≥ 75 %. Nilai siswa secara klasikal adalah
jumlah siswa yang tuntas dibagi dengan jumlah
seluruh siswa dikali 100%

(3) Ketuntasan indikator
Analisis yang digunakan untuk

menganalisis ketuntasan indikator hasil belajar
tiap siswa adalah deskriptif kualitatif. Satu
indikator dikatakan tuntas apabila proporsi
jawaban benar siswa untuk butir soal yang
berhubungan dengan indikator tersebut adalah ≥
0,75. Rumusan persentase (P) ketuntasan
indikator dapat dihitung dengan cara sebagai
berikut:

c. Hasil belajar afektif (karakter, keterampilan sosial
dan perilaku kreatif)

Teknik analisis data yang digunakan untuk
menganalisis hasil belajar afektif siswa adalah
deskriptif kualitatif. Analisis hasil belajar afektif
siswa dilihat dari tiga hal, yaitu:
1) Karakter mencakup ketelitian, kejujuran dan

bekerja sama.
2) Keterampilan sosial mencakup menyumbang

ide atau pendapat, menjadi pendengar yang
baik dan bekerjasama.

3) Perilaku kreatif mencakup kemampuan
menjawab pertanyaan dengan mudah dan
benar, kemampuan menjawab masalah dengan
jawaban yang berbeda, kemampuan
menghasilkan ide baru yang tidak biasa dan
kemampuan memperkaya gagasan atau ide

Untuk menganalisis hasil belajar afektif
dapat dilakukan dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kategori penilaian hasil belajar afektif
siswa

No. Nilai kuantitatif Kategori
1. Nilai 4,00 Sangat tinggi
2. 3,00 ≤ nilai < 4,00 Tinggi
3. 2,00 ≤ nilai < 3,00 Kurang
4. Nilai < 2,00 Sangat kurang

4. Analisis data hasil angket respon siswa
Data hasil angket respon siswa dianalisis dengan

deskriptif kualitatif dengan memprosentasekan respon
positif dan negatif siswa dalam mengisi lembar
angket respon siswa yang dihitung dengan rumus:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengembangan Model Pembelajaran

1. Validasi Model
Sebelum kegiatan validasi model dan perangkat

pembelajaran dilakukan, terlebih dahulu dikembangkan
instrumen. Jenis instrumen yang digunakan dalam fase
ini adalah lembar validasi. Sebelum digunakan terlebih
dahulu divalidasi oleh para pakar untuk menguji layak
atau tidak layaknya instrumen-instrumen pembelajaran
yang akan digunakan untuk mengukur aspek-aspek
yang ditetapkan ditinjau dari kejelasan tujuan
pengukuran yang dirumuskan, kesesuaian butir-butir
pertanyaan untuk setiap aspek, penggunaan bahasa, dan
kejelasan petunjuk penggunaan instrumen.

Kegiatan validasi isi dan validasi konstruk model
dilakukan dengan memberikan buku model dan
instrumen validasi pada para pakar dan praktisi. Para
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ahli yang bertindak sebagai validator adalah pakar
pendidikan Fisika yang  berpengalaman dalam
pengembangan model pembelajaran.

Telaah terhadap model yang dikembangkan,
dilakukan dengan mengunakan instrumen 1.1
(Lampiran 1) dan secara ringkas hasil rekapitulasi
telaah validitas isi model pembelajaran dicantumkan
dalam Tabel 4.1 di bawah ini (secara rinci perhitungan
validitas isi model disajikan pada Lampiran 9.

Tabel 4.1
Hasil rekapitulasi telaah ahli terhadap validitas isi

model pembelajaran

N
o.

Aspek
yang

Dinilai

Rerata skor
Penilaian telaah ∑ Ket
V1 V2 V3

1 Rasion-al
Model

3,50 3,50 3,50 3,50 Baik

2 Teori 2,83 3,50 3,80 3,39 Baik
3 Sintaks 3.00 3.50 3.60 3.38 Baik
4 Sistem

Sosial
3.80 3,20 3.40 3.47 Baik

5 Prinsip
Reaksi

3.00 2.30 3.80 3,20 Baik

6 Sistem
Pendukung

3.00 3.20 3.80 3,31 Baik

7 Dampak
Instruksiona

l dan
Pendukung

3,25 3,00 3,20 3,17 Baik

8 Petunjuk
Pelaksanaan

3,50 3,00 3,00 3,17 Baik

9 Evaluasi 3,20 3,20 2,60 3.00 Ckp
Baik

Kesimpulan:  Kualitas model pembelajaran sains berbasis proses
kreatif inkuiri adalah baik ditinjau dari segi
validitas isi, sehingga model pembelajaran

layak untuk digunakan
Ket: V1: Penelaah 1 V2: Penelaah 2 V3 Penelaah 3

Telaah terhadap model pembelajaran yang
dikembangkan juga ditinjau dari segi validitas konstruk
dengan menggunakan instrumen 1.2 (Lampiran 2), dan
secara ringkas hasil rekapitulasi terdapat pada Tabel 4.2
di bawah ini (secara rinci perhitungan validitas isi
model disajikan pada Lampiran 10)

Tabel 4.2
Hasil rekapitulasi telaah ahli terhadap validitas isi

model pembelajaran
N
o.

Aspek
yang

Dinilai

Rerata skor
Penilaian telaah rata Ket
V1 V2 V3

1 Rasional 3.60 3.40 3.20 3.40 Baik
2 Dukungan

teori
3,30 3,30 3,70 3,56 Baik

3 Sintaks
Pembelajar

an

3.17 3.70 3.70 3.50 Baik

4 Sistem
Sosial

3.60 3.20 3.40 3.40 Baik

5 Prinsip
Reaksi

3.00 3.80 3.00 3.25 Baik

6 Sistem
Pendukung

3.30 3.00 3.50 3.25 Baik

7 Dampak
Instruksion

al dan
Pendukung
(skor maks

= 12)

3.25 3.30 3.50 3.33 Baik

Kesimpulan:   Kualitas model pembelajaran sains berbasis proses
kreatif inkuiri adalah baik ditinjau dari segi

validitas konstruk, sehingga model
pembelajaran layak untuk digunakan

2. Hasil Telaah Perangkat
a. Hasil Telaah RPP

Telah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
yang dikembangkan dilakukan dengan
menggunakan instrumen 2.1 (Lampiran 3), dan
secara ringkas hasil rekapitulasi telaah RPP terdapat
pada Tabel 4.3 di bawah ini (secara rinci
perhitungan validitas RPP disajikan pada Lampiran
11).

Tabel 4.3
Hasil rekapitulasi telaah penilaian Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran

N
o

Aspek
yang

diamati

Rata-rata skor
penilaian telaah Ket

VI V2 V3 ∑
1 Format

RPP
3.68 3.64 3.41 3.53 Baik

2 Kegiatan
Pembelajar

an

3.86 3.71 3.43 3.67 Baik

3 Pendukung
Kegiatan

Pembelajar
an

3.50 4.00 3.50 3.67 Baik

4 Bahasa
yang

Digunakan

4.00 4.00 3.00 3.67 Baik

Kes: Kualitas Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) adalah baik, sehingga dapat digunakan

dalam pembelajaran

Ket: V1: Penelaah 1, V2: Penelaah 2, V3: Penelaah 3
b. Hasil Telaah LKS

Telaah Lembar Kerja Siswa (LKS) dilakukan
dengan menggunakan instrumen 2.2 (Lampiran 4), dan
secara ringkas hasil rekapitulasi terdapat pada Tabel 4.4
di bawah ini (secara rinci perhitungan telaah LKS dan
kunci LKS disajikan pada Lampiran 12)

Tabel 4.4
Hasil rekapitulasi telaah penilaian LKS

N
o

Aspek
yang

diamati

Rata-rata skor penilaian
telaah Kat

V1 V2 V3 ∑
1 Format

LKS
3.62 3.77 3.46 3.62 Baik
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2 Kelayakan
Isi

3.75 3.50 3.13 3.46 Baik

3 Bahasa
yang

Digunakan

3.50 3.50 3.50 3.50 Baik

Kesimpulan: Kualitas Lembar Kegiatan Siswa
(LKS) dan kunci LKS adalah baik,
sehingga dapat digunakan dalam

pembelajaran

c. Hasil Telaah Lembar  Belajar Siswa
Telaah lembar belajar siswa (LBS) dilakukan

dengan menggunakan instrumen 2.3 (Lampiran 5), dan
secara ringkas hasil rekapitulasi telaah Lembar Belajar
Siswa terdapat pada Tabel 4.5 di bawah ini. (secara
rinci hasil rekapitulasi telaah Lembar Belajar Siswa
disajikan pada Lampiran 13)

Tabel 4.5
Hasil rekapitulasi telaah penilaian LBS

N
o

Aspek
yang

diamati

Rata-rata skor
penilaian telaah Kat

V1 V2 V3 ∑
1 Kelayakan

isi 3.47 3.67 3.27 3.47
Baik

2 Kelayakan
bahasa 3.67 3.67 3.17 3.61

Baik

3 Kelykn
pnyajian 3.50 3.83 3.33 3.67

Baik

Kesimpulan: Kualitas Lembar Kegiatan Siswa
(LKS) dan kunci LKS adalah baik,
sehingga dapat digunakan dalam
pembelajaran

Ket: V1: Penelaah 1,V2: Penelaah 2,V3: Penelaah 3

d. Hasil Telaah Lembar Penilaian
Telaah Lembar Penilaian (LP) dilakukan dengan

menggunakan instrumen 3.1  dan instrumen (Lampiran
6), secara ringkas hasil rekapitulasi telaah LP terdapat
dalam Tabel 4.6 di bawah ini (secara rinci hasil
rekapitulasi telaah lembar penilaian disajikan pada
Lampiran 14).
e. Hasil Telaah Tes Penguasaan Konsep

Tabel 4.7 di bawah ini (secara rinci hasil
rekapitulasi telaah butir tes penguasaan konsep
disajikan pada Lampiran 14). Jika reliabilitas r > 0,7
maka tes layak untuk diujikan (Borg & Gall).

Tabel 4.7
Hasil telaah ahli terhadap tes penguasaan konsep

No
Item.

Penilaian Penelaah
JumlahV1 V2 V3 V4 V5

1 4 4 3 4 4 19
2 3 4 3 2 3 15
3 4 4 3 4 3 18
4 3 3 3 3 3 15
5 3 4 3 2 3 15
6 3 4 4 4 4 19

7 4 3 3 4 4 18
8 2 2 3 3 4 14
9 3 4 3 2 4 16
10 3 4 2 4 4 17
11 4 3 3 4 4 18
12 2 2 2 2 2 10
13 4 4 4 3 4 19
14 4 4 3 4 3 18
15 2 2 3 2 3 12
16 4 4 4 4 4 20
17 4 3 3 4 3 17

Jmlh 56 58 52 55 59 280
Kuad

rat
313

6
336

4
270
4

302
5

348
1 78400

Sum
SQ 194 208 164 191 211 4728

r= 0,778
Keterangan: V1-V5; validator 1 - 5

Dari data pada Tabel 4.7 di atas diperoleh bahwa
reliabilitas tes penguasaan konsep 0,778.  Kriteria
penilaian tingkat kesepakatan antara pakar, bahwa
tingkat kesepakatan 0,70 sampai 0,80 sudah memadai
sehingga tes layak untuk diujikan.
f. Hasil Telaah Tes Berfikir Kreatif

Setelah perbaikan beberapa item tes berpkir kreatif,
para ahli dan 2 orang pengguna memberikan penilaian
kembali terhadap tes berpikir kreatif dengan
menggunakan instrumen 3.2 (Lampiran 8) dan secara
ringkas hasil rekapitulasi telaah ahli terhadap butir tes
penguasaan konsep terdapat pada Tabel 4.8 di bawah
ini (secara rinci hasil rekapitulasi telaah butir tes
penguasaan konsep disajikan pada Lampiran 16). Jika
reliabilitas r > 0,7 maka tes layak untuk diujikan (Borg
& Gall).

Tabel 4.8
Hasil telaah ahli terhadap tes berpikir kreatif

No
Inst.

Panelis Penilai
∑V1 V2 V3 V4 V5

1 4 3 4 4 3 18
2 3 2 2 2 2 11
3 4 4 3 3 4 18
4 3 3 4 4 3 17
5 4 3 3 4 3 17
6 4 4 3 4 4 19
7 3 4 3 2 4 16
8 3 4 4 4 4 19
9 4 3 3 4 4 18
10 2 2 3 3 2 12
11 4 4 4 3 4 19
12 2 3 3 2 2 12
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Jumla
h 40 39 40 37 45 225

Kuadr
at

160
0

152
1

160
0

152
1

136
9

3802
5

SumS
Q 140 133 138 135 121 3263

r  = 0,818
Dari data pada Tabel 4.8 di atas diperoleh bahwa

reliabilitas tes penguasaan berpikir kreatif 0,818.
Kriteria penilaian tingkat kesepakatan antara pakar,
bahwa tingkat kesepakatan 0,70 sampai 0,80 sudah
memadai sehingga tes layak untuk diujikan.

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4,
4.5, 4.6, 4.7, dan 4.8  diperoleh informasi bahwa secara
umum hasil telaah model dan perangkat pembelajaran
yang dikembangkan berada pada kategori baik atau
tingkat kualitas yang tinggi (baik), sehingga perangkat
pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan
dalam pembelajaran dengan catatan beberapa revisi
dari para ahli (pakar).
g. Hasil Telaah Validitas Butir Tes Berfikir Kreatif

Ujicoba instrumen tes berpikir kreatif diberikan
kepada 30 orang siswa kelas VIII SMP Negeri 1
Pematangsiantar. Tes berpikir kreatif yang
diujicobakan adalah untuk indikator berpikir kreatif
kelancaran dan fleksibilitas. Ujicoba dilaksanakan
untuk mengetahui kualitas tes yakni validitas butir tes,
reliabilitas tes, tingkat kesukaran dan daya pembeda
butir tes.

Tabel 4.9
Validitas butir tes berpikir kreatif (kelancaran dan

fleksibilitas)
No

item
Nilai Validitas

Kelancaran Fleksibilitas
rxy Keterangan rxy Keterangan

1 0.45 Sedang 0.65 Sedang
2 0.62 Sedang 0.45 Sedang
3 0.78 Tinggi 0.69 Sedang
4 0.70 Tinggi 0.47 Sedang
5 0.78 Tinggi 0.81 Tinggi
6 0.45 Sedang 0.42 Sedang
7 0.62 Tinggi 0.64 Sedang
8 0.80 Tinggi 0.75 Tinggi
9 0.70 Tinggi 0.44 Sedang

10 0.71 Tinggi 0.74 Tinggi
11 0.82 Tinggi 0.72 Tinggi
12 0.64 Sedang 0.40 Sedang

h. Reliabilitas instrumen tes penguasaan konsep dan
berpikir kreatif
Reliabilitas dari suatu kuesioner dapat diukur per

kategori maupun keseluruhan. Namun
kecenderungannya nilai cronbach alpha untuk jawaban
per kategori lebih tinggi daripada untuk nilai per
keseluruhan. Perhitungan reliabilitas instrumen tes
berpikir kreatif indikator kelancaran dan fleksibilitas
ditunjukkan pada Tabel 4. 10.

Tabel 4.10
Output reliabilitas instrumen tes penguasaan konsep

dan berpikir kreatif

Berpikir kreatif (kelancaran
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha
Based on

Standardized
Items

N of Items

.897 .894 12
Berpikir kreatif (fleksibilitas)

Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha

Based on
Standardized

Items

N of Items

.843 .842 12

Dengan menggunakan rumus Alpa Cronbach
diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,897 untuk
indikator kelancaran dan 0,843 untuk fleksibilitas. Jika
dibandingkan dengan nilai rtabel untuk  = 0,05 dengan
n = 30 yaitu rtabel = 0,361 maka disimpulkan bahwa tes
tersebut reliabel.
i. Derajat Kesukaran butir soal berpikir kreatif

Dengan menggunakan analisis butir soal uraian tes
berpikir kreatif (kelancaran dan fleksibilitas) diperoleh
tingkat kesukaran butir soal seperti yang disajikan pada
Tabel 4.10 di bawah ini. Perhitungan secara rinci dapat
dilihat pada Lampiran 19.

Tabel 4.10
Derajat Kesukaran butir soal berpikir kreatif

(kelancaran dan fleksibilitas)

No
Item

Kelancaran Fleksibilitas
P Kategori P Kategori

2 0.42 sedang 0.38 Sedang
3 0.40 sedang 0.41 Sedang
4 0.42 sedang 0.40 Sedang
5 0.41 sedang 0.42 Sedang
6 0.42 sedang 0.39 Sedang
7 0.37 sedang 0.36 sedang
8 0.44 sedang 0.43 Sedang
9 0.43 sedang 0.42 Sedang

10 0.42 sedang 0.41 Sedang
11 0.44 sedang 0.43 Sedang
12 0.48 sedang 0.45 Sedang

j. Daya Pembeda
Dengan menggunakan analisis butir soal uraian

berpikir kreatif (kelancaran dan fleksibilitas) diperoleh
tingkat kesukaran butir soal seperti yang disajikan pada
Tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11
Daya pembeda butir soal berpikir kreatif (kelancaran

dan fleksibilitas)

No
Item

Kelancaran Fleksibilitas
D Kategori D Kategori
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2 0.38 Cukup baik 0.36 Cukup baik
3 0.41 Cukup baik 0.35 Cukup baik
4 0.38 Cukup baik 0.41 Cukup baik
5 0.41 Cukup baik 0.33 Cukup baik
6 0.41 Cukup baik 0.38 Cukup baik
7 0.41 Cukup baik 0.35 Cukup baik
8 0.44 Cukup baik 0.44 Cukup baik
9 0.41 Cukup baik 0.39 Cukup baik
10 0.33 Cukup baik 0.38 Cukup baik
11 0.38 Cukup baik 0.44 Cukup baik
12 0.35 Cukup baik 0.42 Cukup baik

3. Analisis Pengamatan Aktivitas Siswa dalam KBM
Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa selama

kegiatan belajar mengajar (KBM) diyatakan dengan
persentase. Aktivitas siswa dalam KBM diamati dengan
menggunakan Instrumen 5 (Lampiran 25). Hasil
pengamatan pada ujicoba  secara ringkas disajikan
dalam Tabel 4.17 berikut.

Tabel 4.17
Persentase aktivitas siswa selama pembelajaran

No Aspek yang diamati

Persentase aktivitas
siswa (%) Rata-

rata
(%)Pert

01
Pert
02

Pert
03

1 Mendengarkan dan
memperhatikan
penjelasan guru.

21.04 15.18 13.09 16.44

2 Mengajukan,
menjawab, dan
menanggapi pertanyaan
dari guru

6.24 8.46 8.92 7.87

3 Bekerjasama dalam
tahap-tahap percobaan

7.05 10.31 9.97 9.11

4 Berdiskusi antar
siswa/guru 9.02 9.85 10.31 9.73

5 Memahami dan
menyelesaikan soal-
soal dalam LKS

7.40 9.15 8.92 8.49

6 Menyumbang ide serta
menghor-mati pendapat 23.58 23.06 24.57 23.74

7 Melakukan
penyelidikan masalah
otentik

25.20 23.52 23.99 24.24

8 Perilaku tidak relevan 0,46 0,46 0,23 0,39
Reliabilitas (%) 94,79 96,98 97,45 96,41
Jumlah persentase aktivitas
siswa yang relevan 99,54 99.54 99.77 99,61

Jumlah persentase aktivitas
siswa yang tidak relevan 0,46 0,46 0,23 0,39

4. Analisis Respon Siswa Setelah Pembelajaran
Respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan

menggunakan perangkat pembelajaran yang
dikembangkan diperoleh dengan menggunakan
Instrumen 6 (Lampiran 27). Angket ini diberikan
setelah akhir ujicoba pembelajaran.

Tabel 4.18
Hasil analisis respon siswa terhadap pembelajaran pada

Ujicoba

No
Uraian

Pertanyaa
n

Penilaian / pendapat (%)

(1) (2) (3)

A. Bagaimana Sangat Cukup Krang Tidak

No
Uraian

Pertanyaa
n

Penilaian / pendapat (%)

pendapat
Anda

terhadap
komponen
materi/ isi
pelajaran,
LBS, LKS

dan suasana
belajar?

mnarik mnarik mnarik menarik

84.58 14.17 1.25 0.00

B.

Apakah
komponen-
komponen
materi/ isi
pelajaran,
LBS, LKS

dan suasana
belajar Anda

rasakan
baru?

Sangat
baru

Cukup
baru

Krang
baru

Tidak
baru

85.87 7.06 6.65 0.42

C. Metode
Pembelajara

n

Sangat
bermin

at

Cukup
bermin

at

Kuran
g

bermin
at

Tidak
berminat

87.22 7.78 5.00 0.00

D. Bagaimana
menurut
Anda,

apakah buku
siswa ini

membantu
Anda

mengemban
g-kan

kemampuan
?

Sangat
mebantu

Cukup
mebantu

Kurang
mebantu

Tidak
membantu

82.33 12.33 5.33 0.00

E.
Model
pengajar
an guru

Sangat
jelas

Cukup
jelas

Kuran
g jelas

Tidak
jelas

75.00 20.00 5.00 0.00

F.
Penilaian

Anda
tentang

keterampilan
berpikir
kreatif
dalam

memecahka
n masalah.

Tidak
sulit

Cukup
sulit Sulit Sangat

sulit

34.78 38.01 13.04 14.17

G.
Apakah anda

merasa
mudah
untuk

menjawab
butir

soal/tes hasil
belajar?

Tidak
sulit

Cukup
sulit Sulit Sangat

sulit

20.00 53.33 8.33 18.33

Berdasarkan data pada Tabel 4.18 di atas, dapat
diketahui bahwa respon siswa terhadap materi ajar,
buku ajar, LKS dan suasana belajar adalah 84,58%
menyatakan komponen tersebut menarik dan 85,87%
menyatakan baru. Respon siswa terhadap metode
pembelajaran adalah 87,22% menyatakan berminat
apabila pembelajaran berikutnya dan pembelajaran lain
menggunakan metode pembelajaran yang
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dikembangkan. Respon terhadap lembar belajar siswa
dalam hal membantu dan mengembangkan kemampuan
adalah 82,33% menyatakan sangat membantu dan
12,33% menyatakan membantu. Respon siswa terhadap
model pengajaran guru adalah 75,00% menyatakan
sangat jelas. Sedangkan respon siswa terhadap
kemudahan dalam menjawab butir soal/tes hasil belajar
adalah 20,00% menyatakan tidak sulit tetapi sebagian
besar 53,33% menyatakan cukup sulit.

5.Deskripsi Hasil Belajar Siswa

Setelah pembelajaran selesai maka dilakukan pos
tes untuk kedua kelas ujicoba untuk mengetahui
peningkatan hasil belajar berpikir kreatif dan
penguasaan konsep. Nilai pretes dan nilai postes siswa
dibandingkan untuk mengetahui peningkatan (N-gain)
nilai.

Tabel 4.19
Rekapitulasi rerata peningkatan nilai berpikir kreatif

dan penguasaan konsep
pada ujicoba model pembelajaran OrDeP2E

Uraian

Kelas ujicoba model pembelajaran kelas  Ujicoba

BK PK N-gain

Pre Pos Pre Pos BK PK
Nilai
Mak 31.25 68.75 40.00 90.00 0.62 0.86

Nilai Min 11.25 47.50 18.75 63.75 0.33 0.46

Rerata 18.71 56.77 29.83 75.98 0.47 0.66
Standar
Deviasi 4.17 5.05 4.77 6.94 0.06 0.10

Varians 17.42 25.55 22.80 48.15 0.00 0.01
Ket: BK : berpikir kreatif PK: Penguasaan Konsep

Gambar 4.2. Peningkatan hasil belajar siswa pada
ujicoba model OrDeP2E

Setelah dilakukan postes, maka diperoleh nilai
tertinggi untuk berpikir kreatif adalah sebesar 68,75
dan nilai terendah 47,50; nilai rata-rata (X) sebesar
56,77; standar deviasi (s) sebesar 5,05; dan varians (s2)
sebesar 25,55. Sedangkan nilai tertinggi postes
penguasaan konsep sebesar 91,00 dan nilai terendah
63,75; nilai rata-rata (X) sebesar 75,98; standar deviasi
(s) sebesar 6,94; dan varians (s2) sebesar 48,15. Rerata
peningkatan nilai (N-gain) hasil belajar berpikir kreatif

sebesar 0,47 dan untuk penguasaan konsep adalah 0,66
pada kategori sedang (0,3 < N-gain > 0,7, Hake, 2002).
Dari N-gain yang diperoleh maka dapat disimpulkan
bahwa perangkat dan model pembelajaran sains
berbasis proses kreatif-inkuiri layak untuk
diimplementasikan.
6 Analisis Perilaku Berkarakter dan Keterampilan
Sosial

Pengamatan terhadap perilaku berkarakter diamati
dengan menggunakan Instrumen 5.2  (Lampiran 32)
Analisis hasil pengamatan perilaku berkarakter
dilakukan pada setiap kelas implementasi model
masing-masing 8 orang setiap kelas. Hasil pengamatan
perilaku berkarakter ditunjukkan Tabel 4.23. Hasil
analisis secara terperinci dapat dilihat pada Lampiran
33.

Tabel 4.23
Hasil pengamatan perilaku berkarakter

No Kode

Skor rata-rata perilaku berkarakter

Ketelitian Kejujuran
Tanggung

jawab

Nilai Ket Nilai Ket Nilai Ket
1 A-1 91.67 ST 83.33 ST 91.67 ST

2 A-2 66.67 T 66.67 T 66.67 T

3 A-3 58.33 K 75.00 T 75.00 T

4 A-4 83.33 ST 83.33 ST 91.67 ST

5 A-5 75.00 T 83.33 ST 83.33 ST

6 A-6 66.67 T 66.67 T 66.67 T

7 A-7 66.67 T 66.67 T 66.67 T

8 A-8 75.00 T 75.00 T 75.00 T

9 B-1 75.00 T 83.33 ST 66.67 T

10 B-2 66.67 T 66.67 T 66.67 T

11 B-3 66.67 T 66.67 T 66.67 T

12 B-4 75.00 T 75.00 T 75.00 T

13 B-5 75.00 T 75.00 T 66.67 T

14 B-6 75.00 T 66.67 T 75.00 T

15 B-7 66.67 T 66.67 T 66.67 T

16 B-8 83.33 ST 66.67 T 66.67 T

17 C-1 66.67 T 75.00 T 83.33 ST

18 C-2 66.67 T 75.00 T 83.33 ST

19 C-3 58.33 K 58.33 K 66.67 T

20 C-4 50.00 K 66.67 T 66.67 T

21 C-5 75.00 T 75.00 T 83.33 ST

22 C-6 83.33 ST 91.67 ST 91.67 ST

23 C-7 75.00 T 91.67 ST 83.33 ST

24 C-8 83.33 ST 75.00 T 83.33 ST

25 D-1 66.67 T 58.33 K 66.67 T

26 D-2 66.67 T 75.00 T 66.67 T

27 D-3 75.00 T 75.00 T 75.00 T

28 D-4 91.67 ST 100.00 ST 100.00 ST

29 D-5 75.00 T 91.67 ST 100.00 ST
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30 D-6 83.33 ST 83.33 ST 83.33 ST

31 D-7 91.67 ST 91.67 ST 100.00 ST

32 D-8 83.33 ST 66.67 T 75.00 T

Rerata 73.70 75.52 77.34

Keterangan: ST = Sangat tinggi T = Tinggi

Hasil pengamatan terhadap keterampilan sosial di
amati dengan menggunakan Instrumen 5.3. (Lampiran
34) Analisis hasil pengamatan keterampilan sosial pada
implemetasi secara ringkas dapat dilihat pada Tabel
4.24. Hasil analisis secara terperinci dapat dilihat pada
Lampiran 35)

Tabel 4.24
Hasil pengamatan keterampilan sosial

No Kode
Siswa

Skor rata-rata keterampilan sosial untuk seluruh
pertemuan

Menyumbang
ide/pendapat

Menghargai
pendapat teman

Bekerjasama
sesame

kelompok

Nilai Kat Nilai Kat Nilai Ket
1 A-1 66.67 T 75.00 T 66.67 T

2 A-2 66.67 T 66.67 T 75.00 T

3 A-3 83.33 ST 75.00 T 75.00 T

4 A-4 91.67 ST 75.00 T 83.33 ST

5 A-5 75.00 T 66.67 T 75.00 T

6 A-6 66.67 T 75.00 T 66.67 T

7 A-7 83.33 ST 75.00 T 83.33 ST

8 A-8 91.67 ST 75.00 T 83.33 ST

9 B-1 75.00 T 75.00 T 75.00 T

10 B-2 66.67 T 66.67 T 66.67 T

11 B-3 83.33 ST 75.00 T 83.33 ST

12 B-4 83.33 ST 75.00 T 66.67 T

13 B-5 75.00 T 66.67 T 83.33 ST

14 B-6 66.67 T 66.67 T 75.00 T

15 B-7 83.33 ST 75.00 T 75.00 T

16 B-8 66.67 T 75.00 T 83.33 ST

17 C-1 66.67 T 83.33 ST 75.00 T

18 C-2 66.67 T 66.67 T 83.33 ST

19 C-3 66.67 T 66.67 T 83.33 ST

20 C-4 83.33 ST 83.33 ST 75.00 T

21 C-5 83.33 ST 91.67 ST 91.67 ST

22 C-6 75.00 T 91.67 ST 75.00 T

23 C-7 75.00 T 83.33 ST 75.00 T

24 C-8 58.33 K 75.00 T 83.33 ST

25 D-1 58.33 K 83.33 ST 83.33 ST

26 D-2 75.00 T 83.33 ST 83.33 ST

27 D-3 100.00 ST 100.00 ST 83.33 ST

28 D-4 83.33 ST 83.33 ST 91.67 ST

29 D-5 100.00 ST 91.67 ST 100.00 ST

30 D-6 83.33 ST 83.33 ST 83.33 ST

31 D-7 83.33 ST 75.00 T 83.33 ST

No Kode
Siswa

Skor rata-rata keterampilan sosial untuk seluruh
pertemuan

Menyumbang
ide/pendapat

Menghargai
pendapat teman

Bekerjasama
sesame

kelompok

Nilai Kat Nilai Kat Nilai Ket
32 D-8 77.34 T 77.86 T 83.33 ST

Rerata 76.90 77.43 79.69

Berdasarkan Tabel 4.24 diperoleh informasi bahwa
keterampilan sosial dalam hal menyumbang
ide/pendapat mendapatkan skor rata-rata 76,90
menghargai pendapat teman mendapatkan skor rata-rata
77,,43 bekerjasama mendapatkan skor rata-rata 79,69
atau ketiganya berada dalam kategori tinggi
(memuaskan).

Rekapitulasi N-gain kelas eksperimen dan kelas
kontrol secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.28 di
bawah ini (perhitungan N-gain dapat dilihat pada
Lampiran 46). Gambar 4. 3 menunjukkan
perbandingan N-gain berpikir kreatif dan penguasaan
konsep kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Tabel 4. 28
Rekapitulasi Hasil Tes dan N-gain siswa
Uraian Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Data Skor

Berpikir

Kreatif

Penguasaan

Konsep

Berpikir

Kreatif

Penguasaan

Konsep

Pretes

Banyak

data 118.00 118.00 130.00 130.00

Maksimum 30.00 35.00 27.50 40.00

Minium 11.25 5.00 12.50 11.25

Rerata 20.22 22.14 20.42 22.11

Stdev 4.39 4.94 3.95 5.45

Varian 19.27 24.42 15.59 29.65

Postes

Banyak

data 118.00 118.00 130.00 130.00

Maksimum 81.25 93.75 56.25 76.25

Minium 38.75 50.00 27.50 42.50

Rerata 64.33 75.17 40.72 64.73

Stdev 9.22 9.20 4.64 5.62

Varian 85.03 84.69 21.51 31.61

N-

gain

Banyak

data 118.00 118.00 130.00 130.00

Maksimum 0.77 0.92 0.43 0.72

Minium 0.21 0.29 0.02 0.30

Rerata 0.55 0.68 0.25 0.54

Stdev 0.12 0.12 0.07 0.08

Varian 0.02 0.01 0.00 0.01
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Gambar 4.4 Perbandingan nilai rata-rata kelas
eksperimen dan kontrol

Deskripsi hasil analisis data hasil belajar produk

1) Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang
telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil
dari populasi normal. Untuk pengujian normalitas data
digunakan uji statistik normalitas Kolmogorov Smirnov
dengan bantuan software SPSS 20 dan hasilnya
ditunjukkan pada Tabel 4.30 di bawah (hasil
perhitungan tersaji pada Lampiran 48).

Tabel 4.30
Hasil Uji Normalitas Data
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Nilai

Pretes

Berpikir

Kreatif

.077 118 .080 .982 118 .112

a. Lilliefors Significance Correction
Dari Tabel 4.30 di atas diketahui bahwa nilai

probabilitas (sig) 0,080 > 0,05 maka dapat diasumsikan
bahwa data berdistribusi normal.

2) Uji Homogenitas

Setelah kedua sampel penelitian tersebut dinyatakan
berdistribusi normal, selanjutnya dicari nilai
homogenitas dengan menggunakan Levene Test.
Kriteria pengujian yang dilakukan pada tingkat
kepercayaan tertentu. Sampel dinyatakan homogen
apabila probabilitas (sig) > 0.05.

Tabel 4.31

Hasil analisis homogenitas varians kelompok sampel
dengan uji Levene Tes

Test of Homogeneity of Variances

Nilai Pretes Penguasaan Konsep

Levene Statistic df1 df2 Sig.

.899 13 102 .556

Tabel 4.31 di atas menunjukkan bahwa harga
probabilitas (sig) adalah 0,556  > 0,05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa seluruh sampel memiliki varians
yang homogen. Berdasarkan  Tabel 25 dan Tabel 26
diketahui bahwa data diasumsikan berdistribusi normal
dan homogen.

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan hasil
belajar dan peningkatan hasil yang signifikan  antara
siswa yang belajar dengan menggunakan model
pembelajaran sains berbasis proses kreatif-inkuiri dan
model konvensional untuk masing-masing
keterampilan berpikir kreatif dan penguasaan konsep,
maka dilakukan uji statistik Anova one Way  dengan
bantuan software SPSS 20. Hasil uji-t perbedaan dua
rerata ditunjukkan pada Tabel 4.32 dan Tabel 4.33 di
bawah ini (hasil perhitungan tersaji pada Lampiran 49).

Tabel 4.32
Hasil Analisis Statistik Rerata, Standar Deviasi dan

Standar Error
Untuk Seluruh Kelas

Group Statistics

Kelas N Mean Std.

Deviati

on

Std. Error

Mean

Nilai_

BK

Model_Pr

oses-

Kreatif

118
64.110

2

9.3813

7
.86363

Konvensio

nal
130

43.435

9

4.9470

9
.43389

Nilai_

PK

Model_Pr

oses-

Kreatif

118
77.658

9

10.793

25
.99360

Konvensio

nal
130

65.500

0

10.892

36
.95532

Gain_

BK

Model_Pr

oses-

Kreatif

118 .5477 .12535 .01154

Konvensio

nal
130 .2538 .06768 .00594

Gain_

PK

Model_Pr

oses-

Kreatif

118 .7119 .14106 .01299

Konvensio

nal
130 .5562 .14386 .01262

Dari perhitungan uji kesamaan rata-rata (t-tes)
untuk hasil belajar berpikir kreatif diperoleh harga thitung

= 21,986 dan probabilitas (sig 2-tailed) = 0,000,
penguasaan konsep harga thitung =   8,817 dan
probabilitas (sig 2-tailed)  = 0,000, peningkatan (N-
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gain) berpikir kreatif thitung =23,264 dan probabilitas
(sig 2-tailed)  = 0.000 dan peningkatan (N-gain)
penguasaan konsep thitung = 8,5962 dan probabilitas (sig
2-tailed)  = 0.000. Kriteria uji untuk masing-masing
hipotesis yang dikemukakan di atas adalah; terima Ho
jika probabilitas (sig 2-tailed)  lebih besar dari α = 0,05
atau thitung < ttabel dan tolak  Ho jika nilai probabilitas
(sig) lebih kecil dari nilai α = 0,05 atau thitung > ttabel.
(ttabel 0.05, 248 adalah 1.969576). Jadi keempat
hipotesis yang diuji masing-masing nilai probabilitas
lebih kecil dari nilai  α = 0,05 dan nilai thitung > ttabel

artinya semua hipotesis nol untuk masing-masing uji
ditolak dan Ha diterima, yang berarti ada perbedaan
yang signifikan untuk setiap hipotesis yang diuji.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model
pembelajaran dan kemampuan awal siswa maka
dilakukan uji statistik Anava 2 jalur taraf dengan
bantuan software SPSS 20. Hasil uji Anava 2 jalur
untuk melihat ada tidaknya pengaruh model
pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap
berpikir kreatif ditunjukkan pada Tabel 4.34 dan
perhitungan SPPS ditunjukkan pada Lampiran 50.

Tabel 4.34
Hasil Uji Statistik Anava Pengaruh Model

Pembelajaran dan Kemampuuan Awal Siswa Terhadap
Berpikir Kreatif

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Nilai  Berpikir Kreatif

Sour

ce

Type III

Sum of

Squares

df Mean

Square

F Sig.

Corr

ecte

d

Mod

el

33666.130a 5 6733.226 127.678 .000

Inter

cept
665542.172 1

665542.17

2

12620.3

03
.000

X1 32730.278 1 32730.278 620.646 .000

X2 1.799 2 .899 .017 .983

X1 *

X2
54.475 2 27.238 .516 .597

Error 12762.071
24

2
52.736

Total 710950.000
24

8

Corr

ecte

d

Total

46428.201
24

7

a. R Squared = .725 (Adjusted R Squared = .719)

Tabel diatas merupakan tampilan Hasil Uji Two way
ANOVA menggunakan program SPSS 20, dengan
pengambilan kesimpulan, yaitu:
1. Membandingkan nilai F dengan nilai Ftabel. bila nilai

F < Ftabel, maka perlakuan tidak memberikan efek
yang signifikan terhadap parameter, (b) bila nila F>
dari F crit, maka dapat disimpulkan bahwa
perlakuan member efek yang signifikan terhadap
parameter.

2. Membandingkan P-value dengan nilai signifikansi.
Karena tingkat kepercayaan yang diinginkan adalah
95% maka tingkat signifikansi adalah sebesar 100-
95 = 5% atau 0,05. Sehingga dalam pengambilan
kesimpulan ditetapkan:
(a) bila P-value < 0,05, maka perlakuan

memberikan efek yang signifikan terhadap
parameter,

(b) bila P-value > 0,05, maka perlakuan tidak
memberikan efek yang signifikan terhadap
parameter.

Kesimpulan:

1. Model pembelajaran memberikan efek yang
signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif ,
yang diindikasikan dari nilai F > Ftabel, atau juga
bisa diindikasikan dari P-value 0,000 < 0,05.

2. Kemampuan awal siswa tidak memberikan efek
terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa,  yang
diindikasikan dari nilai F < Ftabel, atau juga bisa
diindikasikan dari P-value 0,983 > 0,05.

3. Model pembelajaran dan kemampuan awal siswa
secara bersama-sama tidak memberikan efek
terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa yang
diindikasikan dari nilai F < Ftabel, atau juga bisa
diindikasikan dari P-value 0,597 > 0,05, sehingga
tidak perlu dilakukan uji lanjut.
Pada Tabel 4.35 di bawah ini, akan disajikan

beberapa kendala-kendala selama proses pembelajaran
berlangsung saat ujicoba yang telah diatasi pada
ujicoba .

Tabel 4.35
Kendala-kendala pelaksanaan pembelajaran dan solusi

pelaksanaan

No Kendala Solusi yang telah
dilaksanakan

1 Siswa sangat jarang
melakukan praktikum

Dijelaskan bahwa untuk
memahami IPA seharusnya

melaui praktikum (hands on)
2 Ada persepsi pada siswa Memberikan contoh kepada



804

No Kendala Solusi yang telah
dilaksanakan

bahwa praktimum harus
dilaksanakan di

laboratorium dengan
peralatan yan serba

lengkap

siswa bahwa di lingkungan
sekitar kelas juga banyak

yang bisa dijadikan sebagai
bahan praktik

3 Siswa masih ragu
bahkan takut untuk

berpendapat

Memastikan kepada siswa
bahwa semua pendapat

akan dihargai, makin banyak
memberikan pendapat

diharapkan akan
mendapatkan solusi

4 Siswa tidak terbiasa
memberikan jawaban

alternatif bila ada
pertanyaan mengenai

sains

Siswa distimulus agar mau
memberikan jawaban yang

lain, selain yang sudah
diungkapkan temannya

5 Siswa belum terbiasa
memecahkan masalah
dengan keterampilan

proses sains.

Diadakannya pembelajaran
khusus tentang keterampilan

proses sains sebelum
pembelajaran dilaksanakan.

6 Alokasi waktu yang
terbatas

Penentuan alokasi waktu
yang cukup pada
penyusunan RPP.

7 Ditemukan siswa yang
menunjukkan perilaku

yang tidak relevan.

Selalu aktif mengingatkan
pada kelompok yang

terindikasi. menunjukkan
perilaku yang tidak relevan.

8 Penilaian perilaku
berkarakter dan

keterampilan sosial agak
sulit karena pengamat
belum mengenal siswa

Pemilihan pengamat yang
berkualitas, pengamat diberi

daftar nama siswa dan
dibelikan keleluasaan untuk
menanya nama siswa, serta
pengamat diupayakan tetap

untuk pertemuan
berikutnya.

PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis dan pemabasahan

penelitian ini, terdapat beberapa temuan sebagai
berikut:
1. Model pembelajaran OrDeP2E merupakan model

pembelajaran sains berbasis proses kratif-inkuiri
yang memiliki karaktersitik sesuai dengan landasan
teori belajar konstruktivisme, kognitif dan proses
kreatif. Tujuan dari model ini adalah untuk
mengembangkan berpikir kreatif siswa terutama
dalam konsep sains/IPA. Fase-fase pada model
ini adalah orientasi masalah, definisi masalah,,
pengorganisasian informasi, pengujian hipotesis dan
evaluasi.

2. Model pembelajaran OrDeP2E ini memiliki
validitas isi dan konstrak yang tinggi berdasarkan
penilaian para ahli.

3. Keterlaksanaan model pembelajaran OrDeP2E ini
di kelas sangat tinggi dan memiliki kemenarikan
yang tinggi ditinjau dari respon positif siswa
terhadap pelaksanaan pembelajaran.

4. Efektivitas pembelajaran model OrDeP2E
berkategori tinggi, ditinjau dari kemampuan guru
mengelola pembelajaran dan aktivitas siswa yang
tinggi. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan

model OrDeP2E didominasi oleh penyelidikan
ilmiah melalui praktikum di dalam kelas.

5. Model pembelajaran OrDeP2E lebih efektif dalam
mengembangkan berpikir kreatif siswa
dibandingkan dengan model pembelajaran
konvensional

6. Model pembelajaran OrDeP2E lebih efektif dalam
meningkatkan penguasaan konsep sains siswa
dibandingkan dengan model pembelajaran
konvensional.

7. Peningkatan berpikir kreatif siswa tidak dipengaruhi
oleh kemampuan awal siswa maupun secara
bersama-sama dengan model pembelajaran, tetapi
lebih signifikan dipengaruhi oleh penerapan model
OrDeP2E.

8. Ada hubungan yang positif antara keterampilan
berpikir kreatif siswa dengan penguasaan konsep
sains dngan koefisien regresi (R) sebesar 0,786 dan
R2 = 0,618. Hubungan tersebut memiliki model
regresi yang signifikan, artinya penguasaan konsep
siswa 61,8 %  dipengaruhi oleh kemampuan
berpikir kreatif dan 39,2 % lagi dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan  hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa model pembelajran OrDeP2E yang memiliki 5
(lima) fase pembelajaran yaitu, orientasi masalah,
definisi masalah, pengorganisasian informasi,
pengujian hipotesis dan evaluasi dapat
mengembangkan berpikir kreatif dan penguasaan
konsep sains siswa. Model pembelajaran OrDeP2E ini
memiliki validitas isi dan konstrak yang tinggi. Pada
penerapannya di kelas untuk pokok bahasan suhu dan
perubahannya serta kalor dan perpindahannya, model
pembelajaran OrDeP2E ini memiliki keterlaksanaan,
kemenarikan dan keefektivan yang tinggi sehingga
layak digunakan atau diterapkan untuk pokok bahasan
yang lain pada, terutama pada mata pelajaran sains
SMP.
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Abstrak
Konsisten dengan Higher Order Thingking Skills dan filosofi konstruktifis milik Bloom, The
International Society for Technology in Education (ISTE) mendeskripsikan kemampuan yang
dibutuhkan seorang pelajar di abad 21 (21st century skills). Salah satu dari keterampilan tersebut
adalah Problem solving (pemecahan masalah). Pemecahan masalah (problem solving) merupakan
suatu proses yang menuntut siswa agar berusaha mencari tahu jawaban dari sebuah masalah, dengan
menggunakan hubungan antara pengalaman (skema) masa lalunya dengan masalah yang sekarang
dihadapinya. Fisika yang dikembangkan sebagai mata pelajaran berorientasi pada kemampuan
berpikir akan sesuai jika pada implementasinya digunakan model Learning Cycle 7E. Model Learning
Cycle 7E akan mendukung  melatihkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam keterampilan
pemecahan masalah siswa. Model Learning Cycle 7E akan mampu memfasilitasi, memupuk sikap
ilmiah siswa, dan akan memberikan peluang siswa untuk terlibat aktif dan menggunakan segenap
pengetahuan untuk menemukan jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang diberikan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pembelajaran fisika model Learning Cycle
7E untuk melatihkan keterampilan pemecahan masalah siswa.

Kata Kunci: Pembelajaran Fisika, Model Learning Cycle 7E,Keterampilan Pemecahan Masalah.

Abstract
Being consistent with High Order Thinking Skills and Bloom’s Constructivism theory, the
International Society for Technology in Education (ISTE) describes student’s capabilities that
required in 21st century (21st century skills). One of these capabilities is problem solving skill.
Problem solving is a process of student to figuring out the answer of a problem, using the relation
between their experiences (scheme) with these problem. Physics that developed as thinking skills-
oriented will appropriate with the implementation of7E Learning Cycle model. 7E Learning cycle
model will support the students to train their high level thinking skills in problem solving skills. 7E
Learning cycle model will be able to facilitate, foster the student’s scientific attitude, and give
students the opportunity to engage actively and use all the knowledge to find answers or conclusions
of the problem. The aim of this research is to describe the effectiveness of learning physics models 7E
Learning Cycle to train student’s problem solving skills

Keywords: Physics Learning, 7E Learning Cycle Models, Problem Solving Skills.

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 yang memiliki karakteristik

mengembangkan keseimbangan antara pengembangan
sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas,
kerja sama dengan kemampuan intelektual dan
psikomotorik membutuhkan suatu implementasi yang
dapat mendukung tercapainya tujuan tersebut. Sesuai
dengan prinsip pembelajaran kurikulum 2013
(Permendikbud, No. 65 Tahun 2013 tentang Standar
Proses Pendidikan Dasar dan Menengah) bahwasanya
dibutuhkan suatu proses pembelajaran yang mampu
meningkatkan keseimbangan antara keterampilan fiskal

(hardskills) dan keterampilan mental (softskills) yang
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk
berpikir aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
siswa.

Konsisten dengan Higher Order Thingking Skills
dan filosofi konstruktifis milik Bloom, The
International Society for Technology in Education
(ISTE) mendeskripsikan kemampuan yang dibutuhkan
seorang pelajar di abad 21 (21st century skills)
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. Keterampilan inti yang diuraikan menekankan pada
inovasi, kolaborasi, sumber daya manusia global, dan
kemampuan berpikir kritis. Secara garis besar dalam
ISTE National Educational Technology Standards
(NETS) 21st century skills yang harus dimiliki siswa
adalah : (1) Creativity and Innovation, (2)
Communication and Collaboration, (3) Research and
Information Fluency, (4) Critical Thinking, Problem
solving and Decision Making, (5) Digital Citizenship,
(6) Technology Operations and Concepts.

Problem Solving (pemecahan masalah) salah satu
kemampuan yang harus dimiliki siswa di abad 21
adalah suatu proses dengan banyak langkah dimana si
pemecah masalah harus menemukan hubungan antara
pengalaman (skema) masa lalunya dengan masalah
yang sekarang dihadapinya dan kemudian bertindak
untuk menyelesaikannya. Pemecahan masalah akan
menuntut siswa agar berusaha mencari tahu jawaban
dari sebuah masalah serta pengetahuan yang
menyertainya, sehingga menghasilkan pengetahuan
yang benar-benar bermakna. Konsekuensinya adalah
siswa akan mampu menyelesaikan masalah-masalah
serupa ataupun berbeda dengan baik karena siswa
mendapat pengalaman konkret dari masalah yang
terdahulu (Trianto, 2007). Menurut teori belajar yang
dikemukakan Gagne (1992) keterampilan intelektual
berpikir tingkat tinggi yang termasuk didalamnya
penalaran matematis dapat dilatih dan dikembangkan
melalui pemecahan masalah. Langkah pemecahan
masalah dikemukakan oleh G. Polya, dalam bukunya
”How to Solve It” terdiri dari 4 langkah : ” (1)
Understanding the problem, (2) Devising plan, (3)
Carrying out the plan, (4) Looking Back”.

Sedangkan hasil penelitian Organization For
Economic Co-operation and Development (OECD)
yang merupakan lembaga penelitian Internasional
melalui program PISA (Programme  for  International
Student  Assessment)  pada  tahun  2006 dan  2009
menyimpulkan  bahwa  peserta didik Indonesia
memiliki kemampuan yang rendah dalam memecahan
masalah (OECD, 2010).

Fisika sebagai salah satu disiplin ilmu IPA (Ilmu
Pengetahuan Alam) yang dikembangkan sebagai  mata
pelajaran berorientasi pada aplikasi, pengembangan
kemampuan berpikir, kemampuan belajar, dan rasa
ingin tahu, akan sangat sesuai jika pada
implementasinya digunakan suatu model yang
mendukung. Salah satu model pembelajaran yang
diduga mampu mendukung untuk melatihkan siswa
kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam keterampilan
pemecahan masalah adalah model Learning Cycle.

Karplus & Their pertama kali mengembangkan
Learning Cycle (siklus belajar) pada tahun 1967 untuk
The Science Curriculum Improvement Study (SCIS).
Model Learning Cycle merupakan model pembelajaran
konstruktivis yang berpusat pada siswa (student
centered) serta dikembangkan sesuai dengan hakikat
sains sebagai proses, produk, dan sikap (Dahar, 1996).
Keberhasilan siklus belajar telah diteliti oleh para ahli
sejak awal pengembangannya. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa siklus belajar dapat meningkatkan
hasil belajar peserta didik, meningkatkan sikap peserta
didik terhadap IPA dan belajar IPA, meningkatkan
kemampuan bernalar dan keterampilan proses sains dan
peserta didik memiliki retensi konsep yang lebih baik.

Pengembangan model siklus belajar terbaru adalah
siklus belajar 7E (Learning Cycle 7E). Model
pembelajaran Learning Cycle 7E dikembangkan oleh
Eisenkraft (2003). Learning Cycle 7E yang
dikembangkan oleh Eisenkraft (2003) terdiri atas 7 fase
yang terorganisir dengan baik, yaitu elicit, engage,
explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend. Pada
tahap elicit, pengetahuan awal siswa akan digali
sehingga siswa dapat mengembangkan ide-ide yang
telah dimiliki pada tahap selanjutnya. Pada tahap
engage, siswa dimotivasi untuk mengetahui lebih
banyak materi yang akan dipelajari dengan cara
menghadapkan siswa dengan suatu fenomena yang
bertentangan dengan kognitif mereka. Pada tahap
explore, siswa diajak menemukan konsep dengan
melakukan eksperimen. Pemberian kesempatan pada
siswa melaksanakan eksperimen dalam kelompok kecil
dapat meningkatkan partisipasi siswa. Pada tahap
explain, siswa dilatih untuk mengkomunikasikan hasil
penemuannya. Pada tahap elaborate, siswa dibimbing
untuk mengaitkan konsep yang telah dipelajari untuk
memecahkan masalah pada situasi yang berbeda. Pada
tahap evaluate, siswa dievaluasi pemahaman dan
keterampilannya. Pada tahap extend, siswa dilatih
mencari, menemukan, dan menjelaskan contoh
penerapan konsep serta mencari hubungan konsep yang
dipelajari dengan konsep lain yang sudah atau belum
mereka pelajari.

Model pembelajaran siklus belajar 7E dalam
pembelajaran fisika akan mampu memfasilitasi dan
memupuk sikap ilmiah siswa karena pertanyaan
/permasalahan awal yang diajukan guru, dalam model
ini akan memberikan peluang siswa untuk terlibat aktif
dan menggunakan segenap pengetahuan untuk
menemukan jawaban atau kesimpulan dari
permasalahan yang diberikan melalui kegiatan
eksperimen pada fase explore (Lawson, 1995), sehingga
siswa  berlatih  bekerja secara ilmiah dan pada akhirnya
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terbentuk sikap ilmiah dalam diri siswa dalam
menanggapi perkembangan sains di masa sekarang dan
masa yang akan datang.

Penggunaan model pembelajaran Learning Cycle
7E seharusnya akan mampu untuk membantu siswa
dalam melatihkan keterampilan pemecahan masalah,
dimana setiap fase dari model Learning Cycle 7E
sangat mendukung proses-proses pemecahan masalah
dalam kegiatan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karplus & Thier (1967) mendefinisikan learning

cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat
pada siswa (student centered). Menurut Carin (1996)
learning cycle merupakan model yang berorientasi pada
teori Piaget, teori belajar kognitif, serta aplikasi
pembelajaran konstruktivis. Learning cycle merupakan
rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisir
sedemikian rupa sehingga peserta belajar dapat
menguasai sejumlah kompetensi yang harus dicapai
dalam pembelajaran melalui peran aktivitas siswa.
Tahap-tahap dalam siklus belajar dapat memberi siswa
perhatian pada konsep, melakukan penyelidikan,
memberikan penjelasan, mengaplikasikan konsep ke
dalam situasi baru, dan melakukan evaluasi (Bybee et
al., 2006). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat
disimpulkan bahwa learning cycle merupakan model
pembelajaran konstruktivis yang berpusat pada siswa
(student centered) sehingga siswa secara aktif
menemukan konsep sendiri, melakukan penyelidikan,
memberikan penjelasan, mengaplikasikan konsep ke
dalam situasi baru, dan melakukan evaluasi.

Model learning cycle dalam proses
pembelajarannya mengaitkan konsep baru dan konsep
yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Hal ini
sejalan dengan teori yang dicetuskan oleh Ausubel,
yaitu teori belajar bermakna yang mengemukakan
bahwa, belajar bermakna merupakan suatu proses untuk
mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep
relevan yang terdapat dalam struktur kognitif
seseorang. Slavin (2011) mengatakan bahwa pada
dasarnya para siswa memasuki kelas dengan
pengetahuan, ketrampilan, dan motivasi yang berbeda-
beda dari rumah. Ketika guru memberikan suatu materi
pelajaran dalam kelas, siswa dalam menerima pelajaran
tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Untuk
mengatasi masalah perbedaan kecepatan siswa dalam
menerima materi dalam kelas dapat digunakan model
pembelajaran leaning cycle.

Ciri khas model pembelajaran learning cycle
ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi
pembelajaran yang sudah dipersiapkan guru yang

kemudian hasil belajar individual dibawa ke kelompok-
kelompok untuk didiskusikan oleh anggota kelompok,
dan semua anggota kelompok bertanggung jawab atas
keseluruhan jawaban sebagai tanggung jawab bersama.
Kelebihan model pembelajaran learning cycle
meningkatkan motivasi belajar karena pebelajar
dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.,
dapat memberikan kondisi belajar yang menyenangkan,
meningkatkan ketrampilan sosial dan aktivitas siswa,
membantu siswa dalam memahami dan menguasai
konsep-konsep fisika yang telah dipelajari melalui
kegiatan atau belajar secara berkelompok, sehingga
dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa.
Berdasarkan alasan tersebut model pembelajaran
learning cycle dipandang cocok diterapkan dalam
pembelajaran fisika karena dapat mengatasi kesulitan
belajar siswa secara individu untuk memahami konsep
karena lebih banyak digunakan untuk pemecahan
masalah.

Sesuai dengan perkembangan kurikulum, model
learning cycle yang dinyatakan sukses dikembangkan
kembali oleh Eisenkraft (2003) menjadi model learning

cycle 7E. Eisenkraft (2003) menjelaskan kegiatan setiap
tahapan learning cycle 7E sebagai elicit, engage,
explore, explain, elaborate, evaluate, dan extend.

Gambar 1. Siklus Belajar 7E
Model pembelajaran learning cycle yang

dipandang sejalan dengan pandangan teori
konstruktivisme Piaget, juga konsisten dengan teori
belajar David Ausubel tentang teori belajar bermakna.
Piaget menyatakan bahwa belajar merupakan
pengembangan aspek kognitif yang meliputi struktur,
isi, dan fungsi. Struktur adalah organisasi-organisasi
mental tingkat tinggi yang dimiliki individu untuk
memecahkan masalah-masalah. Isi adalah perilaku khas
individu dalam merespon masalah yang dihadapi.
Sedangkan fungsi merupakan proses perkembangan
intelektual yang mencakup adaptasi dan organisasi.
Adaptasi terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Dalam
asimilasi individu berinteraksi dengan data yang ada di
lingkungan untuk diproses dalam struktur mentalnya.
Dalam proses ini struktur mental individu dapat diubah
sehingga terjadilah akomodasi. Pada kondisi ini
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individu melakukan modifikasi dari struktur yang ada,
sehingga terjadi pengembangan struktur mental.
Pemerolehan konsep baru akan berdampak pada konsep
yang telah dimiliki individu. Individu harus dapat
menghubungkan konsep yang baru dipelajari dengan
konsep-konsep lain dalam suatu hubungan antar
konsep. Konsep yang baru harus diorganisasikan
dengan konsep-konsep lain yang telah dimiliki.
Organisasi yang baik dari intelektual seseorang akan
tercermin dari respon yang diberikan dalam
menghadapi masalah. Karplus dan Their (dalam Renner
et al, 1988) mengembangkan strategi pembelajaran
yang sesuai dengan ide Piaget di atas. Dalam hal ini
pebelajar diberi kesempatan untuk mengasimilasi
informasi dengan cara mengeksplorasi lingkungan,
mengakomodasi informasi dengan cara
mengembangkan konsep, mengorganisasikan informasi
dan menghubungkan konsep-konsep baru dengan
menggunakan atau memperluas konsep yang dimiliki
untuk menjelaskan suatu fenomena yang berbeda.

Walaupun fase-fase learning cycle dapat
dijelaskan dengan teori Piaget, learning cycle juga pada
dasarnya lahir dari paradigma konstruktivisme belajar
yang lain termasuk teori konstruktivisme sosial
Vygotsky dan teori belajar bermakna Ausubel (Dasna,
2005). Learning cycle melalui kegiatan dalam tiap fase
mewadahi pebelajar untuk secara aktif membangun
konsep-konsepnya sendiri dengan cara berinteraksi
dengan lingkungan fisik maupun sosial. Implementasi
learning cycle dalam pembelajaran sesuai dengan
pandangan kontruktivis yaitu:
1. Siswa belajar secara aktif. Siswa mempelajari

materi secara bermakna dengan bekerja dan
berpikir. Pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman
siswa.

2. Informasi baru dikaitkan dengan skema yang telah
dimiliki siswa. Informasi baru yang dimiliki siswa
berasal dari interpretasi individu.

3. Orientasi pembelajaran adalah investigasi dan
penemuan yang merupakan pemecahan masalah.
(Hudojo, 2001).

Dengan demikian proses pembelajaran bukan
lagi sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa,
seperti dalam falsafah behaviorisme, tetapi merupakan
proses pemerolehan konsep yang berorientasi pada
keterlibatan siswa secara aktif dan langsung. Proses
pembelajaran demikian akan lebih bermakna dan
menjadikan skema dalam diri pebelajar menjadi
pengetahuan fungsional yang setiap saat dapat
diorganisasi oleh pebelajar untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi.

Model belajar ini menyarankan agar proses
pembelajaran dapat melibatkan siswa dalam kegiatan
belajar yang aktif sehingga proses asimilasi, akomodasi,
dan organisasi dalam struktur kognitif siswa tercapai.
Bila terjadi proses konstruksi pengetahuan dengan baik
maka siswa akan dapat meningkatkan pemahamannya
terhadap materi yang dipelajari. Implementasi teori
Piaget oleh Karplus dikembangkan menjadi fase
eksplorasi, pengenalan konsep, dan aplikasi konsep.
Pada proses-proses ini akan terjadi sebuah transfer
belajar. Salah satu indikasi adanya transfer belajar
adalah kemampuan menggunkan informasi dan
keterampilan untuk memecahkan masalah-masalah.
Pemecahan masalah adalah suatu keterampilan yang
dapat diajarkan dan dipelajari (Polya, 1957; Bransford
& Stern, 1993 dalam Nur, 2005:43). Keterampilan
memecahkan masalah adalah keterampilan yang
dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat
menemukan fakta – fakta, membangun konsep – konsep
atau teori – teori dengan keterampilan intelektual, dan
sikap ilmiah sendiri. Keterampilan memecahkan
masalah yang dimaksud adalah keterampilan proses
sains oleh Nur (2011) sebagai berikut :
a. Merumuskan Masalah

Masalah harus dirumuskan secara operasional untuk
membantu siswa merumuskan hipotesis yang dapat
dijawab melalui penyelidikan atau bukti-bukti. Masalah
dirumuskan dengan kalimat tanya yang bersifat
terbuka.

Beberapa petunjuk melatih siswa dalam
merumuskan masalah adalah sebagai berikut: 1)
memulai dengan menulis beberapa pertanyaan yang
bersifat ilmiah, 2) menyisihkan pertanyaan-pertanyaan
yang tidak dapat dijawab dengan mengumpulkan bukti,
3) memecahkan pertanyaan umum menjadi pertanyaan
pertanyaan spesifik yang dapat diselidiki satu persatu,
dan 4) merumuskan pertanyaan yang dapat dijawab
melalui penyelidikan.
b. Merumuskan Hipotesis

Hipotesis adalah suatu prediksi berdasarkan
pengamatan atau teori yang dapat diuji atau jawaban
sementara dari rumusan masalah. Hipotesis biasanya
dibuat pada suatu perencanaan penelitian yang
memberikan prediksi pengaruh yang akan terjadi dari
variabel manipulasi terhadap variabel respon. Hipotesis
dapat dirumuskan secara induktif berdasarkan hasil
pengamatan, maupun secara deduktif berdasarkan teri
menuju suatu pertanyaan.

Beberapa petunjuk melatih siswa dalam
merumuskan hipotesis sebagai berikut : 1) hipotesis
dihasilkan dari masalah – masalah yang telah
diidentifikasi atau pertanyaan – pertanyaan yang telah
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diajukan, 2) hipotesis harus dapat diuji melalui suatu
penyelidikan, dan 3) hipotesis dirumuskan dalam
bentuk pernyataan (jika…maka…), bukan dalam
bentuk pertanyaan.
c. Merencanakan Eksperimen

Merencanakan eksperimen adalah membuat suatu
rencana terorganisasi untuk menguji hipotesis.
Merencanakan eksperimen tidak harus selalu dalam
bentuk penelitian yang rumit, tetapi cukup dilatihkan
bagaimana cara mengidentifikasi variable yang
diperlukan untuk menguji hipotesis,
mengidentifikasikan secara operasional variabel
tersebut, merencanakan prosedur eksperimen, dan
merencanakan tabel data hasil pengamatan.
1) Identifikasi Variabel

Variabel adalah suatu besaran yang dpat
bervariasi atau berubah pada situasi tertentu.
Keterampilan identifikasi variabel dapat diukur
berdasarkan tiga tujuan pemebelajaran berikut : a)
mengidentifikasikan variabel dari suatu pernyataan
tertulis atau dari deskripsi suatu eksperimen, b)
mengidentifikasikan variabel manipulasi (suatu
variabel yang sengaja dimanipulasi dalam suatu
situasi) dan variabel respon (variabel yang berubah
sebagai akibat dari variabel manipulasi), dan c)
mengidentifikasikan variabel kontrol (variabel yang
dijaga tetap selama eksperimen) dari suatu
pertanyaan tertulis atau deskripsi dari suatu
eksperimen.

Beberapa petunjuk melatih siswa dalam
mengidentifikasi variabel sebagai berikut : a)
memulai dengan mendeskripsikan pertanyaan atau
proses yang sedang diselidiki, kemudian
mengidentifikasi variabel manipulasi dan variabel
respon dalam eksperimen tersebut. Memprediksi
jenis – jenis hasil yang dapat diamati pada variabel
respon, b) membuat daftar seluruh variabel lain
yang mempengaruhi variabel respon, c) membuat
pertimbangan setiap jenis variabel umum, seperti
waktu, suhu, panjang, massa volume, jumlah, dan
jenis zat yang digunakan, dan d) menentukan
variabel yang berfungsi sebagai variabel kontrol.

2) Definisi operasional variabel
Definisi operasional variabel adalah

pernyataan yang mendeskripsikan bagaimana
variabel tertentu harus diukur, atau bagaimana suatu
benda/kondisi harus dikenali. Definisi tersebut harus
menyatakan tindakan apa yang akan dilakukan dan
pengamatan apa yang akan dicatat dari suatu
eksperimen.

Beberapa petunjuk untuk melatih siswa
membuat definisi operasional variabel penelitian

adalah sebagai berikut : a) mempelajari seluruh
rencana tertulis untuk melaksanakan sebuah
eksperimen, atau tulis sebuah rencana bila belum
ada, b) mengidentifikasikan setiap variabel atau
istilah yang belum memiliki arti tunggal yang jelas,
dan c) menulis definisi yang jelas dan lengkap
tentang apa yang seharusnya dilakukan atau diukur.

3) Prosedur Eksperimen
Prosedur eksperimen adalah suatu deskripsi

langkah demi langkah tentang bagaimana mengubah
variabel manipulasi dan mengamati pengaruh –
pengaruh terhadap variabel respon. Prosedur
eksperimen berisikan langkah – langkah yang akan
dilakukan dan mengidentifikasikan apa yang akan
dikumpulkan dalam eksperimen.

4) Tabel Data Hasil Penelitian
Tabel data adalah susunan informasi

terorganisasi dalam baris – baris dan kolom – kolom
berlabel. Tabel data sangat membantu
menginterprestasikan informasi yang telah
dikumpulkan orang lain, menyediakan cara teratur
untuk merekam hasil pengamatan, dan
mengingatkan data apa saja yang perlu
dikumpulkan.

Beberapa petunjuk melatih siswa dalam
membuat tabel data sebagai berikut : a)
mempertimbangkan variabel manipulasi dan respon
untuk menentukan pengamatan yang akan
dilakukan, b) merencanakan melakukan pengamatan
sesuai dengan pola tertentu, c) membuat draf tabel
data dan sebuah judul tabel yang sesuai, d)
menuliskan satuan ke dalam label kolom dimana
satuan itu diperlukan, e) membandingkan draf tabel
data dengan rencana eksperimen untuk memastikan
bahwa tabel data dapat mencatat seluruh hasil
pengamatan, dan f) merevisi draf tabel data.

d. Melaksanakan Eksperimen
Eksperimen dilaksanakan untuk menjawab

permaslaahan atau menguji hipotesis. Siswa dilatih
bertindak sebagai peneliti, sehingga dituntut bersikap
objektif, sistematis, logis, dan teliti.
e. Menganalisis data

Menganalisis data adalah menjelaskan atau
mengartikan data yang diperoleh dari hasil eksperimen.
Menganalisis data dapat dilakukan dengan cara
membandingkan/mencari kecenderungan dari data yang
dianalisis.
f. Menyimpulkan data

Pembuatan pernyataan yang mengikhtisarkan apa
yang telah dipelajari dari suatu eksperimen atau
pengamatan. Kesimpulan hasil eksperimen pada
umumnya berkaitan dengan hipotesis, karena setelah
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siswa melaksanakan eksperimen, baru dapat
disimpulkan hipotesis diterima atau tidak.

Beberapa petunjuk melatih siswa menarik
kesimpulansebagai berikut : 1) menjadikan hipotesis
sebagai acuan dalam eksperimen, 2)
mengidentifikasikan pola – pola dari data yang
dianalisis, 3) menentukan apakah data yang diperoleh
mendukung hipotesis atau tidak, dan 4) membuat
pertimbangan, apakah perlu merencanakan eksperimen
lain untuk mendukung kesimpulan yang dibuat.

PENUTUP
Simpulan
Pembelajaran fisika model Learning Cycle 7E dapat
digunakan untuk melatihkan kemampuan pemecahan
masalah siswa. Fase-fase model Learning Cycle 7E
sangat mendukung untuk melatihkan kemampuan
pemecahan masalah siswa.

DAFTAR PUSTAKA

______. (2007). In The International Society for
Technology in Education. (chap. National
Educational Technology Standards and
Performance Indicators for Students).
(Online).http://www.iste.org/Libraries/PDFs/NE
TS_for_Student_2007_EN.sflb.ashx [diakses 14
November 2014].

Bybee, R. W., Taylor, J. A., Gardner, A., Van Scotter,
P., Powell, J. C., Westbrook, A., & Landes, N.
(2006). The BSCS 5E instructional model:
Origins, effectiveness, and applications.
Colorado Springs: BSCS.

Carin, A. A. (1996). Teaching Modern Science Sixth
Edition. New York : Merill.

Dasna, I Wayan. (2005). Model Siklus Belajar
(Learning Cycle) Kajian Teoritis dan
Implementasinya dalam Pembelajaran Kimia.
Jurnal Pend. Kimia Indonesia, 3 (3) : 65-85.

Dahar, R. W. (1996). Model-model Mengajar. Bandung
: CV. Diponegoro.

Eisenkraft, A. (2003). Expanding the 5E model. The
Sciences Teacher 70 (6). 56-59. Tersedia:
http://its-about-imr.com/htmls/ap/eisenkraft.pdf.
[diakses 14 November 2014].

Gagne, R.M. (1992). The Condition of Learning and
Theory of Instruction. New York: Rinehart and
Winston.

Hudojo, H. (2001). Pembelajaran Menurut Pandangan
Konstruktivisme. Makalah Semlok
Konstruktivisme sebagai Rangkaian Kegiatan
Piloting JICA. FMIPA UM.

Karplus & Thier. (1967). A New Look at Elementary
School Science. Chicago: Rand McNally.

Kemendikbud. (2013). Permendikbud No. 65 Tahun
2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar
dan Menengah. Jakarta: Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan.

Lawson, A. E. (1995) Science Teaching and the
development of thingking. Belmont, Cal if :
Wadsworth.

Nur, Mohammad. (2005). Strategi-strategi belajar,
Surabaya: UNESA-University Press.

Nur, Muhammad. (2011). Modul Keterampilan-
keterampilan Proses Sains. Universitas Negeri
Surabaya : Workshop Revitalisasi.

OECD. (2010) “PISA 2009 results :what students know
and can do - student performance in reading,
mathematics and science, Volume I”. (Online).
www.oecd.org/publishing/corrigenda [diakses
14 November 2014].

Polya, G. (1985). How to Solve it: A New Aspect of
Mathematic Method (2nd ed.). Princenton, New
Jersey: Princenton University Press.

Renner, J.W., Abraham M.R.,Birnie, H.H. (1988). The
Necessity of Each Phase of The Learning Cycle
ini Teaching High School Physics. J. of
Research in Science Teaching. Vol 25 (1), pp
39-58.

Slavin, R.E. (2011). Psikologi Pendidikan : Teori dan
Praktik. Edisi kesembilan, jilid 2. Jakarta :
Indeks.

Trianto. (2007). Model Pembelajaran Inovatif
Beorientasi Konstruktivisme. Jakarta: Prestasi
Pustaka Publisher.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains sesuai tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

815

EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE 5E
YANG DIPADU DENGAN SELF ASSESSMENT MODEL

TMT TERHADAP PENGUASAAN KONSEP FISIKA
DITINJAU DARI PENGETAHUAN AWAL SISWA

Abdul Wachid1)

Arif Hidayat2)

Lia Yuliati3)

1)SMPN 1 Mojosari (Pend. Fisika, Pascasarjana, UM)
2,3)Pendidikan Fisika, Pascasarjana, Universitas Negeri Malang

Abstrak

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan baik dari beberapa hasil Penelitian maupun observasi
langsung di sekolah, secara umum diperoleh bahwa pada umumnya siswa masih menemui kesulitan
dalam mempelajari materi fisika khususnya materi pokok Tekanan pada Zat Cair di kelas 8 tingkat
SMP. Secara teori pemilihan strategi dalam pembelajaran memiliki peran penting dalam
meningkatkan kualitas hasil belajar, namun tidak semua strategi sesuai jika diterapkan  untuk materi
pokok bahasan tertentu. Oleh karena itu perlu pemilihan strategi yang efektif dan cocok baik ditinjau
dari segi karakteristik materi pembahasan maupun karakteristik siswanya dalam menerapkan
pembelajaran fisika di sekolah. Hasil Penelitian Mc Donald, (2011) menyatakan bahwa penilaian diri
(self Assessment) dengan pemberian pertanyaan bimbingan memiliki peran penting dan dibutuhkan
dalam pembelajaran penemuan. Kurikulum 2013 merekomendasikan proses pembelajaran dengan
pendekatan scientific melalui empat model pembelajaran diantaranya model pembelajaran Discovery
Learning, Problem Base Learning, Project Base Learning dan Learning Cycle 5E. Dalam upaya
meningkatkan penguasaan konsep fisika tersebutpenulis memandang perlu menerapkan model
pembelajaran learning cycle yang dipadu dengan self Assessment model tugas mandiri terstruktur
sebagai strategi dalam pembelajaran fisika khususnya materi pokok tekanan pada zat cair bagi siswa
SMP. Secara teori setiap manusia memerlukan strategi dalam menerima informasi pengetahuan baru
agar dapat tersimpan dalam memori otaknya agar mudah dipanggil kembali saat pengetahuan itu
diperlukan. Untuk ini memori ingatan ini perlu dibangkitkan kembali dengan memberikan stimuli.
Berkaitan dengan itu self assessment bentuk tugas mandiri terstruktur ini berfungsi sebagai stimuli
untuk membangkitkan memori tersebut.Untuk membuktikan keberhasilan metode pembelajaran
tersebut perlu dilakukan Penelitian untuk menemukan jawaban tiga macam  rumusan masalah dalam
Penelitian ini. Penelitian ini termasuk Penelitian eksperimen kuasi dengan rancangan Penelitian
factorial 2x2 dengan  rancangan pelaksanaan  penelitian menggunakan  design pretes, postes control
group design. Analisis hasil Penelitian dilakukan dengan Anava dua jalur berbantuan program SPSS
18 for windows.Berdasarkan hasil analisis hipotesis Penelitian diperoleh kesimpulan bahwa:
1.Ada perbedaan penguasaan konsep fisika siswa antara yang belajar dengan Model pembelajaran

Learning cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment model Tugas Mandiri Terstruktur(TMT)
dan yang belajar dengan Model pembelajaran Learning cycle 5E yang dipadu dengan Self
Assessment  model  konvensional.

2.Ada perbedaan penguasaan konsep fisika siswa antara siswa yang memiliki, pengetahuan awal
tinggi  dan siswa yang memiliki pengetahuan awal rendah.
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3.Ada interaksi antara metode pembelajaran dan pengetahuan awal terhadap penguasaan konsep
fisika siswa

Disamping hasil Penelitian tersebut, secara kualitatif penerapan model pembelajaran learning cycle
5E yang dipadu dengan self assessment model tugas mandiri terstruktur ini dapat meningkatkan
aktivitas dan minat siswa dalam belajar khususnya pada mata pelajaran IPA-fisika. Hal ini dapat
dilihat dari hasil observasi keterlaksanaan dan  proses pembelajaran.

Kata Kunci: Learning Cycle 5E, Self Assessment, Tugas Mandiri Terstruktur, Pengetahuan Awal

Abstract

Based on observaionswhich held some other research that support and observation at schools, we
found that most of the students got difficulties on studying physicespecially the pressure of fluid in the
eight grade students. Base on the teory, selection of the teaching strategy has important role to
increase the quality of learning result, but not all strategies are suitable if we use it on the certain
topic. Because of that, we need to select the suitable and effective strategy base on the characteristic
of the topic and the students in teaching physic at school. Mc. Donald’s research  stated that self
assessment by giving guidance questions has important role and it is necessary inquiry teaching.
Curriculum 2013 recommended learning process by using scientific approach through fore
modelsteaching and learning. The are Discovery Learning, Problem Base Learning, Project Base
Learning and Learning Cycle 5E.To increase the chomprehension of physic concept, the writer think
that practicing the Learning Cycle 5E models are necessary to be combined with Self Task Scientific
Assessment as learning physic strategy especially for the pressure on the fluid topic in secondary
students. Based on theory everyone need strategy to get information as new knowledge in order in
order to save in their mind memory. This memory need to expresse again by stimulation. The
consideration of that, the Self  Task Scientific Assessment has function as stimulation for reproducing
the memory. To prove the successful learning method needs research to answer the problem on the
research. This research is quasi experiment with factorial research design 2x2 by using planning
research with Pretest, Post test and Control Group design.Analisysresult of researchheld by using two
ways Anova with SPSS 18 program for windows.
Base on the result of hypothesis research analysiscan be concluded,
1.There is difference chomprehension of physics concept for the students between learning by using

Learning Cycle 5E combined with Self Task Scientific Assessment and learning by using Learning
Cycle 5E combined with Conventional Self Assessment.models.

2.There is a difference chomprehension of physic concept for students between the first high
knowledge students and first low knowledge students

3.There is a relationship between learning method and the fisrt students knowledge in choprehension
of physic concept for students.

In addition the qualitative result of  the research, the application of Learning Cycle 5E combined with
Self Task Scientific Assessment are able to increase the activities and Motivation of the studentsin
learning physic. It can be seen from the result of Observation and in applied aactivity and learning
process.

Keyword: Learning Cycle 5E, Self Assessment,Self Task Scientific, Fisrt Knowledge

PENDAHULUAN
Mata pelajaran Fisika dipandang sangat penting bagi

masyarakat  karena Fisika banyak dibutuhkan bagi
kehidupan manusia baik dimasa lalu, masa kini dan
masa akan datang. Hal ini karena mata pelajaran Fisika
berkaitan erat dengan teknologi dan fenomena alam
yang berkaitan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Keterkaitan erat ilmu fisika dan fenomena alam ini
mensyaratkan diterimanya teori-teori fisika itu di
masyarakat apabila telah teruji kebenarannya dalam
eksperimen. Dalam hal ini, Young & Feedman.(
2004:1) menyatakan bahwa Fisika adalah ilmu
Eksperimental untuk mengamati fenomena alam dan
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menemukan pola serta prinsip yang menghubungkan
dengan fenomena-fenomena alam tersebut.

Pentingnya ilmu pengetahuan alam khususnya
dibidang Fisika sejauh ini tidak diimbangi dengan minat
belajar yang tinggi. Narastiti (2013) menyatakan bahwa
ketika dilakukan observasi awal pada siswa kelas VII
SMP Negeri 2 Malang, saat guru menjelaskan materi
pelajaran fisika beberapa siswa tampak melamun.
Widyatmoko (2012:39) juga menyatakan bahwa mata
pelajaran fisika di SMP 30 Semarang, masih dianggap
sulit oleh siswa karena banyak memerlukan hafalan
rumus-rumus, dan menjemukan.  Subali (2012:26) da-
lam penelitiannya juga menyatakan beberapa faktor atau
permasalahan yang menyebabkan siswa sulit memahami
materi ajar diantaranya sulit konsentrasi, mudah lupa,
merasa bosan, tidak kreatif, suasana belajar tidak
menyenangkan, dan merasa stres.

Arif, M dkk (2011) menyatakan bahwa materi
pelajaran fisika memiliki karakteristik abstrak, rumit
dan kompleks yang seringkali dalam penyelesaian
masalah-masalah fisika, siswa harus trampil
menggunakan matematika, akibatnya siswa cenderung
mengalami berbagai kesulitan dalam mempelajarinya.

Karakteristik mata pelajaran fisika yang berkaitan
erat dengan fenomena alam  baik yang bersifat konkrit
maupun abstrak, merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan fisika dikatagorikan sebagai mata
pelajaran yang rumit dan komplek. Hal ini menjadikan
tuntutan bagi para guru mata pelajaran fisika untuk terus
mengembangkan inovasi pembelajarannya disekolah,
sehingga disamping mata pelajaran Fisika itu diajarkan
secara teoritis, hendaknya siswa juga difahamkan
tentang bagaimana teori-teori fisika itu ditemukan dan
diterapkan dalam konteks kehidupan nyata.

Realitas yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran
fisika yang dilakukan oleh guru disekolah mengalami
banyak kendala untuk mengimplementasikan proses
pembelajaran fisika jika harus dikaitkan dengan
pengalaman dikehidupan nyata, hal ini disebabkan oleh
banyak faktor. Rustandi, (2011) menyatakan bahwa
kendala guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran experiment atau demonstrasi adalah
karena keterbatasan alat, waktu, biaya serta belum
memiliki laboratorium sendiri.

Strategi pembelajaran memiliki peran yang sangat
penting untuk dikembangkan dalam rangka
membangkitkan motivasi dan meningkatkan minat
belajar siswa. Dalam mengembangkan  inovasi
pembelajaran fisika kita perlu menganalisa terlebih
dahulu beberapa faktor yang berpengaruh dalam proses
pembelajaran, salah satu faktor tersebut adalah
karakteristik siswa selaku obyek pebelajar. Hasil
observasi pendahuluan melalui angket siswa di SMP
Negeri 1 MojosariMojokerto diperoleh bahwa, dalam

upaya meningkatkan penguasaan konsep fisika,
kebanyakan yang dilakukan siswa saat pembelajaran
berlangsung adalah: 1) Mendengarkan penjelasan guru
dengan seksama dan mencatat semua penjelasan guru
secara lengkap, 2) Sebagian besar siswa beranggapan
bahwa catatan hasil belajar mempunyai peran yang
sangat penting dalam meningkatkan penguasaan konsep
fisika, karena cara belajar yang dianggap paling mudah
dan disukai adalah membaca kembali catatan hasil
belajar siswa,. 3) Kebanyakan siswa masih mengalami
kesulitan dan tidak dapat memahami maksud dari
kegiatan pembelajaran metode eksperimen dalam
kaitannya untuk pemahaman konsep fisika jika tanpa
diikuti dengan bantuan metode atau pendekatan lain
yang membantu pemahaman siswa, 4) Kebanyakan
siswa lebih suka ketika guru memberi pengalaman
pembelajaran yang menarik dan melengkapinya dengan
catatan penting  hasil belajar.

Secara teori tidak semua bentuk  strategi
pembelajaran yang didinginkan oleh siswa itu baik dan
efektif jika diterapkan dalam pembelajaran fisika,
karena pengetahuan siswa tentang efektifitas suatu
stretegi dalam pembelajaran fisika masih belum
memadai. Harapan dan keinginan siswa dapat kita ambil
manfaat untuk mendapatkan informasi tentang
bagaimana gaya belajar yang diinginkan oleh siswa itu
sendiri, karena gaya belajar siswa juga merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi prestasi hasil belajar
siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hidayana
(2009) yang menyimpulkan bahwa  pestasi belajar
siswa dapat dipengaruhi oleh variabel gaya belajar yang
terdiri dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik.

Oleh karena itu perlu ditemukan strategi yang tepat
untuk memudahkan siswa dalam pemahaman konsep-
konsep fisika sehingga dapat merubah pola pikir siswa
yang bersifat tradisional dan tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip pembelajaran yang dasarkan pada
kondisi dan karakteristik materi fisika. Kurikulum 2013
merekomendasikan proses pembelajaran dengan
pendekatan scientific Approach, dimana dalam
penerapan pembelajarannya didasarkan atas teori
pembelajaran kontruktivisme, yaitu proses pembelajaran
yang bersifat induktif dengan beberapa alternative
model pembelajaran diantaranya adalah dengan  model
pembelajaran Discovery Learning, Problem Base
Learning , Projec Base Learning dan Learning Cycle
5E. Model pembelajaran yang bersifat fleksibel dan
banyak digunakan saat ini adalah model pembelajaran
Learning Cycle 5E. yang meliputi 5 tahap
pembelajarana diantaranya, engagement, exploration,
explaination, elaboration, dan evaluation (Lorsbach
.2002).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh McDonald,
(2011) tentang Self Assessment and Discovery Learning
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di University of Trinidad and Tobago menyatakan
bahwa penilaian diri dengan pemberian pertanyaan
bimbingan merupakan hal yang penting dan diperlukan
dalam penerapan pembelajaran penemuan.

Rendahnya penguasaan konsep salah satunya dapat
bersumber dari pengetahuan awal siswa. Yusfi (2012),
Ates (2005), dan Trianto (2007) menyatakan bahwa
Siswa mengikuti pembelajaran tidak dengan
pengetahuan yang kosong tetapi setiap siswa sudah
membawa pengetahuan awal sehingga pengetahuan
awal siswa merupakan salah satu faktor yang dapat
berpengaruh terhadap penguasaan konsep siswa.

Secara alami kondisi siswa dalam suatu kelas
memiliki pengetahuan awal yang bervariasi. Apabila
siswa memiliki pengetahuan awal berbeda diberi
pengajaran yang sama, maka penguasaan konsep yang
diperoleh akan berbeda pula sesuai dengan tingkat
kemampuannya (Nasution, 2006), Yusfi (2012). Secara
tidak langsung, pengetahuan awal dapat
mengoptimalkan kejelasan materi  pelajaran dan
meningkatkan efisiensi penggunaan waktu belajar dan
pembelajaran (Trianto, 2007: 56)

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian
eksperimen kuasi untuk mengetahui perbedaan tingkat
penguasaan konsep fisika pada siswa yang diberi
pembelajaran fisika melalui model Learning Cycle 5E
yang dipadu dengan Self Assessment bentuk TMT
dengan siswa yang diberi pembelajaran fisika melalui
model Learning Cycle 5E yang dipadu dengan Self
Assessment model konvensional.

Penelitian ini dimaksudkan juga untuk mengetahui
pengaruh pembelajaran fisika melalui model Learning
Cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment model
Tugas Mandiri Terstruktur(TMT) terhadap penguasaan
konsep siswa pada mata pelajaran fisika tentang Fluida
Statis yang ditinjau dari pengetahuan awalnya. Dan
tidak menutup kemungkinan ditemukannya faktor lain
yang mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar siswa
sebagai akibat pemberian perlakuan pada siswa.

Dalam penelitian ini menggunakan dua kelas
sebagai sampel penelitian. Satu kelas eksperimen diberi
perlakukan dengan menggunakan pembelajaran fisika
melalui model Learning Cycle 5E yang dipadu dengan
Self Assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT), dan kelas eksperimen lainnya diberi
pembelajaran fisika melalui model Learning Cycle 5E
dengan diberi Self Assessment model konvensional.

Penelitian eksperimen kuasi ini menggunakan
rancangan factorial 2x2 dengan pretest-postest control
group design

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen
faktorial 2 x 2 karena variabel bebas pertama dan kedua,
masing-masing mempunyai dua tingkatan. Pada variabel
bebas pertama, siswa dikelompokkan berdasarkan
model pembelajaran, yaitu model Learning Cycle 5E
yang dipadu dengan Self Assessment model TMT dan
model Learning Cycle 5E dengan diberi Self Assessment
model konvensional.Variabel bebas kedua, siswa
dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuan
awalnya, yaitu tinggi dan rendah. Pembagian
kemampuan awal siswa menjadi dua kelompok
berdasarkan nilai rata-rata kelas.

Variabel Penelitian
1. Variabel bebas : Model pembelajaran Learning

Cyle 5E dengan Self Assessment model Tugas
Mandiri Terstruktur(TMT) dan Model
pembelajaran Learning Cycle 5E dengan Self
Assessment model Konvensional.

2. Variabel terikat : Hasil belajar kognitif siswa yang
diberi pembelajaran model Learning Cyle 5E
dengan Self Assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT) dan Hasil belajar kognitif siswa
yang diberi pembelajaran model Learning Cycle
5E dengan Self Assessment model Konvensional.

3. Variabel kontrol : guru dan materi yang diajarkan.
4. Variabel Moderat: Kemampuan Awal Siswa

Subyek Penelitian
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa

kelas VIII SMP Negeri 1 Mojosari Mojokerto yang
terdiri dari 8 kelas yang akan mendapat materi pokok
bahasan Tekanan Zat Cair. Penentuan sampel
menggunakan teknik cluster random sampling tanpa
memperhatikan strata yang ada dalam populasi sehingga
semua kelas mempunyai hak yang sama untuk menjadi
sampel. Adapun  sampel penelitian ini menggunakan
dua kelas yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu satu
kelas sebagai kelompok kontrol dan satu kelas sebagai
kelompok eksperimen.
Instrumen Penelitian

1. Instrumen Perlakuan
a) Silabus
b) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
c) Lembar Kerja Siswa (LKS)
d) Instrument Evaluasi

Disamping siswa diberi lembar kerja untuk proses
pembelajaran atau LKS kegiatan percobaan, siswa
diberi instrument Evaluasi. Instrument evaluasi ini
dibuat untuk penerapan self assessment dengan dua
model yang berbeda. Untuk kelas eksperimen,
instrument evaluasi dibuat dalam bentuk  Lembar Tugas
Mandiri Terstruktur(TMT) yang berisi masalah berupa
butir soal yang harus dipecahkan oleh siswa secara
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individu, sedangkan untuk kelas kontrol, instrument
evaluasi dibuat dalam bentuk  lembar soal konvensional.

Lembar Tugas Terstruktur(TMT) maupun Lembar
soal konvensional sebagai instrument Self Assessment
ini diberikan pada kegiatan akhir proses pembelajaran
yang berfungsi sebagai tes formatif untuk mengetahui
sejauh mana pemahaman siswa terhadap proses
pembelajaran yang diikuti.

Instrumen Pengukuran
Instrumen pengukuran yang digunakan dalam

penelitian ini adalah instrument tes hasil belajar
kognitif, lembar observasi untuk mengukur hasil belajar
afektif dan rubrik penilaian untuk mengukur
ketrampilan atau psikomotor.

a) Tes  Hasil Belajar Kognitif
Hasil belajar kognitif pada masing-

masing sampel diukur dengan instrument yang
sama setelah pelaksanaan kegiatan
pembelajaran. Untuk kelas eksperimen, hasil
belajar kognitif diukur setelah pelaksanaan
pembelajaran model Learning cycle 5E yang
dipadu dengan Self Assessment model Tugas
Mandiri Terstruktur(TMT) dan Untuk kelas
kontrol, hasil belajar kognitif diukur setelah
pelaksanaan pembelajaran model Learning
cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment
model konvensional.

Bentuk instrument Tes yang digunakan
untuk mengukur hasil belajar tersebut adalah
multiple choice dan essay tests. Multiple choice
tests merupakan tes pilihan ganda dengan
beberapa pilihan jawaban yang harus dipilih
oleh siswa. Essay test merupakan soal yang
harus dijawab oleh siswa dengan langkah-
langkah pengerjaan yang jelas dan benar. Tes
tersebut dikembangkan berdasarkan proses
kognitif menurut Taksonomi Bloom yang
meliputi ranah kognitif C1, C2, C3, C4 dan C5.

Hasil belajar kognitif dapat
ditunjukkan dengan nilai tes multiple choice
dan essay untuk semua jenjang mulai dari C1-
C5. Untuk soal multiple choice, siswa yang
menjawab benar akan mendapat nilai 1,
sedangkan siswa yang menjawab salah akan
mendapat nilai 0. Rubrik penilaian digunakan
untuk menilai jawaban siswa pada soal essai.
b) Lembar Observasi Afektif

Hasil belajar afektif siswa dapat
diukur dengan keaktifan siswa dalam
mengikuti pembelajaran di kelas. Ada beberapa
kriteria yang diukur yaitu keaktifan, keseriusan
mengerjakan tugas, kerja sama dalam
kelompok belajar. Penskoran lembar observasi

afektif siswa didasarkan atas kriteria yang telah
ditentukan.

c) Lembar Observasi Psikomotor
Hasil belajar psikomotor diukur pada

saat siswa melaksanakan praktikum di
laboratorium. Kemampuan yang dinilai meliputi
kemampuan menyiapkan alat dan bahan,
melaksanakan percobaan selama proses
praktikum, mengamati hasil percobaan, dan
membersihkan peralatan setelah percobaan.
Penskoran lembar observasi psikomotor siswa
didasarkan atas kriteria yang telah ditentukan.
Rubrik lembar observasi psikomotor dapat
dilihat pada Lampiran.

Uji Coba Instrumen
Uji coba instrumen dilakukan untuk menguji

validitas, realiabilitas, tingkat kesukaran (P) dan daya
beda (D) instrumen.

1. Validitas
Tinggi rendahnya validitas menunjukkan

sejauh mana data yang terkumpul tidak
menyimpang dari gambaran tentang variabel yang
dimaksud (Arikunto, 2006). Validasi isi instrumen
ada dua macam, yaitu validitas isi dan validitas
butir soal
a. Validitas Isi

Validitas isi dilakukan untuk mengetahui
kualitas isi atau materi soal sudah sesuai atau
belum dengan indikator yang diukur. Validitas isi
ini dilakukan oleh validator. Instrumen yang akan
divalidasi kualitas isinya adalah silabus, RPP, LKS
dan tes hasil belajar serta lembar observasi. Kriteria
nilai P dapat dilihat pada buku ( Arikunto, 2006 )
b. Validitas Butir Soal

Validitas merupakan suatu ukuran yang
menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau
kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2006).
Instrumen yang akan diukur validitasnya adalah tes
hasil belajar kognitif. Dalam menentukan validitas
butir soal ini, peneliti menggunakan bantuan
program SPSS 15 for Windows.

Penentuan valid atau tidak valid soal
menggunakan kriteria berikut:
 Butir soal dengan p (sig)  <  0,05 termasuk

valid.
 Butir soal dengan p (sig) > 0,05 termasuk tidak

valid (Triton, 2006).

2. Reliabilitas Instrumen Tes
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Arikunto (2006:178) mengatakan bahwa
reliabilitas menunjukkan suatu instrumen cukup
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul
data apabila instrumen tersebut sudah baik.
Reliabilitas tes merupakan keajegan hasil tes
dengan menggunakan tes tersebut. Peneliti
menggunakan bantuan SPSS 15 for Windows untuk
menentukan apakah instrumen ini mempunyai
reliabilitas yang tinggi atau tidak. Kriteria
reliabilitas secara keseluruhan ditunjukkan pada
Kriteria nilai P dapat dilihat pada buku (Triton.
2006: 248)

3. Taraf Kesukaran
Bilangan yang menunjukkan sukar dan

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran
(Arikunto, 2007). Tujuan dari analisis taraf kesukaran
ini adalah untuk mengetahui tingkat kesukaran dari tiap
butir soal.

4. Daya Pembeda
Daya pembeda soal merupakan kemampuan

sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang
berkemampuan tinggi dengan siswa yang
berkemampuan rendah
Klasifikasi untuk daya beda ini dapat dilihat pada
buku (Arikunto, 2006:211)

A. Teknik Pengumpulan Data
Data penelitian merupakan jenis data primer

yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data yang
dikumpulkan berupa data hasil belajar kognitif,
data hasil observasi untuk aspek afektif dan
psikomotor.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan
selama proses pengumpulan data :
1. Tahap Persiapan

a) Melakukan observasi ke SMP Negeri 1
Mojosari Mojokerto

b) Menyusun proposal
c) Mempersiapkan instrumen penelitian
d) Mengurus surat izin penelitian
e) Uji coba instrument

2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan ini, peneliti bertindak

sebagai guru yang mengajarkan materi pokok
Fluida statis pada dua kelas sebagai sampel
penelitian, dengan model pembelajaran yang
berbeda. Untuk kelas eksperimen diterapkan
model pembelajaran Learning cycle 5E dengan
self assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT), sedangkan pada kelas kontrol

diterapkan  model pembelajaran Learning cycle
5E dengan self assessment model Konvensional.
Pada tahap ini dilaksanakan beberapa langkah

sebagai berikut :
a) Mengumpulkan dan mengolah data

kemampuan awal siswa dari kedua kelas
sampel untuk uji prasyarat analisis.

b) Melakukan pembelajaran pada masing-masing
kelas dengan penerapan model pembelajaran
yang berbeda. Untuk kelas eksperimen
diterapkan model pembelajaran Learning cycle
5E dengan self assessment model Tugas
Mandiri Terstruktur(TMT), sedangkan pada
kelas kontrol diterapkan  model pembelajaran
Learning cycle 5E dengan self assessment
model Konvensional.

c) Melakukan penilaian afektif dan psikomotor
berdasarkan kriteria pada lembar observasi saat
pembelajaran.

d) Melakukan tes akhir materi Fluida statis
setelah semua materi tersampaikan untuk
mengukur tingkat penguasaan konsep hasil
belajar kognitifnya.

Teknik Analisis Data Statistik
Teknik analisis data statistik bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran model Learning
cycle 5E dengan menerapkan Self Assessment model
Tugas Mandiri Terstruktur(TMT) dan model
pembelajaran Learning cycle 5E dengan menerapkan
Self Assessment model konvensional terhadap
penguasaan konsep atau hasil belajar kognitif siswa
pada materi pokok Fluida statis.

Sebelum uji hipotesis dilaksanakan, perlu dilakukan
uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji
homogenitas, uji kesamaan dua rata-rata.

Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk
memenuhi apakah data yang dianalisis
terdistribusi normal atau tidak. Perhitungan uji
normalitas menggunakan uji Kolmogorov
Smirnov dengan bantuan SPSS 15 for
Windows. Data terdistribusi normal jika p (sig)
> 0,05 , dan tidak terdistribusi normal jika p
(sig) < 0,05 (Triton, 2006). Data yang diuji
normalitas adalah data tes hasil belajar
kognitif.

b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas diperlukan untuk

mengetahui kesamaan ragam kedua data.
Peneliti menggunakan bantuan program SPSS
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15 for Windows, yaitu Homogenity Of
Variance Test untuk uji homogenitas. Hipotesis
asumsi adalah :

 H0 = data terdistribusi homogen
 H1 = data terdistribusi tidak homogeny

Dalam Triton (2006) pengambilan keputusan
sebagai berikut:

 Jika p (sig) > 0,05 ; maka H0 diterima
 Jika p (sig) < 0,05 ; maka H0 ditolak

Uji Kesamaan Dua Rata-rata
Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk

mengetahui apakah siswa benar-benar memiliki
kemampuan awal yang sama atau tidak dan dilakukan
sebelum pembelajaran berlangsung. Analisis uji
kesamaan rata-rata menggunakan bantuan SPSS 15 for
Windows.

Hipotesis asumsi adalah:
 H0 = tidak ada perbedaan kemampuan awal

siswa kelas eksperimen dengan model
pembelajaran Learning cycle 5E yang dipadu
dengan penerapan Self Assessment model
Tugas Mandiri Terstruktur(TMT) dan kelas
kontrol model pembelajaran Learning cycle 5E
dengan penerapan Self Assessment model
Konvensional.
Adapun cara pengambilan keputusan adalah
sebagai berikut:

 H0 diterima bila p > 0,05
 H0 ditolak bila p < 0,05

Triton (2006)

Uji Hipotesis
Uji hipotesis digunakan untuk menjawab rumusan

masalah yang telah diajukan. Berdasarkan Rancangan
penelitian dengan desain faktorial 2x2,  maka Untuk
melakukan uji hipotesis ini peneliti menggunakan
analisis varian dua jalur (ANOVA Two Ways) dengan
taraf signifikan α = 0,05 dengan bantuan program SPSS
15  for Windows.

Menurut Triton (2006), kriteria pengambilan
keputusan dapat dilihat dengan cara membandingkan
nilai probabilitas, sebagai berikut:
 Apabila p (sig) > 0,05; maka H0 diterima
 Apabila p (sig) < 0,05; maka H0 ditolak

HASIL ANALISIS
A. Paparan Data

1. Data Keterlaksanaan Model pembelajaran
Learning cycle 5E yang dipadu dengan Self
Assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT)

Data kualitas pelaksanaan  Model pembelajaran
Learning cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment
model Tugas Mandiri Terstruktur(TMT) dapat dilihat
dari keterlaksanaan  selama proses pembelajaran.
Sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan pretes
untuk mengetahui  pengetahuan awal siswa, setelah
pelaksanaan pembelajaran dilakukan postes untuk
mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa.
Pada penelitian ini digunakan materi Tekanan pada Zat
Cair yang dibagi menjadi 5 pertemuan.  Hasil
keterlaksanaan dan rata-rata  keterlaksanaan  materi
Tekanan pada Zat Cair dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Kriteria penilaian keterlaksanaan  kegiatan  belajar
mengajar,   lembar observasi keterlaksanaan
pembelajaran dan analisis keterlaksanaan kegiatan
belajar mengajar dapat dilihat pada Lampiran 3a, 3b dan
3c.

Tabel 4.1 Deskripsi Data Keterlaksanaan Model
pembelajaran Learning cycle 5E yang
dipadu dengan Self Assessment model
Tugas Mandiri Terstruktur(TMT)

NO Materi Pembelajaran Rata-
Rata

Nilai (%)

1

2

3

4

5

Hukum Utama Hidrostatik

Hukum Pascal

Hukum Archimedes

Hukum Bejana Berhubungan

Gejala Kapilaritas

88

89

90

87

89

Rata-rata 88,8

Dari Tabel 4.1, rata-rata keterlaksanaan pembelajaran
pada materi Tekanan pada Zat Cair sebesar 88,8% .
Hal ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan
pembelajaran yang dilakukan sudah baik karena sudah
mencapai lebih dari 75% pada tiap-tiap materi
pembelajaran.
Skor pada masing-masing materi pembelajaran dapat
dilihat pada Lampiran 3.
2. Data Pengetahuan Awal Siswa
Data pengetahuan awal siswa diperoleh dari nilai pretes.
Fungsi data pengetahuan awal siswa adalah untuk
mengetahui apakah kedua sampel memiliki pengetahuan
awal yang sama da lam menerima petajanm fisika Siswa
kelas kontrol  mempunyai skor rata-rata sebesar 34,43
sedangkan siswa kelas eksperimen mempunyai skor
rata-rata 34,73. Skor pretes dapat dilihat pada Lampiran
7. Deskripsi data pengetahuan awal siswa pada kelas
kontrol dan kelas eksperimen ditunjukkan dalam Tabel
4.2.
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Tabel 4.2 Data Pengetahuan awal Siswa (Pretes)
Subyek

N
Rata-
rata

Standar
deviasi

Mini'mum Maksimum

Kel. Kontrol 30 34,43 1,92 31 37
Kel.

Eksperimen
30 34,73 2,19 31 38

Data dari hasil pretes digunakan untuk
mengelompokkan siswa yang memiliki pengetahuan
awal tinggi dan rendah. Siswa yang memiliki skor diatas
rata-rata dianggap memiliki pengetahuan awal tinggi,
sedangkan siswa yang memiliki skor dibawah rata-rata
dianggap memiliki pengetahuan awal rendah sesuai
definisi operasional di BAB I. Deskripsi data
pengetahuan awal tinggi dan rendah dapat dilihat pada
Tabel 4.3.
Skor Pengetahuan Awal Timggi dan Rendah siswa
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.
Tabel 4..3. Data Pengetahuan Awal Tinggi dan
Rendah Siswa

Pengetahua
n Awal

N
Rata
-rata

Minim
um

Maksi
mum

Kontrol
Tinggi

1
5

36.07 35 37

Eksperimen
Tinggi

1
5

36,67 35 38

Kontrol
Rendah

1
5

32,80 31 34

Eksperimen
Rendah

1
5

32,80 31 34

3. Data Penguasaan Konsep
Dengan kondisi awal yang sama, dilanjutkan

dengan memberikan perlakuan pembelajaran pada
kelas eksperimen dengan model pembelajaran
Learning cycle 5E yang dipadu dengan Self
Assessment model Tugas Mandiri Terstruktur(TMT).
Diakhir pertemuan dilakukan postes dan diuji
perbedaan rata-rata nilai postes antara kelas
eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh pembelajaran eksperimen
yang digunakan.
Tabel 4.4. Data Penguasaan Konsep

Pengetahuan
Awal

N
Rata-
rata

Minimum Maksimum

Kontrol
tinggi

15
38,27

37 40

Eksperimen
Tinggi

15
42,33

41 45

Kontrol
Rendah

15
34,87

33 37

Eksperimen
Rendah

15
37,33

35 39

Deskripsi data penguasaan konsep dapat dilihat
pada Tabel 4.4. Data selengkapnya dapat dilihat pada
Lampiran 9
1. Uji  Normalitas Data Pengetahuaa Awal

Rangkuman hasil hitungan statistik data pengetahuan
awal yaitu uji normalitas dan homogenitas yang
merupakan uji prasyarat untuk menggunakan analisis
varians dapat dilihat pada Tabel 4.5. Uji normalitas
data pengetahuan awal selengkapnya pada lampiran
10.

Tabel 4.5. Uji  Normalitas Data Pengetahuan Awal
Kelompok
ekspenmen

Kelompok
kontrol

K-S hitung 0,152 0,156
df 30 30
Sig 0.076 0,061

Kesimpulan normal normal
Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai

signifikansi untuk data yang akan diuji sebesar 0,076
(kelompok eksperimen) dan 0,061 (kelompok kontrol),
yang lebih besar dari 0,05 ( > 0,05).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data
yang digunakan dalam penelitian mempunyai sebaran
yang normal.

2. Uji Homogenitas Data Pengetahuan Awal
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui

apakah data kemampuan awal siswa (pretes) homogen
atau tidak Uji homogenitas ini dilakukan dengan uji
Levene. Hasil uji homogenitas varian data pengetahuan
awal siswa (pretes) kelompok ekspenmen dan
kelompok kontrol ditunjukkan pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6. Uji Homogenitas  Data Pengetahuan Awal
Siswa

Pretes Eksperimen dan Kontrol

ᾱ                                        0,05

Sig                                      0,063
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Kesimpulan Homogen

Dari Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi >
0,05 yaitu 0,063 sehingga dapat disimpulkan bahwa
kedua varians tersebut homogen.

2. ANALISIS HIPOTESIS
SeteJah diketahui semua data normal dan homogen

dilanjutkan dengan analisis variansi dengan
menggunakaa anava dua jalur. Hasil ringkasan analisis
varians dalam penelitian ini dtisajikan pada Tabel 4.7
berikut ini. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada pada
Lampna II.

Tabel 4.7. Ringkasam Analisis Varians

Sumber Variasi JK D k RJK
Fhitung

F tabel

0,05 0,01

Pembelajaran (A) 160,06 1 160,06 110,210 3,98 7,4
Pengetahuan Awal (B) 264,60 1 264,60 182,184 3,98 7,4

Interaksi AxB 9,60 1 9,60 6,61 3,98 7,4
Dalam 81,33 56 1,452
Total 515,60 59

Tiga buah hipotesis yang diuji antara lain,
1. Tidak ada perbedaan penguasaan konsep fisika

siswa antara yang belajar dengan Model
pembelajaran Learning cycle 5E yang dipadu
dengan Self Assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT) dan yang belajar dengan Model
pembelajaran Learning cycle 5E yang dipadu
dengan Self Assessment  model  konvensional.

2. Tidak ada perbedaan penguasaan konsep fisika
siswa antara siswa yang memiliki, pengetahuan
awal tinggi  dan siswa yang memiliki pengetahuan
awal rendah.

3. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran
dan pengetahuan awal terhadap penguasaan konsep
fisika siswa.

Proses pengujian ketiga hipotesis tersebut
menggunakan Analisis Varians (Anava) klasifikasi
ganda. Analisis ini digunakan untuk pengujian
perbedaan mean lebih dari 2 kelompok sampel dari
masing-masing sampel dikategorikan ke dalam
beberapa kelompok.
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah

penguasaan konsep fisika siswa berbeda antara yang
dibelajarkan dengan model pembelajaran Learning
cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment model
Tugas Mandiri Terstruktur(TMT) dan yang dibelajarkan
dengan model pembelajaran Learning cycle 5E yang
dipadu dengan Self Assessment model konvensional. Uji
hipotesis dilakukan dengan analisis varians ( Fhitung

=110,210 > Ftabel = 3,98) dengan taraf signifikansi 5%.
Hasil ini menunjukkan bahwa penguasaan konsep fisika
siswa berbeda antara yang dibelajarkan dengan model
pembelajaran Learning cycle 5E yang dipadu dengan

Self Assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT) dan Model pembelajaran Learning
cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment model
konvensional.

Selanjutnya, penelitian ini menguji hipotesis
tentang pengetahuan awal siswa. Hipotesis penelitian
kedua berbunyi penguasaan konsep fisika siswa
berbeda antara siswa yang memiliki pengetahuan awal
tinggi dan siswa yang memiliki pengetahuan awal
rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhitung =
182,184 > Ftabel = 3,98 dengan taraf signifikansi 5%.
Artinya, ada perbedaan penguasaan konsep fisika
antara yang memiliki pengetahuan awal tinggi dan
siswa yang memiliki pengetahuan awal rendah.

Hipotesis selanjutnya adalah ada interaksi antara
pembelajaran yang digunakan dan pengetahuan awal
terhadap penguasaan konsep. Uji analisis varians
menghasilkan Fhitung sebesar 6,610. Sementara itu nilai
Ftabel dengan taraf signifikansi 5% dengan derajat
kebebasan untuk JK pembilang 1 dan JK pembilang
56 adalah sebesar 3,98. Nilai Fhitung lebih besar dari
Ftabel Artinya hipotesis nol ditolak dan hipotesis
Penelitian diterima. Kesimpulannya adalah ada
interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal
terhadap penguasaan konsep fisika siswa.

PEMBAHASAN
Pengaruh pembelajaran Learning cycle 5E yang

dipadu dengan Self Assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT) terhadap Penguasaan Konsep fisika
Siswa

Dari hasil analisis data didapatkan penguasaan
konsep fisika siswa berbeda antara yang belajar
dengan pembelajaran model pembelajaran Learning
cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment model
Tugas Mandiri Terstruktur(TMT) dan yang belajar
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dengan model pembelajaran Learning cycle 5E yang
dipadu dengan Self Assessment model konvensional.
Hal ini bisa terjadi karena dalam teori pembelajaran
yang berpusat pada siswa (student centered learning),
peran guru tidak lebih dari sebagai motivator, guru
menumbuh kembangkan minat dan motivasi belajar
dalam diri siswa sehingga siswa mau dan mampu
belajar aktif untuk membentuk dan mengembangkan
kompetensi yang diharapkan. Menurut Depdiknas
(2009b: 11) strategi memperoleh pengetahuan lebih
penting daripada banyaknya pengetahuan yang
diperoleh dan diingat oleh siswa.

Tujuan utama dari pembelajaran learning cycle
adalah membuat siswa menjalani suatu proses melalui
langkah-langkah ilmiah tentang bagaimana
pengetahuan itu diperoleh. Dengan pembelajaran
learning cycle siswa akan telibat aktif dalam
pembelajaran. Oleh karena itu kurikulum 2013
merekomendasikan model pembelajaran model
learning cycle 5E ini sebagai salah satu alternatif
strategi pembelajaran untuk diterapkan dalam proses
pembelajaran disekolah. Dengan penerapan model
pembelajaran learning cycle 5E maka siswa diajak
untuk menemukan pengetahuan baru melalui proses
penemuan dengan menerapkan langkah-langkah
metode  ilmiah (scientific).

Dengan langkah-Iangkah ilmiah siswa diharapkan
dapat menemukan konsep sendiri berdasarkan data
hasil pengamatan, percobaan dan demonstrasi.
Seorang guru seharusnya mampu menemukan cara
yang terbaik untuk menyampaikan berbagai konsep
yang diajarkan sehingga siswa dapat menggunakan
dan mengingat lebih lama konsep tersebut (Trianto,
2007). Seorang guru harus selalu mencari cara agar
dapat berkomunikasi baik dengan siswanya, membuka
wawasan berpikir yang beragam dari seluruh siswa,
sehingga dapat mempelajari berbagai konsep dan cara
mengaitkannya dalam kehidupan nyata. John Dewey
dalam Hamalik (2009: 47) mengemukakan bahwa
para siswa akan mendapat lebih banyak pengalaman
dengan keterlibatan secara aktif dan pribadi daripada
yang diperoleh dengan melihat isi atau konsep.

Selaras dengan uraian hasil studi tersebut, dengan
demikian didapatkan perbedaan penguasaan konsep
fisika siswa yang dibelajarkan dengan model Learning
cycle 5E yang dipadu dengan Self Assessment model
Tugas Mandiri Terstruktur(TMT) dengan pembelajaran
model Learning cycle 5E yang dipadu dengan Self
Assessment model konvensional.

Pembelajaran model Learning cycle 5E yang dipadu
dengan Self Assessment model Tugas Mandiri
Terstruktur(TMT) merupakan pembelajaran yang
menitikberatkan peran siswa dalam kegiatan
mengembangkan keterampilan dalam proses

menemukan dan mengingat informasi hasil belajar,
dimana setelah mengikuti dengan aktif proses
pembelajaran, siswa memproses pengetahuan yang
diperoleh dari pengalaman belajarnya dan
mengingatnya kembali hasil belajar tersebut dengan
cara menjawab semua pertanyaan tugas terstruktur yang
disediakan secara tertulis dan dikerjakan secara mandiri.
Tugas terstruktur itu berfungsi sebagai stimuli untuk
membangkitkan kembali ingatannya tentang
pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman
belajar tersebut yang selanjutnya akan disimpan kembali
dalam memori jangka panjang. Dalam satu studi, siswa
yang menjawab satu sampai tiga pertanyaan inferensial
setelah membaca paragrap akan mampu mengingat
lebih banyak gagasan dibandingkan dengan siswa yang
membaca versi deklaratifnya (Benton, Glover, &
Bruning. 1995).

Pengaruh Pengetahuan Awal terhadap
Penguasaan Konsep Fisika Siswa

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan
penguasaan konsep fisika antara siswa yang
berpengetahuan awal tinggi dengan siswa yang
berpengetahuan awal rendah. Hal ini dapat terjadi
karena dengan pengetahuan awal yang dimiliki oleh
siswa akan mempermudah bagi siswa tersebut dalam
menyerap informasi pengetahuan baru yang
sebenarnya siswa tersebut sedikit atau banyak pernah
memiliki pengalaman tentang pengetahuan baru yang
di informasikan dalam proses pembelajaran sehingga
terjadi proses berpikir yang tinggi dalam diri siswa
untuk menghubungkan pengetahuan yang dimilki
dengan pengetahuan baru yang diinformasikan. Hal
ini sesuai dengan pendapat Trianto (2007) yang
menyatakan bahwa dalam belajar siswa mengalami
kesulitan dalam memahami suatu pengetahuan
tertentu yang salah satu penyebabnya karena
pengetahuan baru yang diterima tidak terjadi
hubungan dengan pengetahuan sebelumnya.
A. Interaksi Metode Pembelajaran dan Pengetahuan

Awal erhadap Penguasaan Konsep Fisika.
Hasil analisis Penelitian diperoleh adanya

interaksi antara metode pembelajaran dan pengetahuan
awal terhadap penguasaan konsep fisika. Hal ini berarti
bahwa penerapan model pembelajaran learning cycle 5E
yang dipadu dengan self assessment model tugas
mandiri terstruktur (TMT) atau dipadu dengan self
assessment model konvensional terhadap penguasaan
konsep dipengaruhi juga oleh pengetahuan awal siswa.

Hal ini dapat terjadi karena secara alami dalam suatu
kelas setiap siswa memliki pengetahuan awal yang
bervariasi, sehingga terhadap pengetahuan baru yang
diberikan bukan berarti siswa berangkat dengan pikiran
kosong tentang pengetahuan tersebut, tetapi sangat
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mungkin seorang siswa sedikit atau banyak sudah
memiliki dasar tentang pengetahuan tersebut. Maka
pemahaman konsep yang diperoleh akan berbeda-beda
sesuai denga tingkat kemampuan awalnya (Nasution.
2006). Secara tidak langsung pengetahuan awal dapat
mengoptimalkan pemahaman dan penguasaan materi
pembelajaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan
waktu belajar (Trianto. 2007).

SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan

hasil Penelitian,
1. Ada perbedaan penguasaan konsep fisika

siswa antara yang belajar dengan Model
pembelajaran Learning cycle 5E yang dipadu
dengan Self Assessment model Tugas
Mandiri Terstruktur(TMT) dan yang belajar
dengan Model pembelajaran Learning cycle
5E yang dipadu dengan Self Assessment
model  konvensional.

2. Ada perbedaan penguasaan konsep fisika
siswa antara siswa yang memiliki,
pengetahuan awal tinggi  dan siswa yang
memiliki pengetahuan awal rendah.

3. Ada interaksi antara metode pembelajaran dan
pengetahuan awal terhadap penguasaan konsep
fisika siswa

SARAN

Agar dapat diambil manfaat dari hasil Penelitian ini,
disarankan kepada,

1. Untuk Siswa
Para siswa agar dapat memanfaatkan hasil
Penelitian ini sebagai upaya untuk
meningkatkan penguasaan konsep mata
pelajaran IPA khususnya Fisika diharapkan
agar menerapkan Assessment pada setiap akhir
kegiatan pembelajaran secara mandiri sehingga
semua informasi pengetahuan baru yang
diperoleh sebagai hasil belajar dapat tersimpan
dalam memaori dalam waktu yang relative
lama.

2. Untuk Guru
Hendaknya dapat menerapkan model
pembelajaran learning cycle 5E yang dipadu
dengan self assessment model TMT ini sebagai
salah satu upaya peningkatan penguasaan
konsep dan hasil belajar siswa khususnya pada
mata pelajaran fisika atau sains

3. Untuk Peneliti
Dapat mengembangkan Penelitian ini dengan
menerapkan model pembelajaran learning
cycle yang dipadu dengan variabel bebas  lain

untuk diteliti pengaruhnya terhadap hasil
belajar siswa.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap
pembelajaran terpadu tema pemanasan global yang mengakomodasi kecerdasan majemuk pada siswa
kelas VI sekolah dasar. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VI  SD Negeri 1, yang
berjumlah 38 orang. Sampel penelitian diambil cara Purposive Sampel, yaitu pengambilan sampel
yang di dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Instrumen yang digunakan berupa lembar observasi
keterlaksanaan pembelajaran dan pretes-posttes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian didapat persentase kecerdasan
majemuk dengan Kecerdasan Interpersonal 38.33%, Kecerdasan Verbal-Linguistik memperoleh
presentase sebesar 13,33 %. Kecerdasan Logis-Matematis sebesar 3,33%, Kecerdasan Visual-Spatial
sebesar 3,33%, Kecerdasan Kinetetik sebesar 10,00%, Kecerdasan Musikal sebesar 8,33%,
Kecerdasan Intrapersonal 13,33%, dan Kecerdasan Naturalistik sebesar 8,33%. Jadi dapat
disimpulkan bahwa proses pembelajaran kecerdasan majemuk yang dilakukan secara berkelompok
akan meningkatkan kecerdasan interpersonal siswa setelah pembelajaran dilakukan.
Kata kuci : Profil Kecerdasan majemuk, penilaian, pembelajaran terpadu

Abstract

This study aimed to describe whether there is a significant impact on global warming theme
integrated learning that accommodates multiple intelligences in the sixth grade elementary school
students. The population in this study were six graders State 1, which amounts to 38 people. Samples
were taken way purposive sample, the sampling is based on the existence of a particular purpose. The
instruments used in the form of feasibility study and observation sheets pretest-posttes. The method
used in this research is descriptive method with qualitative approach. The result is the percentage of
multiple intelligences with 38.33% Interpersonal Intelligence, Verbal-Linguistic Intelligence earn a
percentage of 13.33%. Logical-Mathematical Intelligence of 3.33%, Visual-Spatial Intelligence of
3.33%, 10.00% Kinetetik Intelligence, Musical Intelligence of 8.33%, 13.33% Intrapersonal
intelligence, and intelligence Naturalistic 8,33 %. So it can be concluded that the multiple
intelligences learning process is done in groups will enhance the students' interpersonal intelligence
after learning occurs.

Key words: Profile multiple intelligences  , assessment, integrated learning
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PENDAHULUAN
`Belajar merupakan upaya peningkatan diri atau

perubahan diri melalui berbagai proses dan latihan dan
bukan merupakan peristiwa yang terjadi secara kebetulan.
Kebiasaan belajar yang baik tidak dapat dibentuk dalam
waktu yang singkat. Akan tetapi perlu dikembangkan
secara bertahap. Kebiasaan belajar yang baik pada intinya
adalah rencana kegiatan belajar yang jelas dan adanya
disiplin diri yang kuat untuk menepati apa yang telah
direncanakan itu.

Dalam konteks aktifitas guru sebagai pengajar. Maka,
bentuk inovasi tersebut salah satunya bisa terjadi dalam
aktifitas pembelajaran di kelas. Tidak bisa dibayangkan
bagaimana hasilnya jika interaksi guru dengan murid
dilakukan dengan cara yang sama (monoton) selama
bertahun-tahun. Maka, dalam konteks tersebut inovasi
dalam pendidikan menjadi kebutuhan dan wajib adanya.
Salah satu inovasi pendidikan yang mulai digunakan di
sekolah-sekolah adalah pendekatan pembelajaran dengan
Multiple Intelligence(kecerdasan majemuk). Salah satu
konsep yang digagas dan dikembangkan oleh Howard
Gardnerseorang psikolog terkemuka dariUniversity of
Harvard.Gardner dalam teorinya menyatakan bahwa
setiap anak memiliki komponen kecerdasan sebagai
berikut : 1) Intelegensi Linguistik. 2) Intelegensi
matematis-Logis. 3) Intelegensi Ruang-Spasial.
4)Intelegensi Kinestetik-badani. 5) Intelegensi Musik. 6)
Intelegensi Interpersonal. 7) Intelegensi Intrapersonal. 8)
Intelegensi lingkungan/Naturalis (Perkembangan
selanjutnya dari 7). 9)Intelegensi eksistensial
(Perkembangan lebih lanjut dari 8) (Amstrong, 2002).

Dalam dunia pendidikan, teori multiple intelligences
diterima karena mampu masuk kedalam semua jenis
kecerdasan anak. Konsep ini menegasi mitos bahwa anak
cerdas adalah anak yang memiliki komponen kecerdasan
tertentu saja. Karena menurut teori ini pada hakikatnya
setiap anak adalah cerdas. Karena setiap anak memiliki
kecerdasan tertentu dan potensi tertentu dan anak satu
dengan anak lainnya memiliki kecerdasan yang
berbeda.Kita mengenal Albert Einstein fisikawan jenius
dan dianggap manusia paling cerdas abad 20 yang jika
kita pahami dalam konteks kecerdasan majemuknya
Gardner hanya memiliki komponen kecerdasan tertentu.
Begitu pula Lionel Messi pesepakbola asal Argentina
yang merumput di Klub Sepakbola terkemuka di Spanyol
yaitu FC. Barcelona, peraih Ballon d’Or 4 kali berturut-
turut adalah manusia yang memiliki komponen
kecerdasan tertentu namun mungkin tidak dengan
komponen kecerdasan lainnya. 1. Model Pembelajaran
Terpadu

Menurut Fogarty dalam bukunya How to Integrate the
Curricula, ada 10 macam model pembelajaran terpadu,
seperti : fragmented (penggalan), connected

(keterhubungan),nested (sarang), sequenced (pengurutan),
shared (irisan), webbed (jaring laba-laba),threaded
(bergalur), integrated (terpadu), immersed (terbenam), dan
networked (jaringan kerja). Model-model tersebut dapat
diuraikan secara ringkas sebagai berikut:
a. Fragmented (Penggalan)

Model Fragmented adalah model pembelajaran
konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini
dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan
keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya.
Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda
dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata
pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada
usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran
berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara
mengajar yang berbeda dari setiap guru.

Kelemahan model ini adalah siswa tidak dapat
mengintegrasikan konsep-konsep yang sama,
keterampilan serta sikap yang ada kaitannya satu dengan
yang lainnya. Keunggulan model ini adalah guru dapat
menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya
dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan
yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran.
b. Connected  (Keterhubungan)

Model Connected adalah model pembelajaran terpadu
yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan
satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan
topik yang lain, satu keterampilan dengan keteramilan yag
lain, tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas
yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkna ide-ide yang
dipelajari pada satu semester berikutnya dalam satu
bidang studi.

Keunggulan model ini adalah siswa dapat
memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari
konsep yang dijelaskan dan juga siswa diberi kesempatan
untuk melakukan pedalaman, tinjauan, memperbaiki dan
mengasimilasi gagasan secara bertahap. Kelemahan
model ini adalah guru bidang studi mungkin kurang
terdorong untuk menghubungkan konsep yang terkait
karena sukarnya mengatur waktu untuk merundingkannya
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atau karena terfokus pada keterkaitan konsep, maka
pembelajaran secara global jadi terabaikan.
c. Nested (Sarang)

Model Nested adalah model pembelajaran terpadu
yang target utamanya adalah materi pelajaran yang
dikaitkan dengan keterampilan berfikir dan keterampilan
mengorganisasi. Artinya memadukan aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik serta memadukan keterampilan
proses, sikap dan komunikasi. Model ini masih
memfokuskan keterpaduan beberapa aspek pada satu mata
pelajaran saja. Tetapi materi pelajaran masih ditempatkan
pada prioritas utama yang kemudian dilengkapi dengan
aspek keterampilan lain. Model ini dapat digunakan bila
guru mempunyai tujuan selain menanamkan konsep suatu
materi tetapi juga aspek keterampilan lainnya menjadi
suatu kesatuan. Dengan menggabungkan atau
merangkaikan kemampuan-kemampuan tertentu pada
ketiga cakupan tersebut akan lebih mudah
mengintegrasikan konsep-konsep dan sikap melalui
aktivitas yang telah terstruktur.

Keunggulan model ini adalah kemampuan siswa
lebih diperkaya lagi karena selain memperdalam materi
juga aspek keterampilan seperti berfikir dan
mengorganisasi. Setiap mata pelajaran mempunyai
dimensi ganda yang berguna kelak untuk kehidupan siswa
mendatang. Kelemahan model ini adalah dalam hal
perencanaan, jika dilakukan secara tergesa-gesa dan
kurang cermat maka penggabungan beberapa materi dan
aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa.
Pada mulanya tujuan utama pengajaran adalah penekanan
pada materi, tetapi akhirnya bergeser prioritasnya pada
keterampilan.
d. Sequenced (Pengurutan)

Model Sequenced adalah model pembelajaran yang
topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan
sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang
lainnya. Misalnya dua mata pelajaran yang berhubungan
diurutkan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat
diajarkan secara paralel. Dengan mengurutkan urutan

topik-topik yang diajarkan, tiap kegiatan akan dapat saling
mengutamakan karena tiap subjek saling mendukung.

Keunggulan model ini adalah dalam penyusunan
urutan topik, guru memiliki keleluasaan untuk
menentukan sendiri berdasarkan prioritas dan tidak
dibatasi oleh apa yang sudah tercantum dalam kurikulum.
Sedangkan dari sudut pandang siswa, pengurutan topic
yang berhubungan dari disiplin yang berbeda akan
membantu mereka untuk memahami isi dari mata
pelajaran tersebut. Kelemahan model ini adalah perlu
adanya kerjasama antara guru-guru bidang studi agar
dapat mengurutkan materi, sehingga ada kesesuaian antara
konsep yang ssatu dengan konsep yang lainnya.
e. Shared (Irisan)

Model shared adalah model pembelajaran terpadu
yang merupakan gabungan atau keterpaduan antara dua
mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam
perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus
pada konsep, keterampilan serta sikap. Penggabungan
antara konsep pelajaran, keterampilan dan sikap yang
saling berhubungan satu dengan yang lainnya dipayungi
dalam satu tema. Model ini berbeda dengan model sarang,
dimana tema memayungi dua mata pelajaran, aspek
konsep, keterampilan dan sikap menjadi kesatuan yang
utuh. Sedangkan pada model sarang, sebuah tema hanya
memayungi satu pelajaran saja.

Keunggulan model ini adalah dalam hal
mentransfer konsep secara lebih dalam, siswa menjadi
lebih mudah melakukannya. Misalnya dengan alat bantu
media film untuk menanamkan konsep dari dua mata
pelajaran dalam waktu yang bersamaan. Kelemahan
model ini adalah untuk menyususn rencana model
pembelajaran ini diperlukan kerjasama guru dari mata
pelajaran yang berbeda, sehingga perlu waktu ekstra
untuk mendiskusikannya.
f. Webbed (Jaring Laba-laba)

Model webbed adalah model pembelajaran terpadu
yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini
pengembangannya dimulai dengan menentukan tema
tertentu. Setelah tema disepakati, maka dikembangkan
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menjadi subtema dengan memperlihatkan keterkaitan
dengan bidang studi lain. setelah itu dikembangkan
berbagai aktivitas pembelajatran yang mendukung.

Keunggulan model ini adalah faktor motivasi
berkembang karena adanya pemilihan tema yang
didasarkan pada minat siswa. Mereka dapat dengan
mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan ide
yang berbeda dapat saling berhubungan, kemudahan
untuk lintas semester dalam KTSP sangat mendukung
untuk dapat dilaksanakannya model pembelajaran ini.
Kelemahan model ini adalah kecenderungan untuk
mengambil tema sangat dangkal sehingga kurang
bermanfaat bagi siswa. Selain itu seringkali guru terfokus
pada kegiatan sehingga materi atau konsep menjadi
terabaikan. Perlu ada keseimbangan antara kegiatan dan
pengembangan materi pelajaran.
g. Threaded (Bergalur)

Model Threaded adalah model pembelajaran yang
memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan
atau yang berpotongan dengan inti subyek materi.
Misalnya untuk melatih keterampilan berfikir (problem
solving) dari beberapa mata pelajaran dicari bagian materi
yang merupakan bagian dari problem solving. Seperti
komponen memprediksi, meramalkan kejadian yang
sedang berlangsung, mengantisipasi sebuah bacaan,
hipotesis laboratorium dan sebagainya. Keterampilan-
keterampilan ini merupakan dasar yang saling berkaitan.
Keterampilan yang digunakan dalam model ini
disesuaikan pula dengan perkembangan usia siswa
sehingga tidak tumpan tindih.

Keunggulan model ini adalah konsep berputar sekitar
metakurikulum yang menekankan pada perilaku
metakognitif. Model ini membuat siswa dapat belajar
bagaimana seharusnya belajar di masa yang akan datang
sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Nilai
lebih dari model ini adalah materi untuk tiap mata
pelajaran tetap murni sehingga siswa yang mempunyai
tingkat pemikiran superor dapat memiliki kekuatan
transfer pada keterampilan hidup. Kelemahan model ini
adalah hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu
ditunjukkan secara eksplisit sehingga siswa kurang dapat
memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu
dengan yang lainnya. Guru perlu memahami keterampilan
dan strategi yang digunakan siswa agar dapat
mengembangkan dirinya.

h. Integrated (Keterpaduan)

Model integrated adalah model pembelajaran terpadu
yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model
ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi
dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan
menemukan keterampilan, konsep dan sikap yang saling
tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Untuk
membuat tema, guru harus menyeleksi terlebih ahulu
konsep dari beberapa mata pelajaran, selanjutnya
dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa
mata pelajaran, dalam satu paket pembelajaran bertema.

Keunggulan model ini adalah siswa merasa senang
dengan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik
antar berbagai disiplin ilmu, memperluas wawasan dan
apresiasi guru, jika dapat diterapkan dengan baik maka
dapat dijadikan model pembelajaran yang ideal di
lingkungan sekolah “integrated day”  Kelemahan model
ini adalah sulit mencari keterkaitan antara mata pelajaran
yang satu dengan yang lainnya, juga mencari keterkaitan
aspek keterampilan yang terkait. Dibutuhkan banyak
waktu pada beberapa mata pelajaran untuk didiskusikan
guna mencari keterkaitan dan mencari tema.
i. Immersed (Terbenam)

Model immersed adalah model pembelajaran yang
melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek.
Misalnya seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu
kedokteran maka selain Biologi, Kimia, Komputer, juga
harus mempelajari fisika dan setiap mata pelajaran
tersebut ada kesatuannya. Model ini dapat pula diterapkan
pada siswa SD, SMP, maupun SMA dalam bentuk proyek
di akhir semester.

Keunggulan model ini adalah setiap siswa mempunyai
ketertarikan mata pelajaran yang berbeda maka secara
tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa
lainnya. Mereka terpacu untuk dapat menghubungkan
mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Mata
pelajaran menjadi lebih terfokus dan siswa akan selalu
mencari tahu apa yang menjadi pertanyaan baginya,
sehingga pengalamannya menjadi lebih luas. Model ini
melatih kreatifitas berfikir siswa secara bertahap dari
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jenjang SD hingga SMA. Bagi siswa kelas 4 SD model ini
dapat dilaksanakan pada hari HUT RI. Misalnya
merancang sebuah pesawat terbang yang seimbang lalu
dipamerkan. Kelemahan model ini adalah siswa yang
tidak senang membaca akan mendapat kesulitan utnuk
mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi
kehilangan minat belajar. Guru perlu waktu untuk
mengorganisir semua kegiatan proyek yang dilaksanakan
oleh siswa yang tersususn secara baik dan terencana
sebelumnya.
j. Networked (Jaringan Kerja)

Model networked adalah model pembelajaran berupa
kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam
mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan
dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang
diminatinya sehingga siswa secara tidak langsung mencari
tahu dari berbagai sumber. Sumber dapat berupa buku
bacaan, internet, saluran radio, TV, atau teman, kakak,
orangtua atau guru yang dianggap ahli olehnya. Siswa
memperluas wawasan belajarnya sendiri artinya siswa
termotivasi belajar karena rasa ingin tahunya yang besar
dalam dirinya.

Keunggulan model ini adalah siswa memperluas
wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran
secara mendalam dan sempit sararannya. Hal ini
umumnya muncul secara tidak sengaja selama proses
pembelajaran di kelas sedang berlangsung. Kelemahan
model ini adalah kemungkinan motivasi siswa akan
berubah sehingga kedalaman materi pelajaran menjadi
dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan
dalam mencari sumber.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan
cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga
IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan
yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-
prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses
penemuan. Didalam Ilmu Pengetahuan Alam terdapat
ranah IPBA, yang diberikan sesuai hakikat dari IPA itu
sendiri. IPBA didefinisikan sebagai integrasi dan sintesis
dari fisika, biologi, kimia, oseanografi, meteorologi,
geofisika, geologi, astrofisika, dan sains lainnya yang
mempelajari kehidupan, bumi dan langit (Barstow, et al.,
2002).  Dalam IPBA terdapat kaitan antara berbagai
konsep dan ilmu satu dengan konsep dan ilmu yang
lainnya. Melalui Proses IPBA dapat pula di kembangkan
keterampilan observasi, menjelaskan, berpikir,

memecahkan masalah, dan membuat  keputusan (Yager,
1996).

Namun masalah yang sering muncul adalah setiap
pengajar tidak mengajar sesuai kecerdasan dominan
siswa. Karena  di setiap kelas berkumpul siswa dengan
kemampuan yang berbeda-beda (kecerdasan, bakat,
kecepatan belajar, dan sebagainya), gaya belajar mereka
pun berbeda-beda. Sebagai seorang pengajar ada baiknya
juga memperhatikan cara belajar yang dilakukan oleh
siswa-siswanya selain memperhatikan bahan belajar dan
kegiatan-kegiatan belajar. Ini bertujuan agar guru dapat
menentukan dengan seksama bahan-bahan yang akan
diberikan dengan menggunakan prosedur mengajar yang
serasi serta mengadakan diagnosis atas kesulitan yang
dialami oleh siswa.

Untuk dapat mempermudah pemahaman siswa terkait
materi IPBA dengan lebih mendalam dibutuhkan suatu
model pembelajaran yang mendukung siswa. Menurut
Howard Gardner, seorang profesor pendidikan, setiap
individu setidaknya memiliki sembilan jenis kecerdasan.

Di antaranya yaitu :1) kecerdasan linguistik, 2)
matematis logis, 3) spasial, 4) kinestetik jasmani, 5)
musikal, 6) interpersonal, 7) intrapersonal, 8)  kecerdasan
naturalis (teori multiple intelligences)

IPBA didefinisikan sebagai integrasi dan sintesis dari
Fisika, Biologi, Kimia, Oseanografi, Meteorologi,
Geofisika, Geologi, Astrofisika, dan sains lainnya yang
mempelajari kehidupan, bumi dan langit (Barstow &
Geary, 2002). Artinya ada keterkaitan antara berbagai
disiplin ilmu dalam mempelajari kehidupan, bumi dan
langit. Definisi IPBA tersebut melandasi penambahan kata
terintegrasi menjadi IPBA Terintegrasi, untuk
membedakan dan menekankan bahwa materi IPBA itu
suatu kesatuan dari berbagai disiplin ilmu untuk
mempelajari alam secara menyeluruh

Pembelajaran terintegrasi yaitu pendekatan untuk
mengembangkan kemampuan bernalar dalam
pembentukan pengetahuan berdasarkan interaksi dengan
lingkungan dan pengalamannya dalam kehidupan.
Pembelajaran IPBA terintegrasi disajikan dengan
pendekatan kontekstual dengan menghubungkan IPBA
dalam kehidupan sehari-hari, bersifat personal, langsung,
menempatkan salah satu ide pokok, mengandung
pemecahan masalah, dan penyajiannya dikemas dalam
kesatuan konsep atau tema (Hewitt et al, 2007).

Pada penelitian kali ini, model terpadu yang cocok
digunakan adalah model webbed dan threaded.
Keterpaduan dari kedua model tersebut dapat
mengahasilkan suat model pembelajaran yang mampu
mengakomodasi kecerdasan majemuk dalam
menanamkan profil kecerdasan majemuk siswa sekolah
dasar.
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METODE
Metode Penelitian bersifat deskriptif adalah salah satu

jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan
dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (
Best,1982 : 119). Penelitian Deskriptif ini juga sering
disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti
tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel
penelitian. Dengan penelitian metode deskriptif,
memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar
variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi,
dan mengembangkan teori yang memiliki validitas
universal (west, 1982). Di samping itu, penelitian
deskriptif juga merupakan penelitian dimana
pengumpulan data untuk mengetes pertanyaan penelitian
atau hipotesis yang berkaitan dengan keadan dan kejadian
sekarang. Data yang diambil dalam penelitian ini bersifat
kualitatif dan deskriptif. Jumlah populasi dalam penelitian
ini disalah satu SD Negeri dan yang menjadi sample
penilitiannya adalah kelas VI yang berjumlah 38 sisw.
Dimana di dalam penarikan sampel menggunakan cara
purposive sample.

Pertama-tama peneliti melakukan studi pendahuluan
dengan menyebarkan angket dan wawancara yang
bertujuan mengidentifikasi pengetahuan awal siswa,
mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran
IPBA, mengidentifikasi kecerdasan majemuk serta
mengimplementasi pendidikan karakter. Setelah itu
merancang model pembelajaran terintegrasi kecerdasan
majemuk berupa RPP yang akan digunakan, LKS, lembar
observasi kecerdasan majemuk, angket karakter siswa (per
& self asssesment), dan angket respon  serta media
pembelajaran.

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 sd
yang berjumlah 38 siswa. Tempat pelaksanaan penelitian
adalah SDN 1 Haurgeulis. Saat pelaksanaan pembelajaran
menggunakan model pembelajaran terpadu yang
mengakomodasi kecerdasan majemuk.

Pembelajaran menggunakan tema pemanasan global
dengan 3 sub tema yaitu : Hemat energi, Efek rumah kaca
dan Bencana alam. Tema terkait terintegrasi dengan mata
pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, dan
Seni Budaya dan Prakarya. Yang diberikan dengan
intensitas sebanyak 6 kali pertemuan.

Saat pembelajaran siswa diberi pengajaran dengan
strategi yang sudah ditentukan. Dengan membentuk
kelompok menjadi 7 kelompok. Siswa akan di monitoring
oleh observer sehingga aktifitas dalam pembelajaran
terpantau dengan baik dan memudahkan untuk melihat
kecerdasan majemuk siswa  yang akan  muncul dalam
proses pembelajranan. Setelah itu diadakan pre-tes dan
post- tes.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sebelum dilaksanakan pembelajaran, siswa dimintai untuk
mengisi angket identifikasi kecerdasan majemuk untuk
melihat profil kecerdasan dominan yang dimiliki siswa.
Dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Siswa Kecerdasan Dominan Siswa Sebelum
Pembelajaran

1 Intrapersonal
2 Verbal-Linguistik, Kinestetik
3 Naturalisme
4 Musik, Kinestetik, Interpersonal
5 Musik
6 Interpersonal
7 Musik Interpersonal
8 Naturalisme, Visual Spasial
9 Interpersonal

10 Musik
11 Kinestetik
12 Verbal-Linguistik, Musik, Interpersonal
13 Interpersonal
14 Naturalisme
15 Musik
16 Intrapersonal
17 Kinestetik, Interpersonal
18 Kinestetik
19 Naturalisme
20 Kinestetik
21 Naturalisme
22 Verbal-Linguistik, Interpersonal
23 Interpersonal
24 Musik
25 Kinestetik
26 Naturalisme, Musik, Kinestetik
27 Musik
28 Musik
29 Verbal-Linguistik
30 Naturalisme, Musik
31 Musik
32 Intrapersonal
33 Kinestetik
34 Interpersonal
35 Visual Spasial
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36 Naturalisme, Visual Spasial
37 Kinestetik
38 Naturalisme, Musik

Kecerdasan majemuk siswa kelas VI sekolah dasar
setelah dilakukan pembelajaran diidentifikasi kembali
melalui lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran
siswa berbasis kecerdasan majemuk. Lembar observasi
disesuaikan dengan materi yang dipelajari yaitu mengenai
Materi Pemanasan Global.

Berikut tabel kecerdasan majemuk sesudah
pembelajaran:

Siswa Kecerdasan Dominan Siswa Setelah
Pembelajaran

1 Intrapersonal
2 Verbal-Linguistik, Intrapersonal, Logic
3 Intrapersonal, Naturalisme
4 Interpersonal
5 Interpersonal
6 Interpersonal
7 Verbal-Linguistik, Intrapersonal
8 Naturalisme, Visual Spasial
9 Verbal-Linguistik, Intrapersonal, Logic

10 Intrapersonal
11 Kinestatik
12 Intrapersonal
13 Interpersonal
14 Naturalisme
15 Music, Intrapersonal, Logic
16 Interpersonal,Intrapersonal
17 Interpersonal
18 Verbal-Linguistik, Kinestetik
19 Verbal-Linguistik, Naturalisme
20 Kinestetik
21 Interpersonal
22 Verbal-Linguistik, Visual Spasial
23 Interpersonal
24 Interpersonal, Music
25 Kinestetik, Interpersonal
26 Interpersonal
27 Interpersonal
28 Interpersonal

29 Verbal-Linguistik, Interpersonal
30 Interpersonal, Music
31 Music, Interpersonal
32 Intrapersonal
33 Kinestetik, Music
34 Interpersonal
35 Interpersonal
36 Interpersonal, Naturalisme
37 Kinestatik, Interpersonal
38 Verbal-Linguistik, Interpersonal

Dari hasil analisis data ditemukan hasil perubahan
kecerdasan majemuk dominan., yang di persentasikan
sebagai berikut :

No Kecerdasan
Majemuk

Jumlah
Siswa Persentase

1 Verbal-linguistik 8 13,33%
2 Logis-matematis 2 3,33%
3 Visual-spatial 2 3,33%
4 Kinestetik 6 10,00%
5 Musikal 5 8,33%
6 Interpersonal 23 38,33%
7 Intrapersonal 8 13,33%
8 Naturalistik 5 8,33%

Ditunjukan oleh grafik  seperti di bawah ini:

Setelah dilakukan pembelajaran didapat kecerdasan
interpersonal yang paling menonjol dibanding dengan
kecerdasan lainnya ketika mempelajari materi pemanasan
global, yaitu sebanyak 23 siswa (38.33%). Adanya
perubahan kecerdasan majemuk setelah pembelajaran
dikarenakan beberapa faktor yang mendasari faktor
genetis, faktor lingkungan, faktor kondisi dan faktor
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keluarga. Namun perubahan yang di tunjukan
menunjukan bahwa dari materi pembelajaran siswa lebih
senang melakukan interaksi, bekerja sama dan berdiskusi
dalam kelompok. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian
yang di lakukan oleh Campbell (1991:92) “Merancang
pembelajaran berbasis kecerdasan majemuk yang
dilakukan secara berkelompok akan meningkatkan
kecerdasan interpersonal siswa setelah pembelajaran
dilakukan.”.

Dengan Kecerdasan Verbal-Linguistik memperoleh
presentase sebesar 13,33 %. Kecerdasan Logis-Matematis
sebesar 3,33%, Kecerdasan Visual-Spatial sebesar 3,33%,
Kecerdasan Kinetetik sebesar 10,00%, Kecerdasan
Musikal sebesar 8,33%, Kecerdasan Intrapersonal
13,33%, dan Kecerdasan Naturalistik sebesar 8,33%.

Dari hasil test pemahaman konsep di dapat nilai tes
subtema 1 <gain> 0,6222, subtema 2 <gain> 0,6548 dan
subtema 3 <gain> 0,6869

Dari hasil menunjukan pembelajaran berbasis
kecerdasan majemuk memberi dampak lebih baik pada
siswa dalam pembelajaran.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan
sebelumnya, maka disimpulkan sebagai berikut. :
1. Terdapat perubahan kecerdasan majemuk dominan

sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran
yang di persentasi kan dengan Kecerdasan Verbal-
Linguistik memperoleh presentase sebesar 13,33 %.
Kecerdasan Logis-Matematis sebesar 3,33%,
Kecerdasan Visual-Spatial sebesar 3,33%,
Kecerdasan Kinetetik sebesar 10,00%, Kecerdasan
Musikal sebesar 8,33%, Kecerdasan Intrapersonal
13,33%, dan Kecerdasan Naturalistik sebesar 8,33%.

2. Dari hasil analisis data skor soal (pretes-postes)
siswa ditemukan hasil rata-rata pembelajaran sebesar
:
a. Untuk Subtema 1 : Pretes sebesar 57.82 dan

posttes sebesar 84,36 dengan <gain> 0,6222,
dengan kategori sedang.

b. Untuk Subtema 2 : Pretes sebesar 35.77 dan
posttes sebesar 77,84 dengan <gain> 0,6548,
dengan kategori sedang.

c. Untuk Subtema 3 : Pretes sebesar 40.18 dan
posttes sebesar 81.28 dengan <gain> 0,6869.
dengan kategori sedang.

Saran
Selama dilakukan penelitian sebaiknya dilakukan

dengan alokasi pembelajaran yang lebih panjang dalam
penyampaiannya dan penegelompokan siswa dilakukan
dengan berbagai macam kecerdasan disetiap individunya.
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Abstrak

Penelitian Pengembangan Modul berbasis Discovery Inquiry utnuk fisika SMA kelas XII semester 2
merupakan penelitian yang didasarkan pada kenyataan bahwa siswa SMA belum sepenuhny
mendapat fasilitas pemenuhan kebutuhan yang mencukupi akan pembelajaran fisika. Penelitian ini
bertujuan mengembangkan modul berbasis Discovery Inquiry. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian pengembangan(Research and Development ). Dalam pelaksanaan
penelitian secara garis besar penelitian pengembangan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Teoritik
dan Empiris . Hasil penelitian ini adalah sebuah modul yang sudah dikembangkan dan dapat
digunakan oleh siswa SMA atau sederajat yang akan melakukan pembelajaran fisika secara mandiri
tentang inti atom dan radioaktivitas. Dari hasil uji validasi ahli maka dapat disimpulkan modul ini
layak untuk digunakan selain itu berdasarkan implementasi modul di SMAN 9 jakarta menunjukan
bahwa modul telah mampu memenuhi harapan siswa dan pengguna modul dalam orientasi
pengembangan berbagai kebutuhan pembelajaran bagi siswa SMA dan sederajat dalam proses
pembelajaran fisika. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, modul yang
dikembangkan yaitu berbasis Discovery Inquiry dapat memenuhi dan kriteria modul sehingga dapat
digunakan pengguna pada pembelajaran mandiri.

Kata kunci : Pembelajaran, Modul, Pengembangan, Discovery Inquiry

Pendahuluan
Perkembangan zaman memberi dampak akan

naiknya tingkat kebutuhan manusia terhadap pendidikan
yang berkualitas dan efektif. Dalam penelitiannya
(sudji:2010) mengemukakan bahwa terdapat pergeseran
paradigma perubahan belajar seperti pernyataan tabel
berikut ini :

Tabel 1. Perubahan Paradigma Belajar
Tradisional learning New learning

Teacher centered Student centered

Single media Multimedia

Isolated work Collaborative

Information delivery Information exchange

Factual, knowledge
based Criical thingking ang

Learning decision Informed making

Push Pull

Pergeseran paradigma perubahan belajar
mengantarkan kepada model metode belajar discovery
Inquiry. Menurut penelitiannya (Triania: ) metode
Discovery Inquiry adalah salah satu metode pengajaran
yang memungkinkan siswa terlibat secara aktif
menggunakan proses mentalnya untuk menemukan
beberapan konsep dan prinsip materi yang sedang
dipelajari. Inquairy dibentuk dan meliputi discovery,
karena siswa harus mengguanakan kemampuan
discovery dan lebih banyak lagi. Dengan kata lain,
inquiry adalah suatu perluasan proses – proses discovery
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yang digunakan dengan cara lebih dewasa. MeTode
discovery inquiry merupakan metode yang dapat dipilih
untuk pengajaran IPA dan matematika, mengingat
dalampengajaran IPA dan matematika diperlukan suatu
bentuk kegiatan yang dapat mengarahkan siswa untuk
dapat menemukan suatu konsep melalui pengujian atau
penemuan secara langsung. Salah satu model
pembelajaran yang diprediksi dapat melatihkan
keterampilan berpikir rasional siswa ialah model
pembelajaran discovery-inquiry yang pada hakikatnya
merupakan penggabungan model pembelajaran
discovery dan inquiry

Pada peneltiannya (Carl:2001) meyebutkan bahwa
pada model pembelajaran Discovery Inquriy help
student develop concepts on the basis of teacher-
directed experinences.

Pada penelitiannya (Spencer) menyebutkan Inquiry
can be defined as a process that is used to resolve
uncertainty by examining an individual’s ideas and
beliefs.

Langkah-langkah pembelajaran berbasis Discovery
Inquiry , dimana langkah –langkah kegiatan ini
mendukung peserta didik, yakni : a) Secara instintif,
siswa selalu ingin tahu; b) Dalam percakapan, siswa
selalu ingin berbicara dan mengkomunikasikan idenya;
c) Dalam mebangun (konstruksi) pengetahuan, siswa
selalu ingin membuat sesuatu; d) Siswa selalu
mengekspresiakan diri; e) Perkembangan intelektual
peserta didik.

Dalam penelitiannya (Nuryani:2005)  kemampuan
dasar bekerja ilmiah sesungguhnya perluasan dari
metode ilmiah yang diterapkan dalam tindakan belajar
IPA maupun dalam kehidupan. Kemampuan dasar
bekerja ilmiah terdiri atas kecerdasan intelektual dan
kecerdasan emosional. Dalam pembelajaran dapat
dilakukan melalui pemberian pengalaman dalam bentuk
kegiatan mandiri atau kelompok kecil.

Perlunya guru merancang pembelajaran sains yang
berbasis discovery Inquiry telah lama ditekankan oleh
pakar pendidikan dan pakar pendidikan sains.
Kemampuan dasar bekerja ilmiah (Saraswati:2003)
melakukan penelitian tindakan kelas dengan model
latihan inquiry pada konsep rangkaian listrik dalam
upaya menumbuhkan keberanian siswa untuk
mengajukan pertanyaan dan mengemukakan gagasan
siswa kelas 3 SLTP, sebanyak dua siklus dengan dua
tindakan untuk masing-masing siklus. Hasil
penelitiannya telah tumbuh keberanian keberanian siswa
untuk mengajukan pertanyaan dan mengemukakan
gagasan selama dua siklus dengan hasil siklus pertama
42% dan siklus kedua 55 %.

pada jenjang pedidikan menengah banyak berisikan
keterampilan proses yang mencangkup keterampilan
mengajukan pertanyaan, melakukan pengamatan,
mengelompokan, melakukan inferensi, memprediksi,

menafsirkan, merencanakan, menggunakan alat dan
bahan, berkomunikasi, dan berhipotesis. Maka pada
jenjang Sekolah Menengah diperlukan metode
discovery Inquiry yang dapat meningkatkan
keterampilan proses sains. Pada penelitannya
(Rustaman:2003) bahwa penerapan metode discovery
inquiry menunjukan penguasaan ketrampilan proses
yang lebih tinggi.

Selain metode pembelajaran, media mempunyai
peran penting. dari berbagai media pembelajaran yang
tersedia, media berbasis cetakan adalah media yang
mudah untuk digunakan secara mandiri. Menurut
peneltiannya (Ricu:2012) dengan penggunaan modul
sebagai bahan ajar di SMP berpengaruh signifkan
terhadap aktivitas belajar mengajar  dengan skor respon
siswa 3,6 dari skala 4. (suhartati:2012) menerapkan
penggunaan bahan ajar modul pada mata pelajaran
matematika. Di dapatkan hasil penelitian yang
signifikan yaitu pre test sebesar 4,64 dan setelah
menggunakan bahan ajar cetakan post test sebesar 8,71.
Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa
penggunaan modul  secara nyata dapat meningkatkan
respon dan hasil belajar siswa.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian dan pengembangan (RND). Metode ini
bertujuan untuk mengembangkan dan menghasilkan
sebuah produk modul yang sudah ada dengan
pengembangan berbasis discovery inquiry. Pembuatan
modul berbasis discovery inquiry berguna menunjang
proses pembelajaran fisika serta sesuai pada pokok
bahasan inti atom radioaktivitas.

Gambar 1. Alur Penelitian RND

a) Research and information collecting; termasuk
dalam langkah ini antara lain studi literatur yang
berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan
persiapan untuk merumuskan kerangka kerja
penelitian;

b) Planning; termasuk dalam langkah ini merumuskan
kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan
permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai
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pada setiap tahapan, dan jika mungkin/diperlukan
melaksanakan studi kelayakan secara terbatas;

c) Develop preliminary form of product, yaitu
mengembangkan bentuk permulaan dari produk
yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini
adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan
pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan
evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung;

d) Preliminary field testing, yaitu melakukan uji coba
lapangan awal dalam skala terbatas. dengan
melibatkan subjek sebanyak 6 – 12 subjek. Pada
langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat
dilakukan dengan cara wawancara, observasi atau
angket;

e) Main product revision, yaitu melakukan perbaikan
terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan
hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin
dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil
yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga
diperoleh draft produk (model) utama yang siap di
uji coba lebih luas;

f) Main field testing, uji coba utama yang melibatkan
seluruh mahasiswa.

g) Operational product revision, yaitu melakukan
perbaikan/penyempurnaan terhadap hasil uji coba
lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan
sudah merupakan desain model operasional yang
siap divalidasi;

h) Operational field testing, yaitu langkah uji validasi
terhadap model operasional yang telah dihasilkan;

i) Final product revision, yaitu melakukan perbaikan
akhir terhadap model yang dikembangkan guna
menghasilkan produk akhir (final);

j) Dissemination and implementation, yaitu langkah
menyebarluaskan produk/model yang
dikembangkan.
Modul berbasis discovery inquiry yang telah diuji

ahli memenuhi kriteria sebuah modul berbasis discovery
inquiry dan dapat digunakan atau di uji coba oleh siswa
SMA. Penelitian ini juga digunakan untuk mengukur
dampak  penggunaan modul berbasis discovery inquiry
dalam kegiatan discovery inquiry pada proses belajar
fisika. Populasi yang digunakan adalah satu kelas XII
IPA salah satu SMA di jakarta. Dengan menyebarkan
modul kepada siswa tersebut kemudian menjawab
pertanyaan dengan enam kategori langkah-langkah
discovery inquiry

Validasi dalam penelitian dilakukan oleh dosen ahli,
ahli media, dan guru-guru fisika profesional untuk
mengetahui bahwa modul  ini  dikembangkan dengan
berbasis Discovery Inquiri. Diharapkan alat ukur ini
benar sesuai standar sehingga penggunaanya dapat
dipertanggungjawabkan.

Tabel 2. Skala Penilaian Instrumen
No

Alternatif
Jawaban

Bobot Skor
Positif

(+)
Negatif (-

)
1 Sangat Baik 5 1
2. Baik 4 2
3 Cukup 3 3
4 Tidak Baik 2 4
5 Sangat Tidak

Baik
1 5

3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil uji kelayakan pada modul berbasis

discovery inquiry makan didapatkanlah hasil dari ahli
media, materi dan guru

Tabel 3. Uji ahli media

Gambar 1. Hasil uji kelayakan media

Berdasarkan tabel 3 dan gambar 1
didapatkanlah hasil uji kelayakan media dengan yaitu
sebesar 80,5%. Dengan didapatkan presentase tersebut
maka kelayakan media pada rentan 80%-100% yaitu
mendapai kriteria sangat baik.

Tabel 4. Uji ahli materi

Gambar 2 . Hasil Uji Kelayakan Materi

NO ASPEK I Made
Astar

Iwan
Sugihartono

1 TAMPILAN 80% 82%
2 BAHASA 80% 80%

NO ASPEK Sukro
Muhab Alimudin Supriadi

1 ISI 79% 98% 74%
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Berdasarkan table 4 dan gambar 2 diatas makan
disimpulkan bahwa modul ini mendapatkan hasil
kelayakan isi sebesar 79% untuk penguji pertama, 98%
untuk penguji keddua dan 74% pada penguji ke 3. Maka
presentasi secara keseluruhan untuk presentase uji
kelayakan materi yaitu sebesar 83,7%. Dengan
didapatkan presentase tersebut maka kelayakan media
pada rentan 80%-100% yaitu mendapai kriteria sangat
baik.

Tabel 5. Uji Kelayakan Guru

NO
VALIDASI

GURU
FISIKA

ISI BAHASA TAMPILAN

1 Suparman 95% 97% 100%
2 Penina 83% 87% 80%
3 Heru 91% 87% 90%

Gambar 3 . Hasil Uji Kelayakan Guru

Berdasarkan tabel 5 dan gambar 3 diatas maka
disimpulkan bahwa modul ini mendapatkan hasil dari
uji guru pertama untuk aspek isi sebesar sebesar 95%,
aspek bahasa sebesar 87% dan aspek tampilan sebesar
100%. Pada penguji guru kedua untuk aspek isi sebesar
sebesar 83%, aspek bahasa sebesar 87% dan aspek
tampilan sebesar 80%. Pada penguji guru ketiga  untuk
aspek isi sebesar sebesar 91%, aspek bahasa sebesar
87% dan aspek tampilan sebesar 90%. Maka presentasi
secara keseluruhan untuk presentase uji kelayakan pada
guru SMA yaitu sebesar 87,33%. Dengan didapatkan
presentase tersebut maka kelayakan pada guru SMA
pada rentan 80%-100% yaitu mendapai kriteria sangat
baik.

Tabel 6. Uji skala keci
No. Aspek Presentase

1. Isi 71%
2. Bahasa 75%
3. Tampilan 80%

Gambar 4 . Hasil skala kecil

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 4 pada uji coba
skala kecil kepada 5 orang siswa didapatkan hasil
bahwa respon siswa terhadap isi modul tersut adalah
sebesar 71 %, kebudahan siswa dalam memahami
bahasa adalah sebesar 75 % dan ketertarikan siswa
terhadap tampilan adalah sebesar 80%. Dari data diatas
maka dapat disimpulkan bahwa respon siswa sebesar
75,33% terhadap penggunaan modul berbasis Discovery
Inquiry. Dengan presentase tersebut maka criteria
modul untuk dengan melihat respon pengguna adalah
pada rentan 60%-80% yaitu baik.

Tabel 7. Implementasi siswa

Gambar 5. Implementasi siswa

Berdasarka tabel 7 dan gambar 5 pada uji
implementasi kepada 30 orang siswa didapanka hasil
bahwa respon siswa terhadap isi modul tersut adalah
sebesar 79 %, kebudahan siswa dalam memahami
bahasa adalah sebesar 82 % dan ketertarikan siswa
terhadap tampilan adalah sebesar 84%. Dari data diatas
maka dapat disimpulkan bahwa respon siswa sebesar
81,67 % terhadap penggunaan modul berbasis
Discovery Inquiry. Dengan presentase tersebut maka
kriteria modul untuk dengan melihat respon pengguna
adalah pada rentan 80%-100% yaitu sangat baik.

No. Aspek Presentase
1. Isi 79 %
2. Bahasa 82%
3. Tampilan 84%
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Tabel 7. Nilai  Uji skala kecil

NO.
UJI

SKALAKECIL

NAMA LANGKAH-LANGH
DISCOVERY INQUIRY

SKOR SKOR
MAKS

NILAI
AKHIR

A B C D E F
1. A. 2 3 3 3 4 4 19 30 63,33333
2. B. 3 2 4 4 3 4 20 30 66,66667
3. C. 5 3 3 4 3 4 22 30 73,33333
4. D. 3 4 3 3 4 3 20 30 66,66667
5. E. 3 3 4 3 3 3 19 30 63,33333

JUMLAH 30 16 15 17 17 17 18 100 150 333,333

SKOR A B C D E F SKOR
MAKS

SKOR
MNIMAL

2 2 2 2 2 2 12

66,66
SKOR
MAKSIMAL

5 5 5 5 5 5 30

Tabel 8.Nilai Uji Implementasi

NO.
IMPLEMENTASI

NAMA LANGKAH-LANGH
DISCOVERY INQUIRY

SKOR SKOR
MAKS

NILAI
AKHIR

A B C D E F
1. A. 2 5 3 3 5 5 23 30 76,66666667
2. B. 3 3 5 5 4 4 24 30 80
3. C. 5 5 4 4 4 4 26 30 86,66666667
4. D. 4 4 3 3 4 5 23 30 76,66666667
5. E. 3 3 4 4 3 5 22 30 73,33333333
6. F. 3 3 5 5 4 4 24 30 80
7. G. 5 5 4 4 4 4 26 30 86,66666667
8. H. 4 4 3 3 4 5 23 30 76,66666667
9. I. 3 3 4 4 3 5 22 30 73,33333333
10. J. 2 5 3 3 5 5 23 30 76,66666667
11. K. 5 5 4 4 4 4 26 30 86,66666667
12. L. 3 3 4 4 3 5 22 30 73,33333333
13. M. 3 3 5 5 4 4 24 30 80
14. N. 4 4 5 5 4 3 25 30 83,33333333
15. O. 2 5 3 3 5 5 23 30 76,66666667
16. P. 4 4 3 3 4 5 23 30 76,66666667
17. Q. 4 4 5 5 4 3 25 30 83,33333333
18. R. 3 3 4 4 3 5 22 30 73,33333333
19. S. 4 4 5 5 4 3 25 30 83,33333333
20. T. 2 5 3 3 5 5 23 30 76,66666667
21. U. 5 5 4 4 4 4 26 30 86,66666667
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22. V. 4 4 3 3 4 5 23 30 76,66666667
23. W. 3 3 4 4 3 5 22 30 73,33333333
24. X. 4 4 5 5 4 3 25 30 83,33333333
25. Y. 5 5 4 4 4 4 26 30 86,66666667
26. Z. 4 4 5 5 4 3 25 30 83,33333333
27. AA. 2 5 3 3 5 5 23 30 76,66666667
28. BB. 4 4 3 3 4 5 23 30 76,66666667
29. CC. 4 4 5 5 4 3 25 30 83,33333333
30. DD. 3 3 5 5 4 4 24 30 80

JUMLAH 30 103 118 115 115 116 125 692 870 2306,66667

SKOR A B C D E F SKOR
MAKS 76,89

SKOR MNIMAL 2 2 2 2 2 2 12

SKOR MAKSIMAL 5 5 5 5 5 5 30

Berdasarkan tabel 7 dan tabel 8 terjadi peningkatan nilai
siswa ketika uji skla kecil dan uji implementasi.
4. Kesimpulan

Telah dikembangkan media pembelajaran
pendukung berupa modul fisika berbasis discovery
inquiry dengan menggunakan metode penelitian
pengembangan (research and development) melalui
tahap analisis kebutuhan, tahap pengembangan produk,
dan tahap uji coba produk. Hasil uji coba modul yang
telah dikembangkan  kepada para pengkaji (materi,
media dan guru). Dengan demikian modul yang
dikembangkan dapat dijadikan sebagai modul
pembelajaran fisika secara mandiri.

Kelebihan pada modul fisika berbasi Discovery
Inquiry yaitu pada kegiatan langkah-langkah yang sudah
mengadopsi langkah-langkah pembelajaran Discovey
Inquiry. Selain itu modul dilengkapi dengan materi dan
kasus yaang dapat dijadikan bahan pembelajaran
mandiri. Desain alat modul yang dihasilkan semakin
mudah di pahami sehingga modul ini daat dipakai oleh
pengguna sebagai bahan pembelajaran mandiri.

Modul pembelajaran berbasis discovery-inquiry
secara keseluruhan telah layak digunakan dan efektif
untuk digunakan pada pemeblajaran mandiri siswa
SMA kelas XII. , hal ini dilihat dari uji kelayakan dan
nilai evaluasi pengguna modul ditinjau dari kegiatan
menemukan masalah, merumuskan masalah,
merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji
hpotesis dan merumuskan kesimpulan.

Modul berbasis discovery-inquiry mendapatkan
tanggapan positif dari siswa, hampir semua siswa
sampel penelitian menyatakan senang dan mendapatkan
hal positif dari modul berbasis discovery-inquiry.
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Abstrak

Belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas saja tetapi melalui ekstra kurikuler juga dapat
dilakukan sebagai wadah remaja dalam tumbuh kembangnya. potensi ini hendaklah diarahkan ke hal
positif.  Seiring dengan pesan tujuan pendidikan dalam Sisdinas dan UUD 1945, maka ekstra kurikuler
KIR sangatlah cocok sebagai wahana untuk melatihkan berpikir kritis dan kreatif, tujuannya agar budaya
cerdas menjadi dapat terwujud,  dan ahlak mulia yang menjadi tujuan nasional tercapai.  Hal ini
merupakan arti penting KIR untuk mengembangkan ahlak mulia. Berpikir kritis dapat dilatihkan di dalam
kegiatan yang dilakukan KIR setiap minggunya, dengan eksperimen sederhana. maka siswa akan
memiliki ketrampilan seperti yang dilatihkan dengan berpikir kritis yaitu merumuskan masalah,
berargumentasi, membuat hipotesa, menganalisa, menginvestigas, memecahkan masalah, menyimpulkan
dan mengkomunikasikan. Kemampuan yang dimiliki  ini merupakan hasil proses, sedangkan hasil produk
dihasilkan dari berpikir kritis dan kreatif yang awalnya  dari menggali potensi lokal menjadi sebuah
karya, misalnya karya tulis ilmiah remaja, dan produk ilmiah lainnya.
Kata Kunci: Kelompok ilmiah remaja, berpikir kritis, berpikir kreatif.

Abstract

Learning not only be done in the classroom but through extra of curricular activities can also be done as
a teenager in the growth container. This potential shall be directed to the positive things. Along with the
message in the educational goals Sisdinas and UUD 1945, the extra of curricular KIR is suitable as a
vehicle for to train of critical and creative think, to make them become savvy culture can be realized, and
good values that became a national goal is reached. This is the significance of KIR to develop good
values. Critical thinking can be trained in the activities carried KIR every week, with a simple experiment.
then students will have the skills like critical thinking are trained to formulate the problem, argue, make
hypotheses, analyze, investigate, solve problems, and communicate concluded. These capabilities are the
result of the process, while the results of the products resulting from the critical and creative thinking are
originally from the local potential dig into a work, such as scientific papers teens, and other scientific
products.
Keywords: Scientific group of teenagers, critical thinking, creative thinking.

I. PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang

Belajar dapat dilakukan tidak hanya di kelas, sesuai
dengan kurikulum yang telah ditetapkan.  Lingkungan
merupakan tempat belajar langsung yang  perlu digali
potensinya., sehingga anak akan belajar untuk lebih peduli
dengan lingkungannya dan mampu mengembangkan
pemikirannya sendiri. Hal ini memerlukan wadah yang
tepat yaitu di kegiatan ektra kurikuler sekolah.

Undang Undang Sisdiknas  pasal 1 no 20 tahun 2003
menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak,
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Kurikulum 2013 menyesuaikan dengan fungsi
pendidikan nasional tersebut, dimana pendidikan tidak
hanya mengembangkan kognitif (kecerdasan)  semata
tetapi juga  mengembangkan ketrampilan dan sikap. UUD
1945 pasal 31 ayat (3),  mengamanatkan bahwa seluruh
warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan
yang layak, sehubungan dengan hal tersebut  selama
kurun waktu 2010-2014  kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan mencanangkan terwujudnya layanan prima
pendidikan nasional untuk membentuk insan cerdas
komprehensi. yaitu: 1) meningkatkan ketersediaan
layanan pendidikan  secara merata di seluruh Indonesia,
2) meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan oleh
seluruh lapisan masyarakat, 3) meningkatkan mutu dan
relevansi pendidikan dengan kehidupan  bermasyarakat,
dunia industri dan dunia usaha, 4) meningkatkan
kesetaraan warga negara dalam layanan pendidikan
berkualitas dengan memperhatikan  keberagaman latar
sosial budaya, ekonomi geografi dan 5) meningkatkan
keterjaminan seluruh warga negara untuk mengenyam
pendidikan bermutu.

Visi tersebut selayaknya dilaksanakan
Sesuai dengan dasar tersebut maka pembinaan ahlak

mulia bagi peserta didik di sekolah adalah penting.  Hal
ini senada dengan yang dikatakan oleh (Gagne, 1992)
bahwa Lima kategori hasil pendidikan adalah ketrampilan
intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, ketrampilan
motorik dan sikap.   Bruner di dalam (Seifert, 2012)
meyakini bahwa pembelajaran dapat muncul dalam tiga
cara atau bentuk yaitu enaktif, ikonik dan simbolikana
Pembelajaran akan dipermudah bila pengajaran mengikuti
urutan dari pengalaman konkrit,  representasi conik
kemudiaan representasi abstrak. Bruner menyarankan
hendaknya belajar melalui  partisipasi secara aktif dengan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar memperoleh
pengalaman dan melakukan eksperimen-eksperimen yang
mengijinkan  siswa untuk menemukan prinsip-prinsip itu
sendiri (Slavin, 1994).

Berdasarkan psikologi perkembangan masa usia
sekolah menengah pertama yaitu usia 12 sampai dengan
15 tahun merupakan remaja awal yang biasanya ditandai
dengan sifat-sifat negatif dalam jasmani dan mental,
prestasi, serta sikap sosial. Sikap negatif disebabkan alam
pikirannya yang kritis melihat realita. Komponen dasar
perkembangan kepribadian remaja awal adalah kreativitas
dan inferioritas. Tahap ini merupakan tahap formal-
operasional, dimana pada periode ini remaja telah
memiliki kemampuan mengkoordinasikan secara simultan
maupun berurutan yaitu kapasitas menggunakan hipotesis
dan kapasitas menggunakan prinsip –prinsip abstrak
(Haryanto, 2011). Pada masa ini persahabatan dan

pembentukan kelompok menjadi penting, karena
kelompok dapat memuaskan kebutuhan kebutuhan pribadi
remaja (Santrock, 2007).

Di era globalisasi ini, untuk mencapai visi dan misi
pendidikan nasional di atas, maupun visi dan misi
sekolah,  pembelajaran tidak cukup dilakukan di kelas
atau intra kurikuler saja, tetapi terciptanya ahlak mulia
dapat juga dikembangkan melalui kegiatan ekstra
kurikuler. Sifat tangguh, jujur, peduli dan cerdas, adalah
ahlak mulia yang tidak hanya dapat dikembangkan
melalui pembelajaran di kelas tetapi juga dapat
dikembangkan melalui kegiatan ekstra kurikuler, seperti
kelompok iimiah remaja. Kegiatan kelompok ilmiah
remaja di sekolah SMP adalah penting untuk mewadahi
potensi siswa, guna mengembangkan sikap cerdas
melalui berpikir kritis  dan kreatif.  Berdasarkan hal
tersebut  dirumuskan suatu permasalahan,

B. Rumusan Masalah
1. Mengapa kegiatan kelompok ilmiah remaja

diperlukan untuk  mengembangkan sikap ahlak
mulia cerdas ?

2. Bagaimanakah  berpikir kritis dan kreatif  dilatihkan
pada kegiatan kelompok ilmiah remaja  di sekolah ?

3. Bagaimanakah hasil yang diharapkan dari  kegiatan
kelompok ilmiah remaja di sekolah ?

C.  Pembatasan Masalah
Dalam karya tulis ini yang dimaksud dengan

1. Kelompok Ilmiah Remaja adalah  kelompok siswa
yang mengikuti kegiatan ektra kurikuler Kelompok
Ilmiah Remaja untuk bidang Ilmu Pengahuan Alam.

2. Data tentang Kelompok Imiah Remaja yang tersaji
adalah data yang berasal dari Kelompok Ilmiah
Remaja dari  sekolah penulis maupun data  sekunder
yang diperoleh dari sumber sumber  berita pada
umumnya.

3. Hasil kegiatan adalah sesuatu yang dihasilkan dari
kegiatan siswa dalam kelompok ilmiah remaja di
sekolah yang berupa  hasil proyek dan hasil proses.
Hasil proyek misalnya karya tulis ilmiah, laporan
kegiatan, herbarium, terarium, majalah dinding, artikel
sederhana dan sebagainya. Hasil proses meliputi
kemampuan analisis, bertanya, mengemukakan
pendapat, memecahkan masalah,  menarik kesimpulan,
dan mengkomunikasikan hasil.

II.  PEMBAHASAN
A. Pentingnya KIR untuk terbentuknya ahlak mulia

cerdas
Sekolah merupakan wadah bagi tumbuhnya generasi

bangsa dan merupakan lembaga yang penting untuk
pendidikan,  perkembangan watak serta moral.  Sekolah
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selayaknya peduli pada kebutuhan anak didik dalam
mempersiapkan diri untuk bekal dalam kehidupan sehari
hari maupun di masa yang akan datang. Sekolah
menengah pertama merupakan masa transisi bagi anak
untuk menuju dewasa, yang dikategorikan dalam masa
remaja awal dalam perkembangan kepribadian manusia.
Conger berpendapat bahwa masa renaja merupakan masa
yang  amat kritis yang mungkin dapat merupakan “the
best of time and the worst of time” sedangkan Charlotte
Buhler menafsirkan masa remaja sebagai masa kebutuhan
isi mengisi.    Hofmann menafsirkan masa remaja sebagai
suatu masa pembentukan sikap sikap terhadap segala
sesuatu yang dialami individu, dan G Stanley Hall
menafsirkan masa remaja sebagai masa “storm and drang”
atau badai dan topan (Haryanto, 2011).

Berdasarkan hal tersebut pendidikan pada masa
remaja awal ini mutlak diperlukan untuk membangun
moral yang baik dan ahlak mulia sesuai dengan tujuan
pendidikan nasional. Peserta didik harus dibimbing
melewati masa masa kritis ini untuk terhindar dari potensi
negatif yang dialaminya ke potensi  penanaman sikap
sikap positif  untuk terbentuknya sikap sikap kritis,
kreatif, berprestasi, jujur, peduli, tangguh, dan karakter
positit lainnya.  Hal ini sejalan dengan dicanangkannya
pendidikan karakter, dalam kurikulum 2013.  Pada
pelaksanaannya pendidikan karakter ini dapat dilakukan
melalui  semua mata pelajaran maupun pengembangan
diri,  yaitu  dalam kegiatan kurikuler, ko-kurikuler,
maupun ekstra kurikuler (Nuh, 2010), maka  ekstra
kurikuler kelompok ilmiah remaja  dapat dimanfaatkan
untuk mengembangkan  kecerdasan siswa melalui
kegiatan ilmiah  pada saat kegiatan. Apabila hal ini
dilaksanakan  konsisten maka ahlak mulia akan  tebentuk
pada diri anak.

Pada siswa SMP usia 15 th, kecakapan sains
dapat menjadi barometer untuk memprediksi kesiapan
generasi muda untuk terlibat dalam perkembangan
masyarakat dan berpartisipasi dalam menentukan
kebijakan public, serta isu isu ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kecakapan sains sebagai literasi ilmiah yaitu
terkait dengan pengetahuan ilmiah individu, dan
penggunaan pengetahuan itu untuk mengidentifikasi
pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan
fenomena ilmiah dan menarik bukti berdasarkan
kesimpulan, berdasarkan ilmu terkait, kesadaran tentang
bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan
intelektual dan budaya serta kesediaan mereka terlibat
dalam ilmu terkait .  Pendidikan yang hanya berorientasi
penguasaan pengetahuan tidak akan menghasilkan out put
yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat (Arif
Sholhudin, 2013). Menurut Dewey (Jacobson, 2009)

anak-anak adalah pebelajar aktif secara sosial yang belajar
dengan cara mengekspresikan lingkungan mereka.

KIR dilaksanakan di luar jam pelajaran, tetapi
dapat digunakan untuk mempelajari lingkungan dengan
kegiatan berpikir ilmiah dan ketrampilan proses. Dalam
hal ini berpikir kritis dan kreatif menjadi bagian yang tak
terpisahkan. Sikap yang penting dalam berpikir kritis
adalah jujur terhadap apa yang ditulis, dilakukan dan
dikatakan, dengan hal tersebut cerdas sebagai ahlak mulia
dapat berkembang.

Kegiatan ilmiah remaja di sekolah melaksanakan
programnya  pada umumnya menerapkan kecakapan
sains. terutama untuk membuat suatu karya ilmiah siswa.
Di  sekolah penulis kegiatan itu secara garis besar adalah
sebagai berikut.

KELOMPOK  ILMIAH REMAJA

Gambar 1 Skema terbentuknya akhlak mulia melalui
KIR
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Kelompok ilmiah remaja diharapkan dapat
mengusung pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada
guru dan mengabaikan sikap, tetapi pembelajaran
menyenangkan. Tradisi pendidikan di Indonesia
tampaknya belum matang untuk memeluk pendidikan
karakter sebagai kinerja budaya dan religius dalam
kehidupan bermasyarakat. Kebiasaan berpikir kritis
melalui pendasaran logika yang kuat dalam setiap
argumentasi juga belum menjadi kebiasaan. Guru hanya
mengajarkan apa yang harus dihafalkan. Mereka
membuat anak didik menjadi beo yang dalam setiap ujian
cuma mengulang apa yang dikatakan guru. maka
disamping penerapan kurikulum 2013, melalui kelompok
ilmiah remaja di sekolah kebiasaan berpikir kritis dapat
terbangun.

Anak-anak harus dibiasakan mampu menggali
masalah dari lingkungannya, memecahkannya serta
memberi solusinya, dengan demikian anak memiliki
potensi sikap untuk menghadapi era globalisasi. Jika
tidak memiliki kreativitas, tidak mengembangkan
potensinya, terutama potensi lokal, maka akan kalah
bersaing dan menjadi pasar bagi bangsa lain mengingat
berlakunya pasar bebas dan jumlah penduduk Indonesia
yang besar.

Menyongsong generasi emas Indonesia, tahun 2045
nanti dimana sebagian besar adalah penduduk muda yang
sekarang ini, maka harus menyadari  untuk mencetak
manusia yang menguasai IPTEK hingga mampu
menciptakan teknologi baru. Apabila strategi pendidikan
ditujukan untuk menciptakan para pekerja yang handal
(yang meliputi 85 % penduduk), maka fokus pendidikan
harus lebih memperhatikan penyiapan anak didik
sehingga siap bekerja dan terampil selepas SMA atau
bahkan SMP (Jalaludin, 2012), dan untuk itu yang
berperan paling besar adalah sikap baik yang terlatih.

Berikut ini merupakan alasan mengapa kelompok
ilmiah remaja penting untuk mengembangkan ahlak
mulia cerdas.
1. Usia remaja adalah usia kritis, maka perlu wadah

positif agar tidak berorientasi pada hal-hal  yang
negatif.

2. Pengembangan ahlak mulia dapat dilakukan melalui
kegiatan ekstra kurikuler, sehingga berdasarkan ciri
kegiatan KIR, dapat melatih kecerdasan anak.

3. Kecakapan sains menjadi barometer untuk
memprediksi kesiapan generasi  terhadap
perkembangann ilmu dan teknologi, dan hal ini dapat
dilatihkan melalui  kegiatan KIR.

4. Program kegiatan sains dapat menumbuhkankan
kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan  jujur, dimana
hal itu merupakan indikator  dari watak cerdas.

B. Melatihkan berpikir kritis dan kreatif  pada
kelompok ilmiah remaja.

Menurut Dewey (Jacobson, 2009) anak-anak
merupakan pebelajar aktif secara sosial yang belajar
dengan cara mengekspresikan lingkungan mereka.
Kelompok ilmiah remaja adalah kegiatan ekstra kurikuler
di sekolah yang dilaksanakan dengan periode tertentu,
misalnya setiap minggu, dapat menjadi wahana ekspresi
bagi anak-anak. Kelompok  ilmiah remaja di sekolah
mempunyai rencana progam latihan yang dituangkan
dalam kegiatan setiap minggunya, target setiap bulan dan
tahun. Kegiatan itu di sekolah penulis diantaranya  adalah
observasi lingkungan, merumuskan masalah,
merencanakan penelitian, mading KIR, percobaan-
percobaan sederhana, gali informasi, mempresentasikan
hasil percobaan dan pengamatan,  menanam tanaman,
serta membuat karya tulis ilmiah yang inovatif  yang
merupakan target tahunan.

Tabel 1 Kegiatan KIR

KEGIATAN KIR
PROGRAM KERJA TH

AJARAN 2012/2013

KEGIATAN KIR DALAM
PROGRAM KERJA TH

AJARAN
2012/2013

AGUTUS 2012
Madding KIR
Kerja Ilmiah
Observasi
Pengamatan

SEPTEMBER 2012
Pengukuran
Pembuatan larutan
Jasad renik dan mikroskopik
Mading KIR

OKTOBER 2012
Praktikum yang tidak
dilakukan di kelas

DESEMBER 2012
Kesulitan materi IPA
Praktikum yang tidak
dilakukan di kelas
Praktikum yang tidak
dilakukan di kelas
Gali informasi bersama

JANUARI 2013
Mading KIR

FEBRUARI 2013
Merencanakan penelitian
Observasi, merumuskan
masalah

MARET 2013
Merencanakan penelitian
Latar belakang
Metode penelitian

APRIL 2013
Merencanakan kegiatan
pengambilan data

MEI  2013
Pelaksanaan Penelitian

Juli 2013
1. Minggu  ke tiga  :     Pengenalan

KIR
Agustus 2013
Minggu1 PengenalanAlat
Laboratorium
September 2013
1.Minggu ketiga  ; Penggnaan
mikroskop
2.Minggu keempat : Pengenalan
mikroorganisme
Oktober 2013
1. Minggu pertama:  Gali informasi

bersama
2.Minggu kedua   :     Belajar

klasifikasi
3.Minggu ketiga    ;  Penimbangan,
engukuran
4. Minggu  keempat  :    Pengenalan
bakteri
5. Minggu  kelima     :     Pembuatan
larutan
Nopember 2013
1.Minggu pertama :    Pembuatan
larutan
2.Minggu ledua Praktikum yang tak

sempat di kelas
3. Minggu ketiga        :    Pendataan

tanaman di    lingkungan sekolah
4.  Minggu keempat :    Pembuatan
papan nama ilmiah dan pemasangan
Desember 2013
1. Minggu pertama :

Pendalaman materi yang belum
di mengerti

UAS Libur semester
Januari 2014

1.Minggu pertama  : Pembenahan
kebun bilogi

2. Minggu kedua     :  Penanaman
kembali

3. Minggu ketiga : Penda-
laman materi olimpiade
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KEGIATAN KIR
PROGRAM KERJA TH

AJARAN 2012/2013

KEGIATAN KIR DALAM
PROGRAM KERJA TH

AJARAN
2012/2013

JUNI 2013
Penulisan Karya Ilmiah

4.Minggu keempat: Penda-
laman materi olimpiade
Februari 2014
1.Minggu pertama:    praktikum
2.  Minggu kedua :

pendalaman olimpiade
3. Minggu ketiga       :

pendalaman olimpiade
4.  Minggu keempat :    gali

informasi
Maret 2014
1.Minggu pertama :    Praktikum

yang tidak dilaksanakan di kelas
2.Minggu kedua:pendalaman materi

olimpiade
3.Minggu ketiga : Praktikum yang

tidak dilaksanakan di kelas
4.Minggu keempat:

Pendalaman materi olimpiade
April 2014
1.Minggu pertama :    Praktikum
yang tidak dilaksanakan di kelas

2.Minggu kedua :    Observasi
lingkungan

3.Minggu ketiga :    Penyusunan
laporan praktikum/kerja

4. Mading KIR :    Latihan
presentasi

Mei 2014
1.  Minggu pertama :    Latihan
pembuatan media tanam

2   Minggu kedua :    Membuat
kompos

3.  Minggu ketiga :    Mading
KIR

4.  Minggu keempat :    Gali
informasi bersama

Juni 2014
1.  Minggu pertama :    Fermentasi
makanan
2.  Minggu kedua :
pendalaman materi

3.  Minggu ketiga : -
4.  Minggu keempat :  Kunjugan
pembelajaran ke  tempat yang
relevan dengan kegiatan ilmiah

Program kerja ini tidak jauh berbeda dengan program
kerja kelompok ilmiah remaja di sekolah menengah
pertama pada umumnya, di Indonesia. Dari berbagai
sumber, kegiatan yang selalu ada dalam kelompok ilmiah
remaja diantaranya adalah  pendalaman konsep dengan
diskusi, merencanakan penelitian, pengamatan,
eksperimen,  dan menghasilkan karya ilmiah siswa pada
akhirnya. Sasaran  kegiatan ini untuk smp adalah siswa
kelas 7, 8 dan kelas 9 yang berminat dan peduli dengan
perkembangan ilmu dan teknologi. Latar belakang
terbentuknya KIR di sekolah pada umumnya adalah visi
dan misi sekolah  serta kebutuhan siswa. Tujuan kegiatan
KIR sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yaitu
terbentuknya pelajar yang cerdas, dan  berahlak mulia.
Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran tidak hanya
dapat dilakukan  di dalam kelas saja, tetapi dapat juga di

laksanakan di kegiatan ektra kurikuler KIR dimana
kegiatan ilmiah yang dilakukan berhubungan dengan
tingkat berpikir.

Menurut (Fisher, 2001) ada tiga kegiatan penting
berpikir dalam pembelajaran yaitu berpikir kritis, berpikir
kreatif dan berpikir dialogikal. Sementara (S. Krulik and
J. A. Rudnick, 1996) menyatakan berpikir ada dua
tingkatan yaitu berpikir tingkat rendah dan berpikir
tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi (high order
thinking) terbagi lagi menjadi berpikir kritis dan berpikir
kreatif.  Berpikir kritis misalnya memecahkan masalah,
mengambil proses terorganisasi yang melibatkan aktivitas
mental,     mengambil keputusan, analisis dan inkuiri.
Berpikir kreatif mengembangkan atau menemukan ide
dan hasil yang asli, estetis konstruktif yang berhubungan
dengan pandangan  konsep dan menekankan pada aspek
berpikir intuitif dan rasional dalam menggunakan
informasi (Haryanto, 2011)

Kegiatan kelompok ilmiah remaja seyogyanya
memungkinkan siswa dapat berpikir  kritis dan kreatif
serta memiliki keetrampilan pemecahan masalah
sehingga dapat merespon positif segala keesempatan dan
tantangan, serta mampu mengeiola resiko.
Eggen dan Kauchak dalam (Purwono, 2013)
mendeskripsikan berpikir kritia adalah proses menilai
kesimpulan berdasarkan bukti,, sedangkan  Johnson
mengatakan bahwa berpikir kritis merupakan sebuah
peoses  yang terarah dan jelas yang digunakan dalam
kegiatan mental sepertti  memcahkan masalah,,
mengambil keputusan dan menganalisa asumsi,
melakukan penelitian ilmiah.

(Ennis R. H., 1996) Bemenjelaskan bahwa bepikir
kritis  melibatkan  observasi, membuat keputusan,
merencanakan eksperimen, mengembangkan ide dan
alternatif,  tetapi untuk mencapai kemampuan tersebut di
atas memerlukan sikap berfikir kritis, yaitu jujur tentang
apa yang ditulis, dipikirkan dan dikatakan adalah benar.
Jika tidak peduli cara dengan cara memperoleh sesuatu
yang benar tersebut maka berfikir menjadi tidak fokus
dan membingungkan, serta dapat menjadi orang yang
berbahaya. Sebaliknya jika memiliki sikap berfikir kritis
maka akan menjadi orang yang bijaksana (Ennis R. H.,
1996), Indikator kemampuan berpikir kritis menurut
(Ennis R. H., 2011)

Tabel 2 Indikator berpikir kritis
Berpikir kritis Indikator
1.Merumuskan

masalah
Memformulasikan dalam bentuk
pernyataan yang memberi arah
untuk memperoleh  jawabnya

2. Memberikan
argumen

 Argumen dengan alasan yang
sesuai
 Menunjukkan perbedaan dan
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Dalam kegiatan percobaan ini, kalian akan
menyelidiki bagaimana hubungan besar dan arah
gaya tekan zat cair dalam ruang tertutup

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh besar gaya tekan terhadap
jarak pancaran air dalam ruang tertutup?

Semakin besar gaya tekan semakin besar jarak
pancaran air dalam lubang tertutup

Variabel

Variabel manipulasi : gaya tekan tangan
Variabel respon : Jarak pancaran air
Variabel kontrol : Luas lubang air, tinggi

lubang air, volume air,
jenis dan ukuran botol

Alat dan bahan

Penggaris, Botol bekas air mineral,Jarum. danAir

Buatlah 7 lubang pada bagian bawah  botol aqua
plastik dengan menggunakan jarum sama besar dan
jataknya  Masukkan air dalam botol dan tutup rapat
rapat, Peganglah bagian tengah botol dan tekanlah
pelan, sedang dan kuat.  Bagaimana pancuran air?

Berpikir kritis Indikator
persamaan

 Argumennya utuh
3.Melakukan

induksi
 Melakukan investigasi atau

pengumpulan data
 Membuat generalisasi dari data,

membuat tabel dan grafik
 Membuat kesimpulan terkait

hipotesis
4.Melakukan

deduksi
 Mendeduksi secara logis
 Kondisi logis
 Melakukan interpretasi terhadap

pertanyaan
5.Melakukan

evaluasi
 Evaluasi diberikan berdasarkan

fakta, berdasarkan prinsip atau
pedoman
 Memberikan alternatif

Berpilir kritis dapat dilatihkan sejak awal  menjadi
anggota KIR.  sehingga pada langkah  selanjutnya
menjadi terbiasa. Indikator berfikir kritis dapat dilatihkan
kepada anak sebelum mengadakan penelitian. Anak-anak
diajari menggali  masalah yaitu kesenjangan antara
kenyataan dan harapan, untuk kemudian merumuskan
masalahnya.

Jika kegiatan iti dilakukan dengan eksperimen, maka
selain merumuskan masalah juga dilatihkan juga
menyusun hipotesa dan variabel penelitian dan kemudian
merancang percobaannya. Argumentasi dibutuhkan untuk
menyusun rancangan percobaan, selanjutnya  imvestigasi
dan mengumpulkan data. membuat generalisasi data,
grafik maupun tabel  dari data yang ada. Kegiatan
selanjutnya adalah menyimpulkan untuk menjawab
hipotesa, mampu menginterpretasi hasil dan
mengevaluasinya serta memberikan alternatif tindakan
dari hasil ekperimennya.

Bepikir kritis ini dapat dilatihkan mulai dari
percobaan sederhana yang berhubungan dengan materi di
kelas yang belum dipahami.
Percobaan sederhana dari masalah yang ada di
lingkungan  juga dapat dilatihkan. Anak –anak
dibiasakan berpikir kritis, jika mula mula kesulitan maka
harus ada bantuan terlebih dulu untuk selanjutnya
bantuan itu dikurangi dan akhirnya dapat melakukan
sendiri.

Guru dapat membuat LKS sederhana, terutama untuk
perumusan masalah hipotesa dan variabel agar anak lebih
mudah memahami dan menerapkan berpikir kritisnya,
Contoh LKS sederhana tersebut seperti di bawah ini
(Gambar 2)

LKS diatas adalah LKS dengan bimbingan
penuh.   Pada kegiatan selanjutnya  bimbingan dapat di

kurangi dengan anak mengisi sendiri variabel dan
hipotesanya.    Jika anak sudah mengerti maka kegiatan
selanjutnya anak merumuskan masalah sendiri,
menyusun hipetesa dan menentukn variabel sendiri
bahkan akhirnya dapat merancang  percobaan sendiri

Gambar 2 Contoh LKS berpikir kritis

Tak kalah pentingnya adalah menganalisa,
menyimpulkan hasil. Hal ini perlu dilatihkan melalui
diskusi dan presentasi.  Kebiasaan berpikir cerdas ini
membuat anak berahlak baik dan mulia.

Menyelidiki hubungan besar dan arah
gaya tekan zat cair dalam ruang tertutup

Rancangan Percobaan
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Kreativitas memiliki empat karakteristik
1. Berpikir dan bertindak imajinatif.
2. Imajinatifnya memiliki tujuan yang jelas,
3. Prosesnya orisinil, dan
4. Hasilnya harus  memberi nilai tambah
Keempat karakteristik tersebut harus merupakan satu

kesatuan yang utuh. Jika hanya salah satu atau sebagian
saja dari keempat karakteristik tersebut maka bukanlah
kreativitas.

Bila kegiatan di KIR berusaha untuk menggali
potensi yang ada menjadi sesuatu yang baru, maka ini
adalah bentuk dari kreativitas. Pembuatan karya ilmiah
remaja   nerupakan suatu yang baru dan merupakan
kreativitas,  kreasi dalam membuat mading KIR,
merencanakan kebun obat obatan semua berawal dari
pemikiran yang kreatif.

Menurut Robert Fritz dalam (Haryanto, 2011),
perkembangan terpenting dalam masyarakat adalah
munculnya proses proses yang kreatif, tetapi ironisnya
kita kurang mampu maksimal dalam berkreativitas
karena sejak kecil kita kurang di motivasi untuk berani
kreatif. Potensi imajinatif penemuan dan kreativitas dapat
dilatihkan melalui kelompok karya ilmiah remaja.
Harapan yang diinginkan adalah apa yang  diajarkan
memberikan manfaat nyata bagi kehidupan siswa selaras
dengan perkembangan lingkungan yang terus berubah,
Karena itu pengembangan kreativitas di kelompok ilmiah
remaja, penting untuk mengembangkan kreaivitas agar
proses pendidikan memiliki relevansi tinggi dan
menghasilkan lulusan yang memiliki  kreativitas tinggi.

Dengan kemampuan berpikir kritis dalam
memecahkan masalah maka akan memunculkan hal hal
yang baru, yang imajinatif tetapi memiliki gambaran yan
jelas, atau memunculkan pemikiran kreatif. Berpikir
kreatif akan selalu meunculkan karya. Berpikir kritis dan
kreatiflah yang diperlukan dalam dunia kerja, bukan
hanya kemampuan kognitif saja, karena sikap seperti  ini
perlu diajarkan bertahun tahun.

Jika siswa memiliki sikap ini, nantinya akan mampu
mencari sendiri, memecahkan masalah, bekerja sama dan
menganalisa sebagaimana yang dibutuhkan dalam dunia
kerja. Kelompok ilmiah remaja dapat sebagai wahana
untuk menyiapkan  siswa   dan siswa yang berpotensi dan
kreatif sehingga nantinya akan  sanggup  memenuhi
dunia kerja.

C. Hasil kegiatan yang  di harapkan dari  kelompok
ilmiah remaja di sekolah.
Di dalam proses pembelajaran, keberhasilan dapat

dilihat dari hasil yang dicapai siswa.  Pada ekstra
kurikuler penilaian juga dilakukan untuk memberikan
apresiasi pada  siswa di dalam rapornya, tetapi penilaian
di ekstra kurikuler  lebih menekankan pada sikap dan

keterampilan, bukan  dengan pengukuran  dengan soal-
soal. Ekstra kurikuler sifatnya adalah pilihan bagi siswa
yang berminat,  jadi mempertahankan minat siswa untuk
tetap eksis di kelompok ilmiah remaja sudah merupakan
suatu keberhasilan, karena biasnya peminat kegiatan di
sekolah penulis lebih sedikit dibandingkan ekstra
kesenian ataupun olah raga. Jadi untuk membuat KIR
lebih menarik sehingga diminati adalah sebuah tantangan.
Inovasi diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.

Lembar observasi guru dan rubrik diperlukan untuk
mengetahui kemajuan anggota kelompok ilmiah remaja,
tetapi yang lebih penting disini adalah bagaimana siswa
bersikap ilmiah berpkir kritis serta  kreatif. Sikap sikap
itu diantaranya  jujur, selalu ingin tahu, disiplin dan
tanggung jawab. atau berahlak mulia. Hasil dari kegiatan
ini terbagi menjadi  dua yaitu  nilai proses  atau nilai
produk

Selama ini hasil yang sudah diperoleh adalah .Kulis
siswa sebagai hasil produk.  Karya tulis yang pernah
dihasilkan siswa dengan bimbingan adalah 1) Fektivitas
Lombok Kering Untuk Memberantas Hama Cabuk Putih
(2007), 2) Efektivitas Ekstrak Widuri (Callotropis
gigantea) Sebagai Insektisida Alami Pada Hama
Belalang Jenis Phlaeoba fumosa, Oxya chinensis,
Circotettix verruculatus dan Conictica saucia (2010), 3)
Pemanfaatan Limbah  Stereofoam Sebagai Lem Kayu
Dan Lem Besi( 2011),     dan 4) Pengaruh Jenis Bahan
Dasar Media Pada Pupuk Organik dengan Starter
Efektive Mikroorganisme (EM-4) terhadap Pertumbuhan
Bibit Jagung (2012).

Hasil produk yang lain diantaranya adalah
herbariumm  saat identifikasi tanaman,  dan  larutan
iodium, biuret, metelyn blue, dan daun  herbarium hasil
percobaan fotosintesis.  Hasil proses selama ini tidak
pernah terdokumentasikan tetapi  sedikit banyak
mempengaruhi sikap dan kemampuan anak.

Jika berpikir kritis dan kreatif diterapkan dengan
lebih baik lagi pada siswa  anggota kelompok ilmiah
remaja  secara konsisten, penuh dengan umpan balik,
pemantauan kemajuan kemampuan siswa maka hasil
prosesnya  diharapkan akan lebih baik lagi dan sikap
berpikir kritis akan muncul seiring dengan kemampuan
berpikir kritisnya. begitu juga akan lahir karya karya
yang lebih kreatif lagi.

Lebih jauh lagi hasil proses yang diharapkan
berkembang baik  dan menjadi potensi bagi siswa adalah
mampu bertanya, mengambil keputusan, membedakan
benar dan salah, mampu mengkomunikasikan, sopan
terampil, ulet, dan kreatif.  Jika siswa mampu bertanya
dengan baik, maka hal ini  melatihkan sikap kritis dan
mengungkapkan  pendapat, yaitu kemampuan yang
sangat penting untuk dapat berkolaborasi.  Jika siswa
mampu mengambil keputusan maka ia akan menjadi
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pribadi yang bertanggung  jawab, begitu juga jika siswa
mampu presentasi dengan baik,  merupakan kecakapan
yang diperlukan dalam komunikasi  yang dibutuhkan
nantinya.

Lebih jauh lagi ke depannya kemampuan
berargumentasi,  berpikir dan bekerja ilmiah membuat
siswa memiliki ketrampilan dan kemauan untuk
senantiasa mencari dan mencari, sehingga mampu
mengembangkan dirinya  jika memasuki situasi yang
berbeda, mampu beradaptasi dan melahirkan inovasi
inovasi  baru. atau menerapkan kemampuannya
menerapkannya pada forum ilmiah yang lebih besar dan
menghasilkan prestasi. Hal ini diharapkan juga akan
menularkan minatnya pada teman-temannya  pada
kelompok ilmiah remaja.

Hasil produk yang  dihasilan tentu saja karya ilmiah
yang lebih baik lagi, lebih bermutu dan lebih banyak lagi
karya-karya yang akan muncul dan diharapkan juga dapat
menjadi karya-karya terbaik diantara sekian banyak karya
anak bangsa. Bersama kegiatan ilmiah remaja di sekolah
diharapkan muncul siswa siswa yang cerdas dan berahlak
mulia

III. PENUTUP
A. Simpulan
1. Kegiatan kelompok ilmiah remaja diperlukan untuk

mengembangkan ahlak mulia  anak smp  agar anak
anak tidak terjerumus ke hal hal yang negatif selama
masa remajanya, disamping itu anak anak diharapkan
menjadi generasi yang mempu mengembangkan  ilmu
pengetahuaan dan teknoligi sehingga mampu bersaing
di era globalisasi  dan memiliki sikap jujur
berdasarkan keilmuan yang ditekuninya.

2. Berpikir kritis dan kreatif dapat dilatihkan melalui
kegiatan pada waktu ekstrakurikuler KIR masuk dan
melakukan eksperimen sederhana, untuk menemukan
konsep maupun  menggali potensi lokal      dari
lingkungan.  Berpikir kreatif ditujukan untuk
mendapatkan inovasi dari hasil menggali potensi lokal
menjadi sesuatu yang baru.

3. Hasil yang diharapkan dari kegiatan kelompok ilmiah
remaja adalah sikap berpikir kritis yang
mengutamakan kejujuran, serta kemampuan berpikir
kritis yang meliputi merumuskan masalah,
berargumentasi, membuat suatu keputusan, berpikir
logis dan mengevaluasi, semuanya itu adalah hasil
proses, sedangkan hasil produk berupa karya tulis
ilmiah siswa sebagai hasil dari berpikir kritis dan
kreatif.

B. Saran
1. Alangkah baiknya jika kegiatan ekstrakurikuler KIR

digalakkan di semua sekolah baik di kota maupun di

pelosok desa untuk menumbuhkan budaya cerdas dan
terciptanya  sumber daya manusia yang handal.

2. Untuk menarik minat sebaiknya kegiatan itu dibuat
bervariasi dengan studi banding di tempat tempat
ilmiah yang menginspirasi.
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LAMPIRAN
1. Pembuatan insektisida alami untuk

belalang

Bahan

Cara pembuatan

Uji coba

larutan insectisida dalam berbagai konsentrasi

2. Pembuatan pupuk organik untuk jagung

Bahan

Cara pembuatan

Hasil
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Abstrak
Telah dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 1) kemampuan berpikir kreatif ekplorasi
divergen verbal mahasiswa dalam ekpresi membuat deskripsi kreatif dan 2) menentukan level dasar
kemampuan berpikir kreatif dalam pembentukan instrumen penilaian berpikir kreatif ekplorasi
divergen verbal . Sampel penelitian adalah 20 orang mahasiswa pendidikan fisika FKIP Universitas
Mulawarman semester genap angkatan 2013-2014. Tes berpikir kreatif ekplorasi divergen verbal
terdiri dari 2 buah soal, yang meminta mahasiswa untuk membuat deskripsi dari topik yang diberikan
dalam bentuk paragraf. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berpikir kreatif ekplorasi divergen
verbal mahasiswa dalam ekpresi membuat deskripsi kreatif tergolong rendah dengan indikator 1)
jumlah kalimat yang dibuat rata-rata hanya 2,95 kalimat per mahasiswa, 2) jumlah kalimat benar
rata-rata 1,38 (47%) per mahasiswa, 3) jumlah kalimat salah 0,9 (30%) per mahasiswa dan 4) jumlah
kalimat yang tidak bisa dimengerti rata-rata 0,67 (23%) per mahasiswa. Hasil tersebut  menunjukkan
bahwa level dasar kemampuan berpikir kreatif ekplorasi divergen dalam ekpresi membuat deskripsi
kreatif memuncul 2 respon kalimat dengan benar.

Kata kunci: berpikir kreatif, ekplorasi divergen verbal, deskripsi kreatif

Abstrac

It Has been conducted research in order to know 1) the ability to think creatively exploration of
divergent verbal descriptions of students in making creative description and 2) determine the basic
level of creative thinking abilities in the formation of an assessment instrument exploration divergent
verbal creative thinking. The samples were 20 students of physics education FKIP Mulawarman, evan
semester of learning year 2013-2014. Creative exploration of divergent thinking tests of verbal
consists of 2 pieces of matter, which asks students to create a description of the topics given in the
form of paragraphs. The results show the ability of creative thinking of students in the exploration of
divergent verbal expression is low making creative description with indicator 1) the number of
sentences that made an average of only 2.95 sentences per student, 2) the number of sentences
correctly on average 1.38 (47% ) per student, 3) the amount of any sentence of 0.9 (30%) per student,
and 4) the number of sentences that can not be understood an average of 0.67 (23%) per student.
These results indicate that the basic level of creative exploration of divergent thinking skills in making
the description of creative description presenting two sentences with the correct response.

Key words: creative thinking, exploration of divergent verbal, creative description.
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PENDAHULUAN
Teori kreativitas dapat dibedakan menjadi 10

kategori, namun yang berkaitan dengan penelitian ini ada
tiga yaitu yaitu 1) teori ekonomi (economic theory), 2)
teori tahapan dan proses komponensial (stage and
componential process theory), 3) teori kognitif (cognitive
theory).   Teori ekonomi menyatakan bahwa pembentukan
ide-ide kreatif dan perilaku kreatif dipengaruhi oleh
dorongan pasar dan analisis untung rugi  Sternberg dan
Lubart dalam Kozbelt, A., (2010), menegaskan investasi
dalam prilaku kreatif.

Teori investasi kreativitas dari Sternberg dan Lubart
menyatakan bahwa orang kreatif adalah orang yang ingin
dan dapat membeli murah dan menjualnya mahal (buy
low and sell high) . Menurut teori investasi ini, kreativitas
memerlukan perpaduan dari enam sumber yang berbeda
dan terkait, yaitu kemampuan intelektual, pengetahuan,
gaya berpikir, kepribadian, motivasi dan lingkungan
(Sternberg R.J., 2006). Kemampuan intelektual terdiri
dari 1) kemampuan sintetik, yaitu melihat masalah
dengan cara-cara baru dan keluar dari ikatan berpikir
konvensional, 2) kemampuan analitik yang mengenali
mana ide-ide yang layak dan yang tidak layak, 3)
kemampuan kontektual praktis, yaitu kemampuan
meyakinkan orang lain terhadap idenya.

Teori tahapan dan proses komponensial menyatakan
bahwa proses ekpresi kreatif   melalui serangkaian
tahapan atau komponen dengan proses bisa linier bisa
tidak. Menurut Amabile, model komponensial terdiri dari
3 bagian, yaitu 1) bidang keterampilan yang relevan di
antaranya adalah pengetahuan pada bidang tertentu dan
keterampilan teknis, 2) keterampilan berpikir kreatif dan
3) motivasi. Begitupun menurut Besancon dan Lubart
dalam Baptiste, et al., (2011) sekarang ini disepakati
tidak ada kemampuan tunggal atau karakter yang menjadi
kunci kreativitas. Kreativitas melibatkan kombinasi dari
kognitif yaitu memproses informasi, konatif yaitu
kepribadian dan motivasi dan faktor emosi, yaitu sikap
yang beriteraksi dinamis dengan lingkungan dari potensi
kreatif.

Teori kognitif menyatakan bahwa proses berpikir
dalam pembentukan ide sebagai landasan bagi orang
kreatif dan pencapaiannya. Konsep intinya adalah
asosiasi yang berhubungan, berpikir divergen dan
konvergen, pengembangan kombinasi konsep, berpikir
metafora perbandingan/perumpamaan dan proses
metakognitif. Berdasarkan hal diatas, berpikir kreatif
merupakan komponen utama dalam kreativitas.

Boden (2001) mendefinisikan berpikir kreatif sebagai
kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru yang
mengagumkan dan belum dimengerti dan juga bernilai
dalam beberapa hal. Berpikir kreatif penting dalam
semua bidang dan muncul dalam unsur berikut, yaitu

motivasi, lingkungan, karakteristik seseorang dan
perbuatan. Sternberg (2006) menambahkan kemampuan
intelektual, pengetahuan dan gaya berpikir. Berpikir
kreatif adalah kemampuan untuk merumuskan kombinasi
baru dari dua atau lebih konsep yang sudah ada dalam
pikiran.

Menurut Sternberg, (2000) berpikir kreatif  bukan
apa yang diketahui seseorang tetapi bagaimana seseorang
memutuskan bagaimana menggunakannya atau
memproses apa yang mereka ketahui. Menurut teori tiga
sisi kecerdasan manusia (Triarchic Theory of Human
Intelligence) dari Sternberg (Sternberg, 2009, Moreno,
2010) kecerdasan manusia terdiri dari tiga dimensi yang
berkaitan dengan 1) analitik 2) kreatif dan 3) praktis.
Dimensi analitik adalah kemampuan berpikir abstrak dan
memproses informasi dengan menggunakan strategi
dengan memanipulasi elemen masalah atau hubungan
antar elemen seperti membandingkan, menganalisis dan
mengevaluasi. Dimensi kreatif adalah dengan melibatkan
kemampuan berkaitan dengan situasi baru secara efektif
dengan memasukkan solusi baru ke dalam proses
otomatis yang tidak memerlukan banyak usaha seperti
menemukan, membuat dan mendesain. Dimensi praktis,
yaitu kemampuan yang berkaitan dengan tugas sehari-
hari, termasuk beradaptasi dengan lingkungan atau
mengubah lingkungan seperti menerapkan dan
menggunakan.

Piirto (1998) berpendapat bahwa berpikir kreatif
dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan seperti
rumah, sekolah atau lingkungan sosial. Menurut Guilford
(1954) berpikir kreatif merupakan bagian dari berpikir
konvergen dan evaluasi. Kapasitas berpikir kreatif dinilai
dari kelancaran, keluwesan dan kekhasan penyelesaian
dari suatu masalah atau situasi.

Guilford dan Zimmerman (1956) mengusulkan
beberapa faktor yang mempengaruhi berpikir kreatif,
yaitu kognisi, memory, berpikir divergen, berpikir
konvergen dan evaluasi. Hirokawa dan Miyara dalam
Nelson dan Quick (1997) menyatakan berpikir kreatif
adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh faktor-faktor
individu yang membawanya pada produk-produk baru
dan ide-ide yang berguna.

Amabile (1996) menyatakan keterampilan berpikir
pada bidang tertentu sangat penting untuk berpikir
kreatif. Menurut Weisberg (1986) berpikir kreatif
dipercaya berasal dari proses berpikir tidak sadar Taylor
dan Getzels (1975) mengatakan bahwa kreativitas adalah
sutu proses berkembang terhadap waktu dengan ciri asli
(originality), adaptasi (adaptiveness) dan realisasi
(realization). Menurut Cropley (2001) berpikir kreatif
adalah sekumpulan faktor psikologi, yaitu kemampuan,
pengetahuan, motivasi, karakter kepribadian yang
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terbuka dan luwes yang memungkinkann individu
menjadi inovatif.

Runco (2010) menyatakan bahwa berpikir divergen
sering dihubungkan dengan potensi untuk berpikir
kreatif. Berpikir divergen merupakan proses kognitif
yang dapat membawa pada ide-ide konvensional maupun
tidak konvensional.

Menurut Diakidoy dan Spanoudis (2002) ada
hubungan yang signifikan antara faktor isi materi dan
faktor tugas terhadap kreativitas. De Bono (1990) setiap
orang tahu bahwa penilaian yang diberikan merupakan
musuh kreativitas.

Yacoob, M., (2007) menyatakan bahwa berpikir
kreatif adalah sebuah proses di otak secara keseluruhan
dan merupakan kombinasi antara berpikir konvergen dan
divergen. Proses berpikir kreatif melibatkan
pembangkitan banyak ide dan kemudian membuat
seleksi pada hal yang lebih bermanfaat, efektif agar
dihasilkan penyelesaian masalah yang dapat dilakukan.
Ahli yang mendukung pendapat ini di antaranya Vinack
(1974, 2006), Gruber dan Richard (1990), Badi dan
Tajdeen (2005), Perkin (1988), deBono (1986), Jouberr
(2001), Duffy (1998), Saaty (2001) dan Ruggiero (1988),
yang semuanya dalam Yacoob, M., (2007).

Vinac berpendapat “creavity intimately blend
realictic (objective) and autistic (subjective) process”
Pendapat ini didukung oleh Badi dan Tajdeen dan
Ruggiero yang berpendapat bahwa berpikir kritis dan
kreatif tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  Gruber dan
Richard dan Duckworth berpendapat “creative work
requires not only “the having of wonderful ideas” but the
skill and determination necessary to recognize them,
exploit them and assimilate them into valid structures”
Saaty berpendapat bahwa berpikir kreatif merupakan
kombinasi antara berpikir divergen dan konvergen.
Begitupun Duffy “in order to respond in a creative
manner to the challenges of life, one need to remove
completely the “conflict between the two modes of
thinking, between logical and intuitive” Menurutnya
berpikir kreatif harusnya melibatkan dua cara berpikir,
yaitu berpikir logis dan instuitif. Berkaitan dengan
berpikir konvergen dan divergen, Perkins
menganggapnya sebagai  “a process of search and
selection” deBono juga menyatakan yang sama dengan
istilah berpikir lateral. Begitupun  Joubert menerima
bahwa pembangkitan ide-ide dan proses seleksinya yang
terlibat dalam berpikir kreatif yang mengacu pada 5
konsep yang merupakan sifat berpikir kreatif, yaitu
menggunakan imajinasi, melakukan proses, mengejar
tujuan, mencari keaslian dan memberikan penilaian.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa berpikir
kreatif adalah sebuah pemecahan masalah kreatif yang
merupakan proses keseluruhan otak.  Pendapat ini

didukung oleh Lumsdaine dan Lumsdaine (1995), Lucas
92003), King (2003), Clegg (2000) dan Halpen (2006)
dalam Yacoob, M.,(2007).

Lumsdaine and Lumsdaine menyatakan bahwa
“creative thinking as creative problem solving are of the
opinion that this process involves collecting information
about some problem, analyzing it in order to define the
problem and understanding it” Berpikir kreatif sebagai
penyelesaian masalah kreatif yang terdiri dari
pengumpulan data pada beberapa masalah,
menganalisisnya agar dapat merumuskan masalahnya
dan memahaminya.

Begitupun Halpern menyatakan “creative thinking is
a multistage process that consists of identifying a
problem, deciding what is important about the problem,
and arriving at a novel way of solving it” Berpikir kreatif
merupakan proses banyak tahap yang terdiri dari
mengidentifikasi masalah, memutuskan apa yang penting
dari maslah dan sampai pada cara baru untuk
menyelesaikannya.

Clegg mendefinisikan berpikir kreatif sebagai proses
pemecahan masalah kreatif, jadi merupakan dari 2 bagian
otak.  Begitupun Lucas menolak anggapan bahwa
berpikir kreatif hanya proses otak kanan dan mendukung
bahwa merupakan proses keseluruhan otak.

Lubart TI, (2003) dalam Baptiste B., et. al., (2011)
menyatakan proses dasar berpikir dalam kreativitas yang
membawa pada produk kreatif terdiri dari proses
mengidentifikasi, mendefinisikan dan meredefinisi
masalah,  pengkodean selektif, berpikir divergen,
mengevaluasi ide, berpikir asosiasi dan fleksibel.

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan
bahwa berpikir kreatif adalah proses dasar berpikir dalam
kreativitas yang menghasilkan produk kreatif terdiri dari
proses mengidentifikasi, mendefinisikan dan
meredefinisi masalah, analogi, kombinasi,
membandingkan, pengkodean selektif, berpikir divergen,
berpikir konvergen, mengevaluasi ide, berpikir asosiasi
dan fleksibel.

Lubart mengelompokkan proses berpikir kreatif di
atas ke dalam empat kategori, yaitu 1) .Ekplorasi
Divergen Verbal (DV), 2) Ekplorasi Divergen Gambar
(DG), 3) Integrasi Konvergen Verbal (IV) dan 4)
Integrasi Konvergen Gambar (IG). Dalam proses kreatif,
kegiatan eksplorasi divergen dan integrasi konvergen
terjadi berulang selama sepanjang proses kreatif yang
berulang dalam bentuk yang berbeda yang dipengaruhi
oleh tugas-tugas kreatif yang diberikan dan gaya kreatif
seseorang, yang mempengaruhi hasil yang dicapai. Jenis
berpikir ekplorasi divergen ini mengacu pada proses
memperluas jangkauan jawaban permasalahan dalam
pemecahan masalah kreatif dan memasukkann faktor-
faktor seperti keluwesan, berpikir divergen, pemberian
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kode secara selektif, yang didukung oleh kepribadian
yang baik seperti terbuka terhadap pengalaman baru dan
mempunyai motivasi intrinsik.  Jenis berpikir integrasi
konvergen mengacu pada aktivitas membuat kombinasi
unsur-unsur baru dengan unsur-unsur lama yang
merupakan aspek dasar kedua dari kerja kreatif.
Kemampuan ini melibatkan melibatkan proses seperti
berpikir asosiatif, , membuat perbandingan yang selektif
dan kombinasi melalui sebuah sintesis dari berbagai
unsur yang heterogen menuju ke konvergen, selanjutnya
yang unik, hasil yang asli. Faktor konatif yang
mendukung proses ini adalah toleransi terhadap ambigu,
ketekunan, berani mengambil resiko dan motivasi
terhadap pencapaian, Baptiste B., et al., (2011).

Tulisan ini fokus pada pemaparan hasil tes berpikir
berpikir kreatif mahasiswa pada kategori berpikir
ekplorasi divergen. Tugas kreatif yang diberikan adalah
membuat deskriptif kreatif dari sebuah topik fisika yaitu
topik muatan listrik dan gaya listrik. Menurut   D’Angelo.
F.J., (1980), proses berpikir yang terlibat dalam menulis
atau membuat sebuah komposisi adalah menganalisis,
mendeskripsikan, mengklasifikasikan, memberi contoh,
mendefinisikan, membandingkan, membuat analogi,
bernarasi, menjelaskan proses dan sebab akibat. Menurut
Inman, B.A. & Gardner, R., (1979), dalam suatu tulisan
atau komposisi terdapat 4 aspek yaitu aspek deskripsi,
aspek narasi, aspek eksposisi dan aspek argumentasi.
Aspek ekposisi terdiri dari memberi contoh
(exemplification), analisis keseluruhan (analysis of
entities), analisis kelompok (analysis of classes), analisis
proses (analysis of process), analisis urutan (analysis of
sequences), perbandingan dan definisi.

Pada bagian lain Smalley,R.L. & Ruetten,
M.K.,(1986) menyatakan paragraf dapat dibedakan
menjadi 3 bagian yaitu paragraf narasi (narrative
paragraph), paragraf deskripsi (descriptive paragraph)
dan paragraf eksposisi (expository paragraph). Untuk
membahas suatu topik biasanya tidak cukup hanya dalam
satu paragraph, maka perlu ditulis dalam bentuk esay,
yaitu sekumpulan paragraf yang mengembangkan sebuah
ide sentral. Esay dapat dikelompokkan menjadi 6 jenis
yaitu 1) esay yang mengurutkan contoh-contoh (the
example essay), 2) esay tentang perbandingan dan
pertentangan (the comparison and contrast essay), 3)
esay tentang klasifikasi (classification essay), 4) esay
tentang analisis proses (the process analysis essay) dan
5) esay tentang sebab akibat (the caused and effect
analysis essay).

Hasil tes berpikir kreatif akan dijadikan dasar dalam
penentuan level dasar berpikir kreatif dalam satu
kelompok, yang selanjutnya akan digunakan sebagai

dasar menilai sejauh mana sebuah perlakuan yang
diberikan dapat meningkatkan level berpikir kreatifnya.

METODE
Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan
Fisika FKIP Universitas Mulawarman pada semester
genap 2013-2014. Sampel penelitian adalah 20 orang
mahasiswa yang telah mengikuti kuliah materi gaya listrik
mata kuliah fisika dasar. Soal tes yang diberikan sebanyak
2 soal, yaitu topik muatan listrik dan gaya listrik. Dalam
waktu 10 menit untuk masing-masing soal, mahasiswa
diminta untuk membuat deskripsi dari topik tersebut
dalam bentuk paragraf atau esay. Hasilnya diolah dengan
cara menentukan berapa jumlah kalimat deskripsi yang
dibuat, berapa jumlah kalimat yang benar, berapa jumlah
kalimat yang salah secara keilmuan dan berapa jumlah
kalimat yang tidak dapat dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Data hasil tes berpikir kreatif  ekplorasi  divergen verbal
dalam ekpresi membuat deskripsi kreatif adalah sebagai
berikut: Hasil tes soal pertama didapatkan grafik pada
gambar 1 dan 2. Hasil ini menunjukkan rendahnya
jumlah rata-rata kalimat yang dibuat mahasiswa yaitu
hanya 3,7 buah kalimat, itupun hanya 1,7 yang benar,
selebihnya adalah kalimat salah dan tidak dapat
dimengerti.
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Hasil tes  soal kedua, tidak jauh berbeda dengan hasil tes
soal kedua. Terlihat pada gambar 3 dan 4, Jumlah rata-rata
kalimat yang dibuat hanya 2,2 kalimat per mahasiswa,
dengan 1,05 kalimat benar, 0,65 kalimat salah dan 0,5
kalimat yang tidak dapat dimengerti.

Secara keseluruhan seperti yang ditampilkan pada
gambar 5 dan gambar 6, jumlah kalimat rata-rata yang
dibuat tiap mahasiswa untuk 2 soal membuat deskripsi

kreatif hanya 2,95 dengan jumlah kalimat benar 1,38 atau
47% , jumlah kalimat salah 0,9 atau 30% dan jumlah
kalimat yang tidak dapat dimengerti 0,67 atau 23%.

Berdasarkan hal dii atas dapat disimpulkan bahwa
kemampuan mahasiswa membuat deskripsi kreatif dari
sebuah topik fisika masih jauh dari yang dharapkan.
Berdasarkan hasil ini maka level dasar dari 5 level
berpikir kreatif dalam instrumen penilaian berpikir
kreatif yaitu berpikir ekplorasi divergen verbal adalah
dengan kriteria 2 kalimat benar yang diambil dari rata-
rata jumlah kalimat yang dibuat dengan jumlah kalimat
benar.
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Pada dasarnya setiap manusia mempunyai level
kreativitas masing-masing dan itu di ekspresikan dalam
bidang-bidang tertentu. Tiap orang mempunyai ekpresi
kreatif yang berbeda-beda namun  bagi mahasiswa,
akademisi membuat deskripsi kreatif merupakan bentuk
ekpresi dari pengetahuan dan kemampuan berpikir
kreatifnya. Seperti pada teori investasi, teori
komponensial dan teori kognitif,  kemampuan berpikir
kreatif dan pengetahuan adalah komponen yang utama
untuk terjadinya kreativitas. Orang yang mempunyai
pengetahuan yang baik satu bidang tentu mudah untuk
mendespkripsikan hal-hal yang terkait dengan bidang
pengetahuan yang dimilikinya. Namun  orang yang luas
pengetahuannya tidak otomatis kreatif.

Hasil  penelitian di atas menunjukkan rendahnya
kreativitas mahasiswa dalam menuliskan deskripsi topik
fisika. Hal ini bisa diakibatkan oleh  penguasaannya yang
rendah terhadap materi fisika, atau bisa juga pengetahuan
yang mereka miliki, cukup, namun  belum mempunyai
kemampuan berpikir kreatif  yang memadai. Pengetahuan
dan berpikir kreatif harus sejalan untuk menghasilkan
kreativitas. Kreativitas tiap orrang dapat ditingkatkan
melalui peningkatan kemampuan berpikir kreatif.

Salah satu penyebab yang mendasar mengapa
mahasiswa kurang kreatif adalah karena selama ini
pembelajaran yang mereka terima tidak mengembangkan
kemampuan berpikir kreatif. Pembelajaran selalu
menekankan pada aspek pengetahuan yang lebih bersifat
konvergen daripada berpikir kreatif yang bersifat
divergen. Penelitian ini merupakan dasar untuk
melaksanakan pembelajaran yang ditujukan untuk
meningkatkan hasil belajar dan berpikir kreatif. Dalam
penelitian lanjutan ini, pembelajaran berpikir kreatif
merupakan sebuah metode  pembelajaran.

Untuk dua soal yang diberikan mahasiswa hanya
membuat rata-rata 2,95 kalimat per mahasiswa, itupun
kalimat yang benar hanya 1,38 kalimat per mahasiswa
atau 47%, kalimat yang salah 0,9 kalimat per mahasiswa
atau 30% dan kalimat yang tidak bisa dimengerti 0,67
kalimat per mahasiswa atau 23%. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan berpikir kreatif selama ini belum
pernah dilatihkan atau diajarkan dalam pembelajaran di
kelas.

Membuat deskripsi kreatif dalam bentuk paragraf
atau esay topik fisika dalam penelitian ini merupakan
bentuk  ekpresi kreativitas. Proses berpikir yang terlibat
dalam menulis atau membuat sebuah komposisi adalah
menganalisis, mendeskripsikan, mengklasifikasikan,
memberi contoh, mendefinisikan, membandingkan,
membuat analogi, bernarasi, menjelaskan proses dan
sebab akibat, (D’Angelo. F.J., 1980). Hal ini sejalan
dengan proses yang terjadi saat berpikir kreatif yaitu
mengidentifikasi, mendefinisikan dan meredefinisi

masalah, analogi, kombinasi, membandingkan,
pengkodean selektif, berpikir divergen, berpikir
konvergen, mengevaluasi ide, berpikir asosiasi dan
fleksibel. Dengan demikian membuat deskripsi kreatif
membutuhkan kemampuan berpikir kreatif. Oleh karena
itu penelitian yang mengembangkan pembelajaran
berpikir kreatif harus melatihkan kemampuan-
kemampuan berpikir tersebut dengan memadukannya
dengan pengetahuan pada bidang dimana kreativitas
diekpresikan.

Sebagai dasar untuk penentuan level dasar berpikir
kreatif integrasi konvergen verbal, penelitian ini
menunjukkan bahwa level dasar berpikir kreatif ekplorasi
divergen verbal dalam membaut deskripsi kreatif adalah
memunculkan 2 kalimat benar secara sains. Jadi tidak
menjadi masalah seberapun level dasarnya, yang lebih
penting adalah peneliti mempunyai dasar untuk
menentukan kemampuan dasar berpikir kreatifnya,
sehingga memudahkan untuk melihat bagaimana
pengaruh model pembelajaran yanag diberikan nanti
untuk meningkatkan level kreativitasnya. Tentu saja
tidak hanya pada satu proses berpikir ekplorsi divergen
verbal saja, namun memasukkan kemampuan berpikir
kreatif lainnya yaitu ekplorasi divergen gambar, integrasi
konvergen verbal dan integrasi konvergen gambar.

PENUTUP
Simpulan
Hasil penelitian menunjukkan kemampuan berpikir
kreatif ekplorasi divergen verbal mahasiswa dalam
ekpresi membuat deskripsi kreatif tergolong rendah
dengan indikator 1) jumlah kalimat yang dibuat rata-rata
hanya 2,95 kalimat per mahasiswa, 2) jumlah kalimat
benar rata-rata 1,38 (47%) per mahasiswa, 3) jumlah
kalimat salah 0,9 (30%) per mahasiswa dan 4) jumlah
kalimat yang tidak bisa dimengerti rata-rata 0,67 (23%)
per mahasiswa. Hasil tersebut  menunjukkan bahwa level
dasar kemampuan berpikir kreatif ekplorasi divergen
dalam ekpresi membuat deskripsi kreatif memuncul 2
respon kalimat dengan benar.

Saran
Penelitian ini harus terus dilanjutkan untuk tiga jenis

berpikir kreatif lainnya yaitu berpikir ekplorasi divergen
gambar, integrasi konvergen verbal dan integrasi
konvergen gambar yang akan menentukan level dasar
dalam skala intrumen penilaian berpikir kreatif masing-
masing jenis.
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Abstrak

Berpikir kritis dan kreatif dapat dilatih disekolah melalui proses belajar mengajar. Proses ini
akan tergambar didalam kurikulum sekolah. Kurikulum 2013 membiasakan siswa dalam
memecahkan suatu masalah yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Untuk
mengetahui bagaimana kesiapan siswa SMA dan MA dalam rangka implementasi kurikulum
2013 hasil revisi maka perlu dilihat  bagaimana gaya berpikir kritis dan kreatif siswa tersebut,
sehingga akan lebih mudah menentukan model pembelajaran yang akan digunakan  dalam
proses belajar mengajar. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode survey.
Metode ini digunakan untuk mendapatkan data secara alamiah tanpa adanya perlakuan kecuali
dalam pengumpulan data (Sugiono,2014).  Sampel penelitian survey ada dua sekolah, pertama
SMA Negeri 2 Banjarmasin kelas XI IPA 4 dengan jumlah siswa sebanyak 33 orang. Sedangkan
yang ke dua adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin kelas XI IPA 2 orangs 35 orang.
Data diperoleh melalui instrument Tes Yanpiaw Creative-critical Styles (YCCS). Berdasarkan
hasil peneitian diperoleh bahwa siswa SMAN 2 memliki katagori gaya berpikir kreatif sebanyak
21,21%, gaya berpikir, kritis 27,27% dan gaya berpikir menengah sebanyak 51,52%, serta
siswa MAN 1 memliki katagori gaya berpikir kreatif sebanyak 17,14%, gaya berpikir, kritis
20,00% dan gaya berpikir menengah sebanyak 62,86%.

Kata kunci : Model Problem Based Learning (PBL), Mind Map, Kemampuan Pemecahan
Masalah Fisika secara Kreatif, Kemampuan  Awal

PENDAHULUAN
Manusia selalu ditantang untuk tangguh dan ulet

dalam menghadapi zaman yang selalu cepat berubah.
Ketangguhan dan keuletan belum cukup jika tidak
dibarengi dengan kemampuan memecahkan masalah.
Kemampuan tersebut menuntut adanya kemampuan
berpikir secara kritis dan kreatif. Menurut Alexander
(2007), kesuksesan hidup individu sangat ditentukan
oleh kemampuannya untuk secara kreatif
menyelesaikan masalah, baik dalam skala besar
maupun kecil. Individu yang kreatif dapat
memandang suatu masalah dari berbagai perspektif.
Cara pandang demikian memungkinkan individu
tersebut memperoleh berbagai alternatif solusi yang
sesuai untuk menyelesaikan masalah.Proses ini akan

dapat dilalui, apabila siswa terbiasa dilatih berpikir
kritis dan kreatif dalam pemecahan masalah pada
kegiatan belajar mengajar disekolah,yang pada
gilirannya akan terbiasa dengan mudah memecahkan
masalah kehidupannya dalam rangka mengantisipasi
jaman yang selalu cepat berubah.

Berpikir kritis dan kreatif dapat dilatih disekolah
melalui proses belajar mengajar. Proses ini akan
tergambar didalam kurikulum sekolah. Kurikulum
sekolah yang akan diterapkan secara keseluruhan
nantinya adalah kurikulum 2013 hasil revisi.
Kurikulum ini mengandung 5 M, mengamati (untuk
mengidentifikasi atau menemukan masalah),
merumuskan, mengajukan atau merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data berbagai teknik,
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menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengkonunikasikan konsep, hukum atau prinsip yan
ditemukan (Hosnan,2014).

Kurikulum 2013 membiasakan siswa dalam
memecahkan suatu masalah yang menuntut
kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Untuk
mengetahui bagaimana kesiapan siswa SMA dan MA
dalam rangka implementasi kurikulum 2013 hasil
revisi. Maka perlu dilihat bagaimana gaya berpikir
kritis dan kreatif siswa tersebut, sehingga akan lebih
mudah menentukan model pembelajaran yang akan
digunakan dalam proses belajar mengajar.

METODE
Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan tujuan tertentu dan
kegunaan tertentu. Metode yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah metode survey. Metode ini
digunakan untuk mendapatkan data secara alamiah
tanpa adanya perlakuan kecuali dalam pengumpulan
data (Sugiono,2014).

Sampel penelitian survey ada dua sekolah,
pertama SMA Negeri 2 Banjarmasin kelas XI IPA 4
dengan jumlah siswa sebanyak 33 orang. Sedangkan
yang ke dua adalah Madrasah Aliyah Negeri 1
Banjarmasin kelas XI IPA 2 orangs 35 orang.

Data diperoleh melalui instrument Tes Yanpiaw
Creative-critical Styles (YCCS). Instrumen ini
memiliki kemampuan untuk mengetahui gaya
berpikir kritis dan kreatif seseorang. Mengetahui
gaya perpikir akan membantu dalam mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan pemikiran (chua, 2004).
Instrumen ini sudah distandarkan dengan instrumen
berpikir kristis dan berpikir kreatif lainnya seperti;
Berpikir Kritis Watson – Glaser dan Tes Berpikir
Kreatif Torrance (TTCT).

Penentuan skor Tes Yanpiaw Creative-critical
Styles berdasarkan poin total lingkaran dibagi
dengan jumlah lingkaran. (Bukan jumlah item soal )

Letakkan sebuah pensil di Garis Nilai pada
indikator penilaian YCREATIVE-CRITICALS sesuai
nilai yang diperoleh. Kemudian Gambar garis lurus
vertikal melewati garis Pikiran Kreatif dan Pikiran
Kritis. Bagian (A, B, C, D, E) dibawah garis
mengindikasikan pola berpikir yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh dan

dikumpulkan kemudian dihitung berdasarkan rumus
Yan Piaw maka diperoleh data pada lampiran1. Data
tersebut dapat diolah sebagai berikut:
Tabel 1. Data Gaya Berpikir Kritis dan Berpikir
Kreatif Siswa SMAN 2 Banjarmasin

Kriteria
Kualifikasi

gaya
berpikir

Range Skor Prosentasi

A

Berpikir
Kreatif
Superior

Range Skor 0%

B
Berpikir
Kreatif

1,00
–
2,00

21,21 %

C
Berpikir
menengah

2,01 – 4,50 51,52%

D
Berpikir
Kritis

4,51 – 5,50 27,27%

E
Berpikir
Kritis
superior

5,51 – 8,00 0%

Berdasarkan tabel di atas berpikir kreatif dan
kritis superior 0% ini menunjukkan bahwa siswa
belum mampu belajar cepat dan efektif melalui
pendekatan kreatif dan kritis. Siswa yang mampu
berpikir kreatif hanya 21,21% dan ini menunjukkan
bahwa hanya 21,21% siswa yang mampu belajar
dengan pendekatan kreatif. Menurut Yan Piaw
(2004) kondisi ini jika kemampuan berpikir kritisnya
ditingkatkan maka kemampuan memecahkan
masalahnya meningkat dua kali lipat. Siswa yang
berpikir kritis sebanyak 27,27%, siswa ini
mempunyai kemampuan memecahkan masalah tetapi
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kreatifitasnya perlu dilatih terus menerus agar
kualitas berpikirnya lebih sempurna.

Siswa yang berpikir menengah 51,52% bararti
ada 51,52%  siswa yang dalam berpikirnya atau
memecahkan masalah menggunakan otak
menyeluruh baik otak kanan maupun otak kiri,
namun kemmampuan berpikir kreatif dan berpikir
kritisnya perlu ditingkatkan terus menerus.
Kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi siswa
merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan
karena keduanya merupakan ranah dari otak kiri dan
otak kanan (otak gobal)  yang bekerja saling
melengkapi satu sama lain dalam rangka menciptakan
siswa yang cerdas dari segi intelegensi, kreativitas,
emosional maupun spritual (Jensen, 2008)

Tabel 2. Data Gaya Berpikir Kritis dan Berpikir
Kreatif Siswa MAN 1 Banjarmasin

Kriteria
Kualifikasi

gaya
berpikir

Range Skor Prosentasi

A

Berpikir
Kreatif
Superior

1,00
–
2,00

0%

B
Berpikir
Kreatif

2,01 – 4,50 17,14 %

C
Berpikir
menengah

4,51 – 5,50 62,86%

D
Berpikir
Kritis

5,51 – 8,00 20,00%

E
Berpikir
Kritis
superior

8,01 – 9,00 0%

Berdasarkan tabel di atas berpikir kreatif
dan kritis superior 0% ini menunjukkan bahwa siswa
belum mampu belajar cepat dan efektif melalui
pendekatan kreatif dan kritis. Siswa yang mampu
berpikir kreatif hanya 17,14% dan ini menunjukkan
bahwa hanya 17,14% siswa yang mampu belajar
dengan pendekatan kreatif. Menurut Chua, (2004)
kondisi ini jika kemampuan berpikir kritisnya
ditingkatkan maka kemampuan memecahkan
masalahnya meningkat dua kali lipat. Siswa yang
berpikir kritis sebanyak 20,00%, siswa ini
mempunyai kemampuan memecahkan masalah tetapi
kreatifitasnya perlu dilatih terus menerus agar
kualitas berpikirnya lebih sempurna.

Siswa yang berpikir menengah 62,86% bararti
ada 62,86%  siswa yang dalam berpikirnya atau
memecahkan masalah menggunakan otak
menyeluruh baik otak kanan maupun otak kiri,

namun kemampuan berpikir kreatif dan berpikir
kritisnya perlu ditingkatkan terus menerus. Hal ini
sesuai dengan pendapat Johnson (2008) bahwa
kemampuan berpikir kritis dan kreatif bagi siswa
merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan
karena keduanya merupakan ranah dari otak kiri dan
otak kanan (otak gobal)  yang bekerja saling
melengkapi satu sama lain dalam rangka menciptakan
siswa yang cerdas dari segi intelegensi, kreativitas,
emosional maupun spritual.

Jika dibandingkan antara tabel 1 dan 2
kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa SMAN
2 lebih besar dibandingkan kemampuan berpikir
kritis dan kreatif siswa MAN1. Berdasarkan survey
dilapangan hal ini terjadi karena pertama;
masukannya yang berbeda siswa SMAN 2 berasal
dari siswa yang sekolah menengahnya sudah
berkualitas dan memiliki NEM yang lebih tingggi
tingkatannya dibandingkan MAN 1, sehingga besar
pengaruhnyai dalam proses berpikir. Ke dua; sarana
prasarana yang dimiliki sekolah tersebut berbeda
kelengkapanya contohnya laboratorium, labortorium
SMAN 2 lebih sering digunakan untuk praktikum
sehingga lebih mampu melatih siswa berpikir kritis
dan kreatif. Berdasarkan kedua data di atas
SMAN 2 memiliki  51,51% dan MAN 1 memiliki
62,86% sehingga lebih dari 50% siswa memiliki
berpikir menengah artinya tidak terlalu kritis maupun
kreatif walaupun siswa sudah mampu memanfaatkan
otak global dalam berpikirnya. Untuk
menindaklanjuti hal tersebut, pertama perlu
diterapkan kurikulum yang mampu melatih
keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kurikulum
tersebut tidak lain adalah kurikulum 2013 yang
direvisi. Menurut Hosnan (2014) kurikulum tersebut
telah memuat strategi saintifik dalam proses
pembelajarannya yaitu siswa secara aktif
mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui
tahapan-tahapan mengamati (untuk mengidentifikasi
atau menemukan masalah), merumuskan,
mengajukan atau merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data berbagai teknik, menganalisis
data, menarik kesimpulan dan mengkonunikasikan
konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Kedua
diperlukannya model pembelajaran yang mampu
melatih berpikir kritis dan kreatif yang sifatnya lebih
komprehensip.

PENUTUP
SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
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1. Siswa SMAN 2 memliki katagori gaya berpikir
kreatif sebanyak 21,21%, gaya berpikir

2. kritis 27,27% dan gaya berpikir menengah
sebanyak 51,52%.

3. Siswa MAN 1 memliki katagori gaya berpikir
kreatif sebanyak 17,14%, gaya berpikir

4. kritis 20,00% dan gaya berpikir menengah
sebanyak 62,86%.
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Abstrak

Telah dilakukan  penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kecenderungan  self regulated learning
siswa dalam  menyelesaikan masalah atau tugas pada proses pembelajaran IPA. Skala self regulated
learning (SSRL) diadaptasi dari Toering, et al. (2012) yang terdiri atas enam kategori yaitu planning
(perencanaan), self-monitoring , effort (usaha), self-efficacy, evaluation (evaluasi) dan reflection
(refleksi). Hasil analisis data menunjukkkan bahwa dari keenam kecenderungan self regulated
learing siswa berkisar pada rentang 51% - 64 %. Beberapa pernyataan yang merupakan bagian
kategori SSRL  terendah pada hasil kecenderungan self regulated learing di antaranya: (1)
kecenderungan siswa memahami masalah yang akan diselesaikan; (2) kecenderungan siswa
mengecek ketelitian dalam menyelesaikan masalah atau tugas; (3) kecenderungan siswa saat
menyelesaikan tugas/masalah  sulit; (4) kecenderungan siswa menekuni sesuatu tugas atau masalah yang
sulit; (5) kecenderungan siswa mengecek penyelesaian tugas atau masalah apakah telah sesuai
dengan prosedur yang benar; (6) kecenderungan siswa menilai pengalaman sebelumnya dalam
menyelesaikan tugas atau masalah sehingga dapat belajar dari pengalaman sebelumnya

Kata kunci: Self regulated learning, Pemecahan Masalah, Konsep IPA

Abstract

It has been done a research goal to describe the tendency of students' self-regulated learning in problem
solving  or task in the process of learning science. Self-regulated learning scale (SSRL) is adapted from
Toering, et al. (2012) which consist of six categories: planning, self-monitoring, effort, self-efficacy,
evaluation and  reflection. The results of data analysis to showed that six  tendency of self-regulated
learning students that is 51%  to  64%. Some statements are part category lowest of SSRL in the tendency
of self-regulated  learning results, they are include in: (1) tendency of  students to understand the problem
to be solved; (2) tendency of students to check accuracy in  problem solving or task; (3) tendency of
students when finishing tasks/problems difficult; (4)  tendency of students to diligent is a difficult task or
problem; (5) tendency of students to check the completion of a task or problem whether in accordance
with right procedures; (6) tendency of students to assess their previous experience in finishing a task or
problem so they can learn from the previous experiences.

Keywords: Self-regulated learning, problem solving, concept science
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PENDAHULUAN
Keberhasilan siswa saat belajar tidak hanya

ditentukan oleh faktor guru dan lingkungan belajar tetapi
juga dipengaruhi oleh faktor dari diri siswa sendiri. Salah
satu faktor dalam diri siswa adalah bagaimana siswa
mengatur dirinya dalam pembelajaran, istilah ini lebih
dikenal dengan self regulated learning. Tiga komponen
utama self regulated learning yaitu: kognisi, metakognisi
dan motivasi. Untuk kategori kognisi terdiri atas strategi
sederhana, pemecahan masalah dan berpikir kritis; untuk
kategori metakognisi terdiri atas: pengetahuan kognisi
dan regulasi kognisi; sementara kategori motivasi terdiri
atas kepercayaan diri dan epistemology.  Pembelajaran
mandiri mengacu pada kecenderungan seseorang
memahami dan mengendalikan lingkungan belajar
(Schraw, Crippen, & Hartley, 2006). Dalam
menyelesaikan masalah dan tugas-tugas tidak hanya
melibatkan siswa pada kegiatan kognitif saja, misalnya,
mengaktifkan struktur kognitif yang ada atau mengatur
informasi baru, siswa juga harus dapat menetapkan
tujuan yang spesifik, merencanakan kegiatan, memantau
kinerja selama pemecahan masalah, dan mengevaluasi
efisiensi dari tindakan yang dilakukan (Ifenthaler, 2012).

Pajares (Ahmad, 2012) merekomendasikan kepada
guru untuk mencari tahu sampai sejauh
mana siswa percaya diri dalam merumuskan dan
mengikuti strategi pengaturan diri (self regulerate). Jika
diperlukan guru dapat mencoba
dan memodifikasi persepsi siswa. Self regulated adalah
kemampuan seseorang untuk mengontrol kegiatan
kognitif yang mendasari proses eksekutif  terkait dengan
metakognisi (Caliskan dan Selsuk, 2010).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Woolfolk (2007)
guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan self
regulated learning dengan melibatkannya dalam
menetapkan kriteria untuk mengevaluasi proses dan
produk belajarnya dan memberikan kesempatan untuk
menilai dengan menggunakan standar itu. Self regulated
learning juga membantu bekerja kolaboratif dengan
sesama teman dan mencari umpan balik dari siswa.
Berbagai penelitian dalam pendidikan, diantaranya yang
dilakukan oleh Zimmerman dan Risemberg (Sungur &
Tekkaya, 2006) menunjukkan bahwa keyakinan dan
kesadaran untuk menjadikan siswa menjadi pebelajar
yang bebas sangat berhubungan dengan peningkatan
mutu akademis. Demikian juga hasil penelitian yang
dilakukan oleh Caliscan dan Selcuk (2010) ada hubungan
yang signifikan antara prestasi akademik siswa dengan
penggunaan strategi self regulated dalam memecahkan
masalah fisika.

Pandangan tersebut mampu memberikan peningkatan
pada proses belajar mengajar dalam kelas dan faktor-
faktor kontekstual lainnya yang secara meyakinkan akan
berpengaruh pada pembelajaran dan motivasi siswa. Hal
ini berarti guru harus memperhatikan usaha strategi siswa
untuk mengatur prestasi dan proses-proses yang terjadi
dalam belajarnya. Proses-proses regulasi-diri dan
kepercayaan yang terfokus pada penelitian sistematis
tentang variabel yang mempengaruhi belajar berdasar
regulasi-diri pada siswa. Model self regulated learning
didasarkan pada pendapat bahwa pembelajar adalah

agents. Agency adalah kapasitas untuk
mengkoordinasikan berbagai keterampilan belajar,
motivasi dan emosi untuk mencapai tujuan. Self
regulated learners menerapkan agency ketika siswa
terlibat dalam siklus empat tahap utama: menganalisis
tugas pembelajaran, menetapkan tujuan, dan merancang
rencana, menerapkan taktik dan strategi, dan meregulasi
pembelajaran (Woolfolk, 2007). Lebih lanjut Woolfolk
menjelaskan bahwa guru dapat membantu atau berbagi
kontrol tentang kemandirian siswa dengan memberikan
pilihan pada langkah-langkah yang dapat ditempuh siswa
dalam memecahkan masalah atau tugas yang ada.

Keterampilan pemecahan masalah merupakan salah
satu keterampilan berpikir tingkat tinggi yang termasuk
dalam tujuan utama dalam pembelajaran di abad 21.
Hasil penelitian tentang  pemecahan masalah pada
konsep kalor yang dilakukan penulis (Odja dkk, 2014)
menemukan bahwa secara umum skor rata-rata
keterampilan pemecahan masalah siswa SMP di salah
satu sekolah di kabupaten Bone Bolango dikategorikan
rendah dengan persentase penguasan keterampilan
pemecahan sebesar 21, 5%.  Sementara penelitian
sebelumnya oleh Haryanto (2006) yang melibatkan  645
siswa SMP dan SMA di salah satu kota di Indonesia
menemukan sebanyak 92, 1 %  siswa memiliki
kemampuan pemecahan masalah fisika yang termasuk
dalam kategori rendah. Beberapa kondisi pembelajaran
saat ini yang perlu diperbaiki menurut kemdikbud (2012)
diantaranya proses pembelajaran berpusat pada guru  dan
berorientasi pada buku teks. Pembelajaran belum
diorientasikan kepada siswa untuk melakukan kegiatan
pembelajaran yang diorirntasikan pada kegiatan
kemandirian siswa dalam menyelesaikan tugas atau
masalah.  Seperti yang telah diuraikan di atas  bahwa
pemecahan masalah berhubungan dengan self regulated
learning sehingga perlu mengetahui kecenderungan self
regulated learning siswa dalam pembelajaran khususnya
pembelajaran IPA.

Masalah atau tugas dalam pembelajaran IPA
berhubungan dengan fenomena alam (real) baik yang
disajikan melalui observasi langsung atau melalui
observasi pada kegiatan laboratorium. Hakikat IPA
menurut  Trowbridge & Bybee  (Sudiatmika, 2010)
menyatakan IPA sebagai representasi hubungan dinamis
yang menyakut tiga hal utama, yaitu “body of scientific
knowledge, the values of science, and methods and
prosesses of science”. Sebagai body of scientific
knowledge, IPA merupakan produk dari hasil interpretasi
hakikat alam, sebagai the values of science, IPA
mengandung nilai-nilai yang berhubungan dengan
tanggung jawab moral, sebagai methods and prosesses of
science, IPA merupakan proses menggunakan metode-
metode sains untuk melakukan penyelidikan ilmiah guna
memperoleh produk sains. Pemecahan masalah yang
disajikan ini dalam pembelajaran membutuhkan
kecenderungan self regulated learning siswa  sehingga
akan terrcipta pembelajaran yang akan lebih berorientasi
pada siswa.
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif yang

bertujuan menggambarkan secara cermat dan sistematis
mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Jenis
penelitian digunakan untuk mengambarkan
kecenderungan self regulated learning siswa yang terdiri
atas: planning (perencanaan), self-monitoring), effort
(usaha), self-efficacy, evaluation (evaluasi) dan
reflection (refleksi).

Instrumen tes dalam penelitian ini diadaptasi
dan disesuaikan dari skala self regulated learning
(SSRL) yang disusun oleh Toering, Elferink-Gemser,
Jonker, van Heuvelen, & Visscher (2012). Beberapa
alasan pemilihan SSRL oleh Toering, Elferink-
Gemser, Jonker, van Heuvelen, & Visscher: (1) Skala
yang disusun berhubungan dengan tugas dan
pemecahan masalah sesuai dengan tujuan penelitian;
(2) Skala yang disusun dikhususkan untuk remaja
diusia antara 11-17 tahun, hal ini sesuai subjek
penelitian pada siswa SMP. Skala self regulated
learning terdiri dari 50 item dengan rincian:
planning, 9 item; self-monitoring (8 item), effort 10
item;, self-efficacy 8 item; evaluation 8 item dan
reflection 5 item.

Pada penelitian ini,  subjek penelitian adalah  siswa
SMP pada salah satu SMPN di Kab. Bone Bolango
Propinsi Gorontalo kelas VII, VIII dan IX. Siswa yang
menjadi subjek dalam penelitian yang terpilih  sebanyak
32 orang siswa. Kecenderungan self regulated learning
dalam siswa dipersentasikan atas enam kategori seperti
yang disebutkan di atas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Proses penjaringan data diawali dengan

mengadaptasi dan menyesuaikan skala self regulated
learning selanjutnya dilanjutkan dengan pengambilan
data dengan menggunakan skala  self regulated learning
pada siswa menjadi subjek penelitian.  Adapun hasil
analisis data ditunjukkan  seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Persentase Kecenderungan Self Regulated
Learning Siswa SMP Pada Pemecahan Masalah
Konsep-Konsep  IPA

No

Skala Self Regulated
learning Pemecahan Masalah

Pada Konsep-Konsep IPA

Persen
tase Rata-

Rata
1 Planning (perencanaan) 57
2 Self-monitoring 64
3 Effort (usaha), 60
4 Self-efficacy 53
5 Evaluation (evaluasi) 57
6 Reflection (refleksi) 51

Dari tabel skala self regulated  learning di atas,
persentase rata-rata kecenderungan self regulated
learning siswa berada pada antara 51% - 64%.  Jika
ditinjau dari  tiap item pernyataan yang memiliki
persentase terendah diantaranya: (1) planning
(perencanaaan), persentase kecenderungan siswa
memahami masalah sebelum menyelesaikan tugas

sebesar 49 %; (2) self monitoring, persentase
kecenderungan siswa mengecek ketelitian (akurasi)
dalam menyelesaikan masalah atau tugas dan mengetahui
seberapa banyak masalah atau tugas yang diselesaikan
sebesar 55 %; (3) effort (usaha), persentase
kecenderungan siswa saat menyelesaikan tugas/masalah
sulit  sebesar 49%; (4) self efficacy, kecenderungan siswa
menekuni sesuatu tugas atau masalah yang sulit sebesar
48%; (5) Evaluation (evaluasi), kecenderungan
siswa mengecek penyelesaian tugas atau masalah
apakah telah sesuai dengan prosedur yang benar
sebesar 51%; (6) Refleksi, kecenderungan siswa
dalam menilai pengalaman sebelumnya saat
menyelesaikan tugas atau masalah sehingga tidak
dapat belajar dari pengalaman sebelumnya sebesar
45%.

Sementara untuk item pernyataan dengan
persentase tertinggi diantaranya: (1) planning
(perencanaaan), kecenderungan siswa untuk memikirkan
langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah atau
tugas sebesar 71 %; (2) self monitoring, kecenderungan
siswa dalam memperbaiki kesalahan saat  menyelesaikan
masalah atau tugas sebesar 0,75%; (3) effort (usaha),
kecenderungan  siswa  melakukan pekerjaan tambahan
agar dapat belajar lebih banyak sebesar 69%; (4) self
efficacy, kecenderungan siswa  melakukan berbagai cara
jika ada yang tidak sependapat dengannya disaat
menyelesaikan tugas atau masalah sebesar 58%; (5)
Evaluation (evaluasi), kecenderungan siswa dalam
mengecek dan memeriksa kembali apakah  penyelesaian
benar sebesar 66%.; (6) Refleksi, kecenderungan
siswa dalam berpikir tentang masa lalu untuk
memperoleh ide-ide baru sebesar 55%.

Dari hasil analisis data self regulated learning di
atas, jika dihubungkan dengan proses pemecahan
masalah maka terdapat beberapa hubungan antara
kecenderungan self regulated learning dan pemecahan
masalah. Hal ini sesuai yang dinyatakan Ifenthaler (2012)
dimana dalam proses pemecahan masalah tidak hanya
melibatkan proses kognitif tetapi melibatkan juga proses
pengaturan diri (self regulated) siswa. Docktor (2009)
ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan
pemecahan masalah antara lain: pertama faktor internal
yang terdiri atas perbedaan kemampuan dan disposisi
(kecenderungan ) berpikir antara individu, kedua faktor
terdiri atas konteks sosial diantaranya teman, sebaya dan
bahasa. Self regulated learning termasuk faktor internal
dalam diri siswa. Menurut psikolog kognitif Mayer
(Solaz et.al, 2007) proses pemecahan masalah memiliki
dua langkah, representasi masalah dan solusi
masalah. Lebih lanjut pemecahan masalah dikembangkan
dalam beberapa langkah seperti yang dinyatakan
sementara  dalam penelitian: Ge (2001); Bixler (2007)
dan Bulu & Pedersen (2010) terdiri atas: representasi
masalah, mengembangkan solusi masalah, justifikasi
untuk solusi, Evaluasi/monitoring solusi.

Secara umum langkah-langkah pemecahan masalah
mempunyai hubungan dengan kategori self regulated
learning. Tahapan representasi masalah berhubungan
dengan kegiatan mengidentifikasi masalah dan pencarian
informasi yang berhubungan dengan masalah. Tahapan
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ini berhubungan dengan kategori perancangan pada skala
self regulated learning, siswa yang memiliki
kecenderungan perancangan pada self regulated learning
yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk bertanya
pada dirinya apakah masalah dan tujuan dari tugas yang
akan diselesaikan. Pada penelitian ini diperoleh gambaran
bahwa salah satu item kategori perencanaan  memiliki
persentase terendah yaitu kecenderungan dalam
memahami masalah sehingga akan mempengaruhi
kemampuan menyelesaikan masalah.

Sementara untuk mengembangkan solusi masalah
dan membuat justifikasi untuk solusi berhubungan
dengan kegiatan memilih, mengembangkan solusi dan
pemberian penjelasan dari pemilihan solusi yang
ditempuh. Kegiatan ini  membutuhkan usaha yang tekun
baik masalah mudah atau sulit. Hasil analisis data
menunjukkan siswa memiliki cenderung untuk menyerah
pada saat menyelesaikan masalah atau tugas yang sulit.
Masalah-masalah IPA berhubungan dengan kemampuan
menginterpretasi fenomena alam yang dapat dilakukan
secara langsung, melalui kegiatan laboratorium. Semakin
siswa diberi kesempatan berlatih menyelesaikan masalah-
masalah yang berhubungan dengan konsep-konsep IPA,
semakin banyak pengalaman siswa dalam menghadapi
masalah baik yang dilakukan secara langsung di
laboratorium atau di kelas. Kategori self regulated
learning yang berkaitan dengan langkah-langkah
pemecahanan masalah yaitu self-monitoring, effort,
self-efficacy, reflection. .

Tahap akhir pemecahan masalah  adalah   evaluasi
solusi, kegiatan ini  berhubungan  dengan kegiatan
diantaranya: (1) membahas seluruh langkah pemecahan
masalah yang dilakukan sebelumnya; (2) kendala dari
langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh; dan (3)
memberikan alternatif solusi lainnya. Kegiatan evaluasi
solusi berhubungan dengan kategori evaluasi pada skala
self regulated learning. Hasil analisis data penelitian
menunjukkan kecenderungan siswa mengecek
penyelesaian tugas atau masalah apakah telah sesuai
dengan prosedur yang benar termasuk dalam
kategori terendah.

Analisis data, kajian teoritik data penelitian
sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara
pemecahan masalah dengan kecenderungan self
regulated learning siswa. Hasil penelitian perlu
adanya tindak lanjutan baik untuk perbaikan
penelitian kedepan dan untuk rekomendasi
pengguna hasil penelitian seperti guru dan praktisi
pendidikan. Beberapa hal yang menjadi
keterbatasan dalam penelitian ini diaantaranya: (1)
data kecenderungan self regulated learning dan
pemecahan masalah diperoleh secara terpisah jadi
tidak dapat diperoleh nilai korelasi secara statistik;
(2) data kecenderungan self regulated learning
hanya diperoleh melalui angket saja tidak diikuti
dengan penjaringan data melalui cara lainnya seperti
wawancara.

PENUTUP
Simpulan

Dari uraian mengenai analisis kecenderungan self
regulated learning siswa pada pemecahan masalah
konsep-konsep IPA, beberapa hal yang dapat
disimpulkan  diantaranya:

1. Persentase rata-rata kecenderungan self regulated
learning siswa berada pada rentang 51-64 persen dengan
persentase tertinggi kategori self monitoring dan terendah
refleksi.

Beberapa pernyataan dengan persentase terendah
diantaranya yaitu kecenderungan siswa dalam
memahami masalah, kecenderungan siswa menyelesaikan
dan menekuni tugas/masalah yang sulit, kecenderungan
siswa dalam mengecek penyelesaian tugas sesuai
prosedur, kecenderungan siswa dalam belajar dari
pengalaman sebelumnya dalam memecahkan
masalah.

2. Dari hasil analisi data, penelitian sebelumnya, dan kajian
teoritik menunjukkan bahwa ada hubungan antara
kecenderungan self regulated learning dengan
keterampilan pemecahan masalah pada konsep-konsep
IPA.
Saran dan  rekomendasi

1. Keterbatasan penelitian ini menganalisis hubungan self
regulated learning dan pemecahan masalah pada konsep
IPA secara parsial. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan
untuk menganalisis hubungan  secara langsung antara
kecenderungan self regulated learning dengan
pemecahan masalah IPA ( fisika, kimia dan biologi).

2. Guru IPA sebaiknya mengorientasikan strategi self
regulated learning pada proses pembelajaran.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian tentang analisis keterampilan proses sains siswa siswa SMK Madina
Samarinda kelas XI TKJ pada sub pokok bahasan faktor-faktor yang mempengarui laju reaksi saat
kerja di laboratorium. Sampel penelitian adalah siswa SMK Madina Samarinda Kelas XI TKJ. Teknik
pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar kerja siswa dan observasi untuk melihat
kegiatan siswa selama praktikum.  Kemudian skor dari jawaban di lembar kerja siswa dianalisis dan
mengubah skor ini menjadi tingkat persentase untuk mendapatkan keterampilan proses sains siswa.
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada materi
faktor yang mempengahui laju reaksi siswa SMK Madina Samarinda kelas XI TKJ memiliki
keterampilan proses sain adalah; 1) keterampilan observasi dikategorikan sangat baik yakni sebesar
85,86%, 2) keterampilan berkomuikasi  dikategorikan baik yakni sebesar 78,65%, 3) keterampilan
menyimpulkan  83,25 % termasuk kategori Sangat baik.

Kata kunci: Keterampilan Proses Sains, Faktor-faktor Yang Pengaruh Laju Reaksi, Praktikum

Abstract

Has conducted research on the analysis of students' science process skills of vocational students of
class XI TKJ Madina Samarinda on the subject of sub-factors that influence the reaction rate when
working in the laboratory. Samples were students of Class XI SMK Madina Samarinda TKJ. Data
collection techniques in this study using student worksheets and observation to see the activities of the
students during the practicum. Then scores of answers in student worksheets analyzed and transform it
into a level percentage score to get the science process skills of students. Based on the results of the
study, data analysis and discussion, it can be concluded that the material factors mempengahui
reaction rate Madina Samarinda vocational students of class XI TKJ science process skills are; 1)
categorized excellent observation skills which amounted to 85.86%, 2) good categorized berkomuikasi
skills which amounted to 78.65%, 3) 83.25% concluded skills Excellent category.

Keywords: Science Process Skills, Factors That Influence The rate of reaction, Practicum
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PENDAHULUAN
Mata pelajaran kimia merupakan mata

pelajaran yang sulit dipahami, oleh karenanya tidak
cukup hanya menggunakan model pembelajaran
konseptual. Pembelajaran kimia perlu pendekatan dan
metode pembelajaran tidak hanya pemahaman konsep
belaka namn dituntut untuk mengembangkan
keterampilan.

Pendekatan Keterampilan proses dinilai efektif
untuk mengembangkan keterampilan, kecakapan dan
kreativitas siswa. Keterampilan proses sains pada
penelitian ini meliputi keterampilan observasi,
keterampilan berkomunikasi dan keterampilan
menyimpulkan siswa. Keterampilan observasi meliputi
penggunaan alat indera sehingga siswa dapat
mengumpulkan fakta-fakta yang relevan.  Keterampilan
berkomunikasi siswa harus dilatih untuk mampu
mengungkapkan hal-hal yang telah ia amati dengan alat
inderanya. Keterampilan menyimpulkan siswa
diharapkan mampu membuat kesimpulan berdasarkan
tujuan praktikum dan yang telah diamati melalui
pancainderanya.

Metode Praktikum merupakan salah satu
metode yang dapat digunakan dalam upaya meningkat
kan kualitas keterampilan proses sains.oleh Karena
itu, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui
efektifitas metode praktikum terhadap pengembangan
keterampilan siswa dengan memastikan keaktifan
siswa dalam menggunakan keterampilan observasi dan
keterampilan berkomunikasinya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya pada
siswa kelas XI IPA MAN 2 Samarinda tahun ajaran
2011/2012 pada pokok bahasan koloid, hasil penelitian
pada keterampilan proses sains pada keterampilan
observasi termasuk baik, keterampilan
mengkomunikasikan termasuk  baik, keterampilan
menyimpulkan termasuk kategori kurang.

Berdasarkan uraian diatas perlu adanya penelitian
lebih lanjut untuk melihat sejauh mana efektifitas
keterampilan proses sains pada saat praktikum pokok
bahasan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi
sehingga siswa diharapkan siswa memiliki
keterampilan-keterampilan sains yaitu meliputi
keterampilan observasi, keterampilan
mengkomunikasikan dan keterampilan menyimpulkan.

METODE
Penelitian yang berjudul analisis

keterampilan proses sains siswa siswa SMK Madina
Samarinda kelas XI TKJ pda sub pokok bahasan factor-
faktor yang mempengarui laju reaksi pada saat
praktikum disusun dengan 3 tahap yaitu tahap persiapan,
tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Penelitian ini
dilaksanakan di SMK Madina dengan populasi seluruh

siswa SMK Madina dan sampel yang digunakan adalah
kelas XI TKJ.

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan lembar kerja siswa dan observasi untuk
melihat kegiatan siswa selama praktikum.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan  untuk
menganalisis data meliputi:
1. Memberikan skor mentah terhadap setiap

jawaban yang diberikan siswa
2. Mengubah skor mentah kedalam persentase
3. Menentukan nilai rata-rata yang diperoleh siswa

pada setiap sub keterampilan observasi,
keterampilan berkomunikasi dan keterampilan

4. Menentukan kategori kemampuan berdasarkan
skala kategori kemampuan.

Tabel 1. Kategori Tingkat Kemampuan

Nilai
Siswa

Tingkat
Keterampilan
Proses Sains

81-100 Sangat baik
61-80 Baik
41-60 Cukup
21-40 Kurang
< 20 Sangat Kurang

5. Menentukan persentase jumlah pada setiap
kategori kelompok (atas, sedang dan bawah)
untuk masing-masing kategori kemampuan
pada masing masing sub keterampilan.
Tabel 2. Tafsiran Presentase Sebaran Siswa

Presentase(%) Tafsiran Kualitatif

0 Tidak Ada
0 – 25 Sebagian Kecil

26 – 49 Hampir Separuhnya
50 Separuhnya

51 – 75 Sebagian Besar
76 – 99 Hampir seluruhnya

100 Seluruhnya

6. Menafsirkan nilai-nilai pada setiap kategori
berdasarkan harga persentase.

7. Menggabungkan hasil analisis jawaban lembar
kerja siswa.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

keterampilan observasi, keterampilan
berkomunikasi dan keterampilan menyimpulkan
siswa SMK Madina Samarinda kelas XI TKJ dalam
sub pokok materi faktor-faktor yang mempengaruhi
laju reaksi pada saat praktikum.  Adapun data yang
diperoleh dari  penelitian secara ringkas disajikan
pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kemampuan Dasar Pada Keterampilan
Proses Sains Siswa Dalam Praktikum Setiap
Praktikum

No Kemampuan
Dasar

Prak.
1 Ket. Prak. 2 Ket. Prak. 3 Ket. Prak.4 Ket.

1 Observasi
81% SB 87% SB 88,5% SB 85,5% SB

2 Komunikasi
70% B 83,2% SB 78% B 86% SB

3 Menyimpulk
an 81% SB 80,7% SB 80% B 93,8% SB

Tabel 4. Rata-Rata Kemampuan Dasar Pada
Keterampilan Proses Siswa Dalam Praktikum
Secara Keseluruhan

No Kemampuan
dasar

Presentase Kategori

1 Observasi 85,86% SB

2 Komunikasi 78,65% B

3 Menyimpulkan 83,25% SB

Pembahasan
Berdasarkan data sebaran siswa kemampuan

siswa dalam keterampilan observasi/mengamati pada
pokok bahasan laju reaksi dapat dilihat dari lks siswa
dalam mengamati beberapa faktor-faktor yang
mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu, luas permukaan,
pengaruh konsentrasi dan penambahan katalis.

1. Keterampilan Observasi
Keterampilan  observasi atau mengamati

merupakan suatu keterampilan dasar yang melibatkan

alat indra untuk melakukan pengumpulan data serta
tanggapan terhdap objek dan dari peristiwa alam
sehingga ditemukan fakta-fakta suatu obyek ataupun
peristiwa alam. Keterampilan observasi ini memiliki
dua indicator keterampilan yaitu kemampuan
menggunakan alat indra dan keterampilan
mengumpulkan fakta yang relevan. Keterampilan
observasi ini dilaksanakan selama kegiatan praktikum
engan cara memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menggunakan alat indera agar diperoleh fakta-
fakta dari suatu obyek atau peristiwa alam. Suatu ilmu
pengetahuan dapat dengan mudah dipahami jika fakta-
fakta tersebut telah diketahui/terkumpul. Pengumpulan
fakta-fakta yang  relevan  tersebut sangat dipengaruhi
oleh hasil dari pengamatan langsung panca indera.
Adapun data hasil penelitian yang telah dilakukan di
SMK Madina Samarinda dan pengumpulan fakta-fakta
yang relevan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari
dikategorikan sangat baik yakni sebesar 85,86%.

2. Keterampilan Komunikasi
Keterampilan  siswa dalam menggunakan

kemampuannya dalam mengkomunikasikan data yang
diperoleh dalam kegiatan praktikum ditunjukkan
dengan cara siswa membuat/ membaca tabel
pengamatan dari hasil praktikum yang telah dilakukan,
serta menjelaskan hasil praktikum dalam bentuk tulisan
dan disampaikan kepada teman. Keterampilan
komunikasi ini memiliki dua indikator keterampilan
yaitu keterampilan membuat/membaca tabel dan
keterampilan menjelaskan hasil praktikum kedalam
bentuk tulisan. Keterampilan komunikasi ini
dilaksanakan selama kegiatanpraktikum dengan cara
memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat
tabel hasil praktikum yang telah dilakukan agar data
dapat dibaca dengan lebih baik dan gampang untuk
dipahami. Adapun data hasil penelitian yang telah
dilakukan di SMK Madina Samarinda mengenai
keterampilan berkomunikasi siswa dikategorikan baik
yakni sebesar 78,65%.

3. Keterampilan Menyimpulkan
Keterampilan menyimpulkan merupakan suatu

keterampilan untuk memutuskan keadaan suatu objek
atau peristiwa berdasarkan fakta,konsep dan prinsip
yang dikehendaki. Keterampilan siswa dalam
menggunakan kemampuan membuat kesimpulan
ditunjukkan dengan hasil yang telah diamati siswa
selama praktikum, yaitu dengan menuliskan hasil
kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama
praktikum. Dari data hasil observasi empat kali
praktikum dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan
siswa dalam menyimpulkan tidak mempunyai kesulitan
yang berarti. Siswa mampu menggunakan kemampuan
menyimpulkan pada keterampilan proses mereka
dengan baik didalam kegiatan praktikum. Adapun data
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hasil penelitian yang telah dilakukan di SMK Madina
Samarinda mengenai keterampilan menyimpulkan siswa
dikategorikan  sangat baik yakni sebesar 83,25%.

Dalam penelitian ini, digunakan metode
praktikum. Ada beberapa terdapat kelebihan dalam
menggunakan metode ini antara lain:
1. Siswa dapat mengamati proses kimia yang terjadi
2. Siswa dapat mengembangkan sikap ilmiah dalam

hal ini adalah Keterampilan Proses Sains
3. Sebagai guru dan peneliti, metode ini membantu

guru untuk mencapai tujuan pembelajaran lebih
efektif.

4. Dapat memberikan gambaran yang konkrit kepada
siswa tentang suatu peristiwa/reaksi kimia yang
terjadi tanpa harus mengangan-angan lagi.

Walaupun demikian, metode praktikum ini juga
memiliki kekurangan dalam penerapannya, adapun
beberapa kekurangan metode praktikum ini antara lain:
1. Perlu adanya alat yang  memadai dalam

melakukan praktikum, namun di sekolah peralatan
kurang memadai sehingga hasil yang didapat
kurang maksimal.

2. Tidak semua siswa dapat melakukan praktikum
secara bersamaan, misalnya dalam pengukuran
suhu dengan menggunakan termometer, meraka
harus bergantian karena alat dan bahan yang
sedikit.

3. Tidak semua materi dapat menggunakan metode
praktikum.

PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan

pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada materi
faktor yang mempengahui laju reaksi siswa SMK
Madina Samarinda kelas XI TKJ memiliki
keterampilan proses sain adalah; 1) keterampilan
observasi dikategorikan sangat baik yakni sebesar
85,86%, 2) keterampilan berkomuikasi  dikategorikan
baik yakni sebesar 78,65% , 3) keterampilan
menyimpulkan  83,25 % termasuk kategori Sangat
baik.

Saran
Penelitian tentang analisis keterampilan proses

sains hendaknya selalu dilakukan dengan
menggunakan jenis sub keterampilan yang berbeda
dan  materi  kimia yang  berbeda sehingga dapat
meningkatkan keterampilan yang dimiliki siswa.
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Abstrak

Kurangnya guru memanfaatkan media dalam pembelajaran akan berdampak pada kurangnya minat dan
motivasi belajar siswa yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa rendah. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh media komik terhadap motivasi dan hasil belajar siswa kelas X MA Al-
Aziziyah Putra Kapek, Gunungsari pada materi struktur atom tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini
merupakan penelitian quasi eksperimental dengan desain pretest-postest control group desain, populasi
dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X yang berjumlah 102 siswa yang terdiri dari 3 kelas.
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling dan diperoleh kelas XC sebagai
kelas eksperimen dan kelas XB sebagai kelas kontrol. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah uji-t (uji beda) polled varian, sehingga diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen (XC) yang
diajarkan dengan menggunakan media komik yaitu 66,62 lebih besar daripada nilai rata-rata kelas
kontrol (XB) yang diajar dengan menggunakan metode konvensional yaitu 61.13 (66,62 > 61.13) dan hasil
uji hipotesis diperoleh thitung (2,38) lebih besar dari harga ttabel (1,668). Berdasarkan hasil analisis data
angket motivasi belajar diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen (XC) yaitu 73% lebih besar daripada
nilai rata-rata kelas kontrol (XB) yaitu 70%.

Kata Kunci: Komik, Motivasi, Hasil Belajar

Abstract

Lack of teachers in learning to capitalize on the media will have an impact on the lack of interest and
motivation of student learning for the low student learning outcomes. The purpose of this study was to
determine the influence of the comic medium to motivation and learning outcomes of students of class X
MA Al-Aziziyah Putra Kapek, Gunungsari the atomic structure of matter 2012/2013 school year. This
study was a quasi-experimental study, with pretest-posttest control group design, the population of all
class X which amounted to 102 students consisting of three classes. Sampling was done by cluster random
sampling technique and obtained XC class as the experimental class and the class as a class XB control.
Analysis of the data used in this study is the t-test (difference test) polled variants, in order to obtain the
average value of the experimental class (XC) is taught by using the medium of comics that 66.62 is greater
than the average value of the control class (XB ) were taught using the conventional method of 61.13
(66.62>61.13) and hypothesis testing results obtained t (2.38) is greater than the price t-table (1,668).
Based on the results of data analysis motivation questionnaire average values obtained experimental class
(XC) that is 73% larger than the average value of the control class (XB) is 70%.

Keywords: Comics, Motivation, Learning Outcomes
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PENDAHULUAN

Kimia sebagai salah satu mata pelajaran IPA di
sekolah, memegang peranan yang sangat penting dalam
membentuk siswa yang berkualitas, karena kimia
merupakan sebagai sarana untuk belajar berpikir dan
mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis (Affan,
2012). Namun sebagian siswa berpendapat bahwa
pelajaran kimia merupakan salah satu pelajaran yang
sulit untuk dipahami karena berisi teori dan konsep
yang abstrak. Permasalahan seperti ini salah satunya
dipengaruhi oleh faktor penyampaian informasi dan
metode dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh
guru yang kurang efektif dalam memahamkan siswa
kepada materi yang diajarkan sehingga siswa masih
merasakan sulit untuk belajar kimia. Hal ini didukung
dari hasil observasi awal di MA Al-Aziziyah Putra
Kapek Gunungsari menyatakan bahwa siswa masih
merasakan kesulitan dalam belajar kimia dikarenakan
oleh: (1) pengetahuan awal siswa tentang kimia yang
masih kurang, (2) metode pembelajaran monoton yang
cenderung membuat siswa bosan untuk belajar kimia,
(3) media pembelajaran yang masih kurang dalam
merangsang siswa untuk belajar kimia.

Melihat permasalahan ini, perlu adanya perbaikan
terhadap metode pembelajaran yang biasa digunakan di
sekolah ini. Metode ceramah dan metode diskusi yang
biasa digunakan di MA Al-Aziziyah Putra Kapek
Gunungsari, agar lebih efektif dalam proses
pembelajaran kimia maka perlu dikolaborasikan dengan
media pembelajaran.

Media pembelajaran merupakan sumber belajar atau
wahana fisik yang mengandung materi instruksional di
lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk
belajar (Arsyad, 2002). Media pembelajaran juga
merupakan bagian integral dalam sistem pembelajaran
(Sumiati dan Asra, 2009).

Media pembelajaran yang dimaksud dalam
penelitian ini yaitu media komik. Media komik
merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup
sederhana, dan sangat populer di kalangan anak-anak.
Komik merupakan suatu bentuk bacaan dimana peserta
didik membacanya tanpa harus dibujuk (Rohani, 1997).
Senada dengan itu Sudjana dan Rivai (2011)
mendefinisikan komik sebagai bentuk kartun yang
mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita
dalam urutan yang erat, dihubungkan dengan gambar
dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para
pembaca. Beberapa manfaat yang didapatkan dari
penggunaan komik adalah: (1) komik dapat menjadi
media untuk mengangkat berbagai persoalan, (2) komik
dapat memudahkan seseorang dalam menangkap pesan
yang dimaksud, karena komik lebih mengutamakan
bahasa visual, dan (3) komik dapat menjadi bahasa

komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan
dan visi pada seluruh lapisan masyarakat.

Penggunaan media ini diharapkan dapat membantu
siswa untuk memahami materi pelajaran kimia pada
pokok bahasan struktur atom. Materi struktur atom
merupakan materi yang sarat akan konsep-konsep
abstrak dan sulit di pahami oleh siswa. Konsep-konsep
abstrak yang sulit dipahami ini dikemas dalam bentuk
komik agar konsep-konsep didalamnya dapat dengan
mudah dipahami oleh siswa.

Meningkatnya pemahaman konsep diharapkan juga
hasil belajar siswa meningkat. Hasil belajar yaitu pola-
pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian,
sikap-sikap, angka-angka, apresiasi dan keterampilan
yang merupakan output dan outcome dari kegiatan
belajar (Suprijono dalam Affan, 2012). Menurut Bloom
dalam Sumiati dan Asra (2009), ada tiga ranah yang
diukur dalam hasil belajar yaitu : (1) Cognitive Domain
(Ranah Kognitif). Ranah kognitif terdiri dari:
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesa,
dan evaluasi. (2) Affective Domain (Ranah Afektif).
Ranah afektif terdiri dari: penerimaan, partisipasi,
penilaian, organisasi, dan pembentukan pola hidup. (3)
Psycomotoric Domain (Ranah Psikomotorik). Ranah
psikomotorik terdiri dari: persepsi, kesiapan, gerak
terbimbing, gerak terbiasa, gerak yang komplek, dan
kreativitas.

Selain meningkatkan pemahaman siswa terhadap
materi pelajaran yang abstrak dan sulit, media komik
diharapkan juga akan meningkatkan motivasi belajar
siswa. Motivasi adalah suatu perubahan energi dalam
diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya
perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan (Mc Donald
dalam Hamalik, 1959). Motivasi memiliki dua
komponen, yakni komponen dalam (inner component)
dan komponen luat (outer component) Hamalik (1994).
Komponen dalam yaitu perubahan dalam diri
seseorang, keadaan merasa tidak puas, ketegangan
psikologis. Komponen luar adalah keinginan dan tujuan
yang mengarahkan perbuatan seseorang.

Motivasi dianggap penting dalam upaya belajar dan
pembelajaran dilihat dari segi fungsi dan nilainya atau
manfaatnya. Fungsi motivasi menurut Hamalik (1994)
adalah (1) mendorong timbulnya tingkah laku atau
perbuatan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu
perbuatan misalnya belajar. (2) Motivasi sebagai
pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. (3) Motivasi
berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan
tingkah laku seseorang. Besar kecilnya motivasi akan
menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
Guru bertanggung jawab melaksanakan sistem
pembelajaran agar berhasil dengan baik. Keberhasilan
ini bergantung pada upaya guru membangkitkan
motivasi belajar siswanya.
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Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan pengaruh media komik terhadap
motivasi belajar pada materi struktur atom dan
pengaruh media komik terhadap hasil belajar siswa
pada bahasan materi struktur atom.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian quasi

eksperimental yaitu penelitian eksperimen yang
mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat
sepenuhnya mengontrol variabel-variabel luar yang
mempengaruhi pelaksanaan ekseprimen (Sugiyono,
2010) dengan desain pretes-posttes control group.

Tabel 1.1 Desain Penelitian.

Keterangan:
O1dan O3 : Nilai Pretest sebelum dilakukan penelitian
(diambil dari nilai test kemampuan awal siswa pada
materi struktur atom).
X : Pembelajaran dengan media komik.
√ : Pembelajaran dengan metode konvensional.
O2 : Nilai post-test setelah penelitian dengan media
komik.
O4 : Nilai Post-test setelah penelitian dengan metode
konvesional.

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian
(Arikunto, 2010). Populasi yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X MA Al-Aziziyah
Kapek Gunungsari tahun pelajaran 2012/2013 yang
terdiri dari 3 kelas yaitu kelas XA, kelas XB, dan kelas
XC yang jumlah seluruh siswa adalah 102 orang.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah
menggunakan teknik cluster random sampling. Sampel
dipilih dari populasi yang memiliki nilai rata-rata kelas
yang sama dan homogen atau yang paling dekat nilai
rata-ratanya. Berdasarkan hasil uji homogenitas (uji F)
diperoleh dua kelas sebagai sampel penelitian. Kelas XC

sebagai kelas eksperimen yang akan diterapkan
pembelajaran menggunakan media komik dan kelas XB

sebagai kelas kontrol yang akan diterapkan
pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode observasi, angket, dan tes.
Observasi dilakukan oleh dua orang observer yang
mengamati keterlaksanaan RPP dan aktivitas siswa.
Angket tentunya untuk melihat sejauh mana motivasi
siswa terhadap belajar kimia. Tes dalam penelitian
dilakukan dua kali yaitu sebelum dan setelah diterapkan
media komik dalam proses pembelajaran.

Prosedur dalam penelitian ini dibagi dalam tiga
tahapan yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan

tahap analisis data. Tahap persiapan dimulai dengan
observasi awal, penyusunan instrumen, pembuatan
media dan validasi instrumen. Tahap pelaksanaan
dilakukan mulai dari pelaksanaan pretes, penerapan
media komik pada materi struktur atom, sebanyak
empat kali pertemuan dengan dua rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) yang diamati oleh observer, posttes
dan pengambilan respon siswa melalui angket. Tahap
analisis data terdiri atas analisis pencapaian
pembelajaran, analisis persentase respon siswa, dan
analisis tes hasil belajar (posttest).

Analisis ketercapaian pelaksanaan RPP dihitung
dengan persamaan berikut ini:

P =
Jumlah langkah terlaksana

Jumlah seluruh langkah
×100%

Dengan kualifikasi 85 -100% sangat baik, 65 - 84%
baik, 55 - 64% cukup, dan 0 - 54% kurang.
Persentase motivasi siswa dari hasil angket dapat
dihitung menggunakan persamaan di bawah ini:Motivasi = Jumlah skor siswa

jumlah skor maksimal
× 100%

Hasil perhitungan persentase motivasi siswa
kemudian diinterpretasikan sangat tinggi jika nilai
persentase 80 – 100, tinggi jika nilai persentase 66 – 79,
cukup jika nilai persentase 56 – 65, kurang jika nilai
persentase 40 – 55, dan sangat kurang jika nilai
persentase 0 – 30.

Data tes hasil belajar dianalisis menggunakan rumus
uji-t polled varians ( Sugiyono, 2010).

Keterangan
t = Harga t untuk sampel terpisah dan variabel
heterogenX = nilai rata-rata EksperimenX = nilai rata-rata control
n = banyaknya subjekS = varians kelas eksperimenS = varians kelas control
Derajat Kebebasan (dk) rumusnya: dk = n + n − 2
Untuk mengetahui t-tabel digunakan dk= n1+n2-2. Bila
n1 ≠ n2 dan varian homogen (s1

2 = s2
2) maka dapat

digunakan rumus t-test dengan polled varian dk = n1 +
n2 – 2. Selanjutnya t-hitung dibandingkan dengan t-tabel
dengan taraf signifikansi 5%. Jika t-hitung>t-tabel maka
hipotesis diterima, dan jika t-hitung ≤ t-tabel maka
hipotesis ditolak (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelas Pretest Perlakuan Posttest
Eksperiment O1 X O2

Kontrol O3 √ O4

t = (X − X )(n − 1)S + (n − 1)Sn + n − 2 1n + 1n



877

Pada bagian ini disajikan hasil dan pembahasan
penerapan media komik dalam pembelajaran pada
materi struktur atom.
Keterlaksanaan RPP

Observasi keterlaksanaan RPP dilakukan selama
dua kali pertemuan pada kelas kontrol yang
menggunakan metode konvensional dengan alokasi
waktu tiap pertemuan yaitu 2 jam pelajaran (2 x 45
menit), sedangkan pada kelas eksperimen yang
menggunakan media komik sebagai sumber belajar
observasi aktivitas guru dilakukan selama dua kali
pertemuan juga.

Tabel 1.2 Hasil Observasi keterlaksanaan RPP

Motivasi Belajar
Dalam data hasil penilaian angket motivasi siswa

terdapat dua data nilai yaitu nilai angket motivasi siswa
sebelum perlakuan dan nilai angket motivasi setelah
perlakuan. Hasil dari penilaian angket motivasi siswa
rata-rata perkelas, secara singkat dijabarkan pada tabel
1.3 berikut:

Motivasi belajar siswa sebelum perlakuan antara
kelas eksperimen dan kelas kontrol presentasenya sama
(69%). Setelah diberikan perlakuan, antara kelas
eksperimen yang menggunakan media komik dalam
pembelajarannya dengan kelas kontrol yang tanpa
menggunakan media komik dalam pembelajarannya,
motivasi belajarnya mengalami perubahan. Pada kelas
eksperimen presentase motivasi belajar setelah
diajarkan dengan menggunakan media komik
meningkat menjadi 73% sedangkan pada kelas kontrol
presentase motivasi belajar menjadi 70%. Motivasi
belajar pada kelas eksperimen meningkat cukup
signifikan (3%) dibandingkan kelas kontrolnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh penggunaan media komik terhadap motivasi
belajar siswa. Siswa cenderung berminat belajar dengan
media komik karena ada unsur menghibur dan menarik
dalam komik itu sediri baik tokoh-tokoh kartunnya
yang lucu dan juga gambar-gambar pada komik itu

sendiri yang memudahkan siswa memahami materi
sehingga siswa tidak merasa sulit untuk belajar
khususnya materi kimia yang sarat dengan konsep-
konsep abstraknya. Berbeda dengan siswa yang tidak
menggunakan media komik, belajar kimia dirasa
membosankan dan sulit dipahami sehingga minat
belajar mereka menurun.
Grafik 1.1 Perbandingan Motivasi Kelas Eksperimen

dan Kelas Kontrol

Hasil Belajar
Nilai Pre-test siswa diambil dari nilai hasil test

kemampuan awal materi struktur atom pada kelas
eksperimen (XC) dan kelas kontrol (XB). Secara singkat
dijabarkan pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 Hasil Pre-test

Penilaian kognitif merupakan salah satu indikator
penilaian hasil belajar yang diukur dari soal evaluasi
yang sudah valid diberikan kepada kelas eksperimen
yang menggunakan media komik sebagai sumber
belajar dan kelas kontrol yang tanpa menggunakan
media komik. Setelah semua materi struktur atom
selesai diberikan (posttest) dapat dilihat pada tabel 1.5
berikut:

Tabel 3.4 Tes Akhir (posttest)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan
perhitungan statistik uji-t Polled varians diperoleh t-
hitung sebesar 2,38 dengan db = (n1 + n2 - 2) = (34 +
31 - 2) = 63 dan harga t-tabel pada taraf signifikan 5%
sebesar 1.668, maka harga t-hitung lebih besar
dibandingkan dengan harga t-tabel (2,38 > 1.668). Oleh

67
68
69
70
71
72
73
74

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol

Sebelum Perlakuan Setelah Perlakuan

Kelas Pertemuan
Keterlaksanaan

RPP
Kualifikas

i

Eksperim
en

I 84% Baik

II 88%
Sangat

baik

Kontrol
I 55% Cukup
II 75% Baik

Kelas Nilai Sebelum
Perlakuan

Nilai Setelah
Perlakuan

Eksperimen 69% 73%

Kontrol 69% 70%

Data Kelas XB Kelas XC

Jumlah siswa 31 34
Nilai tertinggi 68 68
Nilai terendah 31 18

Nilai Rata-Rata 44.68 47.65

Kelas
Nilai

Terendah
Nilai

Tertinggi
Nilai

Rata-rata

Eksperimen 50 86 66.62

Kontrol 43 86 61.13
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karena thitung lebih besar dari ttabel (2,38 > 1.668), maka
media komik berpengaruh positif terhadap hasil belajar
siswa pada Materi Struktur Atom Kelas X MA Putra
Al-Aziziyah Kapek Gunung Sari Tahun Pelajaran
2012/2013.

Grafik 1.2 Perbandingan Hasil Belajar Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontol

Pada saat proses pembelajaran siswa pada kelas
eksperimen dibagikan komik untuk dibaca dan
didiskusikan dengan teman sebangkunya. Pada saat
pembelajaran keaktifan siswa cukup baik dengan
merespon pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh
guru maupun bertanya saat pembelajaran berlangsung.
Proses ini tentunya diharapkan dapat mempengaruhi
hasil belajar siswa. Siswa yang cenderung merasa
malas dan sulit memahami materi kimia tentunya dapat
terbantu dengan media yang dapat menarik dan
menghibur mereka dari kejenuhan belajar. Hal ini
tentunya dapat memberikan pengaruh positif bagi siswa
yang masih menganggap pelajaran kimia sulit untuk
dipahami. Perbedaan hasil belajar pada kelas
eksperimen (66.62) dan kelas kontrol (61.13) ini cukup
membuktikan bahwa media komik dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Dikarenakan proses
dan kemudahan siswa untuk belajar kimia lebih mudah
menggunakan komik daripada tidak menggunakan
komik.

Media komik selain menghibur dari kejenuhan
dalam belajar siswa tentu juga memudahakan juga
siswa untuk belajar sendiri, karena muatan komik yang
berisi tentang cerita keseharian seseorang atau kisah-
kisah inspiratif lainya yang dipoles dengan materi kimia
sehingga dengan mudah siswa memahami aplikasi
maupun fakta dari ilmu pengetahuan yang mereka
pelajari. Analisis hasil uji beda (t-test) juga mendukung
bahwa media komik dapat berpengaruh terhadap hasil
belajar siswa yakni dari harga t-hitung>t-tabel (2,38 >
1.668).

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan,
maka dapat disimpulkan bahwa, (1) penggunaan media
komik berpengaruh positif terhadap motivasi belajar
siswa (73%) dibandingkan dengan siswa yang tidak
menggunakan media komik (70%) pada materi struktur
atom kelas X MA Al-Aziziyah Putra Kapek Gunungsari
tahun pelajaran 2012/2013. (2) Penggunaan media
komik berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa
(66.62) dibandingkan dengan siswa yang tidak
menggunakan media komik sebagai sumber belajar
(61.13) pada materi struktur atom kelas X MA Al-
Aziziyah Putra Kapek Gunungsari tahun pelajaran
2012/2013.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diajukan beberapa
saran demi peningkatan kualitas pembelajaran kimia,
yaitu sebagai berikut. Pertama, penyusunan materi
dalam media komik perlu diperhatikan yaitu konsep
yang ingin dipahamkan ke siswa jangan sampai siswa
hanya senang melihat gambar-gambar tokoh namun
tidak memahami konsep materi yang ingin dicapai.

Kedua, perlunya bimbingan yang serius dari guru
dalam memahamkan siswa ketika membaca komik
karena dalam media komik penyampaian pengetahuan
dan informasi masih cukup sederhana tidak selengkap
yang ada dalam buku-buku teks pelajaran agar siswa
tidak salah memahami konsep materi yang ingin
dicapai.

Ketiga, penyusunan komik juga perlu
memperhatikan tokoh-tokoh komik yang menjadi
favorit siswa di sekolah yang akan diajarkan, agar rasa
ketertarikan sudah ada sejak awal sebelum materi
dibuat dalam bentuk komik..
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Abstrak

Proses pembelajaran matematika diharapkan mampu menciptakan proses repersonalisasi dan
rekontekstualisasi agar siswa mampu memahami konsep matematis secara lebih bermakna.
Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa tingkat penguasaan siswa terhadap materi
program linear masih sangat kurang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang
bertujuan untuk merumuskan suatu alternatif desain pembelajaran terkait materi program linear
melalui learning obstacle khususnya hambatan epistimologis yang ditemukan. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kualitatif berupa penelitian desain didaktis (Didactical Design
Research) dan metode penelitian kuantitatif untuk melihat efektivitas dari desain didaktis yang dibuat.
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa siswa di SMA Negeri 1 Sliyeg yaitu (1) siswa
kelas XII IPA 5 untuk identifikasi learning obstacle awal, (2) siswa kelas XII IPA 2 untuk
implementasi desain didaktis awal, dan (3) kelas XII IPA 1 untuk implementasi desain didaktis revisi
dan identifikasi learning obstacle akhir (4) kelas XII IPA 3 untuk implementasi bahan ajar biasa dan
identifikasi learning obstacle akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga learning
obstacle yang ditemukan, yaitu: learning obstacle dalam menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear
dua variabel, learning obstacle dalam membuat model matematika pada masalah program linear,
dan learning obstacle dalam menentukan nilai optimum dari masalah program linear. Secara umum
implementasi desain didaktis ini sesuai dengan prediksi sehingga dapat disimpulkan bahwa desain
didaktis ini merupakan salah satu aalternatif desain pembelajaran materi program linear untuk SMA.

Kata Kunci : Desain Didaktis, Program Linear, Learning Obstacle, Repersonalisasi    dan
Rekontekstualisasi.

PENDAHULUAN
Matematika merupakan displin ilmu yang kaya akan

konsep. Konsep-konsep dalam matematika memiliki
keterkaitan yang cukup tinggi, yaitu konsep yang satu
dapat menunjang, bahkan membangun konsep yang
lain. Menurut Turmudi (2012: 5) gagasan-gasasan
matematika seperti bilangan, ruang, pengukuran, dan
susunan, telah beratus-ratus bahkan ribuan tahun
digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian
besar manusia. Menurut Suryadi (2010: 1) pembelajaran
matematika berkaitan dengan pengembangan potensi
peserta didik dalam berolah pikir. Sehingga melalui
pembelajaran matematika diharapkan mampu
mengarahkan peserta didik untuk dapat

mengembangkan potensinya menjadi manusia yang
berkarakter cerdas dan tujuan pendidikan nasional dapat
terwujud.

Menurut Suratno (2009: 1) pembelajaran yang
dilakukan siswa setidaknya mencakup empat aspek:
konseptual (pemahaman materi), kognitif (pola
berpikir), epistemik (proses mengetahui), dan sosial
(interaksi insani yang bermakna). Ini mendorong
terciptanya kemampuan seorang guru untuk dapat
mengarahkan proses pembelajaran yang dibawakan
mengikat erat empat aspek tersebut di atas. Pada
praktiknya, siswa secara alamiah mengalami situasi
yang disebut kesulitan belajar (learning obstacle).
Menurut Brousseau (Suratno, 2009: 2) terdapat tiga
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faktor penyebabnya, yaitu hambatan ontogeni (kesiapan
mental belajar), didaktis (akibat pengajaran guru), dan
epistimologis (pengetahuan siswa yang memiliki
konteks aplikasi yang terbatas). Banyak peneliti yang
lebih memfokuskan penelitiannya pada pengembangan
metoda pembelajaran dengan harapan dapat ditemukan
cara terbaik untuk membantu peserta didik belajar
matematika.

Menurut Suryadi (2010: 2) keberhasilan
pembelajaran antara lain terkait erat dengan desain
bahan ajar (desain didaktis) yang dikembangkan guru.
Oleh karena itu jika terlalu memfokuskan saja pada cara
atau metoda pembelajaran tanpa memperhatikan
kualitas materi ajar yang disajikan, maka hambatan-
hambatan yang dihadapi belum tentu dapat diselesaikan
dengan baik. Sehingga materi ajar yang kurang
berkualitas meskipun disajikan dengan metoda
pembelajaran yang baik sekalipun maka  hasil yang
akan dicapai belum tentu optimal.
Salah satu pokok bahasan yang diajarkan di kelas XII
SMA adalah program linear. Salah satu sub kompetensi
program linear adalah membuat gambar grafik
himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear,
mengubah soal verbal ke dalam bentuk model
matematika dan menentukan nilai optimum dari fungsi
objektif yang telah ditentukan. Namun siswa kadang
mengeluh pada proses penyelesaian soal-soal program
linear, mereka beranggapan cukup rumit dengan soal-
soal yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang
lama, sehingga banyak kekeliruan siswa dalam
memahami konsep tersebut di atas. Kekeliruan yang
terjadi lebih diakibatkan dari adanya kesulitan-kesulitan
belajar yang dialami siswa.

Peneliti menyimpulkan learning obstacle yang
muncul lebih bersifat epistimological. Bahan ajar yang
disajikan merupakan bahan ajar yang tekstual. Menurut
Suryadi (2013: 3) kecenderungan proses berpikir
sebelum pembelajaran yang lebih berorientasi pada
penjabaran tujuan berdampak pada proses penyiapan
bahan ajar serta minimnya antisipasi terutama yang
bersifat didaktis. Banyak pengajar menyajikan
pembelajarannya menggunakan buku-buku acuan tanpa
melihat kesesuaian bahan yang ada dengan kondisi
peserta didik yang dihadapi, serta kurangnya antisipatif
dari pengajar akibat dari implementasi bahan yang
digunakan.

Seorang guru dalam upaya menciptakan proses
pembelajaran matematika seperti itu harus melakukan
proses repersonalisasi dan rekontekstualisasi.
Repersonalisasi adalah melakukan matematisasi seperti
yang dilakukan matematikawan, jika konsep itu
dihubungkan dengan konsep sebelum dan sesudahnya.
Dengan demikian, sebelum melakukan pembelajaran
seorang guru perlu mengkaji konsep matematika lebih
mendalam dilihat dari keterkaitan konsep dan konteks.

Menurut Suryadi (2013: 4) berbagai pengalaman yang
diperoleh dari proses tersebut akan menjadi bahan
berharga bagi guru pada saat guru berusaha mengatasi
kesulitan yang dialami siswa dan terkadang kesulitan
tersebut sama persis dengan proses yang pernah
dialaminya pada saat melakukan repersonalisasi.

Untuk mengembangkan pembelajaran materi
program linear yang tidak bersifat tekstual lagi, selain
proses repersonalisasi upaya lain yang perlu dilakukan
seorang guru adalah perlu menyusun rancangan
pembelajaran (Desain Didaktis) sebagai langkah awal
sebelum pembelajaran. Desain didaktis merupakan
suatu rancangan bahan ajar yang yang mendidik dan
membelajarkan siswa yang disusun berdasarkan
penelitian mengenai learning obstacle suatu materi
dalam pembelajaran matematika.
Mengingat hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian yang bertujuan untuk:
1. Mengetahui learning obstacle yang dialami siswa

dalam memahami materi program linear.
2. Mengetahui desain didaktis yang sesuai untuk

diterapkan dalam pembelajaran materi program
linear berdasarkan learning obstacle yang
ditemukan.

3. Mengetahui  respon siswa yang muncul pada saat
disain didaktis diimplementasikan.

4. Mengetahui efektivitas dari desain didaktis yang
telah dibuat dalam mengatasi learning obstacle
terkait materi program linear.

Guru sebagai pembuat desain didaktis, menurut
Suryadi (2013: 1) memiliki tiga fase berpikir dalam
konteks pembelajaran yaitu sebelum pembelajaran, pada
saat pembelajaran berlangsung, dan setelah
pembelajaran. Secara keseluruhan, rangkaian aktivitas
yang dilakukan seorang guru tersebut selanjutnya dapat
diformulasikan sebagai Penelitian Desain Didaktis atau
Didactical Design Research (DDR).

Metapedadidaktik menurut Suryadi (2013: 8) dapat
diartikan sebagai kemampuan guru untuk (1)
Memandang komponen-komponen segitiga didaktis
yang dimodifikasi yaitu ADP, HD, dan HP sebagai
suatu kesatuan yang utuh (2) mengembangkan tindakan
sehingga tercipta situasi didaktis dan pedagogis yang
sesuai kebutuhan siswa (3) mengidentifikasi serta
menganalisis respon siswa sebagai akibat tindakan
didaktis maupun pedagogis yang dilakukan. (4)
melakukan tindakan didaktis dan pedagogis lanjutan
berdasarkan hasil analisis respon siswa menuju
pencapaian target pembelajaran

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode
kualitatif digunakan dalam penyusunan desain didaktis
materi program linear. Metode ini dipilih agar peneliti
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lebih mudah dan lebih rinci dalam menjelaskan gejala-
gejala sosial atau fenomena yang lebih kompleks yang
muncul pada saat pembelajaran di kelas yang sulit
diungkapkan dengan menggunakan metode kuantitatif.
Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk melihat
efektivitas dari desain didaktis yang dikembangkan
dengan melakukan uji perbedaan kemampuan kelas
yang belajar menggunakan bahan ajar desain didaktis
dengan kelas yang menggunakan bahan ajar biasa.
Penelitian desain didaktis pada dasarnya terdiri atas 3
tahapan, yaitu (1) analisis situasi didaktis sebelum
pembelajaran yang diwujudkan berupa desain didaktis
hipotesis atau ADP (2) analisis metapedadidaktik (3)
analisis retrosfektif yakni analisis yang mengaitkan hasil
analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis
metapedidaktik. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri
1 Sliyeg yaitu (a) siswa kelas XII IPA 5 untuk
identifikasi learning obstacle awal, (b) siswa kelas XII
IPA 2 untuk implementasi desain didaktis awal, (c)
kelas XII IPA 1 untuk implementasi desain didaktis
revisi dan identifikasi learning obstacle akhir, dan (d)
kelas XII IPA 3 untuk implementasi bahan ajar biasa
dan identifikasi learning obstacle akhir.

PEMBAHASAN
Setelah peneliti melakukan penelitian, disusunlah

sebuah desain didaktis materi program linear
berdasarkan learning obstacle yang ditemukan dan
didukung dengan teori-teori belajar yang relevan.

1.1 Learning Obstacle Terkait Materi Program
Linear

Berdasarkan hasil uji coba soal untuk mendeteksi
learning obstacle awal. Hasil uji coba soal dianalisis
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tipe
learning obstacle yang dialami siswa dalam memahami
materi program linear. Learning obstacle tipe satu
adalah learning obstacle terkait penyelesaian sistem
pertidaksamaan linear dua variabel. Solusi untuk
mengatasi learning obstacle ini siswa harus memahami
konsep prasyarat seperti, konsep himpunan pasangan
berurutan dari sebuah pertidaksamaan linear dua
variabel sehingga diharapkan siswa mampu
menempatkannya pada bidang cartesius. Sehingga,
siswa mampu menarik kesimpulan secara tepat dalam
menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah
pertidaksamaan linear dua variabel. Learning obstacle
tipe dua adalah learning obstacle terkait pembuatan
model matematika dari masalah program linear. Solusi
untuk mengatasi learning obstacle ini siswa diberikan
penguatan pemahaman terhadap ungkapan-ungkapan
yang mengandung makna pertidaksamaan. Learning
obstacle tipe tiga adalah learning obstacle terkait
penentuan nilai optimum dari masalah program linear.
Penyelesaian masalah program linear sangat bergantung

pada bagaimana pemahaman siswa terhadap konsep-
konsep sebelumnya, yaitu: pembuatan model
matematika dari masalah program linear dan penentuan
daerah himpunan penyelesaian dari sistem
pertidaksamaan linear. Oleh karena itu, mengingatkan
dan menguatkan siswa dalam memahami konsep
prasyarat perlu dilakukan terlebih dahulu.

1.2 Pengembangan Desain Didaktis Materi Program
Linear

Penyusunan desain didaktis didasarkan pada
learning obstacle yang dialami siswa sehingga dari
learning obstacle yang ditemukan disusunlah suatu
desain alternatif yang diharapkan mampu mengatasi
learning obstacle dalam mempelajari materi program
linear. Desain didaktis untuk mengatasi learning
obstacle terkait penyelesaian sistem pertidaksamaan
linear dua variabel. Siswa dihadapkan untuk (1)
Menyusun himpunan titik dari sebuah pertidaksamaan
linear dua variabel dan menggambarkannya ke dalam
bidang cartesius (2) Menyajikan permasalahan untuk
menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari
pertidaksamaan linear dua variabel (3) Mencari bentuk-
bentuk pertidaksamaan linear dua variabel dari sebuah
daerah yang dibatasi garis-garis yang sejajar dan tegak
lurus sumbu (4) Menyajikan permasalahan untuk
mencari bentuk-bentuk pertidaksamaan linear dua
variabel dari sebuah daerah yang dibatasi garis-garis
yang tidak sejajar dan tidak tegak lurus sumbu (5)
Menyajikan permasalahan untuk menggambarkan
daerah himpunan penyelesaian dari sistem
pertidaksamaan linear dua varibel.

Desain didaktis untuk mengatasi learning obstacle
terkait pembuatan model matematika dari masalah
program linear. Siswa dihadapkan untuk (1)
Menentukan pertidaksamaan dari ungkapan yang
berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan (2)
Membuat model matematika dan daerah himpunan
penyelesaian dari ungkapan-ungkapan yang menyatakan
syarat-syarat dari sebuah sistem pertidaksamaan linear
dua variabel (3) Menyatakan ungkapan-ungkapan yang
berhubungan dengan tanda-tanda ketidaksamaan ke
dalam variabel dan (4) Menyajikan permasalahan
untuk membuat model matematika dari sebuah masalah
yang terdiri dari beberapa ungkapan-ungkapan yang
berhubungan dengan bentuk pertidaksamaan (5)
Menyajikan permasalahan program linear untuk dibuat
model matematika dan daerah himpunan
penyelesaiannya.
Desain didaktis untuk mengatasi learning obstacle
terkait penentuan nilai optimum dari masalah program
linear. Siswa dihadapkan untuk (1) Menyusun
anggota himpunan penyelesaian dari sistem
pertidaksamaan linear pada sebuah tabel dan
mensubstitusikannya pada sebuah fungsi (2)
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Menyajikan permasalahan untuk menyusun anggota
himpunan penyelesaian dan mencari nilai maksimum
dari sebuah fungsi yang telah ditentukan (3)
Membandingkan setiap nilai dari fungsi objektif
berdasarkaan letak titik-titiknya (4) Membuat
kesimpulan dengan bahasa sendiri mengenai pencarian
nilai optimum dengan metode titik pojok (5)
Menggambarkan garis-garis yang saling sejajar dan
melalui sebuah titik serta dicari bentuk persamaan
garisnya (6) Menggambarkan daerah penyelesaian dari
sistem pertidaksamaan kemudian membuat garis-garis
selidik dari sebuah fungsi objektif (7) Membuat
kesimpulan dengan bahasa sendiri mengenai pencarian
nilai optimum dengan metode garis selidik (8)
Menyajikan permasalahan untuk mencari nilai optimum
dengan menggunakan metode metode titik pojok dan
garis selidik
.
1.3 Implementasi Desain Didaktis Materi Program

Linear
Desain didaktis ini diimplementasikan dalam tiga
pertemuan. Sebelum desain didaktis diimplementasikan
dan diujicobakan di kelas, terlebih dahulu dibuat
prediksi respon siswa dampak dari implementasi desain
didaktis tersebut. Dari prediksi tersebut disusun pula
antisipasi dalam mengatasi setiap prediksi yang telah
dibuat. Saat desain didaktis diimplementasikan di kelas
setiap respon yang muncul di analisis apakah sudah
sesuai dengan prediksi atau tidak sesuai dengan
prediksi. Untuk respon yang sesuai dengan prediksi
maka dilakukan antisipasi seperti yang telah disusun
sebelumnya. Tetapi untuk respon yang diluar prediksi
dilakukan antisipasi-antisipasi yang sifatnya spontan.

Secara umum respon siswa yang muncul saat desain
didaktis diimplementasikan ini sudah sesuai dengan
prediksi yang telah dibuat sebelum proses pembelajaran.
Dalam menghadapi respon yang terjadi diluar prediksi
juga dapat diatasi dengan baik.

1.4 Efektivitas Desain Didaktis Materi Program
Linear

Soal untuk uji learning obstacle awal diujikan
kembali pada kelas yang belajar menggunakan desain
didaktis dan kelas yang belajar menggunakan bahan ajar
biasa. Hal ini dilakukan untuk menentukan efektivitas
dari desain didaktis yang telah dikembangkan. Dengan
melakukaan uji perbedaan kemampuan siswa yang
belajar menggunakan desain didaktis dan siswa yang
belajar menggunakan bahan ajar biasa. Didapatkan= 2,28 dan = 1,993 sehingga dapat
dikatakan kemampuan siswa yang belajar menggunakan
desain didaktis dengan siswa yang belajar menggunakan
bahan ajar biasa memiliki perbedaan yang signifikan.
Oleh karena itu, dapat dikatakan desain didaktis materi

program linear ini cukup efektif di dalam pembelajaran
matematika.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan

yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.
1. Learning obstacle terkait materi program linear

yang ditemukan adalah learning obstacle dalam
menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua
variabel, learning obstacle dalam membuat model
matematika pada masalah program linear, dan
learning obstacle dalam menentukan nilai
optimum dari masalah program linear.

2. Desain didaktis ini dikembangkan ke dalam tiga
bagian, yaitu: desain didaktis untuk mengatasi
learning obstacle terkait penyelesaian sistem
pertidaksamaan linear dua variabel, desain didaktis
untuk mengatasi learning obstacle terkait
pembuatan model matematika pada masalah
program linear, serta desain didaktis untuk
mengatasi learning obstacle terkait penentuan nilai
optimum dari masalah program linear.

3. Secara umum, respon siswa pada implementasi
desain didaktis ini baik pada pertemuan pertama,
kedua, maupun ketiga sebagian besar sesuai
dengan prediksi yang telah disusun sebelum
pembelajaran.

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara
kemampuan siswa yang belajar menggunakan
desain didaktis dengan siswa yang belajar
menggunakan bahan ajar biasa sehingga, dapat
dikatakan desain didaktis materi program linear ini
efektif dalam suatu pembelajaran.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang

diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran
sebagai berikut.
1. Ketika uji learning obstacle awal diujikan kepada

siswa, tidak ada satupun siswa yang
menyelesaikan masalah program linear
menggunakan metode garis selidik. Hal ini
dikarenakan tidak adanya perintah di dalam soal
untuk diselesaikan menggunakan metode garis
selidik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
dapat memperhatikan hal-hal di atas.

2. Ketika mencari nilai optimum dari masalah
program linear siswa cenderung lebih memilih
metode titik uji dibandingkan dengan metode garis
selidik. Hal ini menunjukkan perlu adanya
perbaikan terhadap desain didaktis tersebut dan
keterampilan mengajar. Sehingga hasil penelitian
yang akan diperoleh menjadi lebih baik lagi.
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3. Desain didaktis ini dapat dijadikan sebagai salah
satu alternatif bahan ajar untuk diterapkan dalam
pembelajaran. Tetapi, implementasi desain
didaktis ini harus disesuaikan dengan kondisi yang
dihadapi karena respon siswa di kelas mungkin
berbeda dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

4. Pengembangan desain bahan ajar seperti desain
didaktis ini tidak hanya dilakukan pada materi
program linear saja. Para peneliti selanjutnya dapat
menggunakan penelitian ini sebagai referensi dalam
membuat desain didaktis pada materi lainnya, yaitu
peluang, trigonometri, statistika, dan lain-lain.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian tentang: 1) keterampilan proses sains dan 2) prestasi belajar
siswa. Proses pembelajaran pada topik klasifikasi benda menggunakan model inquiry
terbimbing. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan
rancangan one group pre-test post-test dengan subjek penelitan siswa kelas VII SMP
Negeri 9 Banjarbaru. Kelas berisi 20 orang siswa. Pengumpulan data menggunakan
teknik t e s . P restasi belajar siswa dipersyaratkan adalah 72% mencapai ketuntasan
berdasarkan KKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kenaikan (Gain sebesar 30%)
dari 61,8 saat pre test dan berakhir di rerata 70,75 saat post test, dan siswa dengan
keterampilan proses berada di kriteria B (Baik) ada 30% pada pembelajaran kesatu
meningkat jadi 50%  pada pertemuan kelima. Hasil penelitian awal ini dapat dijadikan
landasan bahwa pengembangan perangkat model Inquiry terbimbing berpeluang untuk
mengembangkan keterampilan proses sains siswa dalam konseptualisasi pemahaman.

Kata kunci: model Inquiry Terbimbing, keterampilan proses, prestasi belajar

PENDAHULUAN

Pembelajaran sains di Indonesia saat
ini masih didominasi oleh pandangan bahwa
pengetahuan sains adalah seperangkat
fakta-fakta yang  harus dihafalkan dan
masih berpusat pada guru sebagai sumber
pengetahuan. Hal ini tidak benar karena
sains bertujuan menjelaskan fenomena alam,
oleh karena itu cara belajar sains harus
melibatkan siswa pada pengalaman yang
dikenal hads-on sehingga terjadi minds-on.
Keterampilan proses sains individu melalui
experimen lebih memacu berkembangnya
kemampuan berfikir siswa.

Dalam Permendikbud Nomor 59
Tahun 2014 disebutkan tujuan Kurikulum
2013 yaitu mempersiapkan manusia
Indonesia agar memiliki kemampuan hidup
sebagai pribadi dan warga Negara yang
beriman, produktif, kreatif, inovatif dan
afektif serta mampu berkontribusi pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara dan peradaban dunia. Oleh karena

itu pendidikan disekolah diarahkan tidak
hanya pada penguasaan pemahaman konsep
tapi juga pada kemampuan dan keterampilan
berfikir siswa melalui aktivitas siswa dalam
proses pembelajaran.

Permendikbud Nomor 58 tahun
2014 tentang Standar Proses Pendidikan
Dasar dan Menengah  menyatakan salah
satu prinsip pedoman implementasi
kurikulum dalam pembelajaran adalah
menggunakan pendekatan tekstual menuju
proses penguatan dengan menggunakan
pendekatan ilmiah (saintifik) dan penilaian
otentik yang mengunakan prinsip penilaian
bagian dari pembelajaran. Pendekatan
ilmiah (Scientific) dalam pembelajaran
dapat diterapkan menggunakan model
Discovery / Inquiry learning.

Dalam penelitian yang dilakukan
Achmad Yulianto (2014) menyatakan
bahwa tingkat pemahaman ketrampilan
proses sains siswa masih rendah dibawah
60%, maka untuk meningkatkan
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ketrampilan proses sains dan hasil belajar
siswa SMP dirasa perlu untuk menerapkan
pendekatan saintifik dalam proses
pembelajaran siswa.

Memperoleh perilaku hasil belajar
yang diharapkan disebut dengan tujuan
pembelajaran. (Slavin, 2000) mendefinisikan
tujuan pembelajaran sebagai arah yang
hendak dituju dari rangkaian aktivitas yang
dilakukan dalam proses pembelajarani.
Dalam pembelajaran IPA terpadu, tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar
peserta didik dapat mengalami proses
pembelajaran secara utuh, memahami
fenomena alam melalui kegiatan pemecahan
masalah, metode ilmiah, dan meniru cara
ilmuan bekerja dalam menemukan fakta baru
(Depdiknas, 2006).

Agar proses belajar mengajar
berlangsung dengan baik dan penyerapan
informasi berjalan secara optimal guru harus
berinovasi dalam metode atau cara
pembelajaran yang sesuai dengan materi
akan mempermudah siswa untuk memahami
materi.

Karakteristik siswa SMP kelas VII
yang masih belum sepenuhnya dapat belajar
secara self-directed mengharuskan guru
untuk masih membimbing siswa dalam
belajar secara inkuiri. Penelitian mengenai
pembelajaran inkuiri yang dilakukan oleh
Kilinc (2007) juga menyebutka bahwa
respons siswa sekolah menengah terhadap
pembelajaran inkuiri cukup baik belajar

dengan penyelidikan memudahkan
mereka belajar dengan pikiran mereka sendiri
serta berguna bagi dirinya namu mereka
masih membutuhkan peran guru dalam
pembelajaran untuk membimbing mereka
selama proses penyelidikan. Hal tersebut
memperkuat bahwa pembelajaran inkuiri
yang tepat digunakan untuk siswa kelas VII
SMP adalah pembelajaran inkuiri
terbimbing. Inkuiri terbimbing adalah
kegiatan pembelajaran yang menempatkan
guru untuk menentukan topik dan
memotivasi siswa agar timbul pertanyaan
dibenak siswa kemudian siswa bertugas
untuk membuat rumusan masalah hipotesis,
prosedur kerja, menganalisis data dan
menyimpulannya namun masih dalam
bimbingan guru.

Menurut Towndrow dan Ling

(2008), inkuiri merupakan pembelajaran
yang tidak hanya menggunakan metode
mengingat fakta-fakta saja tetapi juga harus
mencakup penanaman aplikasi ilmu tersebut
bagi siswa. Menurut Roestiyah (2001:76-77)
kelebihan metode pembelajaran inkuiri
terbimbing adalah: (1) Mendorong siswa
berfikir dan merumuskan hipotesis sendiri,
(2) Mendorong siswa untuk berfikir dan
bekerja atas inisiatifnya sendiri, (3)
Pengajaran menjadi lebih terpusat pada
siswa, (4) Siswa dapat membentuk dan
mengembangkan konsep sendiri. Hasil
penelitian Umi Rahmawati (2012)
menyimpulkan pembelajaran dengan
menggunakan metode inkuiri terbimbing
dapat meningkatkan kemampuan
pembelajaran, yaitu dengan membuat siswa
menjadi lebih aktif  dalam proses
pembelajaran sehingga dapat pula
meningkatkan keaktifan siswa dalam berfikir,
sehingga dapat meningkatkan hasil belajar
siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas,
dapat dirumuskan permasalahan umum
sebagai berikut: “bagaimana prestasi belajar
siswa dan keterampilan proses sains siswa
SMP dalam pembelajaran klasifikasi benda
menggunakan model inquiry terbimbing?”

Tujuan penelitian ini untuk
mendeskripsikan pembelajaran materi
klasifikasi benda menggunakan model inquiry
terbimbing dapat mengembangkan
keterampilan proses sains siswa dalam
konseptualisasi sehingga prestasi belajar
meningkat.

METODE
Penelitian dilaksanakan di SMPN 9

Banjarbaru kelas VIIG tahun pelajaran
2014/2015. Sebagai sujek penelitian 20 siswa.

Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu penelitian deskripsi
kuantitatif dengan pre experimental design
bentuk One group pretest posttest yaitu
eksperimen yang dilakukan pada satu
kelompok saja tanpa kelompok pembanding.
Di dalam desain ini tes dilakukan sebanyak
dua kali yaitu sebelum eksperimen dan
sesudah eksperimen. Tes yang dilakukan
sebelum eksperimen (O1) disebut pre-test,
dan tes sesudah eksperimen (O2) disebut
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post-test. Rancangan Penelitian:
O1 x O2
(Sugiyon
o, 2006)

Keterangan:
O1 : nilai pretest (sebelum
diberikan perlakuan)
O2 : nilai posttest (setelah diberikan
perlakuan)

Sebelum melakukan penelitian
peneliti mempersiapkan prosedur kegiatan-
kegiatan, yaitu menentukan materi yang akan
diajarkan, menentukan subyek yang akan
diamati dalam penelitian, dan membuat
perangkat pembelajaran dan instrumen
penelitian yang akan digunakan dalam
pembelajaran.

Peneliti melakukan pengambilan
data-data yang dibutuhkan dengan cara
sebagai berikut: 1) teknik tes ketrampilan
proses yaitu digunakan untuk mendapatkan
data kuantitatif skor proses sebagai
ketrampilan berpikir siswa. Cara
pengumpulan data yaitu dengan
menggunakan LKPD produk yang berupa
laporan eksperimen dan soal-soal analisis
mengenai materi pokok klasifikasi benda. (2)
teknik tes prestasi belajar yaitu digunakan
untuk mendapatkan data kuantitatif skor tes
sebagai prestasi belajar siswa. Cara
pengumpulan data yaitu dengan
menggunakan tes objektif dan uraian berupa
tes prestasi belajar materi pokok klasifikasi
benda yang dilakukan sebelum dan sesudah
siswa diajarkan materi pokok klasifikasi
benda menggunakan model pembelajaran
inkuiri terbimbing (3) teknik angket yaitu
digunakan untuk mendapatkan data
deskriptif mengenai respon siswa setelah
diajarkan dengan menggunakan model
pembelajaran inkuiri pada materi pokok
klasifikasi benda. Cara pengumpulan data
yaitu dengan memberikan angket kepada
siswa yang telah dibelajarkan materi
klasifikasi benda dengan  menggunakan
model pembelajaran inkuiri. (4) teknik
observasi yaitu digunakan untuk mengetahui
keterlaksanaan pembelajaran inkuiri yang
meliputi aktivitas siswa dan kemampuan guru
dalam melakukan pengelolaan pembelajaran
dengan menggunakan model pembelajaran

inkuiri. Pengisian lembar observasi dilakukan
oleh pengamat pada setiap pertemuan dan
dilaksanakan pada saat kegiatan belajar
mengajar berlangsung.

Pendekatan pembelajaran yang
diterapkan dianalisis menggunakan analisis
keterlaksanaan pembelajaran. Data pretest
posttest yang telah diperoleh dikumpulkan
dan teknis analisinya, yaitu analisis
keterampilan proses sains dan analisis
prestasi belajar agar mengetahui
peningkatannya maka dianalisis dengan N-
gain. Lembar observasi ini diperlukan untuk
refleksi sebagai upaya untuk mengkaji hal-hal
yang telah terjadi selama proses belajar
mengajar berupa keberhasilan dalam
pencapaian tujuan belajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Prestasi Belajar Siswa

Data hasil penelitian pada Tabel 1.
Prestasi belajar 20 siswa kelas VII G di
SMPN 9 Banjarbaru yang menggunakan
model Inquiry terbimbing menunjukkan
adanya kenaikan (Gain sebesar 30%) dari 61,8
saat pre test dan berakhir di rerata 70,75 saat
post test. Saat pre tes nilai minimal  siswa 34
dan nilai maksimal 84. Sedangkan post test
nilai minimal siswa 47 dan nilai maksimal 90.
Prestasi belajar siswa dipersyaratkan adalah
72% mencapai ketuntasan berdasarkan KKM.
Sehingga siswa yang dinyatakan tuntas pada
pembelajaran materi klasifikasi benda adalah
60% (14 orang).
Hal  ini menunjukkan pembelajaran materi
klasifikasi benda menggunakan metode
Inquiry terbimbing memberikan hasil
prestasi belajar siswa mencapai ketuntasan
berdasarkan KKM.
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Tabel 1. Prestasi Belajar Kognitif  produk

No NAMA

HASIL PRE TEST HASIL POST TEST

Skor
PG

Skor
Uraian

Nilai
Total Kriteria Skor

PG
Skor

Uraian
Nilai
Total Kriteria

1 ABDAN HIDAYATULLAH 80 88 84 T 80 100 90 T

2 ALFINDARI ASTUTI C 40 68 54 TT 70 84 77 T

3 ALVINA INDRI YANTI 50 64 57 TT 60 100 80 T

4 DESY PUTRI R 70 76 73 T 70 80 75 T

5 DIMAS NUGRAHA 50 76 63 TT 70 100 85 T

6 EVA YULANDARI 40 72 56 TT 50 96 73 T

7 FADHANI GRAITASQI J 40 28 34 TT 70 28 49 TT

8 GHITARISMA WIDYA N 40 72 56 TT 60 88 74 T

9 IRSAN SAIFUL ZAMAN 70 76 73 T 70 76 73 T

10 M. RIZKI ANDIKA 50 72 61 TT 50 76 63 TT

11 MAULINDA W 70 76 73 T 70 76 73 T

12 MAYKI SHABRI 50 44 47 TT 50 44 47 TT

13 MUAMMAR CHANIGIA S 50 60 55 TT 60 60 60 TT

14 MUHAMMAD RIDHO F 50 64 57 TT 60 64 62 TT

15 PUTERI RIZTIN P 80 76 78 T 80 80 80 T

16 RENY SUSILAWATI 70 80 75 T 80 80 80 T

17 RIDWAN WAHYU ARIE P 60 60 60 TT 80 76 78 T

18 YOGA RIO P 60 68 64 TT 70 76 73 T

19 YULIA ARUM SARI 30 68 49 TT 30 72 51 TT

20 YURHAMI P 50 84 67 TT 60 84 72 T

Rata-Rata 55 68,6 61,8 64,5 77 70,75

Persentasi (%) 30 60

Gain 30

b. Keterampilan Proses Siswa
Tabel 2. Menunjukan data nilai

ketrampilan proses siswa dimana dari 5 kali
pertemuan dalam pembelajaran materi
klasifikasi benda rerata nilai ketrampilan
proses siswa 2,45(kriteria cukup), nilai
terendah ketrampilan proses siswa 2,19

(kriteria cukup) dan nilai tertinggi 2,68
(kriteria cukup). Data ini menunjukkan dalam
pembelajaran materi klasifikasi benda dengan
metode inquiry terbimbing siswa telah cukup
mendapatkan pengalaman proses
penyelidikan (Inkuiri) secara ilmiah, siswa
yang aktif dalam pembelajaran dan
mengembangkan kemampuan berfikirnya.
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Tabel 2. Nilai Keterampilan Proses Siswa

No NAMA
PERTEMUAN

Total Rata-
Rata Kriteria

1 2 3 4 5
1 ABDAN HIDAYATULLAH 2,68 2,66 2,66 2,74 2,68 13,42 2,68 B
2 ALFINDARI ASTUTI C 2,56 2,08 2,16 2,46 2,20 11,46 2,29 C
3 ALVINA INDRI YANTI 2,52 2,28 2,04 2,52 2,68 12,04 2,41 C
4 DESY PUTRI R 2,68 2,64 2,66 2,66 2,66 13,30 2,66 B
5 DIMAS NUGRAHA 2,68 2,66 2,68 2,66 2,70 13,38 2,68 B
6 EVA YULANDARI 2,32 2,38 2,38 2,40 2,22 11,70 2,34 C
7 FADHANI GRAITASQI J 2,32 2,24 2,44 2,42 2,20 11,62 2,32 C
8 GHITARISMA WIDYA N 2,40 2,40 2,20 2,40 2,18 11,58 2,32 C
9 IRSAN SAIFUL ZAMAN 2,44 2,42 2,12 2,66 2,68 12,32 2,46 C
10 M. RIZKI ANDIKA 2,24 2,36 2,12 2,40 2,24 11,36 2,27 C
11 MAULINDA WIDYASTUTI 2,68 2,72 2,66 2,66 2,30 13,02 2,60 C
12 MAYKI SHABRI 2,32 2,52 2,20 2,44 2,18 11,66 2,33 C
13 MUAMMAR CHANIGIA S 2,40 2,42 2,28 2,60 2,22 11,92 2,38 C
14 MUHAMMAD RIDHO F 2,48 2,24 2,00 2,32 2,28 11,32 2,26 C
15 PUTERI RIZTIN P 2,68 2,68 2,66 2,66 2,70 13,38 2,68 B
16 RENY SUSILAWATI 2,68 2,66 2,68 2,66 2,72 13,40 2,68 B
17 RIDWAN WAHYU ARIE P 2,56 2,16 2,66 2,66 2,68 12,72 2,54 C
18 YOGA RIO P 2,52 2,08 2,68 2,68 2,66 12,62 2,52 C
19 YULIA ARUM SARI 2,32 2,28 2,14 2,12 2,08 10,94 2,19 C
20 YURHAMI P 2,52 2,48 2,44 2,38 2,36 12,18 2,44 C

Nilai Terendah 2,24 2,08 2,00 2,12 2,08 10,94 2,19 C
Nilai Tertinggi 2,68 2,72 2,68 2,74 2,72 13,42 2,68 C

Rata - rata klasikal 2,50 2,42 2,39 2,53 2,43 12,27 2,45 C
Keterangan Kriteria:

A= 3,34 - 4,00
B= 2,66 -3,33
C= 1,66 -2,65
D= 1 - 1,65

tanpa Kriteria = <1,00

Tabel 3.  Nilai Keterampilan Proses Klasikal

Interval Nilai Kategori
PERTEMUAN

1 2 3 4 5
4,00 - 3,34 A - - - - -
3,33 - 2,66 B 6 6 8 9 10
2,65 -1,66 C 14 14 12 11 10

1,65 - 1 D - - - - -

Dari Tabel 3. Nilai keterampilan
proses klasikal didapat data keterampilan
proses siswa pada pertemuan pertama dan

kedua ada 6 orang dengan kriteria baik dan 14
siswa kriteria cukup, pada pertemuan ketiga
kriteria baik ada 8 siswa dan kriteria cukup 12
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siswa, pada pertemuan keempat 9 siswa
kriteria baik dan 11 siswa kriteria cukup
sedangkan pada pertemuan kelima ada 10
siswa kriteria baik dan 10 siswa kriteria
cukup. Dengan demikian keterampilan proses
siswa yang di kriteria B (Baik) ada 30% pada
pembelajaran kesatu meningkat jadi 50%
pada pertemuan kelima. Hal ini menunjukkan
bahwa pembelajaran materi klasifikasi benda
dengan metode inquiry terbimbing telah
mampu meningkatkan keterampilan proses
siswa sekaligus dapat meningkatkan prestasi
belajar siswa mencapai ketuntasan
berdasarkan KKM.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut:
a. Model Pembelajaran inquiry terbimbing

mampu memberikan hasil  prestasi
belajar siswa mencapai ketuntasan
berdasarkan KKM dipersyaratkan 72%.

b. Model Pembelajaran inquiry terbimbing
mampu mengembangkan keterampilan
proses sains siswa dalam memahami
materi pembelajaran.

Saran
a. Guru yang ingin mengembangkan

keterampilan proses sains siswa dalam
konseptualisasi pemahaman materi
pembelajaran dapat menggunakan model
pembelajaran Inquiry terbimbing,

b. Diharapkan guru mengembangkan
perangkat pembelajaran model Inquiry
terbimbing untuk meningkatkan
konseptualisasi pemahaman sains siswa.
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Abstrak

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa banyak kemudahan pada dunia
industri dan memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif di pasaran.
Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi
kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam prosesnya teknologi yang di ciptakan tentunya
melibatkan faktor-faktor pendukung sehingga teknologi tersebut nantinya dapat diterima dengan mudah.
Berdasarkan hasil analisa penelitian sebelumnya, peran individu dalam menerima sebuah teknologi
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu : cognitive, affective, physical
dan external factors. Sehingga dengan adanya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui
hubungan antara factor - factor cognitive, affective, physical dan external factors dalam penerimaan
sebuah teknologi. Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakkan teknik
analisa kluster hirarki dan SEM (Structural Equation Modelling). Penggunaan analisa cluster hirarki
bertujuan untuk memisahkan obyek kedalam beberapa kelompok yang mempunyai sifat berbeda antar
kelompok yang satu dengan yang lain. Sedangkan penggunaan SEM bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara ke empat faktor tersebut (cognitive, affective, physical dan external factors. Pada SEM
terdiri dari dua bagian yaitu model variabel laten (variabel tidak terukur secara langsung) dan model
pengukuran (variabel terukur/teramati). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi
perusahaan IT dalam menciptakan sebuah teknologi sehingga dapat dengan mudah di terima oleh
masyarakat.

Kata Kunci: Teknologi, faktor cognitive, affective, physical dan external factors

Abstract

The rapid development of science and technology has brought a lot of convenience in the industry and
enables the company to increase the competitive advantage in the market. technology provides
convenience for the survival and comfort of human life. In the process technology created certainly involve
factors that support these technologies will be accepted easily. Based on the analysis of previous studies,
the role of individuals in receiving a technology is influenced by several factors. These factors were:
cognitive, affective, physical and external factors. So with this study has the objective to determine the
relationship among cognitive, affective, physical and external factors in the acceptance of a technology.
The method that will be used in this study is hierarchical cluster analysis techniques and SEM (Structural
Equation Modeling). The purpose of hierarchical cluster analysis is to separate objects into several groups
that have different characteristics on groups with each other. While the purpose of SEM aims to determine
the relationship among the four factors (cognitive, affective, physical and external factors). SEM consists
of two parts: a model of latent variables (variables not measured directly) and the measurement model
(variables measured / observed). Results this research is expected to be a reference for IT companies in
creating a technology that can be easily accepted by society.

Keywords: Technology, cognitivee, affective, physical and external factors
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PENDAHULUAN
Teknologi informasi saat ini berkembang pesat seiring

dengan meningkatnya kebutuhan setiap individu.
Sehingga di harapkan dengan adanya teknologi tersebut
dapat membantu individu mendapatkan solusi dalam
menyelesaikan permasalahan dalam segala hal. Setiap
individu pun semakin sadar akan pentingnya penggunaan
teknologi informasi (TI) di era globalisasi ini. Namun,
faktanya tidak semua manusia menggunakkan teknologi
dalam mempermudah pekerjaan. Terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi manusia dalam mengambil
keputusan terkait penggunaan teknologi diantaranya
cognitive, affective, physical dan external factors sehingga
dapat dilakukan analisa untuk mengetahui pengaruh
hubungan antara ke empat faktor tersebut.

Penggunaan analisa cluster hirarki bertujuan untuk
memisahkan obyek kedalam beberapa kelompok yang
mempunyai sifat berbeda antar kelompok yang satu
dengan yang lain. Sedangkan penggunaan SEM bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara ke empat faktor
tersebut (cognitive, affective, physical dan external
factors. Pada SEM terdiri dari dua bagian yaitu model
variabel laten (variabel tidak terukur secara langsung) dan
model pengukuran (variabel terukur/teramati).

Rumusan permasalahan yang dapat disimpulkan
adalah Bagaimanakah pengaruh hubungan antara factor
cognitive, affective, physical dan external factors dalam
penerimaan sebuah teknologi, sehingga dibutuhkan
beberapa pendekatan dalam melakukan penelitian ini
yaitu :

a. Membuat kontruksi model konseptual yang dapat
menggambarkan hubungan antara factor – factor
(cognitive, affective, physical dan external factors) yang
mempengaruhi individu sehingga dapat diterimanya
sebuah teknologi.

b. Mendesain survey berdasarkan model riset, pra –
survey.

c. Menguji hubungan antara factor-factor (cognitive,
affective, physical dan external factors) yang
mempengaruhi individu dalam penerimaan sebuah
teknologi

d. Menguji keseluruhan model untuk mengetahui
apakah model dapat berjalan sesuai kontruksi melalui
indikator-indikator tertentu.

METODE
Metodologi penelitian ini terbagi menjadi beberapa

tahapan pekerjaan yang tertera sebagai berikut :
1. Studi literatur
2. Identifikasi permasalahan
3. Penetapan  tujuan, batasan dan kontribusi
4. Desain
5. Implementasi

6. Uji coba dan analisa hasil ujicoba
7. Penulisan laporan

Penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan
survey terhadap responden untuk mendapatkan sampling
terhadap penerapan hipotesis pengujian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini yakni melalui penyebaran kuesioner kepada
responden yang telah ditentukan guna memperoleh data
secara empiris yang berkaitan dengan hipotesis yang telah
diajukan dan dengan menggunakkan skala Likert untuk
menilai instrument penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
yakni analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis
deskriptif dilakukan dengan mendeskripsikan data
berdasarkan kecendrungan dari tanggapan responden
terhadap item pertanyaan yang berkaitan dengan indikator
dari variabel penelitian. Selain itu, analisis deskriptif juga
digunakan untuk mengetahui karakteristik responden.

Penelitian ini memiliki populasi terjangkau
(accessible population) yakni bagian dari populasi target
yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Tepatnya yaitu
mahasiswa dan mahasiswi SI-ITS yang mengikuti
serangkaian percobaan penelitian pada bulan Desember
2014 sampai dengan Januari 2015.

Sampel adalah bagian (subset) dari populasi yang
dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap mewakili
populasinya. Pada penelitian ini sampel yang dipilih
menggunakan teknik probality sampling yaitu pemilihan
sampel dengan mengambil sebagian anggota populasi
menjadi sampel yaitu berkisar 40 sampel yang memenuhi
kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik
umum subyek penelitian pada populasi target dan pada
populasi terjangkau. Dalam penelitian ini kriteria
inklusinya adalah sebagai berikut :

1. Responden penelitian adalah mahasiswa dan
mahasiswi SI-ITS.

2. Responden penelitian tidak memiliki buta warna
(penglihatan tajam).

3. Responden penelitian tidak tunarungu (memiliki
pendengaran tajam).

Kriteria eksklusi adalah sebagian subyek yang
memenuhi kriteria inklusi namun harus dikeluarkan dari
study karena berbagai sebab. Dalam penelitian ini kriteria
eksklusinya adalah sebagai berikut :

1. Responden penelitian bukan mahasiswa dan
mahasiswi SI-ITS.

2. Responden penelitian memiliki buta warna.
3. Responden penelitian memiliki masalah

pendengaran
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HASIL DAN PEMBAHASAN
H1 = Faktor fisik dapat mempengaruhi faktor
affective pengguna.
- Pembentukan desain homepage tertentu dapat

mempengaruhi perasaan pengguna. Seperti penggunaan
warna tertentu (biru, orange, hijau) yang memberi kesan
cerah dan memberi dampak mood positif.

- Penggunaan warna tertentu pada homepage selain bisa
membangkitkan emosi tertentu, juga bisa mempengaruhi
niat perilaku (niat membeli/belanja).  Contohnya : warna
biru dapat mempengaruhi orang  untuk membeli lebih
kuat jika dibandingkan dengan warna merah.

H2 = Faktor fisik dapat mempengaruhi faktor
cognitive pengguna.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa warna - warna

tertentu dapat mempengaruhi kualitas kinerja otak,
sebagai contoh : latar belakang berwarna biru dapat
meningkatkan kinerja otak dan eksplorasi.

- Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa area di otak
yang berhubungan dengan tugas linguistik cenderung
memiliki lebih tinggi konsentrasi Hb dengan berlatar
belakang biru muda dari pada yang berlatar belakang
putih, serta menunjukkan daerah linguistik lebih aktif
saat subyek mengambil tes dengan latar belakang biru
muda.

H3 = Faktor eksternal dapat mempengaruhi faktor
fisik pengguna.
- Untuk lebih jelas lagi hubungan antara suhu warna

pencahayaan dan kinerja manusia maka dilakukan
pengukuran berulang yang membandingkan efek dari
empat teknologi pencahayaan (satu neon, tiga LED).
Nantinya akan di nilai perbedaan ketajaman visual basic
dari keempat kondisi teknologi pencahayaan tersebut.

H4 = Faktor eksternal dapat mempengaruhi faktor
affective pengguna.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh

pencahayaan dapat mempengaruhi tingkat perasaan
individu. Contohnya : Bekerja di lingkungan dengan
pencahayaan yang terang dapat memberikan dampak
mood positif ( senang, gairah, semangat) di bandingkan
bekerja di lingkungan dengan pencahayaan yang kurang
(remang-remang, kurang terang, dll).

- Kemajuan teknologi yang cepat dalam perangkat lunak
komputer telah memungkinkan arsitek untuk
menghasilkan gambar yang canggih yang tidak hanya
mampu mentransmisikan karakteristik lingkungan di
masa depan, tetapi juga berhasil membangkitkan
perasaan dan emosi yang dapat di rangsang dengan
ruang.

H5 = Faktor eksternal dapat mempengaruhi factor
cognitive pengguna.
-Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh
pencahayaan dapat berdampak pada daya kerja otak,
yang mana dalam hal ini merupakan faktor cognitive.
Contohnya : Pencahayaan yang terang dapat
meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan kinerja
kognitif seperti melakukan serangkaian tugas kognitif
secara lebih cepat.

Penentuan desain aplikasi ini akan memberikan
gambaran mengenai apa dan bagaimana kaitannya dari ke
empat faktor tersebut (factor cognitive, affective, physical
dan external factors) sehingga nantinya akan dilakukan
analisa. Desain yang diusulkan pada penelitian ini sebagai
berikut :

Gambar 8. Desain Permodelan
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PENUTUP
Simpulan

Pada penelitian ini pada akhirnya membuktikan lima
hipotesis yang telah ditemukan oleh penulis berdasarkan
literatur sebelumnya yaitu faktor fisik dapat
mempengaruhi faktor affective, faktor fisik dapat
mempengaruhi faktor cognitive, faktor eksternal dapat
mempengaruhi faktor fisik, faktor eksternal dapat
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mempengaruhi faktor affective, dan terakhir faktor
eksternal dapat mempengaruhi faktor cognitive.
Berdasarkan hasil analisa penelitian disimpulkan bahwa :
Faktor fisik faktor affective

- Pembentukan desain homepage tertentu dapat
mempengaruhi perasaan pengguna.

- Penggunaan warna tertentu pada homepage selain bisa
membangkitkan emosi tertentu, juga bisa
mempengaruhi niat perilaku (niat membeli/belanja).

Faktor fisik faktor cognitive
- Penelitian ini menunjukkan bahwa warna - warna

tertentu dapat mempengaruhi kualitas kinerja otak.
- Penelitian ini menunjukkan bahwa area di otak yang

berhubungan dengan tugas linguistik cenderung
memiliki lebih tinggi konsentrasi Hb dengan berlatar
belakang biru muda dari pada yang berlatar belakang
putih.

- Penelitian ini juga menunjukkan bahwa daerah
linguistik lebih aktif saat subyek mengambil tes dengan
latar belakang biru muda.

Faktor eksternal fisik
- Pada penelitian ini dilakukan pengukuran berulang

yang membandingkan efek dari empat teknologi
pencahayaan (satu neon, tiga LED) terhadap
ketajaman visual basic.

Faktor eksternal affective
- Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh

pencahayaan dapat mempengaruhi tingkat perasaan
individu.

- Penelitian ini menunjukkan bahwa gambar yang
canggih berhasil membangkitkan perasaan dan emosi
yang dapat di rangsang dengan ruang.

Faktor eksternal cognitive
- Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh
pencahayaan dapat berdampak pada daya kerja otak.

Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat

dilakukan penelitian yang nantinya dapat menemukan
hipotesis-hipotesis lainnya yang saat ini belum dilakukan
pembahasan oleh penulis. Sehingga nantinya ke depan
dapat dilakukan analisa hubungan antara hipotesis yang
satu dengan hipotesis yang lain.
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Abstrak

Penelitian ini bermaksud  memperoleh gambaran umum tentang jenis kecerdasan majemuk siswa pada
tingkat SMP dan SMA, serta meneliti hubungan antara usia dan jenis kelamin dengan jenis
kecerdasan majemuk. Metode penelitian adalah deskriptif korelasional.  Sampel penelitian terdiri atas
939 siswa yang dipilih secara random  dari 3 SMP dan 2 SMA di kota Banjarmasin. Teknik
pengumpulan data menggunakan teknik angket dengan menggunakan instrumen Tes Kecerdasan
Majemuk yang dikembangkan Thomas Arsmtrong. Data kecerdasan majemuk siswa dianalisis dengan
teknik pesentase,  data hubungan antara jenis kelamin dengan jenis kecerdasan majemuk dianalisis
menggunakan teknik Mann Whitney tes, dan data hubungan antara usia dengan jenis kecerdasan
majemuk dianalisis menggunakan teknik Rank Spearman.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1)
Secara umum jenis kecerdasan majemuk yang paling banyak dimiliki siswa SMP dan SMA adalah
intrapersonal, kinestetik, interpersonal dan naturalis.  (2) Tidak ada hubungan antara jenis kelamin
dengan jenis kecerdasan majemuk, dan (3) Terdapat hubungan antara usia dengan jenis kecerdasan
majemuk namun dengan tingkat korelasi yang rendah. Dengan bertambahnya usia kecerdasan
majemuk siswa berkembang lebih baik.

Kata Kunci: teori Multiple Intelligences, kecerdasan majemuk, jenis kelamin, usia

PENDAHULUAN
Banyak anggapan yang menyebutkan bahwa IQ

(intelligence quotient) adalah penentu kesuksesan
belajar dan hidup seseorang (Suparno,2008). Seseorang
yang memiliki IQ tinggi, diprediksi akan sukses dalam
belajarnya dan akhirnya sukses dalam kehidupan yang
nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata
pernyataan itu tidak selalu benar. Ada banyak orang
yang IQ-nya tinggi, tetapi gagal dalam hidupnya. Hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh Hidayani (2007)
menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara
emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ)
dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
akuntansi. Dengan demikian disadari bahwa meskipun
sangat penting, IQ bukanlah segala-galanya. Faktor lain
seperti emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient
(SQ) juga mempunyai peran penting.

Menurut Gardner (2003) IQ tidak selalu dapat
menjadi prediktor untuk keberhasilan seseorang, karena
pengukuran IQ hanya menekankan kecerdasan
matematis-logis dan linguistik. Kecerdasan
sesungguhnya tidak hanya terbatas pada logis
matematis dan linguistik, karena terdapat 8 jenis

kecerdasan dalam diri seseorang, yaitu (1)kecerdasan
verbal/linguistik, (2)logika matematik, (3)visual/spatial,
(4)musical, (5)kinestetik, (6)interpersonal,
(7)intrapersonal, dan (8)naturalistik. Kedelapan jenis
kecerdasan ini perlu diperhatikan dalam membantu
seseorang untuk berkembang dan sukses dalam hidup.

Perbedaan inteligensi  antar satu individu dengan
individu lain disebabkan oleh beberapa faktor yang
mempengaruhi inteligensi.  Plomin  (dalam Ginnis,
2007 dan Solso et al., 2008) yang meneliti tentang
pengaruh keturunan terhadap inteligensi sepasang anak
kembar menemukan bahwa inteligensi merupakan
sesuatu yang diwariskan. Namun temuan lain oleh
ilmuwan ahli saraf, Fred Gage dari Salk Institute for
Biological Studies, California membuktikan bahwa
tikus yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh
dengan stimulan, memiliki  20% lebih banyak koneksi
neuron dibanding tikus yang tinggal di lingkungan
biasa (Solso et al., 2008; Rakhmat, 2010). Ini
membuktikan bahwa keturunan bukan satu-satunya
faktor penentu kecerdasan, melainkan ada faktor lain
yaitu lingkungan. Yang dimaksud lingkungan dalam
konteks pendidikan nonformal adalah perlakuan yang
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diterima anak dalam keluarga maupun pergaulan di
masyarakat, sedangkan dalam konteks  pendidikan
formal adalah semua treatment yang diperoleh anak
terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kecerdasan akan terbentuk sesuai dengan
perkembangan yang dialami oleh setiap dimensi dan
berkembang hingga ke titik maksimal sesuai dengan
pendidikan dan stimulasi lain yang diterima anak
selama hidupnya. Untuk mempunyai anak yang cerdas,
selain harus memberikan stimulasi, orang tua juga
harus memberikan nutrisi yang tepat karena asupan gizi
mempengaruhi produksi neurotransmitter (senyawa
kimia yang disimpan di gelembung ujung akson) yang
penting untuk memicu sinapsis secara efisien
(Setiawati, 2008). Jika gizi mempengaruhi produksi
neurotransmitter, maka lingkungan yang kaya dengan
tantangan dan stimulasi, mempengaruhi koneksi
memori, yang berarti mempengaruhi tingkat inteligensi
(Ginnis, 2007; Santrock, 2004; Rakhmat, 2010).

Ironisnya, pembelajaran dan pendidikan di
sekolah seringkali tidak menyediakan lingkungan yang
mendukung perkembangan kecerdasan majemuk ini.
Hampir semua kegiatan pembelajaran hanya
mengutamakan model inteligensi yang menekankan
pada logika dan matematis serta bahasa saja. Guru
mengajar dengan pendekatan yang rasional dengan
inteligensi matematis-logis; dan menjelaskan semua
pelajaran maupun nilai dengan model ceramah dan
cerita yang lebih sesuai dengan inteligensi linguistik.
Model pendekatan itu akan menguntungkan siswa yang
menonjol dalam inteligensi matematis-logis dan
linguistiknya, tetapi tidak membantu siswa-siswa yang
menonjol dalam inteligensi lainnya. Padahal menurut
Gardner (1983) dalam pembelajaran siswa perlu
dibantu dengan mengembangkan kedelapan inteligensi
itu. Dengan kata lain, pembelajaran harus berdimensi
inteligensi ganda, bukan hanya mendasarkan pada
inteligensi matematis-logis dan linguistik.

Di beberapa negara penelitian tentang Multiple
Intelligences sudah banyak dilakukan. Hasil penelitian
Davis (2004), Posciask (2007), Owulabi dan Okebokula
(2009), Winarti dan Kamalia (2012), dan Hanafin
(2014), menunjukkan penerapan teori Multiple
Intelligences dalam berbagai mata pelajaran efektif
dalam meningkatkan self esteem, retensi, motivasi,
kecerdasan majemuk, penguasaan konsep kimia,
kemampuan membaca, dan  mengurangi perilaku

negatif siswa dalam kelas. Untuk menerapkan teori ini,
pemahaman guru tentang jenis kecerdasan majemuk
siswanya meruakan hal yang penting untuk dilakukan.
Dengan mengetahui jenis kecerdasan majemuk siswa,
guru dapat lebih mudah merancang pembelajaran dan
menyesuaikannya dengan aktivitas pembelajaran yang
dilakukan.

Penelitian ini bermaksud menggambarkan secara
umum jenis kecerdasan majemuk siswa SMP dan SMA
di Banjarmasin serta menganalisis hubungan antara
jenis kelamin dan usia dengan kecerdasan majemuknya.
Pengetahuan tentang ada tidaknya hubungan antara
jenis kelamin serta usia dengan kecerdasan majemuk
siswa membantu memudahkan guru dalam merancang
kegiatan pembelajaran yang relevan dalam rangka
menerapkan teori Multiple Intelligences.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

korelasional. Sampel yang dipilih dengan tenik cluster
sampling terdiri atas 939 siswa dari 3 SMP dan 2 SMA
di kota Banjarmasin, yang terdiri atas 414 siswa laki-
laki dan 525 siswa perempuan, atau 357 siswa SMA
dan 482 siswa SMP. Jika dikelompokkan menurut usia
terdapat 339 siswa berusia 11-13 tahun, 440 siswa
berusia 14-16 tahun dan 160 siswa berusia 17-19 tahun.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan
teknik angket. Instrumen yang digunakan adalah Tes
Multiple Intelligences yang dikembangkan Armstrong
(2004) dan telah diuji coba oleh Mc Lelland dan
County (2008). Analisis data kecerdasan siswa
menggunakan teknik persentase. Karena data
kecerdasan majemuk tidak berdistribusi normal, maka
untuk menguji perbedaan antara kecerdasan majemuk
siswa laki-laki dan perempuan digunakan teknik
analisis non parametrik Mann-Whitney test, sedangkan
untuk menguji perbedaan kecerdasan majemuk siswa
menurut kelompok usia tertentu digunakan teknik
analisis Rank Spearman test.

Hasil penelitian
Dari hasil penelitian diperoleh gambaran

kecerdasan majemuk siswa SMP dan SMA di kota
Banjarmasin, seperti yang disajikan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Grafik Persentase Kecerdasan Dominan
Siswa SMP dan SMA

Data pada Gambar 1 menunjukkan bahwa di
tingkat SMP, sebagian besar siswa memiliki kecerdasan
dominan interpersonal dan intrapersonal, dengan
perbedaan persentase yang relatif kecil. Empat jenis
kecerdasan dominan yang paling banyak dimiliki siswa
SMP adalah kecerdasan intrapersonal, interpersonal,
kinestetik dan naturalis.

Serupa dengan di SMP, jenis kecerdasan
dominan yang paling banyak dimiliki siswa SMA
adalah kecerdasan intrapersonal, interpersonal,
kinestetik dan naturalis. Namun bedanya, di SMA
kecerdasan intrapersonal tampak paling menonjol
dibanding jenis kecerdasan majemuk yang lain.
Temuan ini sesuai dengan pendapat Slavin (2006)
bahwa perbedaan karakteristik antara siswa SMA dan
SMP dalam hal sosial adalah siswa SMP cenderung
lebih memiliki ketergantungan dengan kelompok dan
komformitas, sementara pada siswa SMA
ketergantungan kepada teman mulai berkurang kecuali
bagi yang punya minat dan ketertarikan yang sama. Itu
sebabnya di tingkat SMP kecerdasan interpersonal dan
intrapersonal relatif sama dominannya dibanding jenis
kecerdasan yang lain, sementara di tingkat SMA yang
lebih dominan adalah kecerdasan intrapersonal.

Sebaliknya kecerdasan dominan yang paling
sedikit dimiliki siswa adalah kecerdasan linguistik dan
logika matematis. Dengan kata lain, hanya sedikit siswa
SMP maupun SMA yang memiliki  kecerdasan
linguistik dan logis matematis. Rendahnya siswa yang
memiliki kecerdasan dominan linguistik dan logika
matematis ini menjadi problem tersendiri bagi sistem
pendidikan kita, karena selama ini metode mengajar
yang digunakan kebanyakan guru di sekolah seperti
ceramah dan latihan soal justru hanya mengandalkan
penguasaan bahasa dan berpikir logis matematis.
Peneliti menduga,  pemasalahan inilah yang menjadi
salah satu penyebab rendahnya hasil belajar siswa

selama ini. Seyogyanya metode mengajar yang
digunakan guru lebih banyak mengandalkan
kecerdasan interpersonal, intrapersonal,
kinestetik dan naturalis, yaitu empat jenis
kecerdasan majemuk yang dominan dimiliki
sebagian besar siswa pada usia SMP dan SMA.

Adapun hasil penelitian terhadap
hubungan antara jenis kelamin dengan jenis
kecrdasan majemuk siswa dapat diihat pada
Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Gambaran Kecerdasan Majemuk
Siswa Laki-laki dan Perempuan

Jenis
Kecerdasan
majemuk

Laki-laki Perempuan
Jumlah % Jumlah %

Intrapersonal 95 22,9 159 24,6
Interpersonal 46 11,1 81 15,4
Naturalis 67 16,2 68 12,9
Kinestetik 81 19,5 76 14,5
Musikal 47 11,3 49 9,3
Lingusitik 7 1,7 46 8,8
Logika
matematika

44 10,6 22 4,2

Visual spasial 27 6,5 24 4,6
Jumlah 414 525

Secara lebih jelas perbedaan jenis kecerdasan
majemuk siswa laki-laki dan perempuan dapat dilihat
pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Perbedaan kecerdasan majemuk siswa
laki-laki dan perempuan

Hasil analisis statistik terhadap perbedaan jenis
kecerdasan majemuk siswa laki-laki dan perempuan
menggunakan Mann Whitney test menunjukkan bahwa
Ho diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang
signifikan antara kecerdasan majemuk siswa laki-laki
dan perempuan. Secara umum kecerdasan dominan
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yang dimiliki siswa laki-laki dan perempuan relatif
tidak berbeda, sebagaimana yang disajikan pada
Gambar 2. Jenis kecerdasan dominan yang paling
banyak dimiliki siswa laki-laki dan perempuan sama,
yaitu intrapersonal, kinestetik, naturalis dan
interpersonal. Dari keempat kecerdasan dominan
tersebut, jenis kecerdasan dominan yang dimiliki oleh
sebagian besar siswa laki-laki dan perempuan adalah
kecerdasan intrapersonal. Perbedaannya adalah pada
siswa laki-laki kecerdasan kinestetik menjadi
kecerdasan dominan terbanyak kedua setelah
intrapersonal, sementara pada siswa perempuan
kecerdasan interpersonal lebih dominan daripada
kecerdasan kinsetetik.

Tingginya kecerdasan intrapersonal siswa laki-
laki dan perempuan pada usia SMP dan SMA ini
menurut Erik Erickson (Santrock, 2010) terjadi karena
pada periode masa ini terjadi pencarian jati diri.
Persoalan paling penting dalam diri remaja adalah
perkembangan identitas, pencarian jawaban atas
pertanyaan Siapa aku? Apa yang akan aku lakukan
dalam hidup ini?  Semua pertanyaan itu memicu
berkembangnya kecerdasan intrapersonal. Adapun
tingginya kecerdasan kinestetik pada  siswa laki-laki
dibanding siswa perempuan menurut  Santrock (2010)
disebabkan oleh perubahan hormonal pada masa
pubertas yang mengakibatkan pertambahan massa otot
anak lelaki lebih besar daripada anak perempuan,
sehingga anak lelaki lebih besar aktivitas fisiknya
dibanding anak perempuan. Sebaliknya tingginya
kecerdasan interpersonal pada anak perempuan menurut
Taben dan Giligan (dalam Santrock, 2010) disebabkan
pada usia pubertas pusat dunia anak perempuan adalah
sahabat karib, sedangkan anak lelaki lebih suka
memamerkan keahliannya dan menyukai permainan
menang kalah. Itu sebabnya anak perempuan lebih
menghargai orientasi hubungan dibanding anak lelaki,
sehingga kecerdasan interpersonal anak perempuan
tumbuh relatif lebih baik.

Perbedaan yang cukup mencolok terdapat pada
kecerdasan linguistik, di mana jenis kecerdasan ini
lebih banyak dimiliki oleh anak perempuan ketimbang
anak laki-laki. Ini sesuai dengan hasil penelitian Kirsi
dan Tirri (2008), Ardila dkk (2010) dan pendapat
Santrock (2010) dan Cook (2014) yang menyatakan
bahwa anak perempuan lebih unggul dalam hal
kemampuan berbahasa. Kemampuan verbal anak
perempuan lebih baik daripada anak lelaki, sementara
anak laki-laki lebih unggul dalam hal kemampuan
spasial. Sebaliknya hasil penelitian menujukkan bahwa
kecerdasan logika matematika pada anak laki-laki lebih
baik dibanding anak wanita. Ini sesuai dengan pendapat
Cook (2014) yang menyatakan bahwa kemampuan
logika matematika anak perempuan berkurang seiring
dengan pertambahan usia. Di bawah 15 tahun

perempuan lebih unggul dalam logika matematika,
tetapi setelah usia 15 tahun kecerdasan tersebut
berkurang secara signifikan (Cook, 2014)

Jika data kecerdasan majemuk siswa SMP dan
SMA tersebut dibandingkan berdasarkan usia, maka
diperoleh data seperti pada Tabel 2 berikut:

Tabel  2. Kecerdasan Majemuk Siswa pada Tiap
Kelompok Usia tertentu

Jenis Kecerdasan Usia/Frekuensi
11-13
tahun

14 – 16
tahun

17 – 19
tahun

Intrapersonal 18,9 24,0 28,1
Interpersonal 11,2 14,1 16,9
Naturalis 30,7 12,0 11,3
Kinestetik 17,4 18,1 8,1
Musikal 9,4 12,0 6,9
Lingusitik 3,8 6,1 8,1
Logika
matematika

5,6 7,3 9,4

Visual spasial 2,9 6,4 11,3
Jumlah 100 100 100

Secara lebih jelas perbedaan distribusi
kecerdasan majemuk siswa pada tiap kelompok umur
digambarkan pada Grafik 3 berikut:

Gambar 3. Perbandingan Kecerdasan Majemuk
Pada Tiap Kelompok Usia

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada
kelompok usia 11-13 kecerdasan majemuk yang paling
dominan adalah naturalis dan intrapersonal, pada
kelompok usia 14-16 tahun kecerdasan intrapersonal
dan kinestetik, serta pada kelompok usia 17-19 tahun
kecerdasan intrapersonal, dan interpersonal. Satu hal
yang sama dari tiga kelompok usia tersebut adalah
dominannya kecerdasan intrapersonal pada semua
kelompok usia.

Satu hal yang menarik adalah dengan semakin
meningkatnya usia terjadi perkembangan kecerdasan
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majemuk siswa, seperti yang terjadi pada kecerdasan
intrapersonal, interpersonal, visual spasial, logika
matematika dan linguistik. Sebaliknya kecerdasan
naturalis dan kinestetik mengalami penurunan,
sementara kecerdasan musikal tidak menunjukkan pola
perkembangan khusus. Berkurangnya persentase
siswa yang memiliki kecerdasan dominan kinestetik
disebabkan dengan semakin bertambahnya usia
aktivitas fisik siswa mulai berurang, sebaliknya
aktivitas yang memerlukan pemikiran seperti logika
matematis, visual spasial dan lingistik mengalami
peningkatan (Solso,2008; Santrock, 2010).

Hasil uji statistik menggunakan uji korelasi Rank
Spearman menghasilkan penolakan Ho, yang berarti
bahwa terdapat hubungan antara kecerdasan majemuk
dengan usia.  Namun rendahnya koefisien korelasi
menunjukkan bahwa tingkat korelasi antara kecerdasan
majemuk dengan usia relatif rendah. Dengan kata lain
jenis kecerdasan majemuk seseorang dapat saja
dikaitkan dengan usianya, namun tidak selalu demikian.
Seperti misalnya pada data di atas, kecerdasan visual
spasial dan logika matematika siswa pada kelompok
usia yang lebih muda cenderung lebih rendah
dibanding kelompok usia yang lebih dewasa. Namun
demikian juga tidak menutup kemungkinan ada anak
yang kecerdasan logika matematikanya lebih bagus
dibanding anak yang lebih dewasa. Ini terjadi karena
kecerdasan majemuk seseorang tidak hanya
dipengaruhi oleh usia, melainkan juga oleh faktor lain
seperti genetis, lingkungan, dan nutrisi  (Rakhmat,
2010). Dengan demikian meskipun berhubungan,
namun usia bukan satu-satunya faktor yang
menentukan perkembangan kecerdasan majemuk
seseorang,

PENUTUP
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

(1) Secara umum jenis kecerdasan majemuk yang
paling banyak dimiliki siswa SMP dan SMA adalah
intrapersonal, kinestetik, interpersonal dan naturalis.
(2) Tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan
jenis kecerdasan majemuk, dan (3) Terdapat hubungan
antara usia dengan jenis kecerdasan majemuk namun
dengan tingkat korelasi yang rendah. Dengan
bertambahnya usia kecerdasan majemuk siswa
berkembang lebih baik.
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Abstrak

pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada guru untuk melakukan proses belajar
mengajar, yang terpenting dapat menumbuhkan semangat dan kemauan belajar anak. Kurikulum
yang baru atau K-13 sangat mengutamakan berpikir matematik siswa atau penalaran dari pada
hasil yang ditemukan. Agar siswa mampu mengembangkan proses berpikir dan bernalarnya
diperlukan interaksi yang bagus (kuat) Mason (2004) menjelaskan tedapat enam model interaksi
antara guru, siswa dan matematika (sebagai konten) yang sering disebut tiga serangkai dalam
pembelajaran matematika. Bagaimana enam model interaksi ini menjadi topik pembahasan yang
terkait dengan strategi pembelajaran yang sesuai. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran di
kelas jika menggunakan strategi pemecahan masalah dengan melakukan model-model interaksi
yang mengarahkan agar siswa berpikir aktif, kritis dan kreatif.

Kata Kunci: kurikulum 2013, guru kreatif, enam model interaksi, pemecahan masalah.

Abstact
The government provides full trusting to the teacher to do the process of teaching and learning, the
most important can grow the spirit and children will learn. A new curriculum or k-13 very
prioritising mathematical thinking students or reasoning from the results found. That students able
to develop the process of thinking and reasoning necessary good interaction (strong) Mason (2004)
explain that there are six interaction models between teachers , students and mathematics ( as the
content) which often called the triad in learning mathematics. How six interaction models of this
topic of discussion to be associated with learning strategies in accordance. How the role of teachers
in learning in class if they use problem-solving strategies do with the interaction of the models who
directs that students active thought, critical and creative .
Key Words: Curriculum 2013, Creative teacher, six interaction models, problem solving

PENDAHULUAN
Anies Baswedan, Menteri Pendidikan Dasar dan
Menengah periode tahun 2014-2019 mencetuskan tujuh
jalan revolusi mental: 1) Mengubah paradigma
pendidikan “berdaya saing” menjadi pendidikan
“mandiri dan berkepribadian”, 2) Merancang
kurikulum berbasis karakter dari kearifan lokal serta
vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis
daerah dan bakat anak, 3) Menciptakan proses belajar
yang menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri
anak, 4) Memberi kepercayaan penuh pada guru untuk
mengelola suasana dan proses belajar pada anak, 5)
Memberdayakan orangtua untuk terlibat pada proses
tumbuh kembang anak, 6) Membantu kepala sekolah
untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah,
dan 7) Menyederhanakan birokrasi dan regulasi
pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan.
Satu hal yang perlu menjadi sorotan adalah bagaimana
pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada
guru untuk melakukan proses belajar mengajar, yang

terpenting dapat menumbuhkan semangat dan kemauan
belajar anak.

Sesuai dengan kurikulum 2013 (K-13) guru
mendapat perhatian yang sangat besar, diharapkan
peran guru sebagai perencana, pengajar dan
pengevaluasi pembelajaran di tingkatkan lagi, dari guru
yang semula memberitahu, sekarang siswa yang
mencari tahu. Matematika menjadi mata pelajaran yang
disoroti, karena terjadi perubahan yang sangat
mendasar mengenai pendekatan pembelajaran yang
harus digunakan (pendekatan sainstifik). Pendekatan ini
merupakan perencanaan murni yang mempusatkan
pembelajaran pada siswa, aktivitas siswa, kemauan
siswa untuk belajar, dan perkembangan potensial siswa.
Diperjelas lagi bahwa kurikulum 2013 (2013)
menginstruksikan guru, agar bisa mendorong dan
menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analistis, dan
tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan
masalah, dan mengaplikasikan materi matematika
dalam pembelajaran. Hal ini mempertegas bahwa
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Kurikulum yang baru atau K-13 sangat mengutamakan
berpikir matematik siswa atau penalaran dari pada hasil
yang ditemukan. Agar siswa mampu mengembangkan
proses berpikir dan bernalarnya diperlukan interaksi
yang bagus (kuat) antara guru dan siswa serta
matematika sebagai kontennya.

Mason (2004) menjelaskan tedapat enam model
interaksi antara guru, siswa dan matematika (sebagai
konten) yang sering disebut tiga serangkai dalam
pembelajaran matematika.  Menurut Bennet (dalam
Mason, 2004) tiga istilah (guru, pebelajar, konten)
dapat menduduki tiga peran (menginisiasi, merespon,
dan memediasi) yang diperlukan bagi terjadinya
hubungan dan kegiatan. Enam model interaksi  tersebut
adalah expounding dan explaining, exploring dan
examining, dan exercising dan expressing. Guru
memegang peranan penting dalam hal ini, karena guru
harus membelajarkan matematika pada siswa dengan
tuntutan agar materi atau semangat matematika dapat
diterima oleh siswa.

Pada makalah ini, akan dipaparkan bagaimana
enam model interaksi antara guru, siswa dan
matematika menjadi topik pembahasan yang terkait
dengan pendekatan dan strategi pembelajaran yang
sesuai. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran di
kelas jika menggunakan strategi pemecahan masalah
dengan melakukan model-model interaksi yang
mengarahkan agar siswa berpikir aktif, kritis dan
kreatif.

KAJIAN PUSTAKA
Enam Model Interaksi
Interaksi yang inisiatifnya berasal dari guru dibedakan
menjadi dua macam, yaitu: (1) expounding, dan (2)
explaining. Expounding itu sama seperti ceramah
dengan menjelaskan secara rinci yang diarahkan
kepada semua siswa, baik diminta maupun tidak.
Sedangkan explaining hanya dilakukan untuk
merespons pertanyaan yang di ajukan oleh siswa.
Expounding dan explaining memiliki arti yang sama
yaitu menjelaskan, akan tetapi terdapat perbedaan pada
posisi guru dalam melakukan interaksi dengan siswa.
Mason (2004) menjelaskan bahwa:

“… In a true tutorial explaining takes place when
just one student is involved, with the tutor being
perceptive of the student’s individual needs. This is
rather more difficult than it sounds! I have often
found myself trying to drag a student into my
conceptual world rather than trying to enter and
remain in that of the student.”
Yang memiliki makna bahwa dalam suatu tutorial

yang sebenarnya menjelaskan dilakukan hanya jika
seorang siswa membutuhkan (explaining), dengan tutor
mengerti kebutuhan individu siswa. Ini tampaknya
lebih sulit. Saya sering menemukan pada diri saya
sendiri untuk mencoba menggeser siswa ke dalam
dunia konseptual saya dibandingkan mencoba masuk
dan tetap pada dunia konseptual siswa. Mason
menyadari bahwa seorang tutor (guru) penting dan
harus bisa masuk dalam dunia konseptual siswa, atau
bagaimana sebenarnya siswa berpikir sehingga
interaksi yang kuat antara guru dan siswa bisa terjadi.

Guru dapat mempengaruhi siswa agar mau bekerja
dalam matematika (bermatematika). Interaksi yang
inisiatifnya berasal dari siswa, dapat dibedakan menjadi
dua macam juga, yaitu: (1) exploring, dan (2)
examining. Exploring terjadi ketika siswa menghadapi
open-ended problem dan mencoba menghasilkan
generalisasi sendiri. Seperti misalnya meminta siswa
untuk memilih salah satu bilangan dari 15, 20, 23, dan
25 dan berikan alasan mengapa memilih bilangan
tersebut? Jawaban yang muncul dari siswa beraneka
ragam, dan guru bisa mengetahui pengetahuan siswa
mengenai sistem bilangan. Jawaban yang diberikan atas
inisiatif dari siswa yang di fasilitasi oleh guru. Siswa
akan melakukan eksplorasi terhadap sistem bilangan
yang ia ketahui. Eksplorasi yang mendalam yang
kaitannya untuk menghasilkan generalisasi sendiri,
guru juga dapat menerapkan pembelajaran yang
menggunakan strategi pemecahan masalah (problem
solving). Peran guru di sini hanyalah mengarahkan
siswa, mendorong pemikiran yang mandiri. Proyek dan
investigasi juga merupakan contohnya. Sedangkan
Examining terjadi ketika siswa mengajukan diri untuk
diuji. Dia merasa sudah siap berdasarkan kriteria yang
diakuinya.
Mason (2004) menjelaskan bahwa

“It may be surprising to find ‘examining’ under
student initiative, but this is where I truly believe it
belongs. … a candidate submits himself for
examination when he considers himself ready. …
an opportunity for a student to validate his own
criteria of whether or not he is understanding the
material. After all, a major part of teaching is to
provide the student with his own criteria. …”

Kurang lebih maksudnya adalah bisa jadi
mengherankan menemukan ‘examining’ (mengikui
ujian) dibawah inisiatif siswa, tetapi, saya benar-benar
percaya ini mestinya terjadi.... seorang siswa
menyampaikan diri ujiannya ketika dia
mempertimbangkan dirinya sendiri siap....suatu
kesempatan bagi siswa untuk memvalidasi
kemampuannya sendiri apakah ia memahami materi
atau tidak.  Setelah semua itu, bagian utama dari
pembelajaran adalah menyediakan siswa dengan
kemampuannya sendiri.

Interaksi yang terakhir adalah interaksi yang
inisiatifnya berasal dari matematikanya, dibedakan
menjadi dua macam juga, yaitu: (1) exercising, dan (2)
expressing. Exercising itu terjadi ketika ada tekanan
dari materi untuk menguasai teknik-teknik tertentu atau
ada konsep yang perlu dilatih lebih mantap, biasanya
latihan yang hanya melatih siswa untuk menerapkan
rumus yang sudah ada dan menghafal konsep-konsep
yang sudah berupa definisi ataupun sudah menjadi
suatu formula. Exercising ini baru akan berhasil kalau
ada daya/dorongan dari dalam diri anak untuk
melakukannya. Kalau tidak, latihan ini hanya akan
menghasilkan hafalan.

Expressing adalah kegiatan yang dilakukan dengan
cara menyajikannya kepada orang lain. Kendatipun
bagus, tidak semua anak mau dan mampu
melakukannya. Tidak jarang mereka enggan atau tidak
mampu mempertanyakan dan apalagi
mengomunikasikan idenya. Bagaimana siswa juga
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diharapkan mampu untuk memodelkan suatu
permasalahan sehari-hari menggunakan symbol-simbol
matematika dan memecahkannya menggunakan aturan-
aturan yang ada yang kadang menggunakan cara yang
belum pernah dilakukan sebelumnya. Siswa juga
diharapkan dapat membuat representasi dari setiap
permasalahan yang ada, baik secara verbal maupun
pictoral (gambar, grafik, dll).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Guru dalam Menggunakan Strategi
Pemecahan Masalah (Problem Solving) yang
Menginisiasi terjadinya Interaksi
Guru yang efektif hendaknya mendorong pemikiran
kreatif dan kritis dalam semua mata pelajaran. Guru
menemukan masalah realistis dari pengalaman anak-
anak yang dapat membantu mengajarkan keterampilan
dan konsep matematika. Situasi yang realistis,
menciptakan masalah dimana siswa dapat menghadapi
dan ikut serta. Siswa dapat menemukan konsep dan
prosedur serta menerapkannya dalam keadaan dan
situasi baru; mereka menjadikan matematikawan saat
mereka menyelesaikan berbagai masalah.

Saat perusahaan, pemerintahan, maupun pekerjaan
lainnya mempertimbangkan pekerjaan yang penting
bagi karyawannya, mereka memperhatikan kemampuan
berpikir secara kritis dan kreatif, untuk menyelesaikan
masalah, menyampaikannya secara efektif dalam
bentuk lisan maupun tulisan, dan mengerjakannya
bersama-sama dalam suatu tim. Menurut Burns (dalam
Kennedy, 2000) agar berguna dalam mayarakat yang
kompleks dan terus berubah, setiap orang perlu dapat
menyelesaikan masalah yang luas. Kurikulum
matematika sekolah harus menyiapkan anak-anak untuk
dapat menjadi pemecah masalah yang efektif.

Dengan strategi problem solving, siswa dapat
memahami masalah, mengembangkan rencana, dan
melaksanakan rencana mereka. Selanjutnya mereka
dapat mempertimbangkan apakah jawaban mereka
masuk akal dan adakah jawaban atau pendekatan
lainnya, dan akhirnya mereka dapat menyampaikan
jawaban dan penalaran mereka. Kemampuan untuk
menghitung secara akurat sangat penting dalam
pemecahan masalah, tetapi berpikir merupakan inti
mengajar dan belajar matematika. Seperti penelitian
yang dilakukan oleh Wibawa (2013) terkait dengan
defragmenting berpikir pseudo dalam memecahkan
masalah limit fungsi. Wibawa menemukan bagaiamana
proses terjadinya berpikir pseudo sebagai salah satu
jenis kesalahan dalam berpikir, yang kemudian
dilakukan penataan ulang (defragmenting) melalui
interaksi yang dilakukan oleh siswa (subjek) dengan
meminta siswa memahami masalah kembali, membuat
perencanaan, dan melaksanakan rencana hingga
melakukan pengecekan.

Setiap pelajaran dapat mengajarkan kecakapan
pemecahan masalah, seperti yang terjadi di kelas Ms.
Eckelkamp berikut saat dia bertanya kepada siswa di
kelas tiganya untuk memikirkan kendaraan yang
digunakan untuk studi tur.
Ms Eckelkamp: Karena kita sedang mempelajari hewan

dan habitat, kita akan pergi ke kebun
binatang. Ada 27 anak di kelas kita.

Mari kita diskusikan bagaimana kita
akan pergi ke kebun binatang.

Evan : Kita bisa berjalan ke kebun binatang
Tara : Terlalu jauh, kita harus naik mobil
MsEckelkamp: berapa banyak mobil yang kita

butuhkan?
Kayleight : Mobil kami memiliki dua sabuk pengaman

di depan dan tiga di belakang, sehingga
empat anak dapat naik di masing-masing
mobil. Enam mobil membawa empat anak.
Enam mobil dengan empat anak cukup
untuk 24 anak.

Kim : Tapi ada 27 anak di kelas kita. Kita
membutuhkan tujuh mobil untuk semua
orang kecuali ada tiga orang yang sakit.

Joaqoina : Beberapa mobil memiliki dua sabuk
pengaman di belakang. Tiga anak bisa naik
di beberapa mobil tersebut. Dua puluh
tujuh dibagi tiga adalah sembilan mobil.
Beberapa mobil dapat membawa empat
anak dan lainnya tiga, saya pikir kita perlu
delapan mobil.

Ali : Van (jenis mobil) kita memiliki tujuh kursi
– semua orang bisa naik dalam empat van.

Jorge : Satu van sama dengan satu mobil besar dan
satu mobil kecil.

Terrell : Satu bus sekolah akan mengangkut semua
orang beserta Ms. Eckelkamp dan orang
tua.

Diskusi seperti yang dilakukan oleh Ms. Eckelkamp
dapat merangsang siswa untuk berpikir. Guru
menjelaskan apabila ada respon dari siswa. Eksplorasi
yang dilakukan guru lebih dari sekedar menghitung 27 :
4 = 6, dan sisanya 3. Diskusi yang terjadi antara Ms.
Eckelkamp (guru) dengan siswa begitu “asyik”, siswa
mau terlibat aktif dalam memberikan ide atau
pendapatnya dan guru juga menerima dan merespon
setiap masukan dari siswa. Pembelajaran (suasana
kelas) seperti inilah yang diharapkan terjadi dalam
kurikulum 2013, bagaimana siswa mencari tahu sendiri
mengenai masalah yang sedang dihadapi.

Interaksi yang menarik juga terjadi dalam penelitian
Wibawa (2013) terkait dengan persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel.
Guru : “Dimas memiliki kelereng tidak lebih dari 36

buah. Jika Dimas menyimpan kelerengnya
pada tiga buah kantong celana dengan
jumlah kelereng pada masing-masing
kantong sama, maka berapakah
kemungkinan banyaknya kelereng Dimas
pada tiap kantong?”

Siswa : “Berarti jumlah semua kelerengnya kurang
dari 36 pak ya?”

Guru : “Menurut kalian bagaimana? Apakah kurang
dari atau boleh sama dengan 36?”

Siswa : “Oya, boleh pak. Karena itu kan tidak lebih
dari 36.”

Guru : “Bagus, jadi dimas memiliki kelereng kurang
dari atau sama dengan 36 ya?”

Siswa : “Iya pak”
Guru : “Oke, sekarang, kita tebak bersama-sama

berapa kira-kira kelereng yang ada di dalam
kantong Dimas jika di dalam empat
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kantongnya terdapat jumlah kelereng yang
sama?”

Siswa : “Enam pak, karena 6 x 4 = 24, kurang dari
36.”

Guru : “Bagus, ada pendapat lain?”
Siswa : “Sembilan pak, karena 4 x 9 = 36.”
Guru : “Bagus, apakah kalian bisa menentukan

semua kemungkinan jawaban dengan
menebak?”

Siswa : “Bisa pak, tapi banyak sekali.”
Guru : “Yaa.. memang banyak sehingga sulit untuk

menebak dengan coba-coba semua jawaban
yang mungkin, untuk itu kita harus membuat
model matematikanya dan kemudian kita
selesaikan bersama-sama.”

Siswa : “Iya pak.”

Masalah yang di paparkan oleh Wibawa (2013)
merupakan masalah yang mengajak siswa untuk
menebak semua kejadian yang mungkin sebelum
membuat model matematika yang sifatnya lebih umum
dan dapat menjawab semua kemungkinan kejadian
sekaligus. Siswa tampak ikut terlibat sesuai dengan
pemahamannya masing-masing. Terdapat inisiatif
konten (matematika) disini, agar siswa terus melakukan
respon melalui inisiasi dari peneliti sebagai guru.
Interaksi seperti ini tentu membawa suasana
pembelajaran menjadi aktif.
Strategi Act it Out (Memerankan)
Dalam strategi act-it-out  siswa memeragakan atau
mensimulasikan situasi masalah untuk membantu
mereka memahami masalah dan membuat rencana
aktivitas. Ketika situasi diperagakan dengan properti
yang telah disiapkan, solusinya seringkali tampak
nyata. Sebuah operasi matematika baru, seperti
pengurangan, disajikan melalui cerita, seperti yang
terlihat di sini:

Ignacio mempunyai 7 pisang. Dia memberikan 3
buah pisang kepada Marta

Gambar 1. Ilustrasi pengurangan
Anak bergiliran memerankan cerita dan kemudian

menceritakan tentang hasil dari tindakan. Setelah
beberapa cerita telah diperankan, anak-anak bisa
membuat cerita mereka sendiri dan memerankannya.
Tindakan pengurangan seperti di atas dikembangkan
dalam pengaturan masalah, dan solusi diwakili dengan
benda-benda, melalui tindakan, dalam gambar, dan
akhirnya dengan kalimat matematis. Banyak kegiatan
informal yang mengajak siswa untuk memerankan
situasi matematika. Dengan memerankan situasi dan
mempresentasikan  hasilnya dalam simbol secara
tertulis meningkatkan pemikiran aljabar karena siswa
dapat melihat pola yang muncul dari tindakan mereka.

Peran guru adalah merangsang siswa untuk mampu
mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran siswa.
Guru harus masuk (engegment) ke dalam pikiran siswa,
sehingga guru mengetahui apa yang sebenarnya siswa
pikirkan dan apa yang harus guru lakukan agar bisa

memfasilitasi siswa hingga sampai pada potensi
terbaiknya. Meminta siswa untuk mengekspresikan apa
yan sedang dipikirkannya adalah satu langkah
pembelajaran yang sangat diharapkan terjadi dalam
kurikulum 2013, terutama dalam hal afektif siswa agar
lebih berani.

Cara lain yang bisa dilakukan guru dalam hal
mengekspresikan matematika dalam kemasan yang
lebih menarik dan menantang adalah membuat model
matematika dari permasalahan yang ada, membuat
gambar, grafik, tabel, dan lain-lain.
Strategi Trial and Error
Menebak dan memeriksa, juga disebut Trial and Error,
adalah sebuah teknik penyelesaian masalah yang
serbaguna dimana beberapa solusi yang mungkin
dicoba untuk menyelesaikan masalah. Alih-alih
menemukan jawabannya dengan segera, siswa
memeriksa jawaban apa yang tepat dan apa yang tidak.
Bahkan jika hal-hal yang dicobakan tidak menjawab
pertanyaan, seringkali mereka memberikan petunjuk
akan solusi yang sebenarnya. Pada percobaan kedua
atau ketiga siswa bisa menemukan pola yang menuju
hasil yang diinginkan.

Berikut ini adalah contoh masalah yang
menggunakan strategi Trial and Error beserta hasil
pembahasannya bersama dengan siswa Mr. McCuen.

“Dua bilangan jika dikalikan bersama akan
menghasilkan 144. Saat bilangan yang lebih besar
dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, hasil
baginya adalah 4. “

Kara : Saya tahu, 12 × 12 adalah 144!
Keesha : Tetapi 12 dibagi 12 adalah 1, jadi dua

bilangan tersebut tidak boleh 12 dan 12.
Josue : Saya mengalikan 4 dan 36 dan hasilnya

adalah 144
Lollie : Tetapi 36 dibagi 4 adalah 9, bukan 4
Mr. McCuen : Mari kita membuat tabel sehingga kita

bisa melihat bilangan-bilangan yang
sudah kita coba.

Tebakan Bilangan
1

Bilangan
2

Hasil
Kali

Hasil
Bagi

1 12 12 144 1
2 4 36 144 9
3 6 24 144 4

Mr. McCuen : Bilangan berapa yang ada di antara 12
dan 4? Saya pikir kita harus mempunyai
sebuah bilangan genap supaya
mendapatkan hasil yang genap. Mari
kita mencoba bilangan 6 dan 8.

Kara : Jika kamu membagi 144 dengan 6, kamu
akan mendapatkan 24.

Keesha : Yup! 24 dibagi dengan 6 adalah 4. Apakah hal
tersebut berlaku untuk 8?

Mr. McCuen :Saya membuat teka-teki lain. Dua
bilangan jika dikalikan hasilnya 180, dan
selisihnya adalah 3.

Pada contoh di atas, siswa menyadari tabel akan
membantu mereka mengatur solusi yang didapat dari
Trial and Error. Saat guru menahan diri untuk tidak
memberikan jawaban dengan segera, mereka
mendorong adanya proses berpikir siswa. Dalam
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pemecahan masalah, “Melihat mana yang bekerja”
adalah strategi yang bagus. Menebak dan Memeriksa
bukan berarti membuat tebakan yang sembarangan
tetapi membuat tebakan-tebakan yang masuk akal.

Contoh lain mengenai teka-teki yang berhubungan
dengan bilangan ditunjukkan pada gambar di bawahini.
Solusi contoh tersebut bisa didapat dengan
menggunakan strategi Trial and Error. Untuk
menyelesaikan teka-teki tersebut, siswa dapat mencoba
beberapa penataan. Kombinasi yang salah dapat
memberikan petunjuk untuk mencapai jawaban yang
benar. Setelah menyelesaikan teka-teki tersebut,
mereka dapat menemukan solusi untuk jumlah yang
lain, misalnya 10 atau 13.

(a) Tempatkan bilangan 0 sampai 8 pada bulatan
di bawah ini sehingga jumlah setiap kolom
dan barisnya adalah 12

(b) Tempatkan bilangan 1 sampai 8 pada bulatan
di bawah ini sehingga jumlah setiap kolom
dan barisnya adalah 11

PENUTUP DAN KESIMPULAN
Tujuan atau semangat kurikulum 2013 (K-13) adalah
mencetak siswa yang kreatif, inovatif, dan produktif
serta memiliki sikap yang baik. Untuk mewujudkannya
pemerintah salah satunya telah membuat standar dalam
proses belajar mengajar dengan menggunakan
pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan
pendekatan yang bertumpu pada siswa atau aktivitas
siswa (students center). Hal ini sesuai dengan 6
interaksi guru, siswa, dan matematika sebagai konten
yang dijelaskan oleh Mason (2004:221), yaitu
expounding dan explaining, exploring dan examining,
dan exercising dan expressing. Peran Guru sangat
penting dalam memberikan dorongan atau menginisiasi
agar terjadi interaksi yang berpotensi bagus untuk
perkembangan berpikir siswa. Guru harus memahami
bahwa ada interaksi yang merupakan inisiatif dari
dirinya sendiri sebagai guru, inisiatif dari siswa, dan
inisiatif dari konten (dalam hal ini matematika). Guru

juga berperan dalam mengajak siswa untuk berpikir,
berani untuk mengungkapkan pendapat, dan mau untuk
terlibat dalam diskusi yang dipandu (difasilitasi) oleh
guru. Paradigma siswa yang mencari tahu bukan guru
yang memberi tahu dalam kurikulum 2013, bukan
berarti guru “diam” tidak melakukan apa-apa atau guru
hanya memberikan tugas kemudian “mendiamkan
siswa” dengan harapan siswa bisa mencari tahu. Akan
tetapi guru memfasilitasi siswa untuk berpikir, mau
terlibat dalam pembelajaran, dan tentu selalu dalam
kontrol guru artinya guru mengetahui apa yang sedang
dikerjakan oleh siswa, apakah yang menghambat proses
berpikirnya, bagaimana cara memacunya agar mau
berpikir lebih aktif, dan lain-lain. Peran guru begitu
menantang, sehingga perlu memehami strategi-strategi
pembelajaran yang dapat memunculkan itu semua.
Salah satunya adalah strategi pemecahan masalah.

Penelitian terkait dengan penerapan enam  model
interaksi ini di kelas sangat terbuka untuk dilakukan.
Dan juga penelitian terkait pengembangan model
pembelajaran dan bahan ajar yang dapat memacu
terjadinya  interaksi yang efektif di dalam kelas.
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Abstrak

Materi kelompok tumbuh-tumbuhan memuat bahasan yang cukup luas dalam kurikulum 2013 dan
termasuk materi yang sulit bagi siswa. Tujuan dari pengembangan ini yaitu untuk menghasilkan
media permainan yang layak secara teoritis dan empiris, mendeskripsikan kelayakan teoritis, dan
mendeskripsikan kelayakan empiris media permainan “Kartu Pintar” pada materi kelompok tumbuh-
tumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan ASSURE. Adapun sasaran penelitian
yaitu media “Kartu Pintar” dan 16 orang siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sidoarjo. Metode
pengumpulan data dengan metode telaah, metode validasi, dan metode angket. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa media permainan “Kartu Pintar” layak secara teoritis dan empiris. Persentase
rata-rata kelayakan teoritis berdasarkan hasil validasi dari para ahli sebesar 86,58% dengan kriteria
sangat layak dan persentase rata-rata kelayakan empiris berdasarkan respon siswa pada angket
respon sebesar 94,24% dengan kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa media permainan “Kartu Pintar” layak secara teoritis dan empiris.

Kata kunci: media permainan Kartu Pintar, kelompok tumbuh-tumbuhan.

Abstract

Material group of plants includes fairly extensive topics in the curriculum of 2013 and includes
material that is difficult for students. This development aims to produce a decent game media
theoretically and empirically, describe the theoretical feasibility, and describes the feasibility of
empirical "Kartu Pintar" game media in the material group of plants. This study uses ASSURE
development. The research target are the "Kartu Pintar" game media and 16 seventh grade students
of SMP Negeri 3 Sidoarjo. Data collection methods are study method, validation method, and
quesionnaire method. The founding of this study found that “Kartu Pintar” game media is feasible
theoretically and empirically. The average percentage of the theoretical feasibility based on the
results of the expert validation of 86.58% with a very decent criteria and the average percentage of
empirical feasibility based on the student's response questionnaire responses of 94.24% with a very
decent criteria. Based on the results of this study concluded that the "Kartu Pintar" game media is
feasible theoretically and empirically.

Keywords : “Kartu Pintar” media game, a group of pants

PENDAHULUAN
Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru

menggantikan kurikulum 2006 dengan berbasis
karakter dan kompetensi, serta sesuai dengan
pengembangan kebutuhan dan dunia kerja (Mulyasa
2013). Kurikulum 2013 mulai diberlakukan mulai
tahun ajaran 2013/2014. Kurikulum 2013 bertujuan
untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar
memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan
warga negara yang beriman, produktif, kreatif,

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
peradaban dunia. Orientasi dari kurikulum 2013
adalah tercapainya kompetensi yang berimbang
antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan, di
samping cara pembelajarannya yang holistik dan
menyenangkan.

Dalam kurikulum 2013, guru hanya berperan
sebagai fasilitator. Guru berperan membantu siswa
dalam menemukan fakta, konsep, atau prinsip bagi
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diri mereka sendiri. Pembelajaran yang dilakukan
bukan lagi pembelajaran dengan pendekatan teacher
centered (pembelajaran yang berpusat pada guru)
melainkan pembelajaran dengan pendekatan student
centered (pembelajaran yang berpusat pada siswa).
Pola pembelajaran juga berbeda dengan kurikulum
terdahulu. Menurut Permendikbud No. 68 tahun 2013
tentang kurikulum SMP-MTs, pola pembelajaran
yang diterapkan adalah pola pembelajaran aktif-
mencari (pada saat pembelajaran siswa aktif mencari
informasi dari berbagai macam sumber) dan
pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok.
Diharapkan dengan lebih aktifnya siswa dan guru
hanya sebagai fasilitator, kemampuan yang dimiliki
siswa baik secara afektif, kognitif, maupun
psikomotor dapat meningkat. Pelaksanaan kurikulum
2013 ini di seluruh wilayah Indonesia termasuk di
Jawa Timur. Salah satu sekolah yang menerapkan
kurikulum 2013 di Jawa Timur adalah SMP Negeri 3
Sidoarjo.

Di SMP Negeri 3 Sidoarjo, kurikulum 2013
diterapkan pada kelas VII tahun ajaran 2013/2014.
Pada penerapan kurikulum 2013, terdapat kendala
dalam pelaksanaannya, salah satunya pada mata
pelajaran IPA. Pada pelajaran IPA, kendalanya cara
berpikir siswa yang masih beradaptasi dari tingkat
pendidikan sebelumnya yaitu cara berpikir siswa
mengenai pembelajaran hanya berpusat pada guru
dan pembelajaran secara individu bukan secara
berkelompok. Hal ini memungkinkan kurangnya
pemahaman siswa terhadap suatu konsep IPA,
sehingga akan mempengaruhi hasil evaluasi yang
diperoleh.

Dalam kurikulum 2013 terdapat KI (Kompetensi
Inti) yang merupakan operasionalisasi Standar
Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang
harus dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi inti
dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta
didik pada kelas tertentu. Kompetensi inti memiliki
fungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi
dasar. Ada empat kompetensi inti, yaitu Kompetensi
Inti-1 (untuk kompetensi inti sikap spiritual),
Kompetensi Inti-2 (untuk kompetensi inti sikap
sosial), Kompetensi Inti-3 (untuk kompetensi inti
pengetahuan), dan Kompetensi Inti-4 (untuk
kompetensi inti keterampilan). Kompetensi Inti-1
yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang
dianutnya. Kompetensi Inti-2 yaitu menghargai dan
menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya
diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi Inti-3
yaitu memahami pengetahuan (faktual, konseptual,
dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya

tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
Kompetensi Inti-4 yaitu mencoba, mengolah, dan
menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang/teori. Selain kompetensi inti,
dalam kurikulum 2013 juga terdapat KD (kompetensi
dasar). Kompetensi dasar merupakan kompetensi
setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang
diturunkan dari Kompetensi Inti.

Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi
yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan ketrampilan
yang bersumber pada kompetensi inti yang harus
dikuasai peserta didik. Salah satu KD yang terdapat
dalam kurikulum 2013 yaitu KD 3.3 tentang
memahami prosedur pengklasifikasian makhluk
hidup dan benda-benda tak-hidup sebagai bagian
kerja ilmiah, serta mengklasifikasikan berbagai
makhluk hidup dan benda-benda tak-hidup
berdasarkan ciri yang diamati, memiliki sub materi
penting didalamnya yaitu materi mengenai kelompok
tumbuh-tumbuhan.

Materi kelompok tumbuh-tumbuhan terdapat
dalam Kompetensi Inti-3 yaitu memahami
pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata, dengan KD 3.3
memahami prosedur pengklasifikasian makhluk
hidup dan benda-benda tak-hidup sebagai bagian
kerja ilmiah, serta mengklasifikasikan berbagai
makhluk hidup dan benda-benda tak-hidup
berdasarkan ciri yang diamati. Pada materi kelompok
tumbuh-tumbuhan, terdapat konsep-konsep tentang
klasifikasi tumbuhan. Konsep-konsep tentang
pembagian kelompok tumbuh-tumbuhan ini
tergolong dalam materi yang penting dalam mata
pelajaran IPA, memuat bahasan yang cukup luas
tentang pengelompokan tumbuh-tumbuhan yang
dibagi menjadi 3 (tiga) divisi, yakni Lumut
(Bryophyta), Paku-pakuan (Pteridophyta), serta
tumbuhan berbiji (Spermatophyta).

Materi kelompok tumbuh-tumbuhan ini dipelajari
di SMP Negeri 3 Sidoarjo yang menerapkan
kurikulum 2013. SMP Negeri 3 Sidoarjo terletak di
kabupaten Sidoarjo tepatnya di Jalan Raden Patah
No. 95 Sidoarjo. Berdasarkan pengalaman dan
pengamatan saat melakukan PPL di SMP Negeri 3
Sidoarjo, siswa cepat merasa bosan pada saat
pembelajaran di kelas, termasuk pada saat pelajaran
IPA berlangsung. Hal ini akan menyebabkan kualitas
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pembelajaran yang diterima siswa-siswi menjadi
tidak maksimal.

Guru sebagai fasilitator dalam proses
pembelajaran dituntut untuk dapat memilih dan
menggunakan alat bantu media yang sesuai dengan
kebutuhan, dan untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran. Adapun fungsi dari media
pembelajaran antara lain sebagai sumber belajar,
fungsi semantik, fungsi manipulatif, fungsi
psikologis, dan fungsi sosio-kultural. Macam-macam
media berdasarkan indera yang terlibat
dikelompokkan menjadi 4 yaitu media audio, media
visual, media audio visual, dan multimedia. Salah
satu media yang merupakan multimedia adalah media
permainan.

Media permainan melibatkan berbagai indera
dalam sebuah proses pembelajaran. Media permainan
sudah sering digunakan dalam pembelajaran. Hal ini
terbukti dengan banyaknya penelitian yang mengkaji
tentang penggunaan media permainan dalam
pembelajaran antara lain Media Permainan Edukatif
Sea Adventure Pada Materi Kingdom Animalia
Untuk Siswa Kelas X SMA (Fikriyah 2013),
Pengembangan Media Permainan Biologi Racing
Game Materi Sistem Pencernaan Pada Manusia
(Permatasari 2013), Pengembangan Media Permainan
Cublak Suweng Sebagai Pemantapan Materi Bahan
Tambahan Makanan Di Kelas VIII SMP (Rahmi
2012), Pengembangan Metode Permainan Kartu
Pikiran Pada Pokok Bahasan Ekosistem di SMP
(Lutfauziah 2010), Pengembangan Permainan Engkle
Sebagai Media Pembelajaran Dalam Materi
Pemanasan Global Di SMP (Fitria 2012), dan masih
banyak lagi penelitian yang lain.

Menurut penelitian yang dilakukan Fikriyah
(2013) dengan menggunakan media permainan
edukatif sea adventure, 96% siswa aktif saat
pembelajaran dengan menggunakan media permainan
dan ditinjau dari hasil belajar sebesar 75% siswa
dinyatakan tuntas. Penelitian lain yang juga
menggunakan media permaian yaitu penelitian yang
dilakukan Lutfauziah (2010) dengan menggunakan
media permainan kartu pikiran. Hasil yang diperoleh
dengan penggunaan media permainan kartu pikiran
yaitu pembelajaran menjadi menyenangkan,
menggembirakan, lebih menarik dan kreatif, tidak
membosankan, dapat memotivasi belajar,
menimbulkan semangat belajar, mempermudah
dalam memahami materi, dapat melatihkan
kemampuan berkomunikasi, memberi kesempatan
siswa untuk berpartisipasi aktif, membuat siswa ingin
belajar dengan metode permainan kartu pikiran pada
pokok bahasan lain.

Berpijak dari uraian di atas untuk memantapkan
materi, media permainan merupakan salah satu alat

yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran.
Media permainan yang dikembangkan adalah “Kartu
Pintar”. Media permainan “Kartu Pintar” merupakan
media pembelajaran yang digunakan pada
pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung
merupakan proses pembelajaran yang memberikan
kesempatan pada siswa untuk mengonstruksi
pengetahuan dengan cara menemukan dan
mengalami sendiri secara langsung.

Dalam pembelajaran langsung, siswa melakukan
kegiatan belajar 5M yaitu mengamati, menanya,
menalar, mencoba, dan membuat jejaring dari yang
sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses
pembelajaran IPA menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam
sekitar secara ilmiah (Mitarlis 2009). Media
permainan “Kartu Pintar” yang merupakan bahasa
komunikasi guru dalam pembelajaran dapat
memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat
langsung dalam pembelajaran dan memungkinkan
terjadinya komunikasi multi arah. Komunikasi multi
arah merupakan komunikasi yang terjadi antara guru
dengan siswa yang memberikan respon dengan siswa
lain yang terlebih dahulu memberikan respon
(Munadi 2013). Adanya komunikasi multi arah,
menunjukkan bahwa siswa aktif pada saat
pembelajaran.

Media permainan “Kartu Pintar” merupakan
perpaduan  antara permainan ular tangga dengan
permainan kartu. Terdapat dua penelitian yang
relevan yang digunakan dalam mengembangkan
media permainan “Kartu Pintar” yaitu penelitian
menurut Nugroho (2013) dan penelitian menurut
Wasilah (2012).

Menurut Nugroho (2013) dalam Jurnal
Pendidikan Fisika “Pengembangan Media
Pembelajaran Fisika Menggunakan Permainan Ular
Tangga Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Kelas
VIII Materi Gaya”, dengan menggunakan media
pembelajaran berupa permainan ular tangga diperoleh
peningkatan sebesar 6,943% terhadap motivasi
belajar siswa. Menurut Wasilah (2012) dalam Jurnal
Pendidikan IPA Indonesia “Peningkatan Kemampuan
Menyimpulkan Hasil Praktikum IPA Melalui
Penggunaan Media Kartu”, dengan menggunakan
media kartu, nilai yang diperoleh siswa dalam
kegiatan praktikum sebesar ≥ 75 dan siswa aktif
100% selama kegiatan praktikum berlangsung, serta
siswa lebih kreatif dan menguasai keterampilan
melakukan kegiatan praktikum.

Media permainan “Kartu Pintar” yang
dikembangkan ini terdiri dari satu papan permainan
yang berbentuk seperti permainan ular tangga, 1 buah
dadu, 4 buah bidak pemain, 1 buah buku panduan, 1
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buah buku kunci jawaban, dan 1 set kartu yang berisi
soal-soal. Permainan “Kartu Pintar” merupakan suatu
pengembangan media yang dapat digunakan dalam
pelajaran dengan tujuan untuk membantu siswa lebih
memahami konsep IPA.

Cara permainan “Kartu Pintar” adalah siswa
dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan
setiap kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Masing-
masing siswa memiliki tugas sebagai pemain,
pembaca soal, penilai jawaban, dan penskor yang
dilakukan secara bergiliran. Permainan dilakukan
sesuai perputaran jarum jam hingga salah satu siswa
mencapai garis finish atau berada pada petak dengan
angka terbesar. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu
dilakukan penelitian dengan judul “Pengembangan
Media Permainan Kartu Pintar Pada Pembelajaran
IPA Materi Kelompok Tumbuh-Tumbuhan Di Kelas
VII SMP Negeri 3 Sidoarjo”.

METODE
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan

dengan menggunakan metode pengembangan media
pembelajaran ASSURE dimana peneliti hanya
menggunakan Sasaran penelitian ini adalah media
permainan “Kartu Pintar” dan 16 orang siswa kelas VII
SMP Negeri 3 Sidoarjo yang ditentukan secara random
(acak) dengan cara diundi oleh guru. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah lembar telaah
media, lembar validasi media dan lembar angket respon
siswa.

Prosedur yang dilakukan oleh peneliti, yaitu (1)
Tahap Analyze learner characteristics (menganalisis
karakteristik siswa); (2) Tahap State performance
objectives (merumuskan tujuan pembelajaran); (3)
Tahap Select, methods, media, and materials (memilih
metode, media, dan bahan ajar); (4) Tahap Utilize
materials (menggunakan materi dan media
pembelajaran); (5) Tahap Requires learner participation
(melibatkan siswa dalam proses belajar); (6) Tahap
Evaluate and revise (mengevaluasi dan merevisi).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: (1) Metode telaah, (2) Metode
validasi dan (3) Metode angket. Sedangkan metode
analisis yang digunalan adalah: (1) Analisis Penilaian
Kelayakan Media Permainan Kartu Pintar dan (2)
Analisis Respon Siswa Terhadap Media Permaianan
Kartu Pintar

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Data rekapitulasi hasil telaah adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi hasil telaah media permainan

Kartu Pintar sebelum dan sesudah direvisi
Komponen
Penilaian

Saran /
Masukan

Sebelum
Direvisi

Sesudah
Direvisi

Komponen - - -

Komponen
Penilaian

Saran /
Masukan

Sebelum
Direvisi

Sesudah
Direvisi

kelayakan isi
media
Komponen
format media

Perbaikan
kalimat
pada butir
soal.

30.3
Tanaman
yang
memiliki
strobilus
jantan dan
strobilus
betina yang
terpisah-
pisah yaitu
…

30.3
Tumbuhan
yang
memiliki
strobilus
dimana
letak
stobilus
jantan dan
strobilus
betina tidak
terletak
pada  satu
tempat yaitu
…

Komponen
kelayakan
visual media

Foto pada
papan
permainan

Foto yang
digunakan
berasal dari
internet

Foto yang
digunakan
berasal dari
dokumen
pribadi

Pemilihan
warna pada
papan
permainan.

Tulisan
pada papan
permainan

“Tumbuh-
Tumbuhan”

“Plantae”

Penambaha
n nama
pembuat
mainan pada
papan
permainan

Tidak ada
nama
pembuat
mainan pada
papan
permainan

Terdapat
nama
pembuat
mainan
diujung
kanan
bawah pada
papan
permainan

Penambaha
n kode soal
pada kartu
soal

Komponen
kebahasaan
media

- - -

Komponen
kelayakan
fungsi /
kualitas media

Penambaha
n gambar
pada kartu
soal

26.2
Tumbuhan

berbiji
tertutup
disebut
juga …
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Berikut tabel rekapitulasi perolehan skor hasil
validasi media permainan oleh para validator :

Tabel 2. Rekapitulasi perolehan skor hasil
validasi media permainan oleh para validator
Butir
Penilaian

Skor dari
Validator

Ju
ml
ah
Sk
or

Nilai Kelayakan
(%) dan Kategori

I I
I

II
I

I
V

Sub
Kompo
nen

Rata-
rata
Kom
po
nen

A. Komponen Kelayakan Isi Media
Kesesuaian
penyajian
materi
dalam
media
dengan
Kurikulum
2013

4 4 3 3 14
87,5
(Sangat
Layak)

87,5
(Sanga
t
Layak)

Kesesuaian
penyajian
materi
dalam
media
dengan
tujuan
pembelajara
n

4 3 3 4 14
87,5
(Sangat
Layak)

Kesesuaian
penyajian
materi
dalam
media
dengan
kebenaran
konsep

3 4 3 4 14
87,5
(Sangat
Layak)

B. Komponen Format Media
Kejelasan
aturan
permainan

4 3 3 3 13 81,25
(Layak)

85
(Sanga
t
Layak)

Kejelasan
soal dan
jawaban
permainan

3 3 3 4 13 81,25
(Layak)

Sistematika
penyajian
media
dengan
komponen
pendamping
media (buku
panduan
permainan,
rubrik
penilaian,
kartu soal,
dan kunci
jawaban)

3 3 4 4 14
87,5
(Sangat
Layak)

Sistematika
penyajian 3 4 4 3 14 87,5

(Sangat

Butir
Penilaian

Skor dari
Validator

Ju
ml
ah
Sk
or

Nilai Kelayakan
(%) dan Kategori

I I
I

II
I

I
V

Sub
Kompo
nen

Rata-
rata
Kom
po
nen

butir
pertanyaan
pada kartu
pertanyaan

Layak)

Sistematika
penyajian
butir
jawaban
pada kunci
jawaban

3 4 4 3 14
87,5
(Sangat
Layak)

C. Komponen Kelayakan Visual Media
Kualitas
gambar
dalam
media

4 3 3 4 14
87,5
(Sangat
Layak)

87,5
(Sanga
t
Layak)

Kualitas
bahan
pembuatan
media

3 3 4 3 13 81,25
(Layak)

Proporsional
itas ukuran
media

4 3 3 3 13 81,25
(Layak)

Kejelasan
bentuk
huruf dalam
media

4 4 4 3 15
93,75
(Sangat
Layak)

Kejelasan
kalimat
yang tertulis
dalam
media

4 4 4 3 15
93,75
(Sangat
Layak)

D. Komponen Kebahasaan Media
Kesesuaian
penggunaan
bahasa
dalam
media
dengan
tingkat
perkembang
an berpikir
siswa

3 3 3 4 13 81,25
(Layak) 87,5

(Sanga
t
Layak
)

Konsistensi
penggunaan
istilah
dalam
media

4 3 4 4 15
93,75
(Sangat
Layak)

E. Komponen Kelayakan Fungsi / Kualitas Media
Penyajian
materi
dalam
media
membantu
siswa dalam
belajar

3 3 4 3 13 81,25
(Layak)

85,42
(Sanga
t
Layak)
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Butir
Penilaian

Skor dari
Validator

Ju
ml
ah
Sk
or

Nilai Kelayakan
(%) dan Kategori

I I
I

II
I

I
V

Sub
Kompo
nen

Rata-
rata
Kom
po
nen

Media dapat
meningkatk
an kualitas
pembelajara
n

3 3 4 3 13 81,25
(Layak)

Media dapat
meningkatk
an motivasi
belajar
siswa

4 4 4 3 15
93,75
(Sangat
Layak)

Persentase Rata-rata Kelayakan
Teoritis Media Permainan Kartu
Pintar

86,58 (Sangat
Layak)

Keterangan :
Validator I : Dosen Pembimbing
Validator II : Ahli media
Validator III : Ahli materi
Validator IV : Guru IPA

Tahap Analyze learner characteristics (menganalisis
karakteristik siswa).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat
diketahui bahwa siswa kelas VII SMP Negeri 3 Sidoarjo
tahun ajaran 2013-2014 berada pada usia rata-rata 13
tahun. Karakteristik siswa yang diperoleh berdasarkan
wawancara dan observasi adalah pola pikir siswa yang
masih beradaptasi dari tingkat sebelumnya. Para siswa
tersebut lebih menyukai gaya belajar yang melibatkan
berbagai indera dalam proses pembelajaran. Media
permainan Kartu Pintar diharapkan dapat menjadi
alternatif bagi guru dalam proses pembelajaran.

Tahap State performance objectives (merumuskan
tujuan pembelajaran).

Di SMP Negeri 3 Sidoarjo kurikulum 2013
diterapkan pada siswa-siswi kelas VII tahun ajaran 2013-
2014. Materi kelompok tumbuh-tumbuhan merupakan
salah satu materi yang terdapat dalam kurikulum 2013.
Materi tersebut terdapat pada Kompetensi Inti-3 dengan
KD 3.3.
Tahap Select, methods, media, and materials (memilih
metode, media, dan bahan ajar).

Media permaian ditelaah dan divalidasi berdasarkan
beberapa komponen penilaian yaitu komponen
kelayakan isi media, komponen format media,
komponen kelayakan visual media, komponen
kebahasaan media, dan komponen kelayakan
fungsi/kualitas media. Adapun hasil validasi media
menunjukkan bahwa media permainan Kartu Pintar

tergolong dalam kategori sangat layak, dengan
persentase kelayakan media sebesar 86,58%.
Berdasarkan hasil validasi tersebut, media permainan
Kartu Pintar dapat dikatakan sangat layak secara teoritis
digunakan dalam proses pembelajaran.
Tahap Utilize materials (menggunakan materi dan
media pembelajaran).

Tahap ini dilakukan setelah media permainan Kartu
Pintar divalidasi oleh para validator dan dinyatakan
sangat layak secara teoritis. Media yang telah divalidasi
dan telah direvisi kemudian diujicobakan pada 16 orang
siswa di SMP Negeri 3 Sidoarjo kelas VII tahun ajaran
2013-2014 pada tanggal 15 April 2014, sebanyak satu
kali pertemuan dengan durasi 3 x 45 menit. Kelas yang
digunakan ditentukan secara random (acak) dengan cara
diundi. Pembelajaran yang digunakan merupakan
pembelajaran langsung dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif dan media permainan Kartu
Pintar digunakan pada fase 4.
Tahap Requires learner participation (melibatkan
siswa dalam proses belajar).

Tahap kelima dilaksanakan untuk mengumpulkan
data berupa hasil respons siswa setelah kegiatan
pemantapan menggunakan media permainan Kartu
Pintar di SMP Negeri 3 Sidoarjo dengan sasaran 16
orang siswa kelas VII dengan data pendukung berupa
skor selama permainan media kartu pintar. Siswa terlibat
dalam proses pembelajaran pada fase 4 yaitu saat siswa
mulai memainkan media permainan Kartu Pintar selama
±45 menit. Hasil respon siswa yang diperoleh pada
lembar angket respon setelah selesai menggunakan
media permainan Kartu Pintar menunjukkan respon
positif dengan persentase sebesar 94,24% dan termasuk
dalam kriteria sangat layak.

Tabel 3. Persentase respon siswa terhadap
media permainan Kartu Pintar

Pertanyaan Jumlah
jawaban

“Ya”

Rata-rata
Persentase
jawaban
“Ya” (%)

dan
Kriteria

Permainan Kartu Pintar
menyenangkan dan
menarik

16
100 (Sangat

Layak)

Aturan permainan dalam
media permainan Kartu
Pintar mudah dipahami

14
87,5 (Sangat

Layak)

Pertanyaan dalam media
permainan mudah
dipahami 15

93,75
(Sangat
Layak)

Pertanyaan yang ada pada
media permainan Kartu
Pintar, sulit untuk dijawab 13

81,25
(Sangat
Layak)

Media permainan Kartu 16 100 (Sangat
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Pintar ini memberi
kejelasan bagi
pemahaman saya
mengenai materi
Kelompok Tumbuh-
tumbuhan

Layak)

Bahasa yang digunakan
dalam media permainan,
mudah dipahami

16
100 (Sangat

Layak)

Permainan Kartu Pintar
dapat meningkatkan
semangat saya dalam
belajar

16
100 (Sangat

Layak)

Persentase rata-rata respon siswa
terhadap media permainan Kartu Pintar

94,24
(Sangat
Layak)

Tahap Evaluate and revise (mengevaluasi dan
merevisi).

Tahap Evaluate and revise (mengevaluasi dan
merevisi) merupakan tahap terakhir dalam penelitian
pengembangan media permainan Kartu Pintar ini. Media
permainan Kartu Pintar dievaluasi berdasarkan hasil
masukan dari dosen, guru IPA, dan siswa.

Pembahasan
Kelayakan teoritis media permainan Kartu Pintar

Media permaianan Kartu Pintar berdasarkan hasil
validasi dari para validator tergolong dalam kategori
sangat layak, dengan persentase rata-rata kelayakan
media sebesar 86,58%. Komponen kelayakan isi media
memperoleh persentase rata-rata sebesar 87,5% dengan
kriteria sangat layak. Terdapat 3 sub komponen dalam
kelayakan isi media yaitu kesesuaian penyajian materi
dalam media dengan kurikulum 2013, tujuan
pembelajaran, dan kebenaran konsep. Komponen kedua
yang dinilai pada media permainan Kartu Pintar adalah
komponen format media. Komponen format media
termasuk dalam kriteria sangat layak dengan persentase
rata-rata sebesar 85% dengan lima sub komponen yaitu
kejelasan aturan permainan, kejelasan soal dan jawaban
permainan, sistematika penyajian media dengan
komponen pendamping media, sistematika penyajian
butir pertanyaan pada kartu pertanyaan, dan sistematika
penyajian butir jawaban pada kunci jawaban.

Komponen kelayakan visual media merupakan
komponen ketiga yang dinilai dengan hasil persentase
sebesar 87,5%. Kartu Pintar sangat layak digunakan
dengan sub komponen kualitas gambar dalam media,
kualitas bahan pembuatan media, proporsionalitas
ukuran media, kejelasan bentuk huruf dalam media, dan
kejelasan kalimat.

Kompoen ke empat  yaitu komponen kebahasaan
media memperoleh persentase rata-rata sebesar 87,5%
dengan kriteria sangat layak dengan dua sub komponen
yaitu kesesuaian penggunaan bahasa dalam media

dengan tingkat perkembangan berpikir siswa dan
konsistensi penggunaan istilah dalam media.

Komponen terakhir yang dinilai adalah komponen
kelayakan fungsi / kualitas media yang memperoleh
persentase rata-rata sebesar 85,42%.. Terdapat tiga sub
komponen yaitu penyajian materi dalam media
membantu siswa dalam belajar, media dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran, dan media dapat
meningkatkan motivasi belajar siswa.

Kelayakan empiris media permainan Kartu Pintar
berdasarkan hasil respon siswa

Berdasarkan hasil respon siswa yang diperoleh,
media permainan Kartu Pintar memperoleh rata-rata
kelayakan empiris sebesar 94,24% dengan kriteria sangat
layak. Media permainan Kartu Pintar, dapat disimpulkan
sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran.
Pernyataan bahwa permainan Kartu Pintar
menyenangkan dan menarik memperoleh rata-rata
respon positif siswa sebesar 100% dengan kriteria sangat
layak. Hal ini menunjukkan bahwa media permainan
Kartu Pintar memiliki kualitas yang baik sehingga
pembelajaran yang diperoleh siswa sesuai dengan
pernyataan Mitarlis (2009) yang menyatakan bahwa
proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam
sekitar secara ilmiah.

Pernyataan kedua yaitu aturan permainan dalam
media permainan Kartu Pintar mudah dipahami,
mendapat rata-rata respon positif sebesar 87,5% dengan
kriteria sangat layak. Hal ini dikarenakan adanya buku
panduan permainan yang dalam penyusunannya
mendapat bimbingan dari dosen pembimbing sehingga
dapat membantu siswa untuk memahami aturan
permainan dalam media permainan. Pertanyaan dalam
media permainan mudah dipahami mendapat rata-rata
respon positif sebesar 93,75% dengan kriteria sangat
layak. Hal ini menunjukkan bahwa pertanyaan-
pertanyaan dalam media permainan dapat memudahkan
siswa untuk menjawab pertanyaan.

Pernyataan keempat yaitu pertanyaan yang ada pada
media Kartu Pintar sulit untuk dijawab, mendapat rata-
rata respon positif siswa sebesar 81,25% dengan kriteria
sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa media
permainan Kartu Pintar merupakan media pembelajaran
yang baik, sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta,
konsep, prinsip, prosedural, atau generalisasi (Asyhar
2012). Pernyataan media permainan ini memberikan
kejelasan mengenai materi kelompok tumbuh-tumbuhan,
mendapat rata-rata respon sebesar 100% dengan kriteria
sangat layak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan media
permainan Kartu Pintar siswa memahami materi yang
diberikan sekaligus menunjukkan bahwa media
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permainan ini layak digunakan dalam proses
pembelajaran.

Bahasa yang digunakan mudah dipahami, mendapat
rata-rata respon positif siswa sebesar 100% dengan
kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkaan bahwa
pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan dengan baik
dan dapat memunculkan komunikasi multi arah. Adanya
komunikasi multi arah, menunjukkan bahwa siswa aktif
pada saat pembelajaran. Menurut Munadi (2013),
komunikasi multi arah merupakan komunikasi yang
terjadi antara guru dengan siswa yang memberikan
respon dengan siswa lain yang terlebih dahulu
memberikan respon. Pernyataan terakhir yaitu permainan
Kartu Pintar dapat meningkatkan semangat dalam
belajar, mendapatkan rata-rata respon sebesar 100%
dengan kriteria sangat layak. Hal ini menunjukkan
bahwa media permainan Kartu Pintar sesuai dengan
pernyataan Riyana (2006) dalam Asyhar (2012), yang
mengungkapkan bahwa melalui media suatu proses
pembelajaran bisa lebih menarik dan menyenangkan.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: (1)
Media permainan Kartu Pintar terhadap hasil belajar siswa
dinyatakan sangat layak secara teoritis dengan persentase
rata-rata sebesar 86,58% berdasarkan hasil validasi media
oleh para validator. (2) Media permainan Kartu Pintar
terhadap hasil belajar siswa dinyatakan sangat layak secara
empiris dengan persentase rata-rata sebesar 94,24%
berdasarkan hasil respon siswa pada lembar angket siswa.
Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti,

maka peneliti dapat memberikan saran sebagai
berikut: (1) Pembelajaran berorientasi pada
pengetahuan atau kognitif, sebaiknya juga
dilengkapi dengan keterampilan dan sikap. (2) Pada
saat permainan berlangsung, hendaknya setiap
kelompok diberi penjaga agar tidak ada kecurangan
yang muncul. (3) Tingkat kesulitan pertanyaan pada
media permainan Kartu Pintar perlu ditingkatkan.
(4) Prediksi waktu yang diperlukan perlu
diperhitungkan lagi.
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PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE NHT
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN HASIL

BELAJAR SISWA KELAS XI IPA MA BILINGUAL BATU
PADA MATERI FUNGSI KOMPOSISI

Farhadi
Guru Matematika MA Bilingual Batu

e-mail: farhadianjar@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang dapat
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas XI IPA MA Bilingual Batu. Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar siswa meliputi tujuh (7) langkah pembelajaran, yaitu: (a) persiapan; (b)
pembentukan kelompok; (c) pengajuan pertanyaan; (d) diskusi masalah; (e) memanggil nomor
anggota dan pemberian jawaban; (f) memberikan penghargaan; (g) membuat kesimpulan. (2)
Keaktifan belajar siswa dan hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah pembelajaran ini.

Kata kunci: pembelajaran kooperatif tipe NHT, keaktifan, hasil belajar

PENDAHULUAN
Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar
dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk
berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup
bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik. Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti
yang dilakukan dengan bantuan guru matematika MA
Bilingual Batu di kelas XI IPA MA Bilingual Batu pada
tanggal 09 November 2013 yang menunjukkan bahwa
siswa yang memperhatikan penjelasan guru dengan
seksama hanya 3 orang, hanya memperhatikan di awal-
awal pembelajaran saja sebanyak 10 orang dan yang
tidak memperhatikan sama sekali dari awal pembelajaran
sebanyak 3 orang, berarti dalam proses belajar mengajar
di kelas siswa tampak/terlihat pasif. Hal ini terjadi akibat
dari aktivitas belajar mengajar yang masih didominasi
guru dalam menyampaikan informasi yang secara garis
besar bahan-bahannya telah tertulis dalam buku.

Selama pembelajaran siswa jarang bertanya kepada
guru.  Pada saat guru bertanya hanya sedikit siswa yang
mau menjawab, mereka cenderung diam dan
menundukkan kepala.  Siswa juga belum dapat langsung
menerapkan materi yang disampaikan guru dalam
menyelesaikan soal-soal yang diberikan dan sebagian
siswa sering tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Hal
tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan
antara harapan dan kenyataan. Kondisi proses
pembelajaran seperti uraian hasil observasi di MA
Bilingual Batu dapat menyebabkan pencapaian hasil
belajar siswa kurang maksimal.  Hasil wawancara

peneliti terhadap guru matematika di MA Bilingual Batu
menyatakan bahwa hasil belajar matematika siswa
selama ini masih rendah, khususnya pada materi fungsi
komposisi. Melihat kondisi seperti ini, maka perlu adanya
upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar
siswa mengenai pemahaman materi fungsi komposisi.
Pemilihan model pembelajaran yang tepat perlu
dilakukan untuk membantu meningkatkan keaktifan dan
hasil belajar siswa, salah satunya adalah dengan
menerapkan model pembelajaran kooperatif.
Pelaksanaan prosedur pembelajaran kooperatif dengan
benar akan memungkinkan guru mengelola kelas lebih
efektif, sehingga keaktifan dan hasil belajar siswa akan
meningkat.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Zakaria dkk (2013) yang menunjukkan
bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

Salah satu model pembelajaran kooperatif yang dapat
diterapkan adalah model pembelajaran kooperatif tipe
Numbered Heads Together (NHT). Hal ini dikarenakan
pembelajaran kooperatif tipe NHT dinilai lebih
memudahkan siswa berinteraksi dengan teman-teman
dalam kelas dibandingkan dengan model pembelajaran
langsung yang selama ini diterapkan oleh guru.  Pada
model pembelajaran kooperatif tipe NHT siswa perlu
berkomunikasi satu sama lain, sedangkan pada model
pembelajaran langsung siswa duduk menghadap ke arah
guru dan hanya memperhatikan gurunya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan,
mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dalam
bentuk penelitian tindakan kelas dengan judul
“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT Untuk
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Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa Kelas
XI IPA MA Bilingual Batu Pada Materi Fungsi
Komposisi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas

dengan pendekatan deskriptif kualitatif.  Dalam hal ini,
peneliti sebagai instrumen kunci dan pemberi tindakan.
Subjek penelitian yaitu siswa kelas XI IPA  MA
Bilingual Batu Tahun Pelajaran 2013/2014 yang
berjumlah 16 orang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 10
orang perempuan.  Penelitian dilaksanakan di MA
Bilingual Batu yang beralamat di Jl. Pronoyudo
Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu
pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014.

PTK dilaksanakan dalam bentuk siklus berulang yang
didalamnya terdapat empat tahapan utama yaitu:
perencanaan, tindakan, pengamatan/observasi dan
refleksi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah lembar validasi, lembar observasi kegiatan guru,
lembar observasi kegiatan siswa, lembar observasi
keaktifan belajar siswa, pedoman wawancara lembar tes
hasil belajar dan lembar catatan lapangan. Kesimpulan
analisis data disesuaikan dengan kriteria rata-rata
persentase skor pada Tabel berikut:

Tabel Rata-Rata Persentase Skor
Persentase Taraf keberhasilan85% ≤ ≤ 100% Sangat Baik80% ≤ < 85%75% ≤ < 80%

Baik70% ≤ < 75%65% ≤ < 70%60% ≤ < 65% Cukup Baik55% ≤ < 60%40% ≤ < 55% Kurang Baik0% ≤ < 40%
(Adaptasi dari Pedoman Pendidikan UM Tahun
Akademik 2013/2014, Sa’dijah, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT
Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT
dilaksanakan sebanyak dua siklus dalam tujuh kali
pertemuan.  Pertemuan pertama membahas tentang
menentukan fungsi komposisi, pertemuan kedua
membahas tentang syarat dua fungsi dapat
dikomposisikan, pertemuan ketiga membahas tentang
sifat-sifat fungsi komposisi dan pertemuan keempat
membahas tentang menentukan fungsi pembentuk fungsi
komposisi jika fungsi komposisi dan fungsi lain
diketahui.  Pertemuan kelima membahas tentang
menggunakan sifat asosiatif untuk menentukan
komponen pembentuk fungsi komposisi dengan
pemisalan apabila fungsi komposisi dan komponen
lainnya diketahui, pertemuan keenam membahas tentang
menentukan nilai variabel yang memenuhi jika diketahui
nilai fungsi komposisinya dan fungsi-fungsi pembentuk
fungsi komposisi tersebut dan pertemuan ketujuh

membahas tentang penyelesaian masalah kehidupan
sehari-hari dengan komposisi fungsi.  Dua kali
pertemuan digunakan sebagai tes akhir siklus I dan tes
akhir siklus II.

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe NHT
terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: kegiatan awal,
kegiatan inti dan kegiatan akhir.  Kegiatan ini meliputi
tujuh langkah pembelajaran yaitu (1) persiapan, (2)
pembentukan kelompok, (3) pengajuan pertanyaan, (4)
diskusi masalah, (5) memanggil nomor anggota dan
pemberian jawaban, (6) memberikan penghargaan, dan
(7) membuat kesimpulan.  Langkah persiapan
pembelajaran dimulai dengan kegiatan pra pembelajaran
yaitu peneliti mengucapkan salam dan mengecek
kehadiran siswa, peneliti memberitahukan bahwa akan
ada pemberian bintang kepada kelompok jika mereka
dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan jika tidak
memiliki jawaban atau jawaban salah maka satu bintang
dcoret.  Hal ini dilakukan agar siswa dapat lebih aktif
dalam pembelajaran, sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Delismar (2012) yang menyatakan
bahwa dengan adanya reward dalam kegiatan
pembelajaran menjadikan siswa lebih aktif dan hasil
belajarnya meningkat.

Pada kegiatan awal peneliti melakukan apersepsi dan
memotivasi siswa dengan melakukan tanya jawab
mengenai fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-
hari.  Hal ini dilakukan agar siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran.  Seperti yang ditegaskan oleh Johnson
(dalam Syahbana, 2012) ketika murid dapat mengaitkan
isi dari mata pelajaran akademik, salah satunya
matematika, dengan pengalaman mereka sendiri, mereka
menemukan makna, dan makna memberikan mereka
alasan untuk belajar.  Peneliti juga menginformasikan
tujuan pembelajaran, model pembelajaran dan aturan
main dalam pelaksanaan model pembelajaran kooperatif
tipe NHT.  Penyampaian tujuan pembelajaran dalam
pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan agar siswa dapat
terfokus pada satu tujuan yang perlu mereka capai.
Yamin (2007) menegaskan bahwa belajar berhasil lebih
mudah diperoleh jika kompetensi dasar jelas
rumusannya.

Pembentukan kelompok dilakukan pada kegiatan
awal.  Peneliti membagi siswa menjadi beberapa
kelompok.  Dalam satu kelas XI IPA MA Bilingual Batu
terdapat 16 orang siswa sehingga peneliti membagi
siswa menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari
4 orang siswa.  Masing-masing siswa diberikan nomor 1,
2, 3 dan 4.  Kegiatan ini termasuk tahap penomoran
(numbering).  Siswa dituntut lebih memiliki tanggung
jawab terhadap soal yang diberikan sesuai dengan
nomornya masing-masing.

Gambar Nama Kelompok dan Nomor Siswa

Gambar 1. Penomoran Soal
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Kegiatan inti dalam penelitian ini meliputi langkah
pengajuan pertanyaan, diskusi masalah, memanggil
nomor anggota dan pemberian jawaban serta pemberian
penghargaan.  Pada langkah pengajuan pertanyaan,
peneliti mengajukan pertanyaan melalui LKS yang
dibagikan kepada masing-masing kelompok untuk
dikerjakan bersama dalam kelompoknya, sehingga
semua siswa harus mengetahui dan memahami jawaban
dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti.  LKS
juga digunakan bertujuan untuk membantu
membelajarkan siswa mengkomunikasikan berpikir
matematis tahap demi tahap dan secara jelas.
Penggunaan LKS terbukti sangat membantu arah kerja
siswa.  Petunjuk yang ditentukan dalam LKS merupakan
suatu bentuk bantuan bagi siswa.  Pada LKS terdapat
dua kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa.  Kegiatan
pertama dilakukan secara berkelompok dan kegiatan
kedua siswa dituntut untuk mengerjakan secara individu
terlebih dahulu kemudian hasilnya didiskusikan bersama
anggota kelompok lainnya untuk mengecek kebenaran
jawaban teman sekelompok.

Gambar Siswa Sedang Berdiskusi

Gambar 2. Menyelesaikan LKS

Langkah diskusi masalah dilakukan siswa
berkelompok, sembari peneliti berkeliling untuk
memberikan bimbingan kepada siswa atau kelompok
yang mempunyai kesulitan dalam mengerjakan LKS.
Pada langkah menjawab, peneliti meminta semua
kelompok menuliskan jawabannya pada karton.  Hasil
diskusi kelompok tersebut akan dibahas secara bersama-
sama dengan kelompok lainnya.  Peneliti meminta
perwakilan semua kelompok untuk menempelkan
jawaban di papan tulis.  Peneliti juga memilih nomor
siswa yang akan mempresentasikan jawabannya secara
undian.

Belajar secara berkelompok dalam proses belajar
mengajar memberikan banyak keuntungan bagi siswa.
Terbukti siswa dalam pembelajaran ini saling berdiskusi
untuk menyelesaikan tugas yang ada.  Masing-masing
anggota kelompok saling memberikan bantuan dan
masukan dalam meningkatkan pemahamannya tentang
suatu konsep.  Para siswa secara aktif berinteraksi
bertukar ide dengan siswa lain dan saling membantu
memahami LKS yang diberikan.  Hal tersebut sejalan
dengan hasil penelitian Eisenhauer & Creek (2007) yang
menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif melibatkan
lebih dari sekedar menugaskan siswa untuk
berkelompok tetapi juga agar mereka bekerja bersama-
sama dan hasil penelitian dari Mesa, dkk (2012)
menyatakan bahwa semakin baik kemampuan
berinteraksi sosial pada siswa maka cenderung semakin

baik pula hasil belajarnya.  Selain itu, hasil penelitian
Zakaria (2010) menyatakan bahwa pembelajaran
kooperatif dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan
sikap terhadap matematika.  Ketika anggota kelompok
saat berdiskusi mengalami kesulitan untuk
menyelesaikan soal, bantuan dari peneliti dalam
merangsang pemikiran siswa untuk memulai memahami
pertanyaan sangat dibutuhkan.

Langkah-langkah inilah yang mendorong
keberhasilan pembelajaran kooperatif karena dengan
melalui dua langkah ini akan tumbuh rasa tanggung
jawab baik secara individu maupun secara kelompok.
Hal ini didukung oleh hasil penelitian Akhtar (2012)
yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran kooperatif
siswa memiliki rasa tanggung jawab dalam bekerja,
berkomitmen untuk keberhasilan dari setiap anggota dan
kelompok mereka.  Selain itu, pemberian penghargaan
terhadap jawaban kelompok yang benar berupa bintang
dapat membuat siswa lebih bersemangat untuk
mengikuti pembelajaran dan mendorong siswa untuk
bersemangat melakukan diskusi. Pada kegiatan akhir,
peneliti perlu memastikan bahwa siswa dapat
menangkap dan memahami tentang materi yang baru
saja selesai diberikan.  Sebagai penutup, atas arahan dan
bimbingan peneliti, siswa menarik kesimpulan pada
akhir pembelajaran.

Hasil wawancara terhadap siswa yang dijadikan
sebagai subyek wawancara secara umum menyatakan
senang dan tertarik terhadap pembelajaran kooperatif
tipe NHT.  Rasa senang siswa juga disebabkan oleh
adanya kerja sama kelompok dalam menyelesaikan
tugas.  Dalam kelompok peran siswa dihargai oleh siswa
lain.  Penghargaan yang diberikan siswa lain ini
menimbulkan perasaan senang pada diri siswa.
Berdasarkan hasil wawancara juga diperoleh gambaran
bahwa siswa sangat senang belajar secara berkelompok
dikarenakan belajar secara berkelompok mereka dapat
saling bertanya dan saling menanggapi sehingga materi
yang dipelajari mudah dipahami karena langsung
dijelaskan oleh temannya tanpa harus takut.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa semua siswa
yang berkemampuan tinggi, sedang dan siswa
berkemampuan rendah memperoleh keuntungan dari
belajar kooperatif tipe NHT.  Keuntungan yang sangat
diharapkan adalah dapat menguasai materi yang
dipelajari sehingga meningkatkan hasil belajarnya.
Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Daniel (2006) yang menyatakan bahwa siswa yang
melaporkan bahwa mereka yang senang belajar
matematika dan berpikir bahwa pelajaran matematika itu
mudah cenderung mendapatkan hasil tes matematika
tinggi.

Keaktifan Belajar Siswa Dalam Pembelajaran
Kooperatif Tipe NHT

Pada siklus I, keaktifan belajar siswa belum
memenuhi taraf keberhasilan penelitian.  Hal ini diduga
karena;

pertama, siswa belum memahami dan terbiasa
dengan langkah-langkah model NHT.  Akibatnya siswa
masih bingung mengenai apa yang harus dilakukan saat
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belajar kelompok, tidak bisa bekerja sama dan
berdiskusi saat mengerjakan tugas.

Kedua, siswa belum mampu mengemukakan
ide-ide/gagasan yang positif karena kurangnya
memahami materi.  Ketika ditanya tentang saran dan
ide-idenya dalam mengerjakan LKS lebih banyak
melemparkan jawaban ke teman lain dalam
kelompoknya.  Hal ini kemungkinan siswa tertentu
membonceng jawaban dari siswa lain.  Kesimpulannya
pada saat kerja kelompok tidak melakukan aktivitas
yang ditugaskan.

Ketiga, siswa belum mampu berdiskusi dan
bekerja sama dengan baik sehingga hasil kerja kelompok
belum sempurna.  Hal ini disebabkan belum baiknya
pembagian tugas pada masing-masing anggota
kelompok.  Siswa belum menyadari pentingnya
komunikasi dan diskusi antar anggota kelompok dalam
penyelesaian tugas kelompok yang akan berpengaruh
terhadap perolehan penghargaan berupa bintang.

Faktor lain penyebab kurangnya keaktifan belajar
adalah kurangnya kemandirian dan tanggung jawab
pribadi pada kelompoknya.  Selama ini siswa kelas XI
IPA terbiasa belajar dan menyelesaikan tugas sendiri
sehingga belum terbiasa bersosialisasi dengan siswa
dalam satu kelompok maupun siswa dari kelompok lain.

Keaktifan belajar pada siklus II meningkat sesuai
dengan taraf keberhasilan penelitian.  Hal ini terjadi
karena;

pertama, siswa sudah paham dan terbiasa
dengan model NHT.  Siswa lebih sigap dan antusias
dalam kerja sama dan diskusi kelompok untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan tugas yang terdapat
pada LKS.  Pemahaman tentang langkah-langkah NHT
membuat siswa lebih tertarik dan berminat dalam
belajar.

Kedua, siswa aktif bertanya kepada teman
sekelompok atau guru untuk menyelesaikan soal/
pertanyaan yang merupakan tanggung jawabnya.  Selian
itu, siswa juga dapat menjelaskan hasil diskusi
kelompoknya karena mereka memiliki tanggung jawab
masing-masing untuk menjawab.
Ketiga, adanya penghargaan bagi kelompok berupa
bintang yang jelas aturannya sehingga mampu
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam
pembelajaran.  Hal ini sejalan dengan hasil penelitian
Attle & Baker (2007) yang menyatakan bahwa memiliki
siswa yang berpartisipasi dalam menilai partisipasi
mereka sendiri dan / atau orang lain dapat lebih
mendorong mereka terlibat aktif dalam proses
pembelajaran dan menurut Kilic (2010) partisipasi aktif
siswa dalam proses pembelajaran dapat membuat proses
pembelajaran lebih menarik dan bermanfaat bagi siswa.
Terjalinnya komunikasi yang baik antar siswa, antar
kelompok, dan guru menciptakan suasana yang santai,
nyaman dan serius.  Guru lebih mudah mengontrol dan
mengarahkan siswa aktif dalam pembelajaran.

Keaktifan belajar berperan penting terhadap hasil tes
individual siswa.  Hamalik (2004) berpendapat
rasionalnya tidak ada belajar kalau tidak ada keaktifan.
Tes individual dalam NHT sekaligus dipakai untuk
menentukan hasil belajar siswa.  Peningkatan hasil

belajar terlihat dari siklus I ke siklus II, hal ini
disebabkan semakin tinggi keaktifan belajar siswa
semakin tinggi pula hasil belajar siswa.

Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui
Pembelajaran Kooperatif Tipe NHT

Pada penelitian ini, siswa aktif menjawab pertanyaan
yang diajukan peneliti melalui LKS setelah melakukan
diskusi dalam kelompoknya, selanjutnya siswa
menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain
melalui nomor yang ditunjuk secara undian.  Hal ini
mengakibatkan semua anggota kelompok harus
menguasai materi yang ditanyakan peneliti, sekaligus ini
menjadi bekal untuk tes hasil belajar dilaksanakan
peneliti.  Pembelajaran kooperatif tipe NHT ini
bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Untuk mengetahui hasil belajar siswa terhadap
pembelajaran kooperatif tipe NHT, maka dalam
penelitian ini difokuskan dari hasil tes akhir tindakan
dari dua siklus yang dilaksanakan oleh peneliti.

Hasil belajar dalam penelitian ini digambarkan
dalam bentuk nilai yang diperoleh siswa selama proses
pembelajaran kooperatif tipe NHT berlangsung.
Peningkatan hasil belajar siswa bisa dilihat melalui
peningkatan persentase ketuntasan klasikal yang
diperoleh siswa kelas XI IPA pada tes akhir siklus I dan
tes akhir siklus II pada tabel berikut.

Tabel 1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa
Hasil Tes Akhir
Siklus 1

Hasil Tes Akhir
Siklus 2

Persentase
Ketuntasan
Klasikal Siswa

75% 93,75%

Berdasarkan analisis data tes akhir tindakan pada
siklus I dan siklus II pada tabel di atas, diketahui bahwa
hasil belajar siswa terjadi peningkatan.  Persentase
ketuntasan klasikal meningkat sebesar 18,75%.
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui
bahwa pembelajaran matematika dengan pembelajaran
koopertaif tipe NHT dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas XI IPA MA Bilingual Batu.

Peningkatan hasil belajar pada penelitian ini juga
disebabkan oleh meningkatnya rasa tanggung jawab
siswa baik secara individu maupun secara kelompok.
Rasa tanggung jawab pada diri siswa ini dapat
ditingkatkan melalui penerapan pembelajaran kooperatif
tipe NHT, khususnya pada langkah menjawab.  Langkah
menjawab menuntut masing-masing siswa untuk
menyampaikan jawaban dengan benar, jawaban yang
disampaikan akan membawa nama baik siswa yang
menjawab secara individu maupun kelompok.  Hal
inilah yang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif
dalam langkah diskusi masalah dan juga pada langkah
menjawab.  Selain itu, pemberian penghargaan berupa
bintang juga memotivasi siswa untuk aktif dalam
menjawab pertanyaan yang ada pada LKS sehingga
siswa dapat memahami materi pembelajaran yang
dipelajari.  Langkah-langkah pembelajaran kooperatif
tipe NHT yang sudah diuraikan di atas memberikan
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kontribusi yang besar terhadap peningkatan hasil belajar
siswa.

PENUTUP
Kesimpulan

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT yang
dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa
pada materi fungsi komposisi pada penelitian ini terdiri
dari tujuh langkah pembelajaran yaitu:
Persiapan.  Peneliti mengucapkan salam dan mengabsen
siswa.  Peneliti juga menginformasikan bahwa dalam
pembelajaran ini jika kelompok menjawab pertanyaan
dengan benar maka akan mendapatkan penghargaan
berupa bintang dan jika kelompok tidak dapat menjawab
soal atau jawaban salah maka satu bintang akan dicoret.
Pada kegiatan awal peneliti memulai dengan melakukan
apersepsi mengenai pembelajaran sebelumnya.  Peneliti
menginformasikan model pembelajaran yang digunakan
selama kegiatan pembelajaran berlangsung yaitu model
pembelajaran kooperatif tipe NHT.  Peneliti
menginformasikan bahwa kegiatan yang dilakukan siswa
terdiri dari dua kegiatan.  Kegiatan pertama dilakukan
secara berkelompok dan kegiatan kedua dilakukan secara
individu.
Pembentukan Kelompok. Pembagian anggota
kelompok berdasarkan pada kemampuan siswa.  Siswa
dibagi menjadi empat (4) kelompok, masing-masing
kelompok terdiri dari empat (4) orang.  Peneliti
memberikan penomoran kepada masing-masing siswa
(numbering).
Pengajuan Pertanyaan. Pada kegiatan inti peneliti
menginformasikan tujuan pembelajaran,
menginformasikan alokasi waktu mengerjakan tugas,
mengajukan pertanyaan melalui LKS (questioning).  LKS
yang digunakan meliputi dua kegiatan yaitu kegiatan
berkelompok dan kegiatan individu.
Diskusi Masalah. Kegiatan kelompok pada LKS
dikerjakan siswa secara berkelompok, sedangkan
kegiatan individu dikerjakan secara individu oleh siswa
namun masih merupakan tanggung jawab kelompok.
Hasil pengerjaan kegiatan individu siswa harus dikoreksi
oleh kelompok secara bersama-sama karena jawaban
tersebut akan mempengaruhi perolehan penghargaan
untuk kelompok dengan cara siswa saling bertukar
jawaban untuk saling mengecek kebenaran jawaban
(heads together).  Peneliti berkeliling untuk membimbing
siswa menyelesaikan tugas pada LKS yang diberikan.
Memanggil Nomor Anggota & Pemberian Jawaban.
Siswa menjawab pertanyaan yang ada pada LKS secara
berkelompok dan individu (answering).  Hasil pengerjaan
LKS dituliskan di kertas karton yang disediakan oleh
peneliti untuk mempermudah siswa mempresentasikan
jawaban kelompoknya di depan kelas dan dengan cara
seperti ini semua kelompok memiliki kesempatan yang
sama untuk mempresentasikan jawaban. Jika semua
kelompok telah selesai maka siswa bersama peneliti
membahas hasil pengerjaan siswa. Untuk menjelaskan
jawaban maka peneliti menentukan perwakilan dari salah
satu kelompok secara acak (undian), dengan tujuan agar
semua anggota kelompok memiliki rasa tanggung jawab
untuk menguasai materi yang disajikan pada LKS.

Demikian pula dengan kegiatan individu, siswa
menuliskan jawaban mereka di kertas karton dan
menempelkannya di papan tulis. Semua siswa
memperhatikan siswa yang menjelaskan jawabannya di
depan kelas sembari mengoreksi jawaban dari semua
kelompok yang telah ditempelkan di papan tulis. Jika
terdapat perbedaan jawaban, maka peneliti memanggil
perwakilan dari kelompok yang memiliki perbedaan
jawaban untuk  menjelaskan. Siswa yang lain juga
diberikan kesempatan jika ingin mengemukakan
pendapat terhadap perbedaan jawaban.

Memberikan Penghargaan.  Penghargaan yang
diberikan kepada siswa pada penelitian ini selain pujian
juga berupa bintang yang akan dituliskan di karton
“Bintangku”.  Jika siswa benar dalam menjawab
pertanyaan maka akan mendapatkan bintang sedangkan
yang tidak memiliki jawaban atau jawaban salah maka
bintangnya dicoret.  Siswa bersama peneliti menghitung
perolehan bintang masing-masing kelompok.  Satu orang
siswa diminta oleh peneliti untuk menuliskan perolehan
bintang pada karton “Bintangku”.  Demikian seterusnya
hingga semua soal yang terdapat pada LKS terjawab.

Membuat Kesimpulan. Pada kegiatan ini
peneliti bersama siswa menyimpulkan pelajaran yang
telah dipelajari.  Peneliti juga menyampaikan materi
pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan
berikutnya dan mengakhiri pembelajaran dengan
mengucapkan salam.

Saran
Beberapa saran yang dapat disampaikan

berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
(1) penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT dapat
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar pada materi
fungsi komposisi siswa kelas XI IPA MA Bilingual Batu
oleh karena itu dapat digunakan sebagai alternatif dalam
pembelajaran; (2) penyusunan LKS hendaknya
memperhatikan alokasi waktu yang tersedia karena pada
penelitian ini banyak waktu yang diperlukan untuk
menjawab LKS sehingga memerlukan waktu tambahan;
(3) penulisan jawaban siswa yang akan dibahas sebaiknya
menggunakan alternatif  bahan yang dapat
mempermudah dan menghemat waktu pada saat
pemaparan, seperti halnya pada penelitian ini, peneliti
memberikan karton untuk sarana siswa menuliskan
jawaban yang akan ditempelkan papan tulis; (4)
penghargaan kepada siswa atau kelompok berupa
pemberian bintang tampak memberikan pengaruh pada
keaktifan siswa sehingga dapat dijadikan alternatif dalam
pemberian penghargaan kepada siswa dalam kegiatan
pembelajaran; (5) waktu yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan pembelajaran hendaknya digunakan
seefektif mungkin; dan (6) pembagian kelompok siswa
hendaknya heterogen dalam hal kemampuan, jenis
kelamin, agama, dan latar belakang sosial.
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Abstrak

Pembelajaran tidak berhenti membuat peserta didik menghafal rumus dan fakta-fakta atau
teori, melainkan lebih ditekankan pada pendekatan saintifk, yang meliputi antara lain,
berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Kurikulum 2013 menghendaki proses pembelajaran
menggunakan pendekatan saintifik melalui proses mengamati, menanya,
mengasosiasi/menalar, mencoba/ mencipta dan menyajikan/ mengkomunikasikan yang
berpusat pada peserta didik dengan sifat pembelajaran yang kontekstual. Pada pendekatan
scientific guru hendaknya lebih aktif dalam menggali kreativitas peserta didik dan lebih
memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, inovatif dan kritis.
Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), dan mendorong kemampuan peserta didik
dalam menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok, serta mampu
berpikir kritis, dan kreatif, maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran
yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah dan riset, yang berorientasi pada
pembelajaran berbasis proyek. Proses pendidikan dirancang di mana peserta didik
mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan kemampuan psikomotorik melalui
interaksi langsung dengan sumber belajar. Sebagai salah satu strategi pembelajaran yang
memberikan kontribusi pada pembelajaran di abad 21, pembelajaran yang berorientasi pada
pembelajaran berbasis proyek, menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam
mengintegrasikan pengetahuan baru, dan melakukan kinerja ilmiah dalam bentuk riset,
memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan
bermakna bagi peserta didik sehingga menjadikan peserta didik mampu menghadapi tuntutan
kehidupan abad 21 yang memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, mampu
berpikir kritis, kreatif dan produktif, mampu memecahkan masalah,  dapat mengambil
inisiatif, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain, serta mampu menerapkan
konsep yang telah dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: pembelajaran berbasis proyek, pendekatan scientific

PENDAHULUAN
Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan

bagian dari pergeseran paradigma belajar abad 21, dan
sebagai akibat telah terjadinya pergeseran tersebut,
diharapkan peserta didik memiliki kompetensi sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik.
Mereka akan lebih kritis, kreatif, inovatif, dan lebih
produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam
menghadapi berbagai persoalan dan tantangan zaman
dalam memasuki masa depan yang lebih baik.

Kurikulum 2013 menghendaki proses pembelajaran
menggunakan pendekatan saintifik melalui proses
mengamati, menanya, mengasosiasi/menalar,
mencoba/mencipta dan menyajikan/
mengkomunikasikan yang berpusat pada peserta didik
dengan sifat pembelajaran yang kontekstual. Pada
pendekatan scientific guru hendaknya lebih aktif dalam
menggali kreativitas peserta didik dan lebih
memberikan kesempatan untuk meningkatkan
kemampuan berpikir kreatif, inovatif dan kritis
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(Kemdikbud, 2013). Kurikulum 2013 lebih
menekankan pada pembelajaran dengan fokus melatih
peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis
dan kreatif melalui optimalisasi daya kreativitas peserta
didik.

Berpikir tingkat tinggi adalah berpikir pada
tingkat lebih tinggi daripada sekedar menghafalkan
fakta atau mengatakan sesuatu kepada seseorang persis
seperti sesuatu itu disampaikan kepada kita.
Pembelajaran tidak berhenti membuat peserta didik
menghafal rumus dan fakta-fakta atau teori, melainkan
lebih ditekankan pada pendekatan saintifk, yang
meliputi antara lain, berpikir kritis, dan berpikir kreatif.
Costa (1985) mengemukakan bahwa proses berpikir
kompleks yang disebut berpikir tingkat tinggi meliputi
pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir
kritis, dan kreatif.

Pembelajaran yang tidak menekankan pada
upaya pengembangan kemampuan berpikir tingkat
tinggi (kemampuan berpikir kritis) cenderung
mengkondisikan peserta didik ke dalam belajar hafalan
(rote learning). Peserta didik sangat mudah melupakan
materi yang telah dipelajari sebelumnya. Beberapa
penelitian melaporkan bahwa dalam pembelajaran
kebanyakan sekolah cenderung menekankan
kemampuan berpikir tingkat rendah. Peserta didik
diharapkan menyerap informasi secara pasif dan
kemudian mengingatnya pada saat mengikuti tes.
Dengan pembelajaran seperti ini peserta didik tidak
memperoleh pengalaman mengembangkan kemampuan
berpikir kritis, di mana kemampuan ini sangat
diperlukan untuk menghadapi kehidupan dan untuk
berhasil dalam kehidupan (Bassham, 2008). Aprianti
(2013) mengemukakan bahwa rendahnya kemampuan
berpikir kritis peserta didik dikarenakan peserta didik
mengalami kesulitan dalam meguasai konsep yang
dipelajarinya. Hal ini disebabkan pada umumnya proses
pembelajaran kurang memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk memberdayakan kemampuan
berpikirnya dalam memecahkan masalah. Rendahnya
pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini
disebabkan oleh pembelajaran yang dilatihkan
disekolah adalah pengetahuan, ingatan, kemampuan
berpikir logis/konvergen.

Untuk mendorong kemampuan peserta didik
dalam menghasilkan karya kontekstual,baik individual
maupun kelompok, serta mampu berpikir kritis, dan
kreatif, maka sangat disarankan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya
berbasis pemecahan masalah dan riset, yang
berorientasi pada pembelajaran berbasis proyek. Proses
pendidikan dirancang di mana peserta didik
mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir
dan kemampuan psikomotorik melalui interaksi
langsung dengan sumber belajar. Kemdikbud (2013)

mengemukakan bahwa untuk memperkuat pendekatan
ilmiah (scientific), perlu diterapkan pembelajaran
berbasis penemuan/penelitian (discovery/inquiry
learning), pembelajaran berbasis masalah (Problem
Based Instruction), dan pembelajaran berbasis proyek
(Project Based Instruction). Melalui pendekatan itu di-
harapkan peserta didik memiliki kompetensi sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik.
Disamping itu, peserta didik akan lebih kritis, kreatif,
inovatif, dan lebih produktif.

Dari uraian di atas penulis melakukan kajian
tentang model pembelajaran yang dapat melatihkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi, sehingga
pembelaran menjadi benar-benar bermakna bagi peserta
didik.

METODE
Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana

penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah:
(1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel
(sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan
pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data.
Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan,
perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya.
Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang
digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan
macam bahan yang digunakan.

Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian
tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan
lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek
penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-
cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama
penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan
hasil penelitian.

Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan
ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika
tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada
bagian “Hasil dan Pembahasan”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kemampuan Berpikir

Tantangan hidup di era informasi, akan
mempengaruhi tujuan dan praktik pendidikan.
Pendidikan dasar untuk abad ke 21 tidak hanya sekedar
membaca, menulis dan berhitung, namun juga harus
melibatkan keterampilan memecahkan masalah, literasi
sains dan teknologi, serta kemampuan berpikir yang
dapat dapat membuat manusia bisa memahami
teknologi disekitarnya (McTighe sebagaimana dikutip
Costa, 2001).

Berpikir dianggap sebagai suatu proses kognitif,
suatu aktivitas mental untuk memperoleh pengetahuan
(Presseisen sebagaimana dikutip Costa, 2001).
Meskipun aspek kognitif berkaitan dengan cara-cara
bagaimana mengenal sesuatu seperti dalam persepsi,
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penalaran dan intuisi, kemampuan berpikir menitik-
beratkan pada penalaran sebagai fokus utama dalam
aspek kognitif (Devi, 2001).

Kemampuan berpikir dikelompokkan menjadi
kemampuan berpikir dasar dan kemampuan berpikir
kompleks atau tingkat tinggi. Dalam hal ini kemampuan
berpikir dasar meliputi menghubungkan sebab-akibat,
mentransformasi, serta menemukan hubungan dan
memberikan kualifikasi. Sedangkan proses berpikir
tingkat tinggi dibagi menjadi empat kelompok, yaitu
pemecahan masalah, membuat keputusan, berpikir
kritis dan berpikir kreatif (Presseisen sebagaimana
dikutip Costa, 2001).

a. Kemampuan Berpikir Kritis
Berpikir kritis merupakan cara berpikir reflektif

yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang
difokuskan untuk menentukan apa yang harus diyakini
dan apa yang harus dilakukan (Ennis, 1996). Berpikir
kritis menggunakan dasar proses berpikir untuk
menganalisis argumen dan memunculkan wawasan
terhadap tiaptiap makna dan interpretasi, untuk
mengembangkan pola penalaran yang kohesif dan logis,
memahami asumsi dan bias yang mendasari tiap-tiap
posisi (Liliasari, 2005).

Para peneliti pendidikan menjelaskan bahwa
belajar berpikir kritis tidak langsung seperti belajar
tentang materi, tetapi belajar bagaimana cara
mengkaitkan berpikir kritis secara efektif dalam dirinya
(Beyer sebagaimana dikutip Costa, 2001). Maksudnya
masing-masing kemampuan berpikir kritis dalam
penggunaannya untuk memecahkan masalah saling
berkaitan satu sama lain.

Kemampuan berpikir kritis yang diungkapkan
oleh Ennis (1996) yaitu : (1) mengidentifikasi atau
merumuskan masalah; (2) merancang percobaan,
mencakup perencanaan untuk mengontrol variable; (3)
mencari persamaan dan perbedaan; (4) menjawab
pertanyaan apa yang dimaksud dengan; (5)
mengaplikasikan prinsip yang diterima; dan (6)
memberikan alasan.

Kemampuan berpikir Kritis ini tidak dapat
dilatihkan sekaligus dalam satu konsep saja, tetapi
dapat dilatihkan melalui berbagai konsep dan strategi
belajar. Menurut Penner (1995), mengembangkan
Kemampuan berpikir Kritis sama halnya seperti
mengembangkan keterampilan motorik, keduanya
memerlukan latihan. Melatih Kemampuan berpikir
Kritis pada peserta didik perlu dilakukan secara
berulang-ulang dengan memberikan koreksi berupa
umpan balik yang dilakukan oleh rekannya atau guru.

b. Kemampuan Berpikir Kreatif
Kemampuan berpikir kreatif merupakan

kemampuan untuk membentuk kombinasi gagasan

baru, untuk memenuhi suatu keperluan atau
untuk memperoleh suatu hasil dan sesuai dengan
kriteria pokok pertanyaan. Liliasari (2010)
mengemukakan bahwa berpikir kreatif dimaknai
sebagai suatu proses kreatif, yaitu merasakan adanya
kesulitan, masalah, kesenjangan informasi, adanya
unsur yang hilang, dan ketidakharmonisan,
mendefinisikan masalah secara jelas, membuat dugaan-
dugaan atau merumuskan hipotesis tentang kekurangan-
kekurangan, menguji dugaan-dugaan tersebut dan
kemungkinan perbaikannya, pengujian kembali atau
bahkan mendefinisikan ulang masalah, dan akhirnya
mengkomunikasikan hasilnya.

Kemampuan berpikir kreatif merupakan sebuah
cara baru melihat atau melakukan hal hal yang ditandai
oleh kefasihan (menghasilkan banyak ide) , fleksibilitas
(pergeseran perspektif dengan mudah), dan orisinalitas
(mengandung sesuatu yang baru) (Usha, 2009).

Dalam menghasilkan sesuatu sesuatu yang baru
atau asli. Hal ini melibatkan keterampilan dari
fleksibilitas, orisinalitas, kefasihan, elaborasi,
bertukarpikiran, modifikasi, citra, berpikir asosiasi,
daftar rujukan, berpikir metafora , membuat  hubungan
. Tujuan berpikir kreatif adalah untuk merangsang rasa
ingin tahu dan mempromosikan perbedaan.

Definisi yang sederhana tentang kreativitas
adalah kemampuan untuk menemukan sesuatu yang
baru. Kreativitas bukanlah kemampuan untuk
menciptakan dari ketiadaan, tetapi kemampuan untuk
menghasilkan ide-ide baru dengan mengkombinasikan,
mengubah, atau mengoleskan ide-ide yang ada. Setiap
orang memiliki kemampuan kreatif yang besar dan
untuk menjadi kreatif adalah dengan membuat
komitmen untuk kreativitas dan meluangkan waktu
untuk itu. Orang-orang kreatif bekerja keras dan terus
menerus untuk memperbaiki ide-ide dan solusi, dengan
membuat perubahan secara bertahap dan perbaikan
untuk karya-karya mereka. Usha (2009)
mengemukakan bahwa kita perlu berpikir kreatif karena
pengetahuan kita terbatas. Kita tidak tahu apa yang kita
tidak tahu, dan juga berapa banyak kita tidak tahu.

Solso (2008) mengemukakan bahwa Kreativitas
adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu
pandangan yang baru mengenai suatu bentuk
permasalahan atau situasi.  Berdasarkan defenisi
tersebut, proses kreatifitas bukan hanya sebatas
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, meskipun
sebagian orang yang kreatif hampir selalu
menghasilkan penemuan, tulisan maupun teori yang
bermanfaat.

2. Pembelajaran Berbasis Proyek
Pembelajaran abad 21 merupakan pembelajaran

yang mempersiapkan generasi abad 21, dimana peserta
didik perlu diberi semangat untuk menghasilkan ide-ide
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baru, mengevaluasi dan menganalisa materi
pembelajaran, dan mampu mengaplikasikan apa yang
sudah dipelajari sebelumnya, sehingga peserta didik
terlibat lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam
Framework for 21st Century Learning dikemukakan
“Within the context of core knowledge instruction,
students must also learn the essential skills for success
in today’s world, such as critical thinking,
communication, collaboration and creativity.” Lebih
lanjut Pacific Policy Research Center dalam 21st

Century Skills for Students and Teachers (2010)
mengungkapkan bahwa “Information and
communication technology is transforming how we
learn and the nature of how work is conducted and the
meaning of social relationships. Shared decision-
making, information sharing, collaboration, innovation,
and speed are essential in today’s enterprises.” Abad
ke-21 telah mengubah paradigma pembelajaran dimana
peserta didik menjadi pusat dalam proses pembelajaran,
yang berorientasi pada bagaimana mengatasi suatu
masalah, belajar menjadi diri sendiri dan siap
bekerjasama. Hal ini sesuai dengan tuntutan dunia masa
depan anak yang harus memiliki kecakapan berpikir
diantaranya adalah kecakapan memecahkan masalah,
berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan
berkolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi. Kegiatan
pembelajaran dan inovasinya diakui sebagai kegiatan
tersendiri bagi peserta didik dalam menghadapi
kehidupan di masa depan dan lingkungan kerja yang
semakin kompleks, yang berfokus pada kreativitas,
berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi.

Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah
satu model pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik, berpegang pada paradigma konstruktivistik, dan
terintegrasi dengan praktek dan isu-isu dunia nyata,
serta sesuai dengan pembelajaran di abad 21. Bell
(2010) mengemukakan “Project-Based Learning (PBL)
is an innovative approach to learning that teaches a
multitude of strategies critical for success in the twenty-
first century. Students drive their own learning through
inquiry, as well as work collaboratively to research and
create projects that reflect their knowledge.” Bas
(2010) mengemukakan pula bahwa “Project based
learning is an instructional method centered on the
learner.” Senada dengan hal tersebut Mergendoller (
2006) dalam Holm (2011) mengemukakan  “Project-
based learning, a teaching methodology that utilizes
student-centered projects to facilitate student learning.”
Sebagai salah satu strategi pembelajaran yang
memberikan kontribusi pada pembelajaran di abad 21,
pembelajaran berbasis proyek memiliki potensi yang
amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang
lebih menarik dan bermakna bagi peserta didik dengan
memadukan konsep-konsep dari sejumlah komponen
baik itu pengetahuan, disiplin ilmu atau lapangan. Di

dalam Pembelajaran Berbasis Proyek, peserta didik
menjadi terdorong lebih aktif di dalam belajar mereka,
instruktur berposisi di belakang dan pebelajar
berinisiatif, instruktur memberi kemudahan dan
mengevaluasi proyek baik kebermaknaannya maupun
penerapannya untuk kehidupan sehari-hari mereka. Hal
ini dimaksudkan bahwa pembelajaran berbasis proyek
difokuskan pada dunia nyata, berpusat pada peserta
didik, dan bekerja dalam kelompok secara kolaboratif.

Thomas (2000) mengemukakan bahwa “Project
based learning is a model that organizes learning
around projects.” Senada dengan hal tersebut Fogarty
(1997) mengemukakan “Students become self-directed,
responsible participants in the classroom while figuring
out problems, responding to case studies and engaging
in service projects. Disamping itu, The George Lucas
Educational Foundation (2005) mengemukakan
“Project-based learning asks a question or poses a
problem that each student can answer.” Dalam
pembelajaran berbasis proyek, proyek merupakan pusat
dari strategi pembelajaran dimana peserta didik belajar
konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja
proyek. Kerja proyek dapat dilihat sebagai bentuk open-
ended contextual activity-based learning (Richmond,
1996) yang didukung oleh teori belajar konstruktif
(Ajeyalemi, 1993), dan dilakukan dalam proses
pembelajaran dalam periode tertentu (Hung, 2000).
Fogarty (1997) mengemukakan The project usually
occurs within a reasonable time frame, ranging from a
week to a semester, depending on the nature of the
project.

Pembelajaran berbasis proyek berpusat pada
proses yang memiliki jangka waktu, bergantung pada
sifat proyek yang dikerjakan, berfokus pada pertanyaan
atau permasalahan yang dapat mendorong peserta didik
untuk memperoleh konsep utama untuk menumbuhkan
kemandiriannya dalam mengerjakan tugas-tugas
pembelajaran, menjadikan pembelajaran menjadi
bermakna dengan mengitegrasikan konsep-konsep.
Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan kegiatan
individu atau kelompok yang berlangsung selama
periode waktu, menghasilkan produk, presentasi, atau
kinerja. Melalui proyek ini peserta didik akan
mengalami dan belajar konsep-konsep, mereka tidak
lagi pasif menerima pengetahuan yang disampaikan
pendidik. Sebaliknya, mereka adalah penanya aktif,
meneliti ide-ide penting untuk setiap konsep. Dalam
kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini hendaknya
tercakup proses transformasi dan konstruksi
pengetahuan. Penentuan jenis proyek hendaknya dapat
mendorong peserta didik untuk mengkonstruksi
pengetahuan sendiri untuk memecahkan masalah yang
dihadapinya. Mengingat bahwa masing-masing peserta
didik memiliki gaya belajar yang berbeda, maka
pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan
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kepada para peserta didik untuk menggali konten
(materi) dengan menggunakan berbagai cara yang
bermakna bagi dirinya, dan melakukan eksperimen
secara kolaboratif. Kerja proyek merupakan bagian dari
proses pembelajaran yang memberikan penekanan kuat
pada pemecahan masalah sebagai suatu usaha
kolaboratif . Hal ini memungkinkan setiap peserta didik
pada akhirnya mampu menjawab pertanyaan penuntun.
Chanlin (2008) dalam penelitiannya yang bertujuan
untuk mengamati proses mengintegrasikan teknologi ke
pembelajaran sains berbasis proyek pada peserta didik
kelas 5 menunjukkan bahwa prestasi peserta didik erat
kaitannya dengan pengembangan keterampilan dan
kemampuan untuk mensintesis pengetahuan,  terlibat
dalam tugas-tugas eksplorasi ilmiah, dan menggunakan
teknologi.

Dalam pembelajaran berbasis proyek yang
dijadikan sebagai pusat proyeknya adalah inti
kurikulum, yang berarti bahwa pembelajaran ini
menghendaki adanya standar isi dalam kurikulumnya.
Melalui Project Based Learning, proses inkuiri dimulai
dengan memunculkan pertanyaan penuntun dan
membimbing peserta didik dalam sebuah proyek
kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai materi
dalam kurikulum. Dalam mengerjakan proyek, peserta
didik dapat berkolaborasi  dengan pendidik serta
melakukan investigasi kelompok kolaboratif sesamanya
dalam hal merencanakan, mengorganisasi, bernegosiasi,
serta menghasilkan kesepakatan tentang apa, siapa, dan
bagaimana mengerjakan tugas. Disamping itu, proyek
juga melibatkan peserta didik dalam investigasi
konstruktif. Investigasi ini dapat berupa desain,
pengambilan keputusan, penemuan masalah,
pemecahan masalah, penemuan atau proses
pembangunan model. Pembelajaran berbasis proyek
memungkinkan peserta didik untuk merencanakan,
melaksanakan, dan merefleksi hasil proyek. Thomas
(2000) mengemukakan bahwa pembelajaran berbasis
proyek memiliki kriteria: centrality, driving question,
constructive investigation, autonomy, and realism.

Dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta
didik hendaknya mandiri dalam melaksanakan proses
pembelajaran, pendidik hanya berperan sebagai
fasilitator dan motivator untuk mendorong tumbuhnya
kemandirian peserta didik. Pendidik harus mampu
merancang proses pembelajaran yang nyata.
Pembelajaran berbasis proyek harus dapat memberikan
perasaan realistis kepada peserta didik termasuk dalam
memilih tugas, topik, konteks kerja, kolaborasi, dan
lain-lain. Dalam pelaksanaanya, satu proyek dapat
dikerjakan secara individu atau oleh dua orang atau
lebih yang saling bekerjasama, bahkan kadang-kadang
seluruh kelas bekerja untuk proyek khusus. Masalah
yang akan diselesaikan melalui proyek itu dapat berasal
dari guru (top down) atau dapat juga berasal dari

peserta didik (bottom up), tergantung kesepakatan yang
dibuat.

Buck Institute of Education (2007) mengemukakan
bahwa belajar berbasis proyek memiliki
karakteristik: (a) pebelajar membuat keputusan,
dan membuat kerangka kerja, (b) terdapat masalah
yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya,
(c) pebelajar merancang proses untuk mencapai
hasil, (d) pebelajar bertanggungjawab untuk
mendapatkan dan mengelola informasi yang
dikumpulkan, (e) melakukan evaluasi secara
kontinu, (f) pebelajar secara teratur melihat
kembali apa yang mereka kerjakan, (g) hasil akhir
berupa produk dan dievaluasi kualitasnya, dan (i)
kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi
kesalahan dan perubahan.

Secara garis besar, langkah-langkah dalam
pembelajaran berbasis proyek sebagaimana uraian Buck
Institut of Education (2007), yaitu:
a. Memberikan informasi proyek yang akan

dikerjakan;
b. Menentukan lokasi pengerjaan proyek, waktu, dan

lamanya kegiatan;
c. Membentuk kelompok;
d. Memberikan gambaran langkah-langkah

pengerjaan proyek;
e. Menugaskan kelompok untuk memulai kegiatan;
f. Menugaskan masing-masing kelompok untuk

menyajikan produk dan menampilkannya di depan
kelas;

g. Menarik kesimpulan.

Selain itu The George Lucas Educational Foundation
(2005) mengemukakan beberapa langkah pembelajaran
berbasis proyek, yaitu :
a. Pembelajaran diawali dengan pertanyaan esensial
b. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara

pendidik dan peserta didik
c. Pendidik dan peserta didik secara kolaboratif

menyusun jadwal untuk melaksanakan aktifitas
dalam menyelesaikan

d. Pendidik bertanggung jawab melakukan monitor
terhadap aktifitas peserta didik selama
mengerjakan proyek

e. Penilaian yang dilakukan untuk mengukur
ketercapaian standard dan mengevaluasi kemajuan
peserta didik serta memberikan umpan balik

f. Pengajar dan peserta didik melakukan refleksi
terhadap proyek yang telah dilaksanakan.

3. Model Pembelajaran Berorientasi
Pembelajaran Berbasis Proyek

Model pembelajaran yang berorientasi pada
pembelajaran berbasis proyek, menggunakan masalah
sebagai langkah awal dalam mengintegrasikan
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pengetahuan baru, dan melakukan kinerja ilmiah dalam
bentuk riset, sehingga menjadikan peserta didik mampu
menghadapi tuntutan kehidupan abad 21 yang
memerlukan sumber daya manusia yang memiliki
keahlian, mampu berpikir kritis, kreatif dan produktif,
mampu memecahkan masalah,  dapat mengambil
inisiatif, memiliki kemampuan  berkomunikasi dengan
orang lain, serta mampu menerapkan konsep yang telah
dipelajarinya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam model ini, peserta didik melaksanakan
sejumlah kegiatan yang merangsang keingintahuannya,
merancang dan melaksanakan proyek yang berbasis
riset dan berdasarkan masalah, mengeksplorasikan
gagasan serta mengkomunikasikannya secara ilmiah,
melalui fase-fase pembelajaran: orientasi, eksplorasi,
observasi, kolaborasi, dan aplikasi. Kegiatan
pembelajaran dilakukan dengan mengidentifikasi fakta-
fakta dalam masalah yang dimunculkan melalui
penyajian fenomena, selanjutnya peserta didik akan
mengorganisasikan dan melaksanakan proyek yang
ditugaskan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan
melakukan observasi ilmiah secara langsung pada
berbagai fenomena yang berhubungan dengan konsep
atau masalah yang dipelajari, mengumpulkan data,
menganalisis data, hingga merumuskan kesimpulan
berdasarkan hasil pengamatan dan ananlisis data;
memberikan penjelasan terkait dengan gejala-gejala
yang teramati, mengkomunikasikannya dalam diskusi
kelompok, melakukan refleksi terhadap hasil kerja
kelompok, dan merumuskan kesimpulan. Kegiatan
akhir dalam model ini adalah menyusun laporan serta
menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-
hari, sehingga hasil belajar menjadi milik peserta didik
dan pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik.
Seluruh fase ini dimaksudkan untuk membelajarkan
konsep-konsep yang bersifat abstrak, serta melatih
kemampuan beripikir tingkat tinggi.

PENUTUP
Simpulan

Kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam hal ini
berpikir kritis dan kreatif,  bukanlah kemampuan yang
dimiliki secara otomatis oleh manusia melainkan
kemampuan yang harus dibangun, dikembangkan dan
dilatihkan selama berada di bangku sekolah. Itulah
sebabnya setiap upaya inovasi dalam pembelajaran
hendaknya diarahkan kepada pembentukan,
pengembangan dan pelatihan kemampuan berpikir
kritis, dan kreatif di samping ditujukan untuk
pencapaian tujuan pembelajaran sesuai tuntutan
kurikulum.

Model pembelajaran yang berorientasi pada
pembelajaran berbasis proyek, dapat menciptakan
lingkungan belajar yang menantang kemampuan
berpikir peserta didik, menciptakan lingkungan

pembelajaran yang menyenangkan, menciptakan situasi
pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta
didik.

Saran
Dalam kegiatan pembelajaran terutama

membelajarkan konsep yang bersifat abstrak, dan
bertujuan untuk melatihkan keterampilan berpikir
tingkat tinggi, hendaknya melaksanakan model
pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran
berbasis proyek. Hal ini sejalan dengan tuntutan
Kurikulum 2013 dan Pembelajaran Abad 21.

DAFTAR PUSTAKA

Ajeyalemi, D. A. 1993. Teacher Strategies Used by
Exemplary STS Teachers. What Research Says
To The Science Teaching. 7ed. Washington DC.
National Science Teachers Association

Aprianti. 2013. “Pengaruh Penerapan Cooperative
Learning Tipe Think Pair Share Terhadap
Kemampuan Berpikir Siswa Pada Pembelajaran
Ekonomi. Repository. Upi.edu.

Bas, G., Beyhan, O. 2010. “Effects of Multiple
Intelligences Supported Project-Based Learning
On Students’ Achievement Levels and Attitudes
Towards English Lesson.” International
Electronic Journal of Elementary Education,
Vol. 2, Issue 3.

Basham, G., Irvin, W., Nardone, H., Wallace, J. M.
2008. Critical Thinking: A Student Introduction.
3nd Edition. Singapore. McGraw-Hill Company,
Inc.

Bell, S. 2010. “Project-Based Learning for 21st Century:
Skills For The Future.” The Clearing House, 83.
[On Line] diakses 17 Oktober 2012.

Buck International Education. 2007. What Is Project
Based Learning? [On Line] Tersedia di
http://www.bie. diakses 27 Februari 2012Costa.
2001. Developing Mind. A Resource Book For
Teaching Thinking. Alexandria. Association for
Supervision Development and Curriculum.

Ennis. 1996. Critical Thinking. New York. Prentice
Hall

Holm, M. 2011. “Project-Based Instruction: A Review
of the Literature on Effectiveness in
Prekindergarten through 12th Grade
Classrooms.” Rivier Academic Journal, Volume
7, Number 2, Fall. ISSN 1559-9388 (online
version), ISSN 1559-9396 (CD-ROM version).
[On Line] diakses 28 September 2012

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013.
Salinan Lampiran Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar dan Menengah



930

Liliasari. 2010. “Pengembangan Keterampilan Berpikir
Melalui Pembelajaran Sains Menuju Masa
Depan; dalam Teori, Paradigma, Prinsip, dan
Pendekatan Pembelajaran MIPA dalam Konteks
Indonesia.” Bandung. FMIPA Universitas
Pendidikan Indonesia.

Pacific Policy Research Center. 2010. 21st Century
Skills for Students and Teachers. Honolulu.
Kamehameha Schools, Research & Evaluation
Division.

Usha, L. MD. 2009. “Creative Thinking In Medicine:
Can We Learn It From The Masters And Practice
It?” Hektoen International. A Journal Of
Medicine Humanities, Volume 1, Issue 4.

Richmond, G., Striley, J. 1996. “Making Meaning in
Classroom: Social Processes in Small Group
Discourse and Scientific Knowledge Building.”
Journal of Research in Science Teaching, 33 (8),
839 – 858.

Thomas, J. W. 2000. A Review Of Research On
Project-Based Learning. This Research Review
and the Executive Summary are Available on the
Web at http://www.bie.org/
research/study/review_of_project_based_learnin
g_2000 diakses 27 Februari 2012



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains sesuai tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

931

DIAGNOSIS KESULITAN GURU MATA PELAJARAN IPA
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM 2013

Al Badrotus Tsaniyah
LPMP Jatim

Email, al_bat1978@yahoo.com

Abstrak
Latar belakang dari penelitian ini adalah masih banyaknya kesulitan yang dialami oleh guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013. Mengingat pentingnya pemahaman guru dalam
mengimplemtasikan kurikulum 2013 demi terwujudnya tujuan kurikulum 2013, maka diperlukan
diagnosis kesulitan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang diperoleh
dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pada kegiatan pendahuluan guru kesulitan
dalam mengakaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi sebelumya. Pada kegiatan inti
kesulitan yang dialami guru adalah kesulitan dalam mengkaitkan materi dengan pengetahuan lain
yang diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan IPTEK dan kehidupan nyata, memancing
peserta didik  untuk bertanya, dan mengamati sikap siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan
hasil analisis RPP kesulitan guru adalah dalam membuat indikator sikap dan keterampilan,
memasukkan langkah-langkah model pembelajaran ke dalam scenario pembelajaran, dan membuat
penilaian sikap dan keterampilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan guru adalah, guru
belum terbiasa dengan proses pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum 2013 dan kurangnya
waktu pelatihan yang diterima oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.

Kata kunci: Diagnosis kesulitan guru, kurikulum 2013

PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan
sebagaipedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajara
n untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat dua
pandangan tentang kurikulum; pertama adalah rencana
dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan
pelajaran, dan kedua adalah cara yang digunakan untuk
melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di Indonesia,
kurikulum 2013 dipandang memenuhi kedua dimensi
tersebut. Kurikulum 2013 antara lain bertujuan untuk
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta
mampu berkonstribusi pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan dalam peradaban dunia.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas,
maka proses pembelajaran diselenggarakan secara
interaktif, menyenangkan, menantang, inspiratif,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat,
kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik.

Salah satu alasan Pemerintah merubah
Kurikulum 2006 menjadi Kurikulum 2013, di
indikasikan dari yang dikemukakan oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan adalah lemahnya
“kreativitas siswa.” Salah satu cara mengatasinya adalah
dengan mengajak
siswa belajar mengamati. Manfaatkan indrawi untuk m
elihat fenomena. Tidak hanya mengamati, tetapi
didorong untuk bertanya, menalar, dan mencoba.”
Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik
modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan
pendekatan ilmiah.Pendekatan ilmiah
(scientific approach) dalam pembelajaran meliputi
mengamati (observing ), menanya (questioning ),
menalar (associating), mencoba (experimenting ), dan
membentuk jejaring (networking) untuk semua mata
pelajaran melalui penguatan sikap,keterampilan, dan
pengetahuan yang terintegrasi. Sedangkan penilaian
yang digunakan dalam kurikulum 2013 merupakan
penilaian autentik, yaitu penilaian yang nyata yang
meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
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Pada tahun 2013 Kurikulum 2013 pertama
sekali diimplementasikan oleh sekolah-sekolah sasaran
yang telah ditunjuk dan sekolah lain yang menyatakan
kesanggupannya dalam melaksanakan kurikuilum 2013.
Sebelum mengimplementasikan, maka setiap guru,
kepala sekolah dari sekolah sasaran mendapatkan
pelatihan tentang bagaimana proses pembelajaran dalam
kurikulum 2013. Dalam mengimplementasikan
kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 tentunya para
guru banyak mengalami kesulitan, oleh karena itu
peneliti menganggap penting melakukan diagnosis
kesulitan guru dalam mengimplementasikan kurikulum
2013.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah,
Kesulitan apa yang dialami guru mata pelajaran (IPA)
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dan
Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesulitan guru
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013?

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk
mengetahui Kesulitan yang dialami guru mata pelajaran
IPA dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Dan
faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013.
Latar belakang perlunya pengembangan kurikulum
2013

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana
yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya
kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus
bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi
faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan
negara Indonesia sepanjang zaman.

Dari sekian banyak unsur sumber daya
pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang
memberikan kontribusi yang signifikan untuk
mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi
peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa
kurikulum yang dikembangkan dengan berbasis pada
kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk
mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia
berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab
tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia
terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis
dan bertanggung jawab.
Rasional pengembangan kurikulum 2013

Pengembangan kurikulum perlu dilakukan
karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik
tantangan internal maupun tantangan eksternal.
Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi
pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang
mengacu kepada 8 (delapan)Standar Nasional
Pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar
biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan
tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar
penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan
internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan
penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk
usia produktif.

Kurikulum 2013 adalah dirancang dengan
tujuan untuk mempersiapkan insan Indonesia supaya

memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan
warganegara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif,
dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara  dan peradaban
dunia. Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk
dapat membawa insan Indonesia memiliki kompetensi
sikap, pengetahuan, dan  keterampilan sehingga dapat
menjadi pribadi dan warga negara yang produktif,
kreatif, inovatif, dan afektif.

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan
ketentuan yuridis yang mewajibkan adanya
pengembangan kurikulum baru, landasan filosofis, dan
landasan empirik. Landasan yuridis merupakan
ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk
pengembangan kurikulum dan yang mengharuskan
adanya pengembangan kurikulum baru. Landasan
filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum
kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum.
Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik
pengembangan  kurikulum sebagai dokumen dan
proses. Landasan empirik memberikan arahan
berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang
berlaku di lapangan.

Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi
pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah.
Pendekatan ilmiah (scientific appoach) dalam
pembelajaran semuamatapelajaranmeliputi
menggaliinformasimelauipengamatan, bertanya,
percobaan, kemudianmengolah data atauinformasi,
menyajikan data atauinformasi,
dilanjutkandenganmenganalisis, menalar,
kemudianmenyimpulkan, dan mencipta. Untuk mata
pelajaran, materi, atau situasi  tertentu, sangat mungkin
pendekatan ilmiah ini tidak selalu tepat diaplikasikan
secara prosedural. Pada kondisi seperti ini, tentu saja
proses pembelajaran harus tetap menerapkan nilai-nilai
atau sifat-sifat ilmiah dan menghindari  nilai-nilai atau
sifat-sifat nonilmiah. Pendekatan ilmiah pembelajaran
disajikan dalam 5 langkah yaitu mengamati, menanya,
mengumpulkan data, mengasosiasi, dan
mengomunikasikan atau lebih dikenal dengan 5M.

Dalam American Library Association,
asesmen autentik didefinisikan sebagai proses evaluasi
untuk mengukur kinerja, prestasi, motivasi, dan sikap-
sikap peserta didik pada aktivitas yang relevan dalam
pembelajaran. Dalam Newton Public School, asesmen
autentik diartikan sebagai penilaian atas produk dan
kinerja yang berhubungan dengan pengalaman
kehidupan nyata peserta didik.  Wiggins (1993)
mendefinisikan asesmen autentik sebagai upaya
pemberian tugas kepada peserta didik yang
mencerminkan prioritas dan tantangan yang ditemukan
dalam aktivitas-aktivitas pembelajaran, seperti meneliti,
menulis, merevisi dan membahas artikel, memberikan
analisa oral terhadap peristiwa, berkolaborasi
dengan antarsesama melalui debat, dan sebagainya.

Dalam rangka melaksanakan asesmen autentik
yang baik, guru harus memahami secara jelas tujuan
yang ingin dicapai. Untuk itu, guru harus bertanya pada
diri sendiri, khususnya berkaitan dengan: (1) sikap,
keterampilan, dan pengetahuan apa yang akan dinilai;
(2) fokus penilaian akan dilakukan, misalnya, berkaitan
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dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan; dan (3)
tingkat pengetahuan apa yang akan dinilai, seperti
penalaran, memori, atau proses.

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut
standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran yang
meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan
kegiatan penutup.
1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:
a. menyiapkan peserta didik secara psikhis dan

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang

materi yang sudah dipelajari dan terkait
dengan materi yang akan dipelajari;

c. mengantarkan peserta didik kepada suatu
permasalahan atau tugas yang akan dilakukan
untuk mempelajari suatu materi dan
menjelaskan tujuan embelajaran atau KD
yang akan dicapai;

d. menyampaikan garis besar cakupan materi dan
penjelasan tentang kegiatan yang akan
dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan
permasalahan atau tugas.

2. Kegiatan Inti
Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran
untuk mencapai tujuan, yang dilakukan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk secara aktif
menjadi pencari informasi, serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarya, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
Kegiatan inti menggunakan metode yang
disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan
matapelajaran, yang meliputi: observasi, menanya,
mengumpulkan informasi/ eksperimen,
mengasosiasi/ mengolah informasi, dan
mengkomunikasikan.
Berikut ini adalah contoh aplikasi dari klima
kegiatan belajar (learning event).
a. Mengamati

Dalam kgiatan mengamati, guru membuka
secara luas dan bervariasi kesepmatan psrta
didik untuk melakukan pengamatan melalui
kegiatan: melihat, menyimak, mendengar,
dan membaca. Guru memfasilitasi peserta
didik untuk melakukan pengamatan, melatih
mereka untuk memperhatikan (mlihat,
membaca, dan mendngar) hal yang penting
dari suatu benda atau objek.

b. Menanya
Dalam kegiatan mengamati, guru membuka
ksempatan yang sangat luas kepada peserta
didik untuk bertanya menganai apa yang
sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat.
Guru perlu membimbing pesrta didik untuk
dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan
tentang: hasil pengamatan terhadap objek
yang konkrit sampai abstrak berkenaan
dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun lain
yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat
faktual sampai kepada pertanyaan yang
bersifat hipotetik. Dari situasi saat peserta

didik dilatih menggunakan pertanyaan dari
guru, masih memerlukan bantuan guru untuk
mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat
mampu mengajukan pertanyaan secara
mandiri. Dari kegiatan kedua dihasilkan
sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan
bertanya maka dikembangkan rasa ingin tahu
peserta didik. Semakin terlatih dalam
bertanya maka rasa ingin tahunya semakin
dapat dikembangkan. Semakin terlatih dalam
bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat
dikembangkan. Pertanyaan tersebut menjadi
dasar untuk mencari informasi yang lebih
lanjut dan beragam dari sumber belajar yang
sudah ditentukan, dimulai dari sumber belajar
tunggal sampai sumber belajar yang beragam.

c. Mengumpulkan Informasi/ eksperimen
Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali
dan mengumpulkan informasi dari berbagai
sumber melalui berbagai cara. Untuk itu
peserta didik dapat membaca buku yang lebih
banyak, memperhatikan fenomena atau objek
yang lebih teliti, atau bahkan melakukan
eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul
sejumlah informasi. Infomrasi tersebut
mendaji dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu
memproses informasi untuk menemukan
keterkaitan satu informasi dengan informasi
lainnya, menemukan pola dari keterkaitan
informasi dan bahkan mengambil berbagai
kesimpulan dari pola yang ditemukan.

d. Mengasosiasi/ mengolah informasi
Berdasarkan informasi yang diperoleh, siswa
dapat menemukan keterkaitan satu informasi
lainnya, menemukan pola dari keterkaitan
informasi, dan mengambil berbagai
kesimpulan. Mengolah informasi yang sudah
dikumpulkan baik terbatas dai hasil kegiatan
mengumpulkan/ eksperimen maupun hasil
dari kegiatan mengamati dan kegiatan
mengumpulkan informasi. Mengolah
informasi yang dikumpulkan dari yang
bersifat menambah keluasan dan kedalaman
sampai kepada pengolahan informasi yang
bersifat mencari solusi dari berbagai sumber
yang memiliki pendapat yang berbeda sampai
kepada yang bertentangan.

e. Mengkomunikasikan
Kegiatan mengkomunikasi bisa dilakukan
secara lisan ataupun tulisan.
Mengkomunikasikan secara lisan bisa
dilakukan dengan cara peserta didik
mempresentasikan hasil kegiatan belajarnya
di depan kelas baik secara individual atupun
berkelompok. Mengkomunikasi secara
tulisan bisa dengan cara peserta didik
membuat laporan tertulis tentang hasil
belajarnya, baik laporan individual ataupun
laporan kelompok.

3. Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama
dengan peserta didik dan / atau semdiri membuat
rangkuman/ simpulan materi pembelajaran,
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melalukan penilaian dan / atau refleksi terhadap
kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan,
memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran, dan merencakan kegiatan tindak
lanjut dalam bentuk program remedial, program
pengayaan, layanan konseling dan/ atau
memberikan tugas secara individual atau
kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta
didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan berikutnya.

Diagnosis Kesulitan Guru dalam
Mengimplementasikan Kurikulum 2013

Diagnosis merupakan istilah teknis
(terminology) yang diadopsi dari bidang medis.
Diagnosis menurut Thorndike dan Hagen (dalam
Makmun, 1999) adalah upaya atau proses menemukan
kelemahan atau penyakit (weakness, disease) apa yang
dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi
yang seksama mengenai gejala-gejalanya (symptons).
Jadi diagnosis dalam penelitian ini merupakan upaya
menemukan atau mengidentifikasi kelemahan atau
fenomena yang menunjukkan adanya kesulitan guru
mata pelajaran IPA dalam mengimplementasikan
kurikulum 2013 dengan melalui melihat setiap kegiatan
pada proses pembelajaran yang meliputi kegiatan
pendahuluan, kegiatan inti dan penutup yang
dilaksanakan oleh guru di dalam/luar kelas dengan
menggunakan instrument yang telah disediakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan
mengetahui kesulitan guru mata pelajaran IPA dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013 dan faktor-
faktor apa yang mempengaruhinya. Daerah penelitian
merupakan tempat atau lokasi yang menjadi pusat
kegiatan penelitian. Tempat dan lokasi penelitian ini
dilakukan ditempat yang telah ditentukan sebelumnya.
Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti
menetapkan 12 sekolah SMPN mantan RSBI pada 6
kabupaten yang meliputi SMPN 1 dan SMPN 1
Asembagus kabupaten Situbondo, SMPN 1 dan SMPN
3 kabupaten Bondowoso, SMPN 1 dan SMPN 3
kabupaten Jember, SMPN 1 dan SMPN 1 Sukodono
kabupaten lumajang, SMPN 1 dan SMPN 1 Arjosari
kabupaten Pacitan, SMPN 1 dan SMPN 1 Jetis
kabupaten Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini
adalah guru mata pelajaran IPA jenjang SMP pada
sekolah mantan RSBI di provinsi jawa timur. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan metode observasi, wawancara, dan
dokumentasi.

Metode analisis data merupakan metode yang
digunakan untuk mengolah data-data yang telah
diperoleh dalam penelitian. Analisis data yang
dilakukan harus berorientasi pada tujuan penelitian,
yaitu mendiagnosis kesulitan guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013.

Adapun analisis data yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah:
1) mengidentifikasi jenis kesulitan guru dalam

mengimplementasikan kurikulum 2013.
2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

kesulitan guru dalam mengimplementasikan
kurikulum 2013.

Analisis kesulitan guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013 dilakukan
terhadap hasil observasi selama proses pembelajaran
dan hasil dokumentasi  yang berupa rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dibuat oleh
guru.

Analisis hasil observasi di lakukan untuk
mengetahui jenis kesulitan guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan cara
memberikan skor 1 jika indicator dilakukan dan skor nol
jika indikator pada tidak dilakukan. Jenis kesulitan guru
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 dapat
dilIhat dari perolehan skor guru ketika melaksanakan
proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum
2013.

Adapun analisis hasil observasi dari 12 guru
yang dilakukan selama proses pembelajaran
berlangsung adalah sebagai berikut:

Analisis pada Kegiatan Pendahuluan,
Berdasarkan dari hasil analisis instrument yang
digunakan dalam mengamati proses pembelajaran yang
berlangsung pada kegiatan pendahuluan yang terdiri
dari empat indikator, maka dapat diketahui bahwa hasil
terendah pada indikator kedua, yaitu mengaitkan materi
pembelajaran sekarang dengan materi pokok
sebelumnya dengan rata-rata 2.33.

Analisis pada Kegiatan inti Berdasarkan dari
hasil analisis instrument yang digunakan dalam
mengamati proses pembelajaran yang berlangsung pada
kegiatan inti yang terdiri dari tujuh aspek yang meliputi
menguasai materi pokok yang disajikan (4 indikator),
menerapkan strategi pembelajaran yang mendidik (6
indikator), menerapkan pendekatan saintifik (5
indikator), menerapkan penilaian autentik (3 indikator),
memanfaatkan sumber belajar/media dalam
pembelajaran (5 indikator), memicu dan atau
memelihara keterlibatan peserta didik dalam
pembelajaran (5 indikator), dan menggunakan bahasa
yang benar dan tepat dalam pembelajaran (3 indikator),
maka dapat diketahui bahwa hasil terendah adalah:
pertama pada aspek ke 1 indikator kedua, yaitu
mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang
diintegrasikan secara relevan dengan perkembangan
IPTEK dan kehidupan nyata dengan rata-rata 2.33.
Kedua pada aspek ke 3 indikator ke 2 yaitu memancing
peserta didik untuk bertanya dengan rata-rata 0.67.
ketiga pada aspek ke 4 indikator 1, yaitu mengamati
sikap dan perilaku peserta didik dalam mengikuti
pelajaran dengan rata-rata skor 2.33.

Analisis pada Kegiatan Penutup, Berdasarkan
dari hasil analisis instrument yang digunakan dalam
mengamati proses pembelajaran yang berlangsung pada
kegiatan penutup yang terdiri dari 2 indikator. Maka
skor yang diperoleh pada indikator 1 adalah 4 dan pada
indikator 2 adalah 3.33. Hal ini menunjukkan bahwa
pada kegiatan penutup semua indikator terpenuhi,
artinya pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat
diketahui bahwa kesulitan guru dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013 adalah: pada
kegiatan pendahuluan yaitu mengkaitkan materi yang
akan di ajarkan dengan materi yang terdahulu dengan
perolehan skor 2.33 hal ini menunjukkan bahwa
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indikator tersebut tidak dilakukan oleh guru , hal ini
didukung oleh data dokumentasi dari RPP yang di buat
oleh guru sebelum proses pembelajaran berlangsung,
bahwa dalam RPP tidak tertulis kegiatan guru dalam
mengkaitkan materi yang akan diajarakan dengan materi
sebelumnya.

Pada kegiatan inti kesulitan yang dialami guru
berdasarkan hasil pengamatan adalah: pertama pada
indikator kemampuan mengkaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan
dengan perkembangan Iptek dan kehidupan nyata,
kedua memancing peserta didik  untuk bertanya, dan
ketiga adalah mengamati sikap dan perilaku peserta
didik dalam mengikuti pelajaran. Hal tersebut diatas
juga di dukung oleh data dokumentasi yang berupa RPP
yang telah dibuat oleh guru, dimana dalam membuat
skenario pembelajaran guru masih kurang dalam
memanfaatkan IPTEK dan lingkungan sekolah dalam
proses pembelajaran, begitu juga dengan memancing
siswa untuk bertanya merupakan indikator yang paling
rendah dicapai oleh guru dalam proses pembelajaran.
Selama proses pembelajaran yang aktif bertanya adalah
guru, siswa belum terbias dikatifkan dalam bertanya.
Hal ini sebenarnya juga berhubungan dengan kurangnya
guru mengkaitkan apa yang akan diajarkan dengan
lingkungan yang dekat dengan siswa, karena dengan
mengkaitkan dengan lingkungan yang dikenal oleh
siswa, hal ini akan membantu mempermudah siswa
untuk menerima konsep yang akan diberikan, sehingga
akan lebih mudah untuk memancing siswa bertanya.
Kalau pengetahuan yang diajarkan jauh dari
kemampuan yang dimiliki siswa, maka hal ini akan
membuat siswa sulit untuk memproses pengetahuan
tersebut.

Mengamati sikap siswa selama proses
pembelajaran yang rendah dalam proses pembelajaran
yang ditunjukkan dengan perolehan skor sebesar 2.33
disebabkan karena guru belum terbiasa dalam
melaksanakan kegiatan tersebut. Selama ini guru hanya
melakukan penilaian kognitif saja. Tetapi dalam
kurikulum 2013 guru diharuskan melakukan penilaian
dalam tiga ranah, pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Selain hal tersebut diatas, berdasarkan hasil
analisis dari RPP yang telah dibuat oleh guru kesulitan
guru juga terdapat dalam,  pertama membuat indikator
dari Komptensi dasar yang telah ada, terutama dalam
membedakan indikator pengetahuan dan indikator
keterampilan. Kedua kesulitan dalam menerapkan
langkah-langkah model pembelajaran kedalam langkah-
langkah kegiatan pembelajaran. Ketiga kesulitan dalam
membuat penilaian, terutama dalam penilaian sikap dan
keterampilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan
guru tersebut disebabkan karena, pertama guru belum
terbiasa dalam melakukan penilaian sikap dan juga
masih bingung bagaimana cara melakukannya, guru
juga belum terbiasa membuat siswa aktif bertanya,
selama ini hanya guru yang aktif bertanya kepada siswa,
kesulitan guru dalam membuat indikator, membuat
scenario pembelajaran berdasarkan model tertentu, dan
juga membuat penialaian dalam ranah sikap dan
keterampilan disebabkan karena mereka tidak tahu
bagaimana cara membuat indikator dari suatu

kompetensi dasar dan mereka juga banyak yang tidak
tahu tentang model-model pembelajaran dan bagaimana
mengaplikasikannya dalam sebuah scenario
pembelajaran.

Kesulitan guru diatas, dan juga factor-faktor
yang mempengaruhinya lebih disebabkan karena
kurangnya pelatihan yang diterima oleh guru, sehingga
mereka tidak dapat melaksanakannya secara maksimal.
Factor yang paling berpengaruh adalah kurangnya
waktu pelatihan tentang kurikulum 2013 yang diterima
oleh guru, dimana pelatihan hanya dilakukan dalam
waktu 5 hari. Hal tersebut di atas yang menyebabkan
guru idak dapat secara maksimal dalam
mengimplementasikan kurikulum 2013 sesuai dengan
aturan dalam permendikbud 81A.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pada
kegiatan pendahuluan guru kesulitan dalam
mengakaitkan materi yang akan diajarkan dengan materi
sebelumya. Pada kegiatan inti kesulitan yang dialami
guru adalah kesulitan dalam mengkaitkan materi dengan
pengetahuan lain yang diintegrasikan secara relevan
dengan perkembangan IPTEK dan kehidupan nyata,
memancing peserta didik  untuk bertanya, dan
mengamati sikap siswa selama proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil analisis RPP kesulitan guru adalah
dalam membuat indikator sikap dan keterampilan,
memasukkan langkah-langkah model pembelajaran ke
dalam scenario pembelajaran, dan membuat penilaian
sikap dan keterampilan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan
guru adalah, guru belum terbiasa dengan proses
pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum 2013
dan kurangnya waktu pelatihan yang diterima oleh guru
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis mahasiswa pada
pembelajaran materi termodinamika menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh
peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan tes keterampilan berpikir kritis. Teknik analisis data
dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan persentase dan rata-rata. Untuk
mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis digunakan teknik analisis deskriptif dengan N-
Gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis mahasiswa kimia Universitas
Negeri Surabaya secara keseluruhan sebesar 87,41% mahasiswa pada kategori baik dan sangat baik
dengan skor N-Gain 0,66 (sedang), dan rata-rata hasil keterampilan berpikir kritis dan skor N-Gain
setiap indikator keterampilan berpikir kritis masing-masing sebesar 86,42 dan 0,78 (tinggi) untuk
merumuskan masalah; 81,67 dan 0,73 (tinggi) untuk mengumpulkan dan menyusun informasi; 70,95
dan 0,67 (sedang) untuk memutuskan dan melaksanakan tindakan; 63,09 dan 0,60 (sedang) untuk
melakukan analisis; 70,86 dan 0,69 (sedang) untuk membuat simpulan melalui deduksi/induksi serta
57,16 dan 0,55 (sedang) untuk mengevaluasi hasil.

Kata Kunci: keterampilan berpikir kritis, termodinamika.

Abstract

This study aimed to describe the critical thinking skills of students in the learning material
thermodynamics using learning model developed by researchers. Data collected by the test of critical
thinking skills. Techniques of data analysis was performed using quantitative descriptive method with
percentages and averages, as well as to determine the increase critical thinking skills used inferential
analysis techniques with N-Gain. The results showed that students' critical thinking skills chemistry
Surabaya State University as a whole amounted to 87.41% of the students in the category of good and
very good with the N-Gain of 0.66 (moderate), and the mean results of critical thinking skills and N-
Gain for each indicator critical thinking skills respectively 86.42 and 0.78 (high) to formulate the
problem; 81.67 and 0.73 (high) to collect and collate information; 70.95 and 0.67 (moderate) to decide
and implement actions; 63.09 and 0.60 (moderate) to conduct the analysis; 70.86 and 0.69 (medium) to
make inferences through deduction/ induction and 57.16 and 0.55 (moderate) to evaluate the results.

Keywords: critical thinking skills, thermodinamics.

PENDAHULUAN
Ilmu kimia sebagai salah satu cabang Ilmu

Pengetahuan Alam (IPA), mempunyai peran yang
sangat esensial dalam perkembangan sains dan
teknologi. Mahasiswa harus menguasai berbagai konsep
kimia serta keterkaitannya dengan konsep-konsep dasar
kimia yang lain agar berguna dalam mempelajari materi
kimia. Pernyataan ini diperkuat oleh Bloom (dalam

Suyono, 2011) bahwa pendidikan seharusnya
difokuskan pada penguasaan bahan ajar (subject matter)
dan pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi.

Penguasaan seseorang terhadap kimia juga
ditentukan oleh kemampuannya dalam mentransfer
fenomena makroskopik, ke sub-mikroskopik, atau
simbolik atau sebaliknya (Colburn, 2009). Sejalan
dengan pernyataan tersebut, Johnstone (2003) dan
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Mbajiorgu & Reid (2006) menyatakan bahwa
pemahaman kimia pada hakikatnya dapat
direpresentasikan dalam tiga level, yaitu level
makroskopik (descriptive/laboratory), level sub-
mikroskopik (micro/moleculer/partikulat) dan level
simbolik/lambang (representational).  Berdasarkan
beberapa pendapat tersebut, untuk menguasai pelajaran
kimia seharusnya memperhatikan representasi tiga level
pemahaman kimia, yakni makroskopik, sub-
mikroskopik, dan simbolik. Sebaliknya, beberapa hasil
penelitian mendukung pandangan bahwa interaksi
antara dunia makroskopik, sub-mikroskopik, dan
simbolik merupakan sumber kesulitan bagi mahasiswa
kimia, di antaranya pada materi termodinamika
(Abraham et al., 1992; Goedhart & Kaper, 2002;
Özmen & Ayas, 2003).

Bagi mahasiswa yang telah menguasai
pengetahuan kimia, transformasi pemahaman dari level
makroskopik ke level sub-mikroskopik dan sebaliknya
dapat dengan mudah dilakukan, karena mahasiswa
tersebut telah memiliki model representasi dalam
pemikirannya. Hal ini berarti, kemampuan berpikir
merupakan sumber daya manusia yang tangguh dan
berkualitas. Di dalam proses berpikir berlangsung
kejadian menganalisis, mengkritik, dan mencapai
kesimpulan berdasarkan pola pada pertimbangan yang
seksama.

Menurut Farida (2012) kemampuan berpikir
kompleks dapat dikategorikan sebagai kemampuan
berpikir tingkat tinggi, di antaranya adalah kemampuan
berpikir kritis. Schafersman (2006) menyatakan bahwa
berpikir kritis merupakan topik yang penting dan vital
dalam era pendidikan modern. Selanjutnya, Rustaman,
dkk., (2010) juga menyatakan tentang pentingnya
pembelajaran keterampilan berpikir pada pebelajar
dalam meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran
sains (termasuk kimia). Kedua pendapat tersebut senada
dengan pendapat McMillan, Myron, & Workman
(2002) bahwa sebagian besar penyelesaian
permasalahan dalam kehidupan sangat memerlukan
keterampilan berpikir kritis.

Berpikir kritis didefinisikan sebagai suatu
kemampuan memberi alasan   (reasonable) dan reflektif
yang difokuskan pada apa yang diyakini dan dikerjakan
oleh seseorang (Slavin, 2009). Reflektif berarti
mempertimbangkan secara aktif, tekun, dan hati-hati
terhadap segala alternatif sebelum mengambil
keputusan. Robert et al., (2006) mengemukakan bahwa
berpikir kritis dapat didefinisikan sebagai: the ability to
analyze and evaluate information, yakni kemampuan
untuk membuat analisis dan melakukan evaluasi
terhadap suatu data atau informasi. Johnson (2004)
menyatakan berpikir kritis merupakan proses mental
yang terorganisir dengan baik dan berperan dalam
proses mengambil keputusan untuk menyelesaikan

masalah dengan menganalisis dan menginterpretasikan
data dalam kegiatan ilmiah. Sedangkan menurut Fisher
(2007) berpikir kritis merupakan 1) suatu sikap maupun
berpikir secara mendalam tentang masalah-masalah dan
hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman
seseorang; 2) pengetahuan tentang metode-metode
pemeriksaan dan penalaran logis; dan 3) semacam suatu
keterampilan untuk menerapkan metode-metode
tersebut. Secara rinci pengertian berpikir kritis
dikemukakan oleh Jenicek (2006): “ Critical thinking is
the intellectually disciplined process of actively and
skillfully conceptualizing, applying, synthesizing,
and/or evaluating information.....” artinya, berpikir
kritis sebagai proses dan kemampuan. Proses dan
kemampuan tersebut digunakan untuk memahami
konsep, menerapkan, mensintesis, dan mengevaluasi
informasi yang di dapat atau informasi yang dihasilkan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat
disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan proses
intelektual yang aktif dan penuh dengan keterampilan
dalam membuat pengertian atau konsep,
mengaplikasikan, menganalisis, membuat sintesis, dan
mengevaluasi. Semua kegiatan tersebut berdasarkan
hasil observasi, pengalaman, pemikiran, pertimbangan,
dan komunikasi, yang akan membimbing dalam
menentukan  sikap dan tindakan seseorang. Dalam
pendidikan, berpikir kritis telah terbukti
mempersiapkan mahasiswa berpikir pada berbagai
disiplin ilmu, menuju pemenuhan sendiri akan
kebutuhan intelektual dan mengembangkan mahasiswa
sebagai individu yang berpotensi. Hal tersebut sejalan
dengan pendapat Schafersman (2006) bahwa
keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu
kompetensi yang harus dikembangkan dan dilatihkan
pada peserta didik melalui proses pembelajaran karena
kemampuan ini sangat diperlukan dalam berbagai aspek
kehidupan sehari-hari mahasiswa. Keterampilan
berpikir kritis juga merupakan proses kognitif dan
aktivitas untuk memperoleh pengetahuan.

Dengan mencermati pentingnya keterampilan
berpikir kritis dalam menentukan keberhasilan belajar
mahasiswa, maka peneliti telah mengembangkan model
pembelajaran yang dirancang untuk mampu
meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa,
dan di uji secara empiris dalam pembelajaran materi
termodinamika.

METODE
Rancangan penelitian ini menggunakan one

group pretest-posttest design (Fraenkel & Wallen,
2003). Desain penelitian ini sebagai berikut:

O1 X O2

Keterangan: O1 = Tes awal keterampilan berpikir
kritis

X = Model Pembelajaran yang
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telah dikembangkan peneliti
O2 = Tes akhir keterampilan berpikir

kritis.

Subyek dalam penelitian ini adalah 27
mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Kimia Unesa.
Pembelajaran materi Termodinamika dilakukan selama
5 kali pertemuan dengan topik Hukum Termodinamika
Ke Nol, Hukum Termodinamika Ke I, Termokimia,
Siklus Carnot dan Hukum Termodinamika Ke II & III.
Tes keterampilan berpikir kritis yang digunakan dalam
penelitian ini dikembangkan dari indikator-indikator
merumuskan masalah, mengumpulkan dan menyusun
informasi, melakukan analisis, memutuskan dan
melaksanakan tindakan, membuat simpulan melalui deduksi/
induksi, dan mengevaluasi hasil.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan
metode deskriptif kuantitatif dengan persentase dan
rata-rata, serta untuk mengetahui peningkatan
keterampilan berpikir kritis digunakan teknik analisis
deskriptif dengan N-Gain.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterampilan berpikir kritis mahasiswa yang

diukur dalam penelitian ini adalah keterampilan
berpikir kritis yang muncul sebagai respon terhadap
pertanyaan-pertanyaan dalam soal tes keterampilan
berpikir kritis untuk lima topik yakni: hukum
termodinamika nol (topik 1), hukum termodinamika 1
(topik 2), Termokimia (topik 3), siklus Carnot (topik 4),
serta hukum termodinamika II dan III (topik 5).
Pertanyaan-pertanyaan yang dipilih dalam mengukur
keterampilan berpikir kritis merupakan pertanyaan-
pertanyaan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan
proses berpikir berdasarkan indikator-indikator
keterampilan berpikir kritis dalam penguasaan konsep
termodinamika, yakni: merumuskan masalah (KBK 1),
mengumpulkan dan menyusun informasi (KBK 2),
melakukan analisis (KBK 3), memutuskan dan
melaksanakan tindakan (KBK 4), membuat simpulan
melalui deduksi/induksi (KBK 5), dan mengevaluasi
hasil (KBK 6).

Persentase jumlah mahasiswa pada tes berpikir
kritis sebelum dan sesudah pembelajaran disajikan
dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Persentase Jumlah Mahasiwa pada Tes
Sebelum Pembelajaran

Gambar 2. Persentase Jumlah Mahasiswa pada Tes
Sesudah Pembelajaran

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2
menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis
mahasiswa secara keseluruhan dalam penguasaan
konsep termodinamika jauh lebih baik dibandingkan
dengan sebelum pembelajaran. Terlihat bahwa sebelum
pembelajaran, keterampilan berpikir kritis mahasiswa
sebagian besar berada dalam kategori “sangat buruk”
dan “buruk”, sebaliknya setelah pelaksanaan
pembelajaran, keterampilan berpikir kritis sebagian
besar berada pada kategori “baik” dan “sangat baik”,
meskipun masih ada yang berkategori “sedang”. Hal ini
menunjukkan ada perubahan keterampilan berpikir
kritis mahasiswa dari “sangat buruk” dan “buruk”
menjadi “baik” dan “sangat baik”.

Peningkatan keterampilan berpikir kritis
dinyatakan dalam N-Gain, dan dihitung berdasarkan
persamaan Hake (2002). Hasil analisis deskriptif yang
berupa rerata nilai pretes, rerata nilai postes dan N-Gain
keterampilan berpikir kritis pada setiap topik
ditunjukkan pada Tabel 1 dan untuk setiap indikator
keterampilan berpikir kritis ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Rerata Pretes, Postes dan N-Gain Hasil Tes
Keterampilan Berpikir Kritis

Topik
Rerata
Hasil
Pretes

Rerata
Hasil
Postes

N-Gain Kategori

Hukum
Termodina-mika
Ke Nol

27,51 69,58 0,58 Sedang
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Topik
Rerata
Hasil
Pretes

Rerata
Hasil
Postes

N-Gain Kategori

Hukum
Termodina-mika
Ke I

16,84 73,54 0,68 Sedang

Termokimia 17,28 68,52 0,61 Sedang
Siklus Carnot 16,67 77,07 0,73 Tinggi
Hukum
Termodina-mika
II dan III

15,17 73,28 0,69 Sedang

Tabel 2. Rerata Pretes, Postes dan N-Gain Setiap
Indikator Tes Keterampilan Berpikir Kritis

No
Indikator
Keterampilan
Berpikir Kritis

Rerata
Hasil
Pretes

Rerata
Hasil
Postes

N-
Gain Kategori

1 Merumuskan
masalah 38,27 86,42 0,78 Tinggi

2
Mengumpulkan
dan menyusun
informasi

31,48 81,67 0,73 Tinggi

3 Melakukan
analisis 12,72 70,99 0,67 Sedang

4
Memutuskan
dan melaksana-
kan tindakan

7,53 63,09 0,60 Sedang

5

Membuat
simpulan
melalui deduk-
si/ induksi

5,56 70,86 0,69 Sedang

6 Mengevaluasi
hasil 3,83 57,16 0,55 Sedang

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa
perolehan keterampilan berpikir kritis meningkat pada
topik Siklus Carnot, meskipun pada topik hukum
Termodinamika ke II dan ke III terjadi penurunan lagi.
Sedangkan, Tabel 2 memperlihatkan bahwa dalam
penguasaan konsep termodinamika menghasilkan N-
Gain positif untuk semua indikator penguasan
keterampilan berpikir kritis, yang menunjukkan bahwa
pembelajaran tersebut mampu meningkatkan
keterampilan berpikir kritis mahasiswa.

Berdasarkan data yang didapat, terungkap bahwa
masih terdapat 14 butir soal dari 70 butir soal yang
memiliki skor rendah (<60% mahasiswa yang
menjawab benar) saat postes, yaitu 3 butir soal pada
topik hukum termodinamika ke nol, 1 butir soal pada
topik hukum termodinamika ke I, 5 butir soal pada
topik termokimia, 3 butir soal pada topik siklus Carnot
dan 2 butir soal pada topik hukum termodinamika ke II
dan ke III.

Salah satu butir soal yang memiliki skor rendah
tersebut mengungkap tentang keterampilan
‘mengumpulkan dan menyusun informasi’ pada topik
hukum termodinamika ke II dan ke III yaitu
mengidentifikasi informasi materi terkait fenomena
gambar yang mengilustrasikan perubahan wujud zat dari

padatan es menjadi air. Dalam hal ini, mahasiswa
seharusnya mampu mengidentifikasi konsep-konsep
yang berkaitan dengan fenomena tersebut, yaitu kalor,
suhu, perubahan entalpi dan entropi yang merupakan
konsep pada level sub-mikroskopik. Menurut Ravialo
(2001) bahwa salah satu cara untuk mengatasi kesulitan
belajar kimia, dapat dilakukan dengan mendeskripsikan
level sub-mikroskopik (seperti kalor, suhu, entalpi,
entropi dan sebagainya) melalui penalaran. Seseorang
yang memiliki keterampilan berpikir kritis menurut
Schafersman (2006) harus mampu mengajukan
mengumpulkan informasi yang relevan.

Butir soal yang memiliki skor rendah pada topik
termokimia adalah keterampilan ‘melakukan analisis’
terkait fenomena gambar yang mengilustrasikan
perubahan keadaan sistem yang berlangsung pada
tekanan tetap dalam pembentukan NaOH dari logam Na
dan H2O dengan melepaskan kalor sebesar 367,5 kJ.
Dalam fenomena tersebut, mahasiswa seharusnya
mampu menganalisis hubungan antara kalor reaksi dan
perubahan entalpi suatu sistem pada tekanan tetap.
Menurut Ravialo (2001) bahwa salah satu cara untuk
mengatasi kesulitan belajar kimia, dapat dilakukan
dengan mendeskripsikan level makroskopik melalui
pengamatan, level sub-mikroskopik (seperti atom,
molekul, ion, orbital, energi, entalpi, entropi dan
sebagainya) melalui penalaran, dan level simbolik
(lambang, rumus, persamaan) melalui pemodelan, dan
kemampuan menghubungkan di antara ketiganya secara
tepat. Keterampilan melakukan analisis menurut
Facione (2011), merupakan identifikasi maksud sebagai
hubungan antara pernyataan-pernyataan, pertanyaan-
pertanyaan, konsep-konsep, deskripsi-deskripsi, atau
bentuk lain yang mengekspresikan keyakinan,
penilaian, pengalaman, alasan, informasi, atau
pendapat. Analisis meliputi menguji ide-ide,
identifikasi argumen, dan analisis argumen. Pendapat
senada dikemukakan Anderson (2011) bahwa analisis
merupakan kemampuan mahasiswa untuk
membedakan, mencirikan, mengorganisasi,
melambangkan dan membuat argumen.

Dalam mengukur keterampilan ‘memutuskan
dan melaksanakan tindakan’ juga terdapat 3 butir soal
yang memiliki skor rendah yaitu menjelaskan konsep-
konsep terkait hasil analisis tentang energi kinetik dari
molekul-molekul gas dalam silinder yang meningkat
akibat adanya tekanan gas menggunakan piston (topik
hukum termodinamika ke I),  perubahan keadaan sistem
yang berlangsung pada tekanan tetap dalam
pembentukan NaOH dari logam Na dan H2O dengan
melepaskan kalor sebesar 367,5 kJ (topik termokimia),
dan proses ekspansi gas yang berlangsung secara
adiabatik (topik siklus Carnot). Penjelasan adalah
mampu mempresentasikan hasil-hasil secara
meyakinkan dan koheren, agar dapat memastikan hasil,
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dan mempresentasikan argumen (Facione, 2011).
Pendapat tersebut diperkuat oleh Schafersman (2006)
bahwa seseorang yang memiliki keterampilan berpikir
kritis mampu bertindak secara efisien dan kreatif
berdasarkan informasi, dan dapat mengemukakan
argumen yang logis berdasarkan informasi.

Keterampilan ‘membuat simpulan melalui
deduksi/induksi’ juga masih memiliki 3 butir soal yang
memiliki skor rendah, yaitu tentang pengaruh suhu
terhadap perpindahan kalor suatu zat (topik hukum
termodinamika ke nol),  hubungan antara kalor reaksi
dan perubahan entalpi suatu sistem pada tekanan tetap
(topik termokimia), serta hubungan antara entropi dan
perubahan entalpi suatu sistem (topik hukum
termodinamika ke II dan ke III). Menurut Schafersman
(2006), seseorang yang yang memiliki keterampilan
berpikir kritis mampu mengambil simpulan dan
keputusan yang dapat dipercaya.

Dalam mengukur keterampilan ‘mengevaluasi
hasil pemikiran yang telah didapat’, tentang pengaruh
suhu terhadap perpindahan kalor suatu zat (topik
hukum termodinamika ke nol), hubungan antara kalor
reaksi dan perubahan entalpi suatu sistem pada tekanan
tetap (topik termokimia), serta hubungan antara kalor
dan kerja suatu sistem dalam proses ekspansi isotermal
reversible dan proses ekspansi secara adiabatik (topik
siklus Carnot) juga memiliki butir-butir soal yang
memiliki skor rendah. Keterampilan mengevaluasi
adalah menilai kredibilitas pernyataan atau representasi
lain yang mendeskripsikan persepsi, pengalaman,
situasi, penilaian, kepercayaan, atau pendapat; dan
untuk menilai secara logis maksud dan kesimpulan
sebagai hubungan antara pernyataan, deskripsi,
pertanyaan atau representasi bentuk lain (Facione,
2011).

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan
dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kritis
mahasiswa kimia Universitas Negeri Surabaya secara
keseluruhan sebesar 87,41% mahasiswa pada kategori
baik dan sangat baik dengan N-Gain 0,66 (sedang), dan
rerata hasil keterampilan berpikir kritis dan N-Gain
setiap indikator keterampilan berpikir kritis masing-
masing sebesar 86,42 dan 0,78 (tinggi) untuk
merumuskan masalah; 81,67 dan 0,73 (tinggi) untuk
mengumpulkan dan menyusun informasi; 70,95 dan
0,67 (sedang) untuk memutuskan dan melaksanakan
tindakan; 63,09 dan 0,60 (sedang) untuk melakukan
analisis; 70,86 dan 0,69 (sedang) untuk membuat
simpulan melalui deduksi/induksi serta 57,16 dan 0,55
(sedang) untuk mengevaluasi hasil.
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Abstrak

Pengembangan profesional guru pemula tertanam  dalam latihan atau praktek mengajar
pada praktek pengalaman lapangan melalui desain perencanaan. Sebuah dilema dalam
program pendidikan guru adalah upaya untuk menjembatani kesenjangan antara teori
dan praktek. Aspek meditasi bagaimana guru pemula merencanakan pelajaran dan
bagaimana rencana pelajaran diaktualisasikan selama proses pembelajaran memerlukan
dukungan strategi. Strategi yang dapat membantu guru pemula menjadi lebih disengaja
mengintegrasikan teori ke dalam praktek dalam pengajaran sains melalui kemampuan
merencanakan.Makalah ini bertujuan mengkaji dan memberikan gambaran mengenai
strategi refleksi pedagogi, sehingga memunculkan ide dan gagasan untuk pengembangan
keterampilan profesional guru pemula. Makalah akan mengkaji beberapa hal, antara lain
model perencanaan pelajaran  untuk pengajaran sains dan strategi refleksi pedagogi.
Kata kunci: desain perencanaan, refleksi pedagogi,

PENDAHULUAN
Perencanaan pelajaran memainkan

peranan penting dalam menghubungkan
kurikulum dengan instruksi dan pada gilirannya,
mempengaruhi apa yang terjadi di dalam
lingkungan pengajaran interaktif. Pengajaran
tidak lagi dilihat sebagai aktivitas yang berpusat
pada guru yang didasarkan pada pelatihan
keterampilan dimana seorang guru mengirimkan
informasi yang telah ditentukan kepada siswa
pasif.Perubahan kebijakan kurikulum
menghendaki guru menggunakan pendekatan
saintifik (inkuiri) dalam pembelajaran.Pengajaran
dipandang sebagai kegiatan yang berpusat pada
siswa dalam mempromosikan pengembangan
konseptual melalui fasilitasi aktif membangun
pengetahuan dan mengajar untuk pemahaman.

Guru pemula mulai belajar mengenali
peserta didik, tujuan dari pembelajaran,
memahami bagaimana siswa belajar dan
berkembang, mengembangkan kemampuan untuk
menggunakan berbagai strategi pengajaran,
secara terus menerus menilai seberapa baik
siswanya belajar sehingga dapat memperbaiki
kemampuan perencanaan. Kemampuan
merencanakan menjadi penting untuk mengelola
perubahan, untuk mencapai perubahan melalui
pelajaran yang terencana.Karenanya, guru pemula
memerlukan dukungan strategi untuk terus

menggunakan dan memperluas pengetahuannya
tentang standar pengajaran sains.Program
pendidikan guru setuju bahwa guru, khususnya
guru pemula, perlu tahu bagaimana
merencanakan pelajaran dan menulis rencana
pelajaran untuk membimbing
instruksinya.Penelitian perencanaan pelajaran
tampak berurusan terutama dengan apa yang akan
dilakukan ketika guru berencana - apa yang guru
pikirkan dan dalam rangka apa, bukan apa yang
harus dimasukkan dalam rencana pelajaran
tertulis.

Perencanaan pelajaran dipandang
sebagai penting, komponen sentral pemikiran
guru (Clark & Yinger, 1988), dan rantai kunci
antara kurikulum dan keterangan dari instruksi.
Menulis rencana pelajaran tertentu harus
menghasilkan instruksi lebih fokus, yang pada
gilirannya akan menghasilkan derajat yang lebih
tinggi dari keberhasilan siswa (Cooley &
Leinhart, 1980). Mengikuti alur pemikiran ini,
strategi refleksi pedagogi dirancang agar calon
guru memberikan perhatian bagaimana siswa
belajar, merancang pelajaran untuk siswa belajar
optimal, mengajar untuk meningkatkan
pembelajaran siswa, menilai belajar siswa, atau
pengembangan profesional pada pengajaran
sains. Model pengembangan reflektif telah
dikutip sebagai efektif untuk peningkatan
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pendidikan sains dan sebagai komponen kunci
dalam mengintegrasikan teori ke dalam praktek.

Sangat penting bahwa guru pemula
mempelajari strategi yang kreatif dan inovatif
yang menjawabkebutuhan siswa.Bentuk
pengembangan profesional harus terus-menerus
dan didukung untuk memfasilitasi guru
pemula.Dalam rangka memenuhikebutuhan
akademik dan sosio-emosional ragam budaya
siswa sekolah menengah,guru sains harus
menginformasikan pengetahuannya tentang
pengajaran dan pembelajaran melalui refleksi
pedagogi dengan mengidentifikasi dan
mempelajari kekuatan dankelemahan
siswanya.Tanpa upaya yang disengaja untuk
kemajuan pembelajaran sains,hasil tidak
menangani kebutuhan guru untuk pengembangan
profesional yang efektif bahwamengajar akan
terus ditangani melalui pendekatan "semua-
untuk-satu" dan prestasidalam sains akan terus
memiliki peningkatan kinerja.Jika guru
memberdayakansendiri melalui refleksi pedagogi
tentang pengajaran dan pembelajaransiswanya,
maka hasil dari penggunaan bentuk-bentuk
pengembangan profesional bahwa pemahaman
konseptual siswa dan prestasi dalam sains dapat
ditingkatkan,dilakukan dengan berlatih
bagaimana membangun konsep-konsep melalui
pedagogi sains yang efektif, dan
denganmengintegrasikan teori ke dalam praktek.

Selain itu, makalah ini berusaha untuk
menyelidiki kemungkinan hubungan antara
rencana pelajaran dan refleksi guru. Dengan
demikian, diharapkan bahwa penyelidikan akan
memberikan pengetahuan yang berguna bagi guru
untuk digunakan dalam meningkatkan persiapan
dalam mengajarkan pelajaran di kelas dan
kerangka kerja untuk membimbing pemikirannya
dalam analisis keberhasilan pelajaran. Berbagai
model dikemukakan untuk penulisan rencana
pelajaran, setidaknya sebagian, disebabkan oleh
kurangnya penelitian komparatif yang mencoba
untuk menyelidiki manfaat relatif komponen
rencana pelajaran.Penelitian sampai saat ini tidak
menyebabkan perumusan model definitif rencana
pelajaran guru.Makalah ini mungkin dapat
membantu pendidik guru membuat keputusan
yang lebih baik tentang model pelajaran untuk
berencana mengajar bagi guru pemula dan
karenanya meningkatkan pengajaran dan
pengembangan profesional.

Rumusan Masalah
Bagaimana strategi perancangan pelajaran yang
dapat membantu guru pemula mengintegrasikan
teori ke dalam praktek?

Tujuan

Menggambarkan strategi refleksi pedagogi untuk
mendukung guru pemula dalam perancangan
rencana pelajaran.

PEMBAHASAN
Perencanaan Pelajaran

Cooper (1986) mengatakan bahwa
rencana pelajaran melayani tiga fungsi dasar bagi
guru. Pertama, tindakan menuliskan tujuan dan
prosedur yang direncanakan untuk pelajaran yang
diberikan dapat membantu guru untuk
memperjelas rencana dalam pikirannya
sendiri.Dengan demikian, rencana dapat menjadi
penyelenggara ide.Kedua, rencana pelajaran
dapat berfungsi merekamide guru dan kegiatan
kelas.Ketiga, rencana pelajaran dapat digunakan
sebagai panduan bagi pengamat kelas "(hal. 26).
Tiga fungsi yang tercantum di atas harus
disimpan dalam pikiran ketika memilih format
untuk menulis rencana pelajaran.

Komponen Rencana Pelajaran
Honigsfeld (2006) berpendapat bahwa

rencana pelajaran harus mencakup standar, tujuan
yang jelas, perkembangan prosedur, rencana
untuk membedakan instruksi, waktu
untukpraktek, pengetahuan dan keterampilan
aplikasi, dan penilaian.Deskripsi prosedur
didasarkan pada pemenuhan kebutuhan siswa
setelah mengingat perkembangannya saat ini dan
pemahaman.Pandangan ini menempatkan lebih
besar penekanan pada siswa sebagai peserta didik
dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan.Oleh
karena itu,rekomendasi tambahan pelajaran yang
meningkatkanpenekanan pada standar, pergeseran
juga terjadipada penekanan guru pada diferensiasi
siswa saat perencanaan.

Arends (2008) mengusulkan bahwa
tindakan belajar melibatkan serangkaian
peristiwa.Pertama dari peristiwa ini disebut fase
motivasi.Peserta didik termotivasi untuk belajar
ketika percaya bahwa informasi mungkin berguna
baginya atau memuaskan keingintahuannya.
Ginnis (2008) menyatakan guru efektif memulai
pelajaran dengan memfokuskan perhatian siswa
pada apa mereka untuk belajar dan lakukan.
Penggunaan satu set induksi berfokus pada
tantangan siswa dan berfungsi untuk
memverifikasi atau memperbaiki belajar
sebelumnya. Memotivasi siswa untuk belajar
adalah salah satu langkah pertama dalam
mengajar, dan set pengantar membantu guru
mencapai hal ini adalah motivasi.

Tujuan pelajaran dapat dianggap sebagai
bagian dari pengenalan pelajaran, tindak lanjut ke
set induksi.Tujuan pelajaran membantu
membangun harapan kinerja yang akan dicapai
sebagai hasil belajar. Peserta didik kemudian
mampu memantau perkembangannya selama
pelajaran. Menurut Gagne (1985), ketika peserta
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didik memahami tujuan dari pembelajaran,
peserta didik memperoleh harapanapa yang akan
dikonfirmasi oleh umpan balik yang diberikan
ketika belajar selesai. Fase penting dari instruksi
mungkin untuk membangun (atau mengaktifkan)
asosiasi ini "(hal.246 & 247).Selain itu,
pentinguntuk dicatat bahwa desain instruksional
yang paling sukses dan pendekatan sistem-desain
untuk pendidikan sangat bergantung pada
kejelasan tujuan.Guru harus memberikan
dukungan instruksional ketika mengajar siswa
untuk materi baru. Salah satu aspek memberikan
dukungan tersebut terjadi ketika guru menyatakan
tujuan pelajaran.Ginnis (2008) menyatakan
bahwa guru yang efektif mulai presentasi dengan
berfokus perhatian siswa pada apa mereka untuk
belajar dan bagaimana melakukannya. Arends
(2008) menekankan perlunya bagi guru untuk
mengaktifkan motivasi siswa.  Salah satu di
antara untuk menyelesaikan ini dengan
"menginformasikan tentang apa yang  akan dapat
dilakukan pada akhir pelajaran.
Menginformasikan pelajar pada tujuan juga
membantu perhatian siswa fokus pada aspek
pelajaran yang relevan (hal. 223).

Model Perencanaan Pelajaran
Model Dominant (Tyler, 1949) dan

ModelRational-Choice (Yinger, 1980), keduanya,
diawali dari guru menentukan tujuan sebelum
merencanakan kegiatan pelajaran.Sebaliknya,
Integrated Ends-Means Model (Eisner, 1967),
diawali dari guru menentukan kegiatan
pembelajaran yang kemudian diikuti oleh
penentuan tujuan. Model Instructional Theory
Into Practice (ITIP) (Hunter, 1980), guru
memulai dengan melibatkan semua siswa dan
mempersiapkannya untuk belajar. Komponen
berikutnya adalah pernyataan tujuanpelajaran,
menyatakan dengan cara yang jelas untuk semua
siswa. Setelah pernyataantujuan, siswa diajarkan
potongan-potongan kecil pada suatu waktu
sepanjang pelajaran, yangakhirnya membawanya
ke praktek yang dipandu.Akhirnya, guru
memeriksa pemahamandan menutup pelajaran.
Siswa yang telah menguasai konten kemudian
dapat bekerjaindependen untuk mempraktekkan
apa yang telahdipelajarinya. Ketika
merencanakan untuk jenisinstruksi, guru
menganggap setiap tahap pelajaran
ditentukanberdasarkan komponen spesifik model
pembelajaran.

Ketiga model meninggalkan sedikit
ruang untuk eksplorasi siswa dan kurang
seimbang dalam hal pentingnya mewakili
masalah perencanaan (proses) sebagai pra-kursor
ke pengembangan produk (rencana) (Yohanes,
2006, hal. 491). Pendekatan yang menempatkan
penekanan pada proses perencanaan yang

menggambarkan pikiran siswa tertanam dan
dipertimbangkan adalah model Dialogis.

Strategi Refleksi Pedagogi
Strategi refleksi pedagogi merupakan

serangkaian langkah yang memungkinkan dan
membantu guru pemula membuat keputuan
tentang masa depan pembelajaran berdasarkan
kinerja siswa di masa lalu dengan maksud
mempromosikan prestasi siswa dan berdasarkan
pengintegrasian teori ke dalam praktek. Strategi
ini memandangperencanaan pelajaran  sebagai
komponen dari proses siklus pengajaran (Carlson
& Bloom, 2005) yang terjadi ketika guru
membuat keputusan tentang apa yang akan di
ajarkan  dan bagaimana pengajaran akan pergi
untuk memberikan isi pelajaran. Untuk
merencanakan pelajaran efektif, guru harus
mempertimbangkan dan merefleksikan tujuan
belajar dan hasil untuk siswa (Morris, Hiebert, &
Spitzer, 2009).Urutan perencanaan pelajaran
berlangsung selama pra-aktif, inter-aktif, dan pos-
aktif.
Langkah 1: Perencanaan Pelajaran
Pada fase pra-aktif, guru memulai proses
perencanaan pelajaran dengan memvisualisasikan
aktual rencana tertulis, termasuk kegiatan dan
komponen pelajaran yang akan berlangsung
selama pelajaran (Kennedy, 2006). Rencana
pelajaran harus mencakup tujuh komponen yakni
tujuan, motivasi, pengembangan/garis besar,
metode, bahan/media, ringkasan pelajaran, dan
tugas. Selama proses persiapan pelajaran bahwa
merencanakan elemen mengajar pelajaran
ditetapkan secara terstruktur dan formal. Ini
bagian dari pekerjaan guru memberikan
kontribusi untuk struktur dan isi pelajaran.
Langkah 2: Pelaksanaan Pelajaran
Semua guru membuat keputusan selama pelajaran
untuk mendukung pembelajaran siswa. Guru
menghadapi berbagai situasi yang saling terkait,
situasi  bersaing dalam keputusan tanpa solusi
yang optimum namun dengan tujuan dan harapan
untuk bertindak. Guru menyadari beberapa
peristiwa di dalam kelas. Guru dihadapkan pada
dilema praktis, apakah mengatur instruksi untuk
setiap siswa atau seluruh kelas, mendelegasikan
kontrol pengambilan keputusan kepada siswa
atau menjaga ketat kontrol atas semua keputusan,
dan disertai dengan banyak tugas sekaligus,
menjaga organisasi logis dari rencana
pembelajaran, membangun pemahaman siswa,
meminta siswa untuk menunjukan
pengetahuannya dan keterampilan.   Selama
mengajar, pekerjaan guru mengambil resiko
karena pengambilan keputusan didasarkan
pemikiran yang hipotetik dan probabilistik.Ada
ketegangan yang tak terelakan dalam mengajar
ketika tidak ada pilihan yang jelas dalam tindakan
atau tujuan yang saling bertentangan. Ketika
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dihadapkan dengan  yang saling bertentangan dan
ketidakpastian tentang bagaimana untuk
mencapai hasil yang diinginkan, tindakan guru
dapat menjadi spekulatif dan intuitif.
Langkah 3:  Refleksi Rencana dan Pelaksanaan
Pelajaran
Langkah ketiga ini dilakukan guru pada fase post-
aktif.Pada fase ini guru pemula membandingkan
rencana pelajaran yang diusulkan dengan
pelajaran yang dilakukan. Cara yang ditempuh
guru dalam pembandingan  adalah menuliskan
atau transkripsi percakapan interaktif guru-siswa
(langkah 2) dibandingkan dengan dialog
pelajaran yang diusulkan. Ketidakcocokan antara
aliran logis rencana pelajaran dengan aliran
mental pelaksanaan, antara pengetahuan (teori)
dan tindakan (praktek), guru menghasilkan klausa
yang masuk akal untuk menjelaskan perbedaan
dalam bentuk hubungan sebab-akibat.Kegiatan
refleksi ini menghadirkan bersama rencana yang
ditulis dan rencana mental.McCutcheon, (1980)
menyatakan perencanaan mental merupakan
bagian pengajaran yang memiliki potensi untuk
menjadi aktivitas yang paling profesional dalam
mengajar, untuk memberikan kesempatan guru
untuk berhubungan pengetahuan teoritis(hal.
9).Kedua rencana ini harus datang bersama-sama
pada saat refleksi berdasarkan pendekatan
pemecahan masalah dan keduanya harus
digunakan selama persalinan/pergantian
pelajaran.

Langkah 4: Rencana Responsif dan Kontijensi
Perencanaan responsif adalah modus perencanaan
dimana guru membuat keputusan tentang masa
depan berdasarkan masa lalu (Bage,et al., 1999).
Dalam modus perencanaan responsif ini, guru
berpikir tentang tujuan dan isi pelajaran.Ketika
merancang pelajaran, guru bekerja dalam arena
desain untuk memilih tugas-tugas dan kegiatan
bagi siswa (Remillard, 2005). Selama proses ini,
guru menghadapi banyak pengaruh yang
mempengaruhi perspektif dan perencanaannya.
Pengetahuan pribadi (pengalaman masa lalu),
pemikiran, dan perspektif guru berperan dalam
proses perencanaan. Sudut pandang dan hasil dari
pemikiran reflektif guru sekitar proses
perencanaan juga menentukan pertimbangan guru
dalam membuat proses desain. Kedua perspektif
ini tidak terlepas dari satu sama lain dan dapat
dikombinasikan untuk membentuk perspektif
kohesif. Perspektif kohesif ini dapat
dimanfaatkan dengan perencanaan kontingensi
yang menggunakan umpan balik penilaian
formatif untuk menentukan bagian-bagian
berikutnya dari pelajaran, dan beberapa pilihan
untuk bagian selanjutnya dari pelajaran yang
direncanakan sebelumnya (Threlfall, 2005). Guru
harus memasukkan penilaian ke dalam pelajaran

untuk mendapatkan informasi tentang
kemampuan dan pemahaman siswa.
Langkah 5: Rencana Pelajaran Baru.
Proses perencanaan pelajaran baru menuntut
pengetahuan guru, berpikir, dan penggabungan
beberapa pertimbangan (John, 2006; Morris et al,
2009;.Panasuk & Todd, 2005).John (2006)
menguraikan berbagai komponen yang
diperlukan untuk secara positif mempengaruhi
belajar siswa; ia menyimpulkan bahwa guru harus
membuat rencana pelajaran di mana unsur-unsur
yang terhubung dengan ikatan logis yang berakar
pada hubungan antara konsep-konsep sains-
kimia. Perencanaan pelajaran yang efektif
menggunakan varietas pendekatan, komponen,
dan koherensi, sambil mengakui bahwa konten
dan kebutuhan siswa harus mendikte metode
pengiriman pelajaran.RPP yang efektif juga
mencakup unsur-unsur pengajaran yang efektif
dan sejajar dengan prinsip-prinsip mengajar
efektif. Dengan memasukkan unsur pengajaran
yang efektif ke dalam proses perencanaan
pelajaran, ada kemungkinan peningkatan belajar
siswa dan pertumbuhan selama pelajaran (John,
2006).Deskripsi prosedural didasarkan pada
pemenuhan kebutuhan siswa setelah mengingat
perkembangan mereka saat ini dan pemahaman
(Cohan dan Honigsfeld (2006).Pandangan ini
menempatkan lebih besar penekanan pada siswa
sebagai peserta didik dengan berbagai kebutuhan
dan kemampuan. Oleh karena itu, rekomendasi
pelajaran memberikakan penekanan pada student
centered learning,  pergeseran  dari teacher
centered ke penekanan  pada diferensiasi siswa
saat perencanaan. Secara khusus, guru harus
merencanakan pelajaran yang efektif dengan
memasukkan tujuan pembelajaran dalam rencana,
termasuk diskusi kelas, menciptakan lingkungan
kelas yang sesuai, dan membuat keputusan
instruksional berdasarkan pengetahuan siswa.

SIMPULAN
Mengajar adalah aktivitas kompleks yang

melibatkan pengetahuan, keterampilan,
dankesadaran, diperoleh melalui pengalaman,
wawasan, dan pembinaan. Perencanaan guru
(terutama perencanaan pelajaran) yang tidak logis
dan linear sebagai proses tradisional diajarkan.
Didunia nyata pengajaran, guru harus siap untuk
membuat keputusan di tempat; sering harus
menyesuaikan rencana pelajaran. Guru terlibat
dalam eksperimen konstan untuk memutuskan
apayang harus dilakukan ketika pelajaran tidak
bekerja seperti yang direncanakan. Pemikiran
yang efektif di tempat tergantung padacampuran
pengetahuan pedagogi dan pengetahuan isi
didasarkan pada praktek dan kemampuan desain,
tetapi gurutidak diajarkan untuk menjadi desainer
pelajaran. Perancangan melibatkan responsif
untuk  keberhasilan dari kegagalan pelajaran;
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namun responsif tidakditekankan ketika
mengajar perencanaan pelajaran. Perencanaan
kontinjensi tampaknya meningkatkan peluang
untuk sukses dan pilihanuntuk mencegah atau
mengurangi situasi kegagalan.Refleksi
bagaimanapun, jarang dilihatsebagai aspek
integral dari desain pelajaran meskipun faktor
yang dibahas untuk 'fasilitasi siswa' guru belajar
dan pemahaman.Refleksi umumnya tidak titik
fokus dari program pendidikan guru.

Pengalaman mengajar  telahditunjukkan
untuk mempromosikan kompleksitas kognitif dan
lebih ke perencanaan pelajaran karena strategi
refleksi pedagogi atas pengalaman memfasilitasi
pertumbuhan kognitif.Penelitian
diperlukantentang refleksi sadar selama
perencanaan pelajaran dan sementara
memberikan pelajaransituasi mengajar otentik.
Pelatihan dan pengembangan guru di masa depan
akandibantu oleh pemahaman yang lebih baik di
balik pemikiran reflektif.
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Abstact

The purposed of this research to describe theimplementation of cooperative learningTGTby usinggame
puzzle toimproving understanding of prism and pyramid in the eighth grade studentsof MTsRoudhotusSyifa’
Malang who consistsof25students. The type research is class action research and the research to contain two
cycle.This study useda qualitative approachsupported byquantitativeapproach. Dataof this studywas finaltest
results, the results ofStudents Worksheet(LKS) in the form ofpieces puzzlecards, tournamentresults,
observationof teachersandstudents activities, dan interviews. The study concludedthat themodel
ofcooperativelearning type TGT using game puzzle can improving understanding toeighth grade studentsof
MTsRoudhotusSyifa’ Malang towardthe prism and pyramid. Steps ofcooperative learningTGTwhich is
needmoreattention is games and tournament step.

Keywords: Cooperative Learning of TGT, Game Puzzle, Concept Understanding, Prism and Pyramid

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif TGT menggunakan game
puzzle untuk meningkatkan pemahaman materi bangun ruang sisi datar pada siswa kelas VIII MTs
Roudhotus Syifa’ Malang yang terdiri dari 25 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
yang memuat dua siklus.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang
ditunjang dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian berupa hasil tes akhir, hasil Lembar Kerja Siswa
(LKS) yang berupa potongan-potongan kartu puzzle, hasil tournament, observasi kegiatan guru dan siswa,
dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran model kooperatif tipe TGT
menggunakan game puzzle dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas VIII MTs Roudhotus Syifa’ Malang
terhadap materi bangun ruang sisi datar. Tahapan-tahapan pembelajaran kooperatif tipe TGT yang perlu
mendapat perhatian lebih yaitu pada tahap game dan tournament.

Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif TGT, Game Puzzle, Pemahaman Konsep, Bangun Ruang Sisi Datar

PENDAHULUAN
Pembelajaran yang terjadi saat ini yaitu kurang
memperhatikan keterlibatan siswa dalam membentuk
pengetahuan baru. Jika dalam pembelajaran di kelas guru
menjadi pelaku utama atau pembelajaran yang terjadi
hanya satu arah maka siswa akan menjadi pasif dan
proses pembelajaran kurang aktif, sehingga pemahaman
yang diperoleh siswa tidak maksimal.Pembelajaran
seperti ini dapat menjadi kendala untuk mencapai
keberhasilan pembelajaran matematika (Staples,
2008).Akibatnya, siswacenderung bercanda dengan
teman, siswa kurang aktif dalam kegiatan
pembelajarandan siswa hanya menghafal rumus tanpa
memahami makna yang sebenarnya.Duffin & Simpson

(2000) mengatakan bahwa siswa dikatakan memahami
konsep jika siswa mampu menjelaskan konsep,
menggunakan konsep pada situasi yang berbeda dan
mengembangkan akibat dari adanya suatu konsep.
Pemahaman matematika siswa kelas VIII MTs SA
Roudhotus Syifa’ Malang pada materi bangun ruang sisi
datar dapat dikatakan cenderung rendah. Selain itu,
pembelajaran yang guru terapkan tidak mampu
melibatkan siswa secara aktif.

Pemahaman siswa terhadap suatu materi matematika
merupakan hal utama yang harus tercapai untuk
memperoleh ketrampilan matematika yang lain seperti
penalaran, menyelesaikan masalah dan lain-lain.Model
pembelajaran yang mampu melibatkan siswa secara aktif
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dalam menemukan konsep matematika serta dapat
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi
pelajaran salah satunya yaitu menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Team Game Tournament
(TGT).Team Game Tournament (TGT) merupakan tipe
model pembelajaran kooperatif yang dirancang seperti
STAD tetapi perbedaannya terletak pada kuis yang
diganti dengan turnamen mingguan (Slavin: 2005).

Menurut Slavin (2005) pembelajaran kooperatif tipe
TGT dibagi menjadi lima tahap yaitu Class-Presentation
(penyajian/presentasi kelas), Team (Kelompok), Game
(permainan), Tournament (pertandingan/kompetisi) dan
Team –Recognize (penghargaan kelompok). Tahap class-
presentationyaitu guru menyampaikan materi secara
langsung. Tahap team yaitu kelompok yang
beranggotakan 4-5 siswa dengan kemampuan heterogen
berdasarkan pada hasil akademik, jenis kelamin, ras dan
enik. Tahap game yaitu pemberian pertanyaan-
pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan
yang diperoleh siswa pada saat penyajian kelas dan
belajar kelompok. Tahap tournament dilaksanakan
diakhir pertemuan. Tahap Team –Recognize yaitu
penghargaan diberikan untuk kelompok dan bukan
individu.

Pada tahap TGT terdapat permainan dimana di
dalamnya terdapat dimensi kegembiraan (artinya siswa
tidak merasa bosan di kelas dan siswa antusias dalam
pembelajaran) sehingga dapat memacu siswa untuk
memahami konsep yang diterima dalam suasana
menyenangkan dan menantang.Ke & Grabowski (2007)
berpendapat bahwa permainan lebih efektif daripada
latihan yang dilakukan secara rutin dalam pembelajaran
matematika dan permainan secara kooperatif juga lebih
efektif daripada permainan secara individual dalam
menumbuhkan sikap positif siswa terhadap matematika.
Permainan yang digunakan pada tahap game adalahgame
puzzle.Hal ini di dukung oleh pendapat Boggan, Harper
&Whitmire (2010) yang mengatakan bahwa puzzle
merupakan sebagian dari alat peraga manipulatif apabila
penggunaannya efektif maka dapat membantu siswa
menghubungkan pikiran dan menggabungkan
pengetahuan mereka sehingga mereka memperoleh
pemahaman yang mendalam dari konsep
matematika.Gamepuzzle yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah suatu permainan yang berupa potongan-
potongan soal dan jawaban dalam bentuk bangun datar
berukuran kecil yang bermanfaat untuk meningkatkan
pemahaman siswa pada materi bangun ruang sisi datar.

METODE
Jenis penelitian ini adalahpenelitian tindakan kelas yang
terjadi dalam dua siklus.Dalam setiap siklus memuat
beberapa tahapan yaitu perencanaan (planning),
pelaksanaan dan pengamatan (action &observation), dan
refleksi (reflection).Pada tahap perencanaan, guru
merencanakan perangkat pembelajaran yang memuat
lima pertemuan, menyiapkan dua jenis LKS untuk setiap
pertemuan (jenis LKS pertama dengan menggunakan
kerangka bangun ruang sisi datar kemudian menyiapkan
LKS jenis kedua dengan soal berupa potongan-potongan
puzzle), menyiapkan perangkat turnamen (Kartu soal

turnamen dibedakan menjadi dua yaitu sepuluh kartu soal
turnamen pertama untuk siswa berkemampuan sedang ke
atas sampai tinggi dan sepuluh kartu soal turnamen kedua
untuk siswa berkemampuan sedang sampai rendah),
menyiapkan instrument penelitian yaitu lembar observasi
kegiatan guru dan siswa selama pembelajaran, dan
pedoman wawancara, menyiapkan lembar tes akhir dan
menyiapkan daftar nama anggota kelompok yang akan
digunakan dalam pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan,
guru menerapkan pembelajaran kooperatif tipe TGT
menggunakan game puzzle berdasarkan RPP yang telah
disusun. Pada tahap pengamatan, guru menggunakan
lembar observasi kegitan guru dan siswa untuk
mengetahui kelemahan atau kesalahan yang terjadi
selama diterapkannya proses pembelajaran kooperatif
tipe TGT menggunakan game puzzle. Pada tahap refleksi,
digunakan guruuntuk melihat berhasil atau tidaknya
pembelajaran kooperatif tipe TGT menggunakan game
puzzle yang dapat meningkatkan pemahaman matematika
siswa.

Guru mengumpulkan data berupa 1) skor yang
diperoleh berdasarkanpada hasiltes yaitu meliputi lembar
tes akhir, LKS dan turnamen, 2) skor yang diperoleh
berdasarkan skor hasil observasi kegiatan guru dan siswa,
dan 3) berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa.
Data-data yang telah terkumpul, dianalisis untuk
kemudian hasil analisis digunakan sebagai bahan
pertimbangan menentukan keberhasilan tindakan yang
diberikan. Tindakan dikatakan berhasil jika memenuhi
kriteria yaituhasil tes menunjukkan minimal dari
jumlah siswa yang mengikuti tes dapat mencapai KKM
yang ditentukan yaitu , hasil wawancara menunjukkan
bahwalima dari tujuh siswa sudah memahami materi.
Skor hasil observasi kegiatan guru minimal mencapai
kriteria aktif. Apabila salah satu dari kriteria tersebut
belum terpenuhi, maka akan dilakukan siklus berikutnya.

PAPARAN DATA
Penelitian tindakan ini terjadi dalam dua

siklus.Pelaksanaan tindakan pada siklus Isebanyak lima
pertemuandengan alokasi waktu menit untuk
setiap pertemuan. Tindakan yang diberikan pada  siklus I
belum berhasil. Beberapa hal yang menjadikan kegagalan
dalam memberikan tindakan pada siklus I menjadi bahan
refleksi guru bersama obsever. Berikut disajikan hasil
refleksi selama pemberian tindakan pada siklus I.

Berdasarkan hasil lembar observasi guru dan siswa
yang diisi oleh observer 1 dan observer 2 menunjukkan
bahwa selama lima kali pertemuan pada siklus I rata-rata
observasi kegiatan guru adalah dengan
katagori cukup aktif , sedangkan rata-rata observasi
kegiatan siswa adalah dengan katagori cukup
aktif. Jadi dari observasi kegiatan guru dan siswa dapat
disimpulkan bahwa siswa kegiatan yang dilakukan guru
belum bisa menjadikan siswa lebih aktif dalam
pembelajaran.Berdasarkan pada hasil tes siklus I
diperoleh data bahwa siswa yang memperoleh skor lebih
dari atau sama dengan 70 adalah sebanyak 16 dari 25
siswa yang mengikuti tes. Keadaan ini dapat dikatakan
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bahwa ketuntasan siswa secara klasikal mencapai
Berdasarkan hasil waswancara dengan tujuh siswa

menunjukkan bahwa lima siswa yang diwawancarai
merespon positif dan dua siswa lainnya kurang merespon
positif terhadap pembelajaran yang telah guru sampaikan.
Selain itu, keempat siswa yaitu dua siswa berkemampuan
tinggi dan dua siswa berkemampuan sedang
menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi yang

disampaikan. Ketiga siswa lainnya yaitu seorang siswa
berkemampuan sedang dan dua siswa berkemampuan
rendah menunjukkan bahwa pemahamannya kurang
terhadap materi yang telah guru sampaikan.

Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa pada tes
akhir siklus I didapatkan hasil analisis terhadap
pemahaman siswa. Secara rinci, berikut disajikan Tabel 1
yang merupakan rekapan hasil tes akhir siklus I.

Tabel 1. Rekapan hasil tes akhir siklus I

 SOAL
NOMOR  KESALAHAN SISWA

 KETUNTASAN

 TUNTAS  TDK
TUNTAS

 1  Hanya menjawab sebagian unsur-unsur kubus  16 siswa  9 siswa
 2  Tidak dapat menentukan langkah-langkah

penyelesaian
 Salah mengaplikasikan rumus panjang kawat

 3  Hanya menjawab sebagian bentuk limas
 4  Hanya menjawab sebagian unsur-unsur prisma

 Salah menyebutkan satu diagonal bidang pada
prisma

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus I,
diketahui bahwa semua aspek belum memenuhi kriteria
keberhasilanpenelitian. Dengan kata lain, penelitian ini
belum berhasil, sehingga perlu dilaksanakan
pembelajaran siklus II. Guru menemukan beberapa

kelemahan pada siklus I yaitu beberapa langkah-langkah
pembelajaran yang perlu diperbaiki. Pada Tabel 2 berikut
akan disajikan beberapa kelemahan tindakan siklus I dan
solusinya digunakan untuk siklus II.

Tabel 2. Kelemahan tindakan siklus I dan solusi
 KELEMAHAN TINDAKAN  SOLUSI

- Pada tahap inti, yaitu saat
mengerjakan LKS 1 dan LKS 2
siswa membutuhkan waktu yang
lebih sehingga turnamen tidak dapat
dilaksanakan dihari yang sama.
Guru belum dapat menggunakan
waktu yang sudah dialokasikan
dalam RPP sehingga masih kurang
terlaksana dengan baik.

- Guru merencanakan ulang pembagian waktu dalam pelaksanaan
pembelajaran dengan cara turnamen dilaksanakan diakhir siklus
sebelum melakukan tes akhir. Hal ini dilakukan supaya mencapai
hasil yang diharapkan. Tindakan ini didukung oleh pendapat
Arends (2008) yang mengatakan perencanaan yang cermat dapat
membantu guru untuk menjadi lebih realistis tentang persyaratan
waktu, dan dapat meminimalkan waktu non-instruksional.

- Kurang mampu mengendalikan
siswa yang ramai di kelas sehingga
kelas kurang kondusif.

- Guru memberikan motivasi kepada siswa melalui cerita atau
ilustrasi. Sesekali guru memberikan hukuman kepada siswa yang
ramai berupa pertanyaan mengenai pembelajaran yang dibahas.
Hal ini berdasarkan pada pendapat Mulyasa (2005) yang
mengatakan bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan guru
untuk mendisiplinkan siswa yaitu (1) disiplinkan perserta didik
ketika dalam keadaan tenang, (2) gunakan disiplin secara tepat
waktu dan tepat sasaran, (3) hindari menghina dan mengejek
peserta didik, (4) pilihlah hukuman yang bisa dilaksnakan secara
tepat, dan (5) gunakan disiplin sebagai alat pembelajaran. Selain
itu, Mulyasa (2005) juga mengatakan bahwa pertanyaan juga
dapat digunakan untuk memusatkan perhatian peserta didik,
disamping itu pemusatan perhatian dapat juga dilakukan dengan
mengetuk meja, mengetuk papan tulis, dan tepuk tangan.

- Presentasi terlalu lama, sehingga
membutuhkan waktu lama.

- Presentasi cukup diwakilkan oleh satu-dua kelompok, sedangkan
kelompok lain memberikan komentar apabila ada jawaban yang
tidak sama, hal ini dilakukan supaya waktu yang digunakan untuk
presentasi lebih lama dan hasilnya lebih berkualitas. Hal ini
berdasarkan pada pendapat Arends (2008) benar-benar
dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi siswa untuk berinteraksi
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tentang berbagai ide-ide penting
- Pada saat berdiskusi dengan

anggota kelompok masih ada siswa
yang tidak aktif dalam berdiskusi

- Guru memotivasi dan mengarahkan semua siswa untuk aktif
dalam memberikan tanggapan atau pertanyaan saat berdiskusi.
Hal ini berdasarkan pada pendapat Mulyasa (2005) tanpa latihan
seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan
penguasaan kompetensi dasar, dan tidak akan mahir dalam
berbagai keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan materi
standar.

- Soal-soal pada game puzzle yang
digunakan kurang menantang

- Guru berusaha mencari refrensi soal-soal yang menantang. Hal
ini berdasarkan pada pendapat Swan (2007) yang mengatakan
bahwa guru bertugas memberikan contoh yang lebih menantang
dari biasanya untuk menghadapi siswa yang mengalami
hambatan konseptual dan untuk mendorong kolaborasi dalam
kelas mereka.

- Pada saat memberikan pertanyaan
kepada setiap siswa setelah
menyelesaikan game puzzle guru
berlaku tidak adil kepada setiap
kelompok, karena pada saat
kelompok lain selesai dan angkat
tangan, guru masih
memberikanpertanyaan kepada
kelompok yang angkat tangan
terlebih dahulu.

- Guru harus memberikan batasan waktu kepada siswa dalam
menjawab pertanyaan, hal ini dilakukan supaya guru lebih
mengifesienkan waktu dan bersikap adil pada semua kelompok.
Hal ini didukung oleh pendapat Mulyasa (2005) yang
mengatakan keadilan dalam pembelajaran merupakan kewajiban
guru dalam pembelajaran dan hak peserta didik untuk
memperolehnya.

- Pada saat ulangan, masih terdapat
siswa yang menyontek

- Merencakan ulang pengelolaan kelas yang telah dilaksnakan.
Misalnya ulangan dilaksanakan secara bergantian seperti satu jam
pertama oleh siswa laki-laki kemudian satu jam terakhir oleh
siswa perempuan.Hal ini berdasarkan pada pendapatMulyasa
(2005) yang mengatakan pengelolaan kelas merupakan
keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang
kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam
pembelajaran.

Pelaksanaan tindakan pada siklus II sebanyakenam
pertemuan dengan alokasi waktu untuk
setiap pertemuan. Perencanaan untuk siklus II yaitu
pertemuan satu sampai empat digunakan untuk
menyampaikan materi, pertemuan lima digunakan untuk
melaksanakan turnamen dan pertemuan enam digunakan
untuk melaksanakan tes akhir siklus II.

Kegiatan pada siklus II yaitu pada tahap awal guru
memberikan materi prasyarat untuk materi jaring-jaring
dan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Pada tahap
inti sesuai dengan tahapan pembelajaran TGT
menggunakan game puzzle menunjukkan bahwa pada
tahap teamyaitu guru membentuk kelompok dengan
anggota kelompok yang berbeda seperti siklus I. Setiap
anggota kelompok diberikan LKS dan stimulus sebagai
bahan diskusi. Stimulus berupa bangun yang berbentuk
bangun ruang sisi datar dengan tujuan setiap siswa dapat
membuat jaring-jaring dan menemukan luas permukaan
bangun ruang sisi datar. Pada saat siswa melakukan
diskusi, guru berkeliling pada setiap kelompok kemudian
memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat.

Tahap Class-presentationyaituguru meminta salah
satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas sedangkan kelompok lain diminta untuk
mengomentari atau memberikan pertanyaan kepada
kelompok penyaji. Setelah melakukan Class-

presentationguru melakukan penguatan materi dengan
memberikan soal kepada siswa kemudian menunjuk dan
meminta siswa untuk mengerjakan di papan tulis.
Kegiatan selanjutnya adalah tahap game, pada tahap ini
siswa menyelesaikan potongan-potongan puzzle dengan
benar kemudian guru memberikan pertanyaan kepada
setiap siswa. Pertanyaan dimulai dari kelompok yang
angkat tangan terlebih dahulu dan selanjutnya. Guru
memberikan waktu kepada setiap siswa bahwa waktu
untuk menjawab pertanyaan dari guru adalah 3 menit.
Tahap akhir, guru bersama siswa membuat kesimpulan
tentang materi yang telah dipelajari dan memberikan PR
tentang materi yang telah dipelajari dan materi yang akan
dipelajari selanjutnya.

Lanjutan Tabel 2. Kelemahan tindakan siklus I dan solusi

Gambar 1. Siswa menyelesaikan
game puzzle
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Pada siklus II tahap turnamen dilakukan sekali yaitu
pada pertemuan kesepuluh selama dua jam pelajaran.
Sebelum melaksnakan turnamen guru memberikan materi
prasyarat dengan memberikan empat soal mengenai
materi bangun ruang sisi datar. Setelah memberikan
materi prasyarat guru melakukan turnamen dengan
mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan
homogen. Guru memberikan waktu 3 menit kepada setiap
pembaca kartu soal turnamen untuk menjawab, setelah 3
menit penantang boleh menantang pembaca.

Pertemuan kesebelas dilaksanakan tes akhir siklus II
dengan alokasi waktu , sebelum
melakukan tes akhir guru memberikan materi prasyarat
berupa pertanyaan secara lisan mengenai materi jaring-
jaring dan luas permukaan bangun ruang sisi datar.
Pelaksanaan tes akhir dilakukan secara bergantian antara
siswa laki-laki dan perempuan. Tes akhir pertama
dilaksanakan oleh siswa laki-laki selama 30 menit, tes
akhir kedua dilaksanakan oleh siswa perempuan selama
30 menit. Setiap siswa diminta untuk duduk sendiri pada
setiap bangku.Berdasarkan jawaban yang diberikan siswa
pada tes akhir siklus II didapatkan hasil analisis terhadap
pemahaman siswa. Secara rinci, berikut disajikan Tabel 3
yang merupakan rekapan hasil tes akhir siklus II.

Tabel 3. Rekapan hasil tes siklus II

 S
OAL
NOM
OR

 KESAL
AHAN
SISWA

 KETUNTASA
N

 TU
NTAS

 T
DK
TU
NT
AS

 1  Salah
perhitungan

 21
siswa

 4
sisw
a 2  3 salah

dalam
menggambar
kan jaring-
jaring prisma

 3  Hanya
menjawab
sebagian
bentuk limas

 4  Tidak dapat
menentukan
apa yang
dicari

 Salah
perhitungan

Berikut disajikan hasil refleksi selama pemberian
tindakan pada siklus II dan hasilnya yaitu (a) berdasarkan
pada hasil tes siklus II diperoleh data bahwa siswa yang
memperoleh skor lebih dari atau sama dengan 70 adalah
sebanyak 21 dari 25 siswa yang mengikuti tes. Keadaan
ini dapat dikatakan bahwa ketuntasan siswa secara
klasikal mencapai , (b)berdasarkan hasil

wawancara dengan tujuh siswa menunjukkan bahwa
semua siswa yang diwawancarai menyukai dan
memahami materi pada siklus II dikarenakan lebih
banyaknya waktu/kesempatan untuk siswa lebih
memahami materi bersama kelompok, dan (c)
berdasarkan hasil lembar observasi guru dan siswa yang
diisi oleh observer 1 dan observer 2 menunjukkan bahwa
selama siklus II rata-rata observasi kegiatan guru adalah
81% dengan katagori aktif. Rata-rata observasi kegiatan
siswa adalah 83% dengan katagori aktif. Jadi dari
observasi kegiatan guru dan siswa dapat disimpulkan
bahwa pembelajaran yang dirancang oleh guru mampu
menjadikan siswa aktif.

Berdasarkan data yang diperoleh pada siklus II,
diketahui bahwa semua aspek memenuhi kriteria
keberhasilan penelitian. Dengan kata lain, guru tidak
perlu melakukan penelitian selanjutnya

PEMBAHASAN
Respon siswa pada saat wawancara terhadap

pembelajaran yang diterapkan adalah sebagai berikut (1)
siswa merasa senang dengan pembelajaran yang
disampaikan pada siklus II karena waktu
pembelajarannya lebih lama.Hal ini sesuai dengan
pendapat Elliot (dalam Somekh, 2004) yaitu tindakan
yang terlalu sedikit tidak dapat memberikan keputusan
mengenai metode yang paling sesuai dari pemberian
tindakan. Dikatakan sesuai karena pada siklus I untuk
setiap pertemuan mencakup empat tahapan TGT yaitu
team, penyajian kelas, game, dan turnamen. Sedangkan
pada siklus II untuk setiap pertemuan mencakup 3
tahapan TGT yaitu team, penyajian kelas dan game.
Tahap turnamen dilaksanakan sekali yaitu pada
pertemuan kesepuluh, (2) siswa senang karena dapat
membuat jaring-jaring bangun datar sendiri sehingga
siswa dapat menemukan luas permukaan bangun datar
sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah & Zain
(2010) yang menyatakan bahwa dalam proses belajar
mengajar, kehadiran media mempunyai arti yang cukup
penting, karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan
bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan
menghadirkan media sebagai perantara. Selain itu sejalan
juga dengan apa yang disampaikan Smaldino dan Russel
(2011) yang menyatakan bahwa tujuan dari media adalah
untuk memudahkan komunikasi dan belajar. Dikatakan
sesuai karena pada siklus II dalam penelitian ini setiap
siswa diberikan media manipulatif berupa bangun yang
berupa bangun ruang sisi datar sehingga setiap siswa
dapat mencoba sendiri kegiatan yang guru berikan, (3)
sebagian siswa senang karena setiap anggota kelompok
menjelaskan apabila ada siswa yang belum mengerti. Hal
ini juga didukung oleh pendapat Djamarah dan Zain
(2010) yang mengatakan pengelompokan siswa menurut
kemampuan dapat membantu siswa yang kesulitan dalam
pembelajaran. Dikatakan sesuai karena pengelompokan
yang dibentukguru pada saat penelitian didasarkan
kepada kemapuan siswa, dalam setiap kelompok meliputi
kemampuan tinggi, sedang dan rendah, (4) siswa senang
apabila soal dibentuk seperti game puzzledikarenakan
pada saat berdiskusi semua anggota kelompok harus
benar-benar memahami materi supaya siswa dapat
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menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Hal ini
didukung oleh pendapat Moore & Dettlaff (2005) juga
mengatakan bahwa game dapat menambahkan
fleksibilitas dalam kelas, yang memungkinkan siswa
untuk menyesuaikan diri untuk belajar dengan baik.

Berdasarkan hasil tes siswa menunjukkan bahwa
siswa sering melakukan kesalahan dalam perhitungan

Jawaban siswa pada soal nomor 2 menunjukkan
kesalahan siswa dalam operasi aljabar yaitu menentukan
hasil sedangkan jawaban siswa untuk soal
nomor 4 menunjukkan kesalahan siswa dalam
menentukan hasil . Hal ini sesuai dengan pendapat
pendapat Hsu (2013) yang mengungkapkan bahwa untuk
menyelesaikan permasalahan tanpa adanya keterkaitan
antar konsep, siswa hanya mengingat penggunaan aspek-
aspek tertentu. Dikatakan sesuai karena Siswa tidak dapat
mengingat tentang materi persamaan linear satu variabel
dan operasi perkalian yang telah dipelajari sebelumnya.

Pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang sisi
datar meningkat pada  siklus II. Hasil tes setiap siswa
dalam menyelesaikan bangun ruang sisi datar pada akhir
siklus I terlihat ada peningkatan dibandingkan dengan
hasil tes siklus I. Hal ini sesuai dengan pendapat Hudojo
(2005) yang mengatakan bahwa prestasi belajar
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor intern dan
faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada
dalam diri siswa yang terdiri dari faktor fisiologis atau
biologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis adalah
faktor kondisi fisik, terutama kondisi indera. Faktor
psikologis adalah faktor kejiwaan seperti minat, bakat,
intelegensi, dan motivasi. Sedangkan faktor ektern adalah
faktor yang berasal dari luar diri siswa yang terdiri dari
faktor sosial yaitu guru, masyarakat sekolah, masyarakat
diluar sekolah. Dikatakan sesuai karena pembelajaran
yang dirancang guru menggunakan media maipulatif
bangun yang berbentuk bangun ruang sisi datar dan LKS
yang di rancang dalam game puzzle dapat meningkatkan
minat dan motivasi siswa dalam mengikuti
pemebelajaran. Selain itu, guru juga memberikan
bimbingan/ pertanyaan kepada siswa pada saat
melakukan diskusi kelompok hal ini bertujuan untuk
mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap
materi yang diajarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat
Mulyasa (2005) yang mengatakan pemberian giliran
dalam menjawab pertanyaan, selain untuk melibatkan

peserta didik secara maksimal dalam pembelajaran juga
untuk menumbuhkan keberanian peserta didik, serta
untuk menciptakan iklim pembelajaran yang
menyenangkan.

PENUTUP
Pembelajaran kooperatif TGT menggunakan game
puzzleuntuk meningkatkan pemahaman materi bangun
ruang sisi datar yaitu melalui langkah-langkah sebagai
berikut (a)Pada tahap awal ini, kegiatan pembelajaran
dilakukan melalui tanya jawab dengan siswa kelas VIII
MTs SA Roudhotus Syifa’ Malang mengenai materi
prasyarat bangun persegi dan Pythagoras, (b) pada tahp
inti meliputi (1) Tahap team, kelompok pada
pembelajaran ini diberi nama dengan kelompok merah,
kuning, hijau, ungu dan hitam. Setiap kelompok
beranggotakan lima orang dengan kemampuan heterogen.
Pada tahap ini, guru memberikan LKS dan media
manipulatif kepada setiap kelompok. Media manipulatif
yang diberikan yaitu kerangka bangun ruang sisi datar
untuk siklus I dan bangun berbentuk bangun ruang sisi
datar untuk siklus II,(2) Tahap penyajian/presentasi kelas,
pada tahap ini terdapat antara kelompok merh dan
kelompok ungu kemudian guru membahas bersama dan
guru memberikan penguatan dengan memberikan dua
pertanyaan kepada siswa,(3) Tahap game. Pada tahap ini
untuk siklus II dengan pokok bahasan luas permukaan
limas menunjukkan bahwa siswa yang tidak mampu
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru lebih
banyak dibandingkan pada pertemuan sebelumnya, (4)
Tahap tournament, pada tahap ini perolehan kartu yang
dimenangkan siswa kelas VIII MTs SA Roudhotus Syifa’
Malang pada siklus II lebih banyak daripada siklus I
meskipun masih ditemukan satu sampai dua siswa yang
melakukan kecurangan, (5) Tahap penghargaan
kelompok, pada tahap ini guru memberikan penghargaan
kepada kelompok merah untuk siklus I dan kemlompok
hitam untuk siklus II, (c)Pada tahap ini, kegiatan
pembelajaran yang dilakukan yaitu guru bersama siswa
kelas VIII MTs SA Roudhotus Syifa’ Malang melakukan
tanya jawab untuk membuat kesimpulan mengenai materi
bangun ruang sisi datar yang telah dipelajari. Salain itu,
guru juga memberikan PR mengenai materi bangun ruang
sisi datar yang telah dibahas dan materi selanjutnya.

Berdasarkan hasil tes dan dikuatkan dengan
wawancara menunjukkan bahwa tahapan pembelajaran
Team Game Tournament (TGT) menggunakan game
puzzledapat meningkatkan pemahaman materi bangun
ruang sisi datar pada siswa kelas VIII MTs SA
Roudhotus Syifa’ Malang. Pada kegiatan pembelajaran
dengan model kooperatif tipe TGT yang telah dilakukan
terdapat beberapa kekurangan yaitu (1) pada tahap team,
masih dijumpai satu sampai dua siswa yang hanya
menyalin pekerjaan temannya pada saat diskusi
kelompok, dan (2) pada tahap tournament, masih
ditemukan satu sampai dua siswa yang melakukan
kecurangan dengan melihat pekerjaan teman (penantang).

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, guru
memberikan saran kepada guru matematika hendaknya
lebih mengutamakan pemahaman konsep daripada
pemahaman prosedural karena pengetahuan yang dimiliki

Gambar 2.Jawaban siswa menunjukkan
kesalahan dalam perhitungan
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lebih bertahan lama jika siswa memahami konsep
terhadap materi yang dipelajari. Pengetahuan yang
diberikan ke siswa hendaknya dilakukan secara nyata
atau langsung dengan menyediakan alat peraga atau
media pembelajaran. Pada pembelajaran kooperatif TGT
menggunakan game puzzle yang perlu diperhatikan
secara khusus adalah pada tahap game dan tournament.
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Abstrak

Kebutuhan yang cukup penting pada abad 21 adalah berpikir kritis. Pada abad ini terjadi persaingan
yang cukup ketat dalam  pekerjaan, sosial, dan pendidikan. Berpikir kritis merupakan cara berpikir
reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar untuk menentukan apa yang akan dikerjakan dan
diyakini. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dapat memahami argumentasi
berdasarkan perbedaan nilai, memahami adanya inferensi, dan mampu menginterpetrasi suatu
permasalahan yang dialami. Ada enam elemen dasar dalam berfikir kritis yang dikenal dengan The
FRISCO Approach yaitu Focus, Reasons, Inference, Situation, Clarity, and Overview. Interpretasi,
analisis, evaluasi, inferensi, eksplansi, dan pengaturan diri adalah keterampilan kognitif yang dapat
digunakan dalam melatih keterampilan berpikir kritis. Model pembelajaran learning cycle merupakan
model pembelajaran yang dapat digunakan untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis pada siswa.
Hal itu dikarenakan dalam sintaks model pembelajaran ini memberikan kesempatan yang banyak
kepada siswa untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan berlatih berpikir kritis. Fase
model pembelajaran ini diantaranya Engage, Explore, Explain, Elaborate, and  Evaluate pada
learning cycle 5Edan  ditambahkan dua fase elicit dan  extend pada learninng cycle 7E.

Kata Kunci : Keterampilan Berpikir Kritis, Model Pembelajaran Learning Cycle

Abstract

Critical thinking is the important necessary in 21st century. In this century, we have high competition
to get job, social position, and education. Critical thinking is the ability to think reflectively and
rationally as a guide to belief and action. Someone who has critical thinking skill can understand an
argument deepens on the differences value, understands the inference, and be able to interpret the
problem.  There are six basic elements in critical thinking, that popular with The FRISCO Approach,
they are focus, reasons, inference, situation, clarity, and overview. Interpretation, analyzing,
evaluation, inference, explanation, and self controlling are the cognitive skill that’s used in practicing
critical skill to the students, because the learning syntax model give a lot of chance to the students to
do critical thinking activities. The phase of this learning are engage, explore, explain, elaborate, and
evaluate based on learning cycle 5E and combined by two phases, elicit and extend based on learning
cycle 7E.

Keywords: Critical thinking, learning cycle model

PENDAHULUAN
Zaman modern  identik dengan kehidupan di tahun
2000-an atau yang dikenal dengan abad 21. Penggunaan
teknologi informasi sangat mendominasi pada abad  ini.
Perubahan  yang sangat cepat akan sering terjadi dalam
berbagai bidang salah satunya adalah dalam bidang

pendidikan. Hal ini membuat masyarakat memperoleh
banyak informasi dengan  cepat dan mudah dari
berbagai sumber. Di sisi lain seseorang tidak mungkin
untuk mempelajari keseluruhan informasi dan
pengetahuan yang tersedia karena sangat banyak dan
tidak semuanya berguna dan diperlukan (Fachrurazi,
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2011). Keadaan demikian  merupakan tantangan  yang
hanya dapat dihadapi oleh orang-orang terdidik dan
mempunyai kemampuan memilih dan mengolah
informasi dengan efektif dan efisien. Agar orang-orang
terdidik di masa depan mempunyai kemampuan seperti
yang telah dijabarkan, diperlukan sistem pendidikan
yang berorientasi pada pemecahan masalah,
kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis dan logis
(Depdiknas, 2003).
Fakta TIMMS (Trends in Matematics and Science
Study) menunjukkan rata-rata skor prestasi sains siswa
Indonesia pada TIMSS tahun 1999,2003, dan 2007
secara berturutan adalah 435, 420, dan 433. Dengan
skor tersebut siswaIndonesia menempati dan peringkat
35 dari 49 negara (tahun 2007). Dengan skor tersebut
rata-rata siswa Indonesia hanya mencapai level Low
International Benchmark. Analisis penilaian
menyatakan bahwa rata-rata siswa Indonesia hanya
mampu mengenalisejumlah fakta dasar tetapi belum
mampu mengkomunikasikan dan mengaitkan
berbagaitopik sains, apalagi menerapkan konsep-konsep
yang kompleks dan abstrak.
Kemampuan berpikir kritis perlu dilatihkan kepada
siswa sebagai generasi baru, dikarenakan keterampilan
berpikir ini akan mengajarkan siswa untuk memilih dan
mengolah informasi dengan tepat. Ada enam elemen
dasar dalam berfikir kritis yang dikenal dengan The
FRISCO Approachyaitu Focus, Reasons, Inference,
Situation, Clarity, and Overview (Ennis, 1985).
Melakukan keterampilan berpikir kritis maka
melakukan beberapa tahapberpikir sehingga hasil
pemikiran bukan merupakan keputusan singkat yang
hanya menggunakan perasaan untuk menyimpulkan
melainkan menggunakan berbagai informasi yang
dimilikinya untuk menyimpulkannya. Seseorang yang
mempunyai keterampilan berpikir kritis maka dapat
mengolah informasi dengan baik dan dapat
merencanakan suatu tindakan yang sesuai dengan
keadaan bukan seseorang yang hanya mengikuti
tindakan orang lain tanpa tahu bagaimana akibatnya.
Secara Universal memasuki abad 21, terjadi pergeseran
paradigma global dalam pola berfikir yaitu dari pola
berfikir yang bersifat komplementalistik dan
fragmentalistik kepada pola berfikir yang bersifat
holistik. Dan pada gilirannya berpengaruh terhadap
paradigma berfikir dalam dunia pendidikan termasuk di
dalamnya peran peran guru (Noor, 2014). Guru tidak
hanya sekedar memberikan pengetahuan baru,
melainkan mendidik serta melatih pola pikir anak didik
yang merupakan generasi muda bangsa untuk dapat
menjalani kehidupan di abad 21 ini. Karena pada abad
ini terjadi persaingan yang cukup ketat antar manusia
dalam bidang apapun.
Indonesia telah memperbaiki berulang kali struktur
kurikulum pendidikan dengan tujuan agar dapat

menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna.
Proses pembelajaran yang bermakna yang dimaksud
dalam hal ini adalah pembelajaran yang pada prosesnya
guru tidak sekedar membekali peserta didik dengan
pengetahuan baru semata, melainkan juga membekali
kemampuan keterampilan salah satunya adalah
keterampilan berpikir. Arah dari perbaikan kurikulum
yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggali
potensi siswa dan memberikan kesempatan siswa
sebesar-sebesarnya untuk menunjukkan kemampuannya
dalam pendidikan atau pembelajaran yang dikenal
dengan pemebelajaran berpusat pada siswa (student
centered).
Untuk dapat mengajarkan keterampilan berpikir tersebut
diperlukan suatu model pembelajaran yang memerankan
siswa sebagai pelaku utama dan guru sebagai fasilitator.
Dari sekian banyak model pembelajaran yang berpusat
pada siswa, learning cycle merupakan salah satu model
yang tepat digunakan untuk mengajarkan keterampilan
berpikir kritis. Tahap dalam model pembelajaran
learning cycle memberikan kesempatan guru untuk
melatihkan tahap-tahap keterampilan berpikir kritis.
Oleh karena itu, penggunaan model learning cycle
sesuai untuk digunakan dalam proses mengajar yang
bertujuan untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis.

Pembahasan
a. Paradigma Pendidikan Abad 21
Abad ke-21 adalah era globalisasi dengan ciri-ciri
adanya saling keterbukaan danketergantungan
antarnegara (Kusdaryani, 2012). Akibat saling
keterbukaan dan ketergantungan ditambah dengan
arusinformasi yang sangat cepat maka kompetisi
antarnegara pun akan semakin ketat. Perbedaan
kehidupan pada abad sebelumnya dengan kehidupan di
abad 21 ini mengharuskan masyarakat memiliki
kemapuan bersaing agar tidak tertinggal baik dalam
pekerjaan, sosial, dan pendidikan.
Permasalahan pendidikan yang terjadi pada abad 21
membuat pakar pendidikan menganalisis
permasalahannya agar masyarakat dapat terus bertahan
dengan pola persaingan yang ketat. Terjadi beberapa
paradigma pendidikan baru di abad 21, diantaranya
H.A.R. Tilar  mengemukakan pokok-pokok paradigma
baru pendidikan sebagai berikut: (1) pendidikan
ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru
yang demokratis; (2) masyarakat demokratis
memerlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan
individu dan masyarakat yang demokratis; (3)
pendidikan diarahkan untukmengembangkan tingkah
laku yang menjawab tantangan internal dan global; (4)
pendidikan harusmampu mengarahkan lahirnya suatu
bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis; (5) di
dalammenghadapi kehidupan global yang kompetitif
dan inovatif, pendidikan harus mampumengembangkan



957

kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerjasama;
(6) pendidikan harusmampu mengembangkan
kebhinnekaan menuju kepada terciptanya suatu
masyarakat Indonesia yang bersatu di atas kekayaan
kebhinekaan masyarakat, dan (7) yang paling penting,
pendidikanharus mampu meng-Indonesiakan
masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia
merasabangga menjadi warga negara Indonesia
(Kusdaryani, 2012).
b. Berpikir Kritis
Salah satu paradigma baru tentang pendidikan yaitu di
dalammenghadapi kehidupan global yang kompetitif
dan inovatif, pendidikan diarahkan
untukmengembangkan tingkah laku yang menjawab
tantangan internal dan global. Tantangan yang muncul
terkadang merupakan tantangan yang diluar bayangan,
sehingga diperlukan suatu keterampilan khusus untuk
dapat menghadapi tantangan tersebut. Jika tidak
memiliki kemampuan khusus untuk menghadapi
tantangan itu, maka dikhawatirkan akan kalah dalam
persaingan dan tidak dapat bertahan. Ketrampilan
berpikir kritis sangat baik untuk dilatihkan keada siswa
sebagai generasi muda bangsa.
Berpikir kritis adalah berpikir logisdan reflektif yang
dipusatkan pada keputusan apa yangdiyakini atau
dikerjakan (Ennis, 1985). Memiliki kemampuan
berpikir kritis berarti memiliki kemampuan nalar yang
cukup kuat dan selain itu harus memiliki pengetahuan
yang banyak sehingga dapat melakukan penalaran
dengan baik sehingga simpulan yang dibuat tepat.
Praktek melatihkan keterampilan berpikir kritis pada
siswa dilakukan mulai dari melatihkan keterampilan
berpikir kritis terhadap materi sains. Sains sangat dekat
dengan kehidupan, sehingga topik yang dipelajari dalam
materi ini bersifat kontekstual. Dengan belajar
memahami apa yang ada disekitar maka akan mudah
membentuk keterampilan untuk menghadapai tantangan
masa depan.
Dalam menyelesaikan masalah sains tidak cukup
menggunakan satu pengetahuan saja melainkan
membutuhkan banyak pengetahuan yang kemudian
dihubungkan dalam proses menalar sehingga didapatkan
simpulan yang tepat. Penguasaan materi sains
diperlukanketerampilan berpikir dasar danjuga
keterampilan berpikir kompleks, termasuk berpikir kritis
(Sarwi, 2009).Berpikir kritis diperlukan dalam
pembelajaran fisika, hal ini mengacu pada
sifatkealamiahan berbagai disiplin ilmu, bahwa tiap
ilmumemiliki prinsip yang mencirikan ilmu itu
rasionalsehingga diperlukan berpikir logis.
Ada lima kerangka berpikir kritis dalammenganalisis
konsep menurut Ennis yaitu: 1) memberi penjelasan
sederhana(elementary clarification), 2) membangun
keterampilandasar (basic support), 3) menyimpulkan
(inference), dan4) membuat penjelasan lebih lanjut

(anvancedclarification), serta 5) menerapkan strategi
dan taktik (strategies and tactics) (Sarwi, 2009).
Menjabarkan keterangan tersebut bahwa dalam berpikir
kritis tidak serta merta memutuskan suatu permasalahan
dengan cepat dan bertanggung jawab semata, melainkan
melakukan beberapa proses sebelum memutuskan atau
menyimpulkan. Simpulan tersebut dapat
dipertanggunjawabkan berdasarkan fakta dan
pengetahuan yang dimiliki.
Taksonomi kemampuan berpikir kritis dapat
diklasifikasikan pada taksonomi Bloom. Taksnonomi
Bloom versi baru terdiri atas remember (mengingat),
understand (memahami), apply (mengaplikasi), analyze
(menganalisis), evaluate (mengevaluasi), dan create
(berkreasi/membuat) (Widodo, 2006). Dalam
melatihkan berpikir kritis tidak dapat dilatihkan dalam
satu kali tindakan saja, melainkan dibutuhkan proses
berkala melalui tahap-tahap untuk melatihkannya.
Melatihkan keterampilan berpikir kritis pada siswa
maka harus memilih model pembelajaran yang tepat
agar tujuan untuk melatihkan keterampilan berpikir
tersebut dapat terlaksana dengan baik.
c. Model Pembelajaran Learning Cycle
Model pembelajaran adalahsuatu perencanaan atau
suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam
merencanakan pembelajaran dikelas atau pembelajaran
dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-
perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-
buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain (Trianto
2007:5).Model pembelajaran dibuat dengan tujuan agar
mempermudah pengajar dalam menyampaikan
informasinya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran
yang telah disusun. Teacher are expected to help all
students learn and strategies and tactics are available
to make this possible (Arends, 2009:109).
Dari sekian banyak model pembelajaran, tidak ada
model pembelajaran yang terbaik ataupun model
pembelajaran terburuk. Model pembelajaran dikatakan
baik untuk digunakan apabila pengajar tepat memilih
model pembelajaran tersebut sesuai dengan tujuan
pembelajarannya. Akan tetapi, model pembelajaran itu
dikatakan kurang baik apabila model pembelajaran itu
digunakan kurang sesuai dengan tujuan
pembelajarannya.
Salah satu strategi terbaik dalam  melakukan
pembelajaran sains adalah menggunakan model
pembelajaran learning cycle (Duran, 2011). The
Biological Sciences Curriculum Study (BSCS)
menyatakan menggunakan learning cycle 5E dalam
pembelajaran menunjukkan hasil yang positif terhadap
pembelajaran sains (Bybee, 2006). Berdasarkan
penelitian, Learning cycle adalah metode yang dapat
membantu siswa dalam mengembangkan
pengetahuannya dalam sains (Duran, 2011).
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Terdapat beberapa fase dalam model pembelajaran
learning cycle yaitu Engage, Explore,
Explain,Elaborate, and Evaluate, dan model dengan
fase ini dikenal dengan model pembelajaran learning
cycle 5E. Pada fase engagedsiswa memperhatikan
penjelasan ataupun demonstrasi, berbagi dan mencari
informasi, pada fase exploresiswa mencari informasi
untuk mendapatkan pengetahuan, pada fase
explainsiswamenyampaikan hasil kerja, pada fase
elaboratesiswa mengembangkan pengetahuan, dan pada
fase evaluatesiswa menjelaskan konsep yang telah
dipelajari (Duran, 2011).
Selain learning cycle 5E dalam model pembelajaran
learning cycle dikenal juga dengan model pembelajaran
learning cycle 7E.  Fase pada model ini adalah elicit,
engage, explore, explain, elaborate, evaluate, dan
extend. Perbedaan dengan learning cycle 5E adalah
terdapatnya fase elicit dan extend. Pada fase
elicitsiswafokus menerima pembelajaran dan pada fase
extendsiswa membuat hubungan antara konsep yang
telah dipelajari dengan kehidupan sehari-hari sebagai
aplikasi konsep nyata (Einskraft, 2003).
d. Hasil Penelitian Beberapa Peneliti
Ada beberapa peneliti yang  telah menggunakan
learning cycle sebagai model pembelajaran untuk
melatihkan keterampilan berpikir kritis, diantaranya
adalah
1. Model pembelajaran Siklus Belajar (Learning
Cycle) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa kelas XI A semester 2 SMK Cipta Karya
Prembun tahun ajaran 2013/2014. Peningkatan tersebut
dapat dilihat berdasarkan peningkatan nilai rata-rata,
peningkatan ketuntasan klasikal kemampuan berpikir
kritis siswa sebagai berikut. Kemampuan berpikir kritis
siswa menunjukkan peningkatan dari nilai rata-rata pada
siklus I sebesar 72,92 meningkat menjadi 76,63 pada
siklus II dan hasil kemampuan berpikir kritis siswa
secara klasikmeningkat dari siklus I sebesar 77,50%
meningkat menjadi 87,50% pada siklus II.Berdasarkan
pembahasan, kesimpulan serta mempertimbangkan
kenyataan yang ada dalam pelaksanaan penelitian
(Sudarsono, 2013).
2. Lembar Kegiatan
Siswa berorientasiLearning Cycle 7-E pada
materi pokok kesetimbangan kimia untuk melatihketeram
pilan berpikir kritis siswa yangdikembangkan telah
layak digunakan sebagai perangkat pembelajaran
karena telah mencapai persentase ≥61% untuk masing-
masingkriteria. Kriteria isi, penyajian,
kesesuaiandengan model Learning Cycle 7-
E,dankesesuaian dengan komponen
keterampilan berpikir kritis berturutturut mendapatkan pre
sentase 87.11%, 84.19%, 85.86%, dan 85%. Sehingga
peneliti menyarankan 1) perlu dikembangkan LKS pada
materi lain dengan komponen keterampilan berpikir

kritis menyesuaikan karakteristik materi. 2)
Keterampilan berpikir kritis penting untuk dilatihkan
kepada siswa dan
dibutuhkan beberapa kali latihan. Oleh karena itu, perlu
dikembangkan
perangkat pembelajaran lain yang dapat digunakan
untuk melatih keterampilan berpikir kritissiswa
(Yanuarti dan Azizah, 2013).

c. Penutup
Kesimpulan
1. Paradigma baru tentang pendidikan di era abad
21 salah satu diantaranya adalah pendidikan diarahkan
untukmengembangkan tingkah laku yang menjawab
tantangan internal dan global. Pada abad 21 terjadi
persaingan kuat dalam bidang pekerjaan, sosial, dan
pendidikan.
2. Inovasi baru dalam dunia pendidikan perlu
dikembangkan agar siswa sebagai generasi muda bangsa
dapat bersaing. Untuk membekali generasi muda
tersebut diantaranya adalah dengan melatihkan
keterampilan berpikir kritis.
3. Penggunaan learning cycle sangat cocok untuk
melatihkan keterampilan berpikir kritis.  Fase kegiatan
pada model ini sangat sesuai dengan tahap keterampilan
berpikir kritis. Sehingga model learning cycle tepat
digunakan untuk melatih keterampilan berpikir kritis.
Saran
Keterampilan berpikir kritis sangat diperlukan untuk
dapat membekali generasi muda agar dapat bersaing di
era abad 21 dan pengajaran menggunakan learning
cyclecocok untuk melatihkannya. Sehingga diperlukan
pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan
model pembelajaran learning cycle untuk melatih
keterampilan berpikir kritis lebih banyak lagi agar dapat
digunakan sebagai referensi bagi tenaga pendidik.
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Abstrak

Pembelajaran yang diterapkan di sekolah umumnya masih menggunakan metode ceramah, siswa tidak
dapatmengembangkanide-idenya karena pembelajaran berpusat pada guru. Proses pembelajaran yang
terjadi guru memberikan penjelasan, memberi contoh, dan memberi latihan, sementara siswa hanya
mencatat penjelasan guru dan menyelesaikan latihan-latihan. Dengan memperhatikan latar belakang
tersebut, maka perlu dilakukan upaya pengembangan strategi pembelajaran.Salah satu upaya yang bisa
dilakukan yaitu dengan menerapkan pendidikan matematika realistik.Pendidikan matematika realistik
merupakan pembelajaran matematika yang diawali dengan masalah kontekstual sebagai titik awal
pembelajaran.Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan pendekatan deskriptif
kualitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa hasil tes yaitu 80% siswa yang mendapatkan skor minimal 75
adalah 72,22% pada siklus I dan 88,89% pada siklus II, persentase hasil observasi aktivitas guru 74,58%
pada siklus I dan 80,51% pada siklus II, persentase hasil observasi aktivitas siswa 74,22% pada siklus I
dan 82,29% pada siklus II. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat delapan siswa yang merespon  positif
pada pembelajaran yang telah dilaksanakan peneliti.

Kata Kunci: Himpunan, Pemahaman, Pendidikan Matematika Realistik

PENDAHULUAN
Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki
peran penting dalam kehidupan sekarang ini. Hal ini
sesuai dengan pendapat Cockcroft (1986:1) yang
menyatakan“It would be very difficult-perhaps
impossible-to live a normal life in very many parts of the
world in the twentieth century without making use of
mathematics of some kind.”Akan sangat sulit atau
tidaklah mungkin bagi seseorang untuk hidup di bagian
bumi pada abad ke-20 ini tanpa sedikitpun memanfaatkan
matematika.oleh karena itu, untuk menghadapi kemajuan
teknologi di masa yang akan datang diperlukan
penguasaan matematika sejak dini. Menurut As’ari
(2011:471) penguasaan matematika yang baik, sadar atau
tidak sadar, sering menjadi landasan pengembangan
kemampuan berpikir kritis dan inovatif.Dengan demikian,
pembelajaran matematika hendaknya membantu siswa
dalam menguasai matematika dengan baik.

Pada umumnya pembelajaran matematika di sekolah
kurang melibatkan keaktifan siswa.Pembelajaran
dilakukan dalam bentuk satu arah. Guru menjelaskan dan
siswa mendengarkan serta mencatat apa yang dijelaskan
oleh guru.Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soedjadi
(2000:1) yang menyatakan pembelajaran matematika di

sekolah masih mengikuti kebiasaan dengan urutan
diterangkan, diberikan contoh dan diberikan latihan pada
umumnya soal.Siswa hanya menerima pengetahuan yang
diberikan oleh gurunya.hal ini akan berdampak negatif
kepada siswa, karena pengetahuan siswa akan menumpuk
dan mudah untuk lupa.

Pelaksanaan pembelajaran serupa terjadidi MTs. SA
Roudhotus Syifa Kabupaten Malang yangmasih bersifat
konvensional.Guru memulai dengan materi prasyarat,
kemudian menyajikan materi dan memberikan soal latihan
kepada siswa. Siswa memperhatikan penjelasan guru,
kemudian mencatat hasil penjelasan guru yang ada di
papan tulis.Siswa cenderung menghafal rumus dalam
proses pembelajaran.

Menurut Van de Henvel-Panhuizen (2000) bila anak
belajar matematika terpisah dari pengalaman mereka
sehari-hari, anak akan cepat lupa dan tidak dapat
mengaplikasikan matematika. Pendapat tersebut didukung
oleh Crawford (2001:1) yang menyatakan bahwa hasil
pembelajaran akan meningkat jika tujuan utama dari
pembelajaran adalah untuk membangun pemahaman yang
mendalam dari konsep dasar.

Salah satu pembelajaran yang menekankan pada
pemahaman adalah pendidikan matematika
realistik.Pendidikan matematika realistik pada dasarnya
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adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dipahami
siswa guna memperlancar proses belajar. Pendidikan
matematika realistik merupakan suatu pendekatan dalam
pembelajaran matematika yang di dasari atas pandangan
bahwa matematika merupakan suatu aktivitas manusia
(Gravemeijer, 1994).Pendidikan matematika realistik
memungkinkan siswa untuk belajar matematika lebih
bermakna, sehingga siswa mempunyai pengertian kuat
tentang konsep-konsep matematika.

Pendidikan matematika realistik memberi kesempatan
siswa untuk menemukan kembali ide dan konsep
matematika di bawah bimbingan guru. Proses penemuan
kembali ide dan konsep ini dikembangkan melalui
penjelajahan berbagai persoalan dunia nyata (Hadi, 2005).
Dunia nyata diartikan sebagai segala sesuatu yang dekat
dengan siswa, seperti kehidupan sehari-hari atau
lingkungan di sekitar siswa.Dalam pembelajaran
pendidikan matematika realistik digunakan yang namanya
matematisasi, yaitu proses mematematikakan dunia nyata.
Pembelajaran pendidikan matematika realistik lebih
menekankan proses daripada hasil.

Treffers (dalam Van den Hauvel Panhuizen, 2000)
menyatakan matematisasi dibedakan menjadi dua , yaitu
matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal.
Gravemeijer (dalam Marpaung, 2007) menyatakan
matematisasi horizontal sebagai suatu proses yang
bertolak dari kehidupan nyata  ke dunia simbol, yang
dapat disebut sebagai proses informal.Matematisasi
vertikal merupakan proses membawa hal-hal yang
matematis ke jenjang yang lebih tinggi, yang disebut
sebagai proses formal.

Gravemeijer ( dalam Yuwono, 2006) menjelaskan
terdapat tiga prinsip utama dalam Pembelajaran
pendidikan matematika realistik yaitu:
1. Penemuan kembali terbimbing (guided reinvention)

dan matematisasi progresif (progressive
mathematization); siswa perlu diupayakan agar
mempunyai pengalaman dalam menemukan sendiri
berbagai konsepdengan bimbingan orang dewasa.
Berawal dari pemahaman yang telah dimiliki siswa
dari pengetahuan sebelumnya, siswa berkreasi dan
mengembangkan pemikirannya. Siswa berpikir dari
matematika informal bergerak ke arah matematika
formal.

2. Fenomenologi didaktis (didactical phenomenology);
siswa perlu bertolak dari masalah-masalah yang
berasal dari dunia nyata, atau setidak-tidaknya dari
masalah-masalah yang dapat dibayangkan sebagai
masalah-masalah nyata. Berdasarkan tingkat
pengetahuan siswa, maka akan diperoleh
penyelesaian yang berbeda-beda.

3. Mengembangkan model-model sendiri (self-
developed models; siswa diberi kebebasan dalam
mengembangkan sendiri model-model atau cara-
cara menyelesaikan masalah-masalah yang
kontekstual. Dengan kata lain, akan muncul
berbagai model buatan siswa yang terkait masalah
kontekstual. Prinsip ini merupakan jembatan antara
pengetahuan informal dan pengetahuan formal.

Dari tiga prinsip utama di atas, Treffer dan Van den
Heuvel Panhuizen (dalam Yuwono:2006) merumuskan
lima karakteristik pendidikan matematika realistik, yaitu:
1. Menggunakan masalah kontekstual (use of context)

Pembelajaran matematika diawali dengan
masalah kontekstual, siswa dapat menggunakan
pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki
sebelumnya secara langsung.Dalam masalah
kontekstual yang diangkat dalam topik awal
pembelajaran hendaknya masalah yang sederhana
yang memudahkan siswa mengenali dan memahami
masalah tersebut.

2. Menggunakan model (use of model)
Dalam menyelesaikan masalah, siswa

mengembangkan dan menggunakan model  sebagai
jembatan antara situasi abstrak dan nyata atau
konteks informa dan formal. Dengan kata lain,
siswa menyelesaikan menyelesaikan masalah
melalui model-model yang dibuat oleh siswa itu
sendiri.

3. Menggunakan kontribusi siswa (student
contribution)

Siswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk
menyelesaikan masalah kontekstual yang diberikan
dengan menggunakan caranya sendiri yang dibantu
oleh pengetahuan yang dimilki sebelumnya. Dengan
harapan kontribusi yang besar dalam proses
pembelajaran diharapkan datang dari siswa sendiri.

4. Interaktivitas (interactivity)
Interaksi antara siswa dengan guru dan interaksi

siswa dengan siswa merupakan hal yang penting
dalam pendidikan matematika realistik. Siswa
berinteraksi melakukan aktivitas seperti: negosiasi,
menjelaskan, menyetujui, tidak menyetujui,
pembenaran, pertanyaan, dan lain-lain.

5. Keterkaitan (intertwining)
Struktur dan konsep matematika yang saling

berkaitan, biasanya pembahasan suatu topik harus
dieksplorasi untuk mendukung terjadinya proses
pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu,
dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang
diberikan, siswa memerlukan pengetahuan
matematika lain yang dapat membantunya dalam
menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Yuwono (2006) berdasarkan pada kondisi
kelas serta beberapa karakteristik dan prinsip pendidikan
matematika realistik, maka langkah-langkah pendidikan
matematika realistik adalah sebagai berikut.
a. Memahami masalah

kegiatan siswa dalam memahami masalah mengacu
pada masalah kontekstual. Apabila siswa mengalami
kesulitan dalam memahami masalah kontekstual,
guru perlu memberi pertanyaan pancingan agar siswa
terarah pada pemahaman masalah kontekstual
tersebut.

b. Menyelesaikan masalah kontekstual
Dalam menyelesaikan masalah kontekstual, siswa
perlu mengembangkan sendiri model-model atau
cara-cara penyelesaian masalah.Berawal dari
pemahaman yang telah dimiliki siswa dari
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pengetahuan sebelumnya, siswa berkreasi dan
mengembangkan pemikirannya.

c. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban
Proses pembelajaran menjadi interaktif karena siswa
dengan siswa dan siswa dengan guru mengadakan
pertukaran gagasan. Gagasan siswa dikomunikasikan
dengan siswa lain dan guru, sehingga belajar
matematika tidak hanya terjadi melalui aktivitas
perorangan, tetapi juga melalui aktivitas kelompok
yang lebih interaktif dalam berkomunikasi.

d. Menyimpulkan
Siswa membuat kesimpulan secara mandiri tentang
apa yang telah dikerjakan pada masalah sebelumnya.
Guru mengarahkansiswa dalam membuat
kesimpulan yang seharusnya. Dalam langkah ini juga
terjadi interaksi antara siswa dengan siswa dan siswa
dengan guru.

METODE
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah
pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan
penelitian tindakan kelas.Data pada penelitian ini
meliputi data validasi perangkat pembelajaran dan
instrumen penelitian yang berasal dari validator, data
hasil observasi aktivitas guru dan siswa yang berasal dari
observer, data hasil wawancara terhadap subjek
wawancara, hasil lembar kerja siswa (LKS) setiap
pertemuan, dan data  hasil tes di akhir tindakan yang
berasal dari siswa. Data  tersebut selanjutnya dianalisis
dengan  langkah-langkah menganalisis data menurut
Mills dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data,
penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan setiap
siklus meliputi 3 pertemuan. Pada siklus pertama, hasil
analisis aktivitas guru berdasarkan hasil observasi dua
pengamat sebesar 74,58 %. Persentase tersebut
menunjukkan bahwa aktivitas guru termasuk dalam
kategori baik.hasil analisis aktivitas siswa berdasarkan
hasil observasi dua pengamat sebesar 74,22 %.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa aktivitas siswa
termasuk dalam kategori cukup baik.

Tes akhir diketahui bahwa persentase siswa yang
memperoleh skor minimal 75  sebanyak13siswa sehingga
diperoleh Pt = . Hasil

wawancara menunjukkan bahwa 4 siswa merespon
positif pada pembelajaran yang telah
dilaksanakan.Ditinjau dari hasil Ulangan Harian 2 dari 4
siswa dapat menjelaskan kembali jawaban ulangan
harian.

Berdasarkan kriteria keberhasilan yaitu (a) skor hasil
pengamatan aktivitas guru dan siswa mencapai kriteria
baik, (b) 80% siswa memperoleh skor tes akhir minimal
75, dan (c) hasil wawancara menunjukkan minimal tiga
dari empat siswa yang diwawancarai telah memahami
himpunan. Karena kriteria keberhasilan penelitian pada
siklus I tidak terpenuhi, maka akan dilanjutkan pada
siklus berikutnya.

Pada siklus I terdapat kelemahan-kelemahan kegiatan
pembelajaran, yaitu (1) waktu yang digunakan dalam
pelaksanaan pembelajaran kurang optimal, (2) pemberian
bimbingan tidak merata, (3) kurang menguasai kelas, (4)
beberapa kelompok kurang maksimal dalam berdiskusi,
(5) sikap peneliti dalam memberikan bimbingan perlu
diperbaiki, (6) adanya kurang percaya dari siswa.

Dari beberapa kelemahan yang terjadi pada siklus I,
maka pada siklus II peneliti melakukan beberapa
perbaikan, antara lain:
1. Peneliti perlu merencanakan ulang pengaturan

waktu dalam pelaksanaan peembelajaran. Tindakan
ini berdasarkan Jin & Wassmer (2011) bahwa waktu
belajar yang diperpanjang dapat meningkatkan
prestasi belajar. Hal tersebut didukung Arends
(2008:20) yang menjelaskan bahwa benar-benar
dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi siswa untuk
berinteraksi tentang berbagai ide-ide penting.

2. Peneliti perlu memberikan pendampingan lebih
pada saat siswa melakukan diskusi kelompok. Hal
ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2005:41) yang
menjelaskan bahwa peserta didik harus dibimbing
untuk mendapatkan pengalaman, dan membentuk
kompetensi yang akan mengantar mereka mencapai
tujuan. Dengan demikian pendampingan pada saat
diskusi diperbaiki agar siswa mendapatkan
pengalaman belajar yang baik.

3. Adanya sikap positif  dari peneliti dalam
memberikan pendampingan saat siswa mengalami
kesulitan. Dalam memberikan perhatian maupun
bimbingan, peneliti harus memperlakukan seluruh
siswa sama rata. Tindakan peneliti ini berdasarkan
Mulyasa (2005:28) pembelajaran yang baik dan
efektif adalah yang mampu memberikan kemudahan
belajar kepada peserta didik secara adil dan merata
(tidak diskriminatif), sehingga mereka dapat
mengembangkan potensinya secara optimal.
Selanjutnya Mulyasa (2005:22) menjelaskan bahwa
peserta didik akan berkembang secara optimal
melalui perhatian guru yang positif, sebaliknya
perhatian yang negatif  akan menghambat
perkembangan peserta didik.

4. Peneliti menyusun tempat duduk dan menyusun
kembali anggota kelompok yang tepat untuk
memaksimalkan diskusi siswa. Tindakan peneliti ini
berdasarkan Mulyasa (2005:91) yang menjelaskan
bahwa beberapa hal yang harus disiapkan guru, agar
diskusi kelompok kecil dapat digunakan secara
efektif dalam pembelajaran adalah (a) topik yang
sesuai, (b) pembentukan kelompok secara tepat, (c)
pengaturan tempat duduk yang memungkinkan
semua peserta didik dapat berpatisipasi secara aktif.

Pada siklus kedua, hasil analisis aktivitas guru
berdasarkan hasil observasi dua pengamat sebesar 80,51
%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa aktivitas
guru termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis
aktivitas siswa berdasarkan hasil observasi dua pengamat
sebesar 82,29 %. Persentase tersebut menunjukkan
bahwa aktivitas siswa termasuk dalam kategori baik.Pada
siklus II, tes akhir diketahui bahwa persentase siswa yang
memperoleh skor minimal 75  sebanyak16siswa sehingga
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diperoleh Pt = . Hasil

wawancara menunjukkan bahwa 4 siswa merespon
positif pada pembelajaran yang telah
dilaksanakan.Ditinjau dari hasil Ulangan Harian 4 siswa
dapat menjelaskan kembali jawaban ulangan harian.

Pada siklus II, ditemukan beberapa hal yang
mempengaruhi keberhasilan pada pelaksanaan
pembelajaran, antara lain:
1. Perencanaan ulang dalam penambahan waktu yang

dilakukan peneliti dalam pelaksanaan pembelajaran
memberikan kesempatan lebih banyak belajar
kepada siswa. Menurut Jin & Wassmer (2011)
bahwa waktu belajar yang diperpanjang dapat
meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya Arends
(2008:20) menjelaskan bahwa benar-benar
dibutuhkan waktu yang lebih lama bagi siswa untuk
berinteraksi tentang berbagai ide-ide penting.

2. Pendampingan peneliti terhadap siswa yang
kesulitan dalam memahami permasalahan dan
membuat kesimpulan penyelesaian membantu siswa
dalam memahami permasalahan. Menurut Mulyasa
(2005:41) yang menjelaskan bahwa peserta didik
harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman,
dan membentuk kompetensi yang akan mengantar
mereka mencapai tujuan. Selanjutnya Mulyasa
(2005:90) menjelaskan bahwa melalui diskusi
kelompok dalam pembelajaran, memungkinkan
siswa untuk (1) berbagi informasi dan pengalaman
dalam memecahkan suatu masalah, (2)
meningkatkan pemahaman terhadap masalah, (3)
meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan, (4) mengembangkan
kemampuan berpikir dan berkomunikasi, dan (5)
membina kerjasama yang sehat dalam kelompok.

3. Peneliti menyusun tempat duduk dan menyusun
kembali anggota kelompok yang tepat untuk
memaksimalkan diskusi siswa. Menurut Mulyasa
(2005:91) menjelaskan bahwa beberapa hal yang
harus disiapkan guru, agar diskusi kelompok kecil
dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran
adalah (a) topik yang sesuai, (b) pembentukan
kelompok secara tepat, (c) pengaturan tempat duduk
yang memungkinkan semua peserta didik dapat
berpatisipasi secara aktif. Selanjutnya Mulyasa
(2005:28) menjelaskan pembelajaran yang baik dan
efektif adalah yang mampu memberikan kemudahan
belajar kepada peserta didik secara adil dan merata
(tidak diskriminatif), sehingga mereka dapat
mengembangkan potensinya secara optimal.

4. Kesiapan peneliti dalam menyiapkan segala sesuatu
yang akan digunakan berupa LKS dan pertanyaan
yang mengajak siswa untuk berinteraksi. Menurut
Mulyasa (2005:21) mengajar tanpa persiapan,
disamping merugikan guru sebagai tenaga
profesional juga akan memngganggu perkembangan
peserta didik.

Penutup
Berdasarkan rumusan masalah dan langkah-langkah
pembelajaran pendidikan matematika realistik dapat
disimpulkan bahwa:

1. Rancangan pembelajaran yang dapat memahamkan
himpunan, yaitu melalui langkah-langkah sebagai
berikut.
a. Tahap awal

Peneliti melakukan tanya jawab mengenai
pengetahuan sebelumnya yang merupakan materi
prasyarat. Selanjutnya penelti menjelaskan tujuan
pembelajaran  yang akan dicapai. Peneliti juga
menjelaskan bahwa akan dibentuk 6 kelompok
dengan setiap kelompok beranggotakan 3 siswa dan
di akhir kegiatan akan dipilih satu kelompok untuk
mempresentasikan hasil kerjanya. Peneliti juga
menunjukkan contoh penerapan dalam kehidupan
sehari-hari melalui gambar-gambar.Hal ini
dilakukan agar siswa mengetahui manfaat belajar
matematika khususnya materi himpunan. Dalam
penerapan ini siswa sangat antusias dan  perhatian
siswa terpusat pada contoh penerapan himpunan
dalam kehidupan sehari-hari.
b. Tahap inti

Peneliti menyampaikan kewajiban siswa
selama melakukan diskusi kelompok.Siswa yang
telah berkelompok diberi masalah kontekstual yang
disajikan dalam LKS.Melalui pemberian masalah
ini, siswa dapat membangun pemahamannya
melalui pengetahuan awal yang mereka
miliki.Peneliti bertindak sebagai fasilitator, artinya
selama kegiatan diskusi kelompok, peneliti
mengamati jalannya aktivitas siswa atau kelompok,
memberi bimbingan/ arahan kepada siswa yang
kesulitan atau membutuhkan bantuan.

Setelah kegiatan diskusi kelompok berakhir,
dilanjutkan dengan memilih kelompok presentasi
dengan cara acak. Kelompok presentasi menyajikan
hasil diskusinya, sementara kelompok lain
mengomentari dan memberi tanggapan pada
kelompok penyaji.
c. Tahap akhir

Peneliti meminta siswa membuat
kesimpulan, kemudian peneliti memberikan
penguatan terhadap kesimpulan yang dibuat oleh
siswa.Peneliti juga memberikan PR agar siswa lebih
siap belajar pada pertemuan berikutnya.

2. Hasil belajar siswa pada penelitian ini adalah
pemahaman siswa pada materi himpunan
ditunjukkan dengan hasil tes yaitu 72,22% pada
siklus I dan 88,89% pada siklus II, persentase hasil
observasi aktivitas guru 74,58% pada siklus I dan
80,51% pada siklus II, persentase hasil observasi
aktivitas siswa 74,22% pada siklus I dan 82,29%
pada siklus II. Berdasarkan hasil wawancara,
terdapat delapan siswa yang merespon  positif pada
pembelajaran yang telah dilaksanakan peneliti.
Ditinjau dari hasil Ulangan Harian, enam siswa
dapat mengerjakan dengan benar dan menjelaskan
kembali.

Saran
Beberapa saran bagi guru atau peneliti lain yang

ingin melakukan pembelajaran matematika realistik yang
dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah
sebagai berikut.
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1. Penerapan pendekatan realistik dapat dijadikan
salah satu alternatif pembelajaran yang dapat
digunakan oleh guru untuk memahamkan materi
dengan melalui masalah-masalah kontekstual yang
ada di sekitar siswa.

2. Pada penerapan pembelajaran matematika
realistik, sebaiknya guru menggunakan masalah-
masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berada
disekitar siswa, agar siswa memperoleh manfaat
dalam mempelajari matematika.

3. Unsur-unsur lembar validasi kurang
menggambarkan karakteristik pembelajaran
matematika realistik. Oleh karena itu, bagi
penelitian lebih lanjut hendaknya menggunakan
lembar validasi yang menerapkan karakteristik
pembelajaran matematika realistik dan
menggunakan format yang mendeskripsikan
kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian tentang proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam
Kurikulum 2013. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan
pendekatan saintifik dalam penerapan Kurikulum 2013 oleh guru-guru SMP. Jenis penelitian adalah
survei dengan sampel penelitian berjumlah 27 orang guru SMP dari 9 mapel dan 3 sekolah yang
berbeda di Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan secara purposif random sampling. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa: 1) Guru berpandangan bahwa pelatihan  dalam mempersiapkan pelaksanaan
Kurikulum 2013 tidak memuaskan (kurang), 2) Guru belum sepenuhnya memahami proses
pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013, terutama pemahaman tentang pembelajaran yang
berpusat pada siswa (student centered) dan pendekatan pembelajaran yang sesuai (saintifik). 3) Guru
masih belum sepenuhnya dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013.
Masih ada beberapa unsur dalam pembelajaran yang belum dikembangkan sesuai standar proses
yang ditetapkan. Di samping itu, Guru masih belum sepenuhnya dapat melaksanakan penilaian
pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013. Masih ada beberapa unsur dalam penilaian pembelajaran
yang belum sesuai standar penilaian yang ditetapkan, 4) Kendala utama yang dihadapi para Guru
adalah: belum tersedia buku siswa, para guru yang bukan berlatar belakang sains/IPA sangat
kesulitan dalam memahami dan menerapkan pendekatan saintifik, Guru juga mengalami kesulitan
dalam memahami dan menerapkan penilaian otentik, serta mengalami kesulitan dalam
mengembangkan instrumen penilaian dan rubriknya.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, pendekatan saintifik, penilaian otentik

Abstract

A research has been conducted concerning the learning process with scientific approach in Curriculum
2013. The purpose of the study was to determine the teaching learning process by using scientific
approach in the implementation of Curriculum 2013 by teachers of Junior High School. The type of
research is survey in wich the number of sample is 27 Junior High Shool teachers of 9 subjects in 3
different schools at Bangkalan by using purposive random sampling. The study concludes that: 1) The
teacher believes that training in preparing for the implementation of Curriculum 2013 is unsatisfactory
(less), 2) Teachers do not fully understand the appropriate teaching learning process based on
Curriculum 2013, especially the understanding of student-centered learning (student centered) and
appropriate learning approaches. 3) The teacher is still not fully able to implement appropriate
learning process based on Curriculum 2013. There are still some elements in the learning process has
not been developed according to the specified standards. In addition, teachers are still not fully able to
carry out an appropriate assessment of learning based on Curriculum 2013. There are still some
elements in the assessment of learning that are not suitable to the standard set of assessment, 4) The
main obstacle faced the teacher is: the books are not available yet, the teachers who do not have
Science background get difficulties to understand and apply scientific approach, Teachers also have
difficulty in understanding and applying the authentic assessment, as well as the difficulties in
developing assessment instruments and its rubric.

Keywords: curriculum 2013, scientific approach, authentic assessment.
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PENDAHULUAN

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan menegaskan bahwa Kurikulum 2013
diharapkan dapat mewujudkan hadirnya insan
Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif
melalui penguatan sikap, keterampilan, dan
pengetahuan yang terintegrasi. Pengembangan
Kurikulum 2013 diharapkan dapat memperbaiki
praktik-praktik yang terjadi dalam proses pembelajaran
dan penilaian yang terjadi pada kurikulum sebelumnya.
Berbagai kajian dan kristalisasi berbagai gagasan dan
konsep ideal tentang pendidikan, pengembangan desain
kurikulum, penyiapan dan penugasan pendidik dan
tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana,
penyiapan tata kelola pelaksanaan kurikulum,
pembelajaran, dan penilaian bisa dilaksanakan secara
utuh sebagai bagian dari pendukung keberhasilan
Kurikulum 2013.

Menurut Muhammad Nuh, Mendikbud era Presiden
SBY periode 2009-2014 (dikutip Marsigit, 2013), jika
pelaksanaan Kurikulum 2013 ditunda maka taruhannya
adalah masa depan generasi bangsa. Salah satu
alasan pentingnya Kurikulum 2013 adalah bahwa
generasi muda Indonesia perlu disiapkan dalam
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Pendekatan saintifik dalam Kurikulum 2013 akan
diberlakukan kepada semua mata pelajaran
untuk semua jenjang. Sebagian besar kalangan
termasuk para pakar memandang pendekatan saintifik
sebagai discovery method atau metode penemuan.

Pendekatan saintifik tersebut sebenarnya sesuai
dengan pengembangan kompetensi yang diperlukan
untuk menghadapi abad 21. Menurut Trilling dan Hood
(1999), para peramal masa depan (futurist) mengatakan
bahwa abad 21 sebagai abad pengetahuan, karena
pengetahuan akan menjadi landasan utama segala aspek
kehidupan. Ruiz dan Primo (2009) menyatakan bahwa
pada tahun 2007 The National Academies menye-
lenggarakan lokakarya hasil penelitian yang terkait
dengan keterampilan masa depan. Hasil lokakarya
tersebut menyimpulkan bahwa setidaknya diperlukan
lima keterampilan yang secara luas diperlukan di
berbagai pekerjaan, yaitu: adaptability, complex
communications/social skills, non-routine problem
solving, self-management/self-development, dan
systems thinking. De Vito (1989) menyatakan bahwa
untuk mengantisipasi abad 21, model pembelajaran
yang diperlukan adalah yang memungkinkan
terbudayakannya kecakapan berpikir ilmiah,
terkembangkannya “sense of inquiry” dan kemampuan
berpikir kreatif siswa.

Wyatt (eduscapes.com) membahas taksonomi
Benjamin Bloom (1956) yang telah mengembangkan
tingkatan klasifikasi intelektual dalam belajar.
Taksonomi tersebut mengandung tiga ranah yang saling
tumpangsuh: yaitu kogntif, psikomotor, dan afektif.
Dalam ranah kognitif, ia mengidentifikasi enam
tingkatan: yang meliputi: pengetahuan, pemahaman,
penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah-ranah
tersebut sampai saat ini masih kita gunakan dalam
mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Berpikir

kritis melibatkan berpikir dan bernalar logis yang
mencakup keterampilan seperti membandingkan,
mengklasifikasi, mengurutkan, mengidentifikasi sebab
akibat, mempolakan, membuat jaringan (webbing),
analogi, penalaran deduktif dan induktif, meramal,
merencanakan, membuat hipotesis, dan mengkritik.

Yang tidak kalah pentingnya dalam proses
pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan
berfikir kreatif siswa. Berpikir  kritis banyak dipikirkan
di otak kiri, sedang berpikir kreatif lebih banyak di otak
sebelah kanan. Keduanya melibatkan aktivitas
"berpikir" yang biasanya kita sebut sebagai HOTS
(higher-order thinking skills) yang terkonsentrasi pada
tiga kompetensi kognitif tertinggi dari taksonomi
Bloom, yaitu analisis, sintesis, dan evaluasi yang perlu
dikuasai siswa di  kelas. Gie (2003) memberikan
batasan,  bahwa berpikir kreatif adalah suatu rangkaian
tindakan yang dilakukan orang dengan menggunakan
akal budinya untuk menciptakan buah pikiran baru dari
kumpulan ingatan yang berisi berbagai ide, keterangan,
konsep, pengalaman, dan pengetahuan. Pengertian ini
menunjukkan bahwa berpikir kreatif ditandai dengan
penciptaan sesuatu yang baru dari hasil berbagai ide,
keterangan, konsep, pengalaman, maupun pengetahuan
yang ada dalam pikirannya. Berpikir kreatif melibatkan
menciptakan sesuatu yang baru atau asli. Berpikir
kreatif melibatkan keterampilan fleksibilitas, keaslian,
kelancaran, elaborasi, curah pendapat (brainstorming),
modifikasi, perumpamaan (imagery), berpikir asosiatif,
mendaftar atribut, berpikir  berkenaan dengan metafora,
membuat hubungan.

Tujuan dari berpikir kreatif adalah untuk
merangsang keingintahuan dan meningkatkan
kemampuan berpikir divergen. Berpikir kreatif adalah
suatu aktivitas mental untuk membuat hubungan-
hubunan yang terus-menerus, sehingga ditemukan
kombinasi yang “benar” atau sampai seseorang itu
menyerah. Asosiasi kreatif terjadi melalui kemiripan-
kemiripan sesuatu atau melalui pemikiran analogis.
Asosiasi ide-ide membentuk ide-ide baru, jadi, berpikir
kreatif mengabaikan hubungan-hubungan yang sudah
mapan dan menciptakan hubungan-hubungan tersendiri.
Pengertian ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif
merupakan kegiatan mental untuk menemukan suatu
kombinasi yang belum dikenal sebelumnya. Berpikir
kreatif dapat juga dipandang sebagai suatu proses yang
digunakan ketika seorang individu mendatangkan atau
memunculkan suatu ide baru. Ide baru tersebut
merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang belum
pernah diwujudkan.

Berpikir kreatif merupakan suatu aktivitas mental
yang memperhatikan keaslian dan wawasan (ide).
Berpikir dengan kritis dan kreatif memungkinkan siswa
mempelajari masalah secara sistematik,
mempertemukan banyak sekali tantangan dalam suatu
cara yang terorganisasi, merumuskan pertanyaan-
pertanyaan yang inovatif dan merancang penyelesaian
yang asli. Kreativitas dan inovasi tersebut menjadi
bagian penting dari Kurikulum 2013 karena tema dari
kurikulum 2013 adalah (Kemdikbud, 2012):
“Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia
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yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui
penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang
terintegrasi.

Untuk menghasilkan insan yang kreatif tersebut
dalam proses pembelajaran, Kurikulum 2013
mendukung pendapat Dyers, J.H. et al (2011),
Innovators DNA, Harvard Bus. Review, bahwa
kreativitas dapat diperoleh melalui kegiatan
(Kemdikbud, 2012):
1. Observing (mengamati)
2. Questioning (menanya)
3. Associating (menalar)
4. Experimenting (mencoba)
5. Networking (membentuk jejaring)

Oleh karena itu, pembelajaran harus mengedepankan
pengalaman personal melalui proses mengamati,
menanya, menalar, dan mencoba (observation based
learning) untuk meningkatkan kreativitas peserta didik.
Disamping itu, dibiasakan bagi peserta didik untuk
bekerja dalam jejaringan melalui collaborative
learning.

Pendekatan saintifik tersebut dapat dijelaskan lebih
rinci sebagai berikut (Kemdikbud, 2013-1):

1. Mengamati:

Mengamati mengutamakan kebermaknaan proses
pembelajaran (meaningfull learning). Metode ini
memiliki keunggulan  tertentu, seperti menyajikan
media objek secara nyata, peserta didik senang dan
tertantang, dan mudah pelaksanaannya. Tentu saja
kegiatan mengamati dalam rangka pembelajaran ini
biasanya memerlukan waktu persiapan yang lama dan
matang, biaya dan tenaga relatif banyak, dan jika tidak
terkendali akan mengaburkan makna serta tujuan
pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat
bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik. Sehingga
proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang
tinggi. Dengan metode observasi peserta didik
menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek
yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang
digunakan oleh guru.

2. Menanya

Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta
didik untuk meningkatkan dan mengembangkan ranah
sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat
guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing atau
memandu peserta didiknya belajar dengan baik. Ketika
guru menjawab pertanyaan peserta didiknya, ketika itu
pula dia mendorong asuhannya itu untuk menjadi
penyimak dan pembelajar yang baik.

3. Menalar

Istilah “menalar” dalam kerangka proses
pembelajaran dengan pendekatan saintifik yang dianut
dalam Kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa
guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Titik
tekannya tentu dalam banyak hal dan situasi peserta
didik harus lebih aktif daripada guru. Penalaran adalah
proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-kata
empiris yang dapat diobservasi untuk memperoleh

simpulan berupa pengetahuan.  Penalaran dimaksud
merupakan penalaran ilmiah, meski penakaran
nonilmiah tidak selalu tidak bermanfaat. Istilah menalar
di sini merupakan padanan dari associating; bukan
merupakan terjemanan dari reasonsing, meski istilah ini
juga bermakna menalar atau penalaran. Karena itu,
istilah aktivitas menalar dalam konteks pembelajaran
pada Kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah
banyak merujuk pada teori belajar asosiasi atau
pembelajaran asosiatif. Istilah asosiasi dalam
pembelajaran merujuk pada kemamuan
mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan
beragam peristiwa untuk kemudian memasukannya
menjadi penggalan memori. Selama mentransfer
peristiwa-peristiwa khusus ke otak, pengalaman
tersimpan dalam referensi dengan peristiwa lain.
Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di
memori otak berelasi dan berinteraksi dengan
pengalaman sebelumnya yang sudah tersedia. Proses itu
dikenal sebagai asosiasi atau menalar. Dari persepektif
psikologi, asosiasi merujuk pada koneksi antara entitas
konseptual atau mental sebagai hasil dari kesamaan
antara pikiran atau kedekatan dalam ruang dan waktu.
Menurut teori asosiasi, proses pembelajaran
pembelajaran akan berhasil secara efektif jika terjadi
interaksi langsung antara pendidik dengan peserta
didik. Pola ineraksi itu dilakukan melalui stimulus dan
respons (S-R).  Teori ini dikembangan kerdasarkan
hasil eksperimen Thorndike, yang kemudian dikenal
dengan teori asosiasi. Jadi, prinsip dasar proses
pembelajaran yang dianut oleh Thorndike adalah
asosiasi, yang juga dikenal dengan teori Stimulus-
Respon (S-R). Menurut Thorndike, proses
pembelajaran, lebih khusus lagi proses belajar peserta
didik terjadi secara perlahan atau inkremental/bertahap,
bukan secara tiba-tiba.

4. Mencoba

Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau
otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan
percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang
sesuai. Pada mata pelajaran IPA, misalnya, peserta
didik harus memahami konsep-konsep IPA dan
kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik
pun harus memiliki keterampilan proses untuk
mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar,
serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap
ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya sehari-hari. Aplikasi metode eksperimen
atau mencoba dimaksudkan untuk mengembangkan
berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan,
dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata
untuk ini adalah: (1) menentukan tema atau topik sesuai
dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum;
(2) mempelajari cara-cara penggunaan alat dan bahan
yang tersedia dan harus disediakan; (3)mempelajari
dasar teoritis yang relevan dan hasil-hasil eksperimen
sebelumnya; (4) melakukan dan mengamati percobaan;
(5) mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis, dan
menyajikan data;(6) menarik simpulan atas hasil
percobaan; dan (7)membuat laporan dan
mengkomunikasikan hasil percobaan.Agar pelaksanaan
percobaan dapat berjalan lancar maka: (1) Guru
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hendaknya merumuskan tujuan eksperimen yanga akan
dilaksanakan murid (2) Guru bersama murid
mempersiapkan perlengkapan yang dipergunakan (3)
Perlu memperhitungkan tempat dan waktu (4) Guru
menyediakan kertas kerja untuk pengarahan kegiatan
murid (5) Guru membicarakan masalah yanga akan
yang akan dijadikan eksperimen (6) Membagi kertas
kerja kepada murid (7) Murid melaksanakan
eksperimen dengan bimbingan guru, dan (8) Guru
mengumpulkan hasil kerja murid dan mengevaluasinya,
bila dianggap perlu didiskusikan secara klasikal.

5. Membuat Jejaring (Mengkomunikasi)

Untuk memberikan pengalaman belajar membuat
jejaring (mengkomunikasi), maka siswaa diajak untuk
melakukan kegiatan belajar berupa menyampaikan hasil
pengamatan yang telah dilakukannya, kesimpulan yang
diperolehnya berdasarkan hasil analisis, dilakukan baik
secara lisan, tertulis, atau cara-cara dan media lainnya.
Ini dimaksudkan agar siswa mempunyai kesempatan
untuk mengembangkan kompetensinya yang meliputi
pengembangan sikap jujur, teliti, toleransi, berpikir
secara sistematis, mengutarakan pendapat dengan cara
yang singkat dan jelas, hingga berkemampuan
berbahasa secara baik dan benar.

Untuk menghasilkan insan yang kreatif, sistem
penilaian pembelajaran dalam Kurikulum 2013
mendukung pendapat Sharp, C., (2004), Developing
young children’s creativity, what can we learn from
research?, yaitu Guru dapat membuat peserta didik
berani berperilaku kreatif melalui (Kemdikbud, 2012):
1. Tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban

tertentu yang benar (banyak/semua jawaban benar),
2. Mentolerir jawaban yang nyeleneh,
3. Menekankan pada proses bukan hanya hasil saja,

memberanikan peserta didik untuk mencoba, untuk
menentukan sendiri yang kurang jelas/lengkap
informasinya, untuk memiliki interpretasi sendiri
terkait dengan pengetahuan atau kejadian yang
diamatinya

4. Memberikan keseimbangan antara yang terstruktur
dan yang spontan/ekspresif

Oleh karena itu, Kurikulum 2013 menggunakan standar
penilaian yang mencakup pertanyaan yang tidak
memiliki jawaban tunggal, memberi nilai bagi jawaban
nyeleneh, menilai proses pengerjaannya bukan hanya
hasilnya, penilaian spontanitas/ekspresif, dll.

Pengembangan Kurikulum 2013 ditekankan pada
penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola
kurikulum, pendalaman dan perluasan materi,
penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban
belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang
diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Pengembangan
kurikulum penting dilaksanakan sejalan dengan
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya
serta perubahan masyarakat pada tataran lokal,
nasional, regional, dan global. Berbagai kemajuan dan
perubahan itu melahirkan tantangan internal dan
eksternal di bidang pendidikan pendidikan. Oleh karena
itu, implementasi Kurikulum 2013 merupakan langkah

strategis dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan
masyarakat Indonesia di masa depan.

Menurut Muhammad Nuh (Kemdikbud, 2013),
Pengembangan Kurikulum 2013 dilaksanakan atas
dasar beberapa prinsip utama. Pertama, standar
kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Kedua,
standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan
melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran.
Ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi
terhadap pembentukan sikap, keteram-pilan, dan
pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran
diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima,
semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti.
Keenam, keselarasan tuntutan kompetensi lulusan, isi,
proses pembelajaran, dan penilaian. Penerapan prinsip-
prinsip ini menjadi sangat penting dalam mewujudkan
keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Secara
teoretik keberhasilan suatu kurikulum secara utuh
memerlukan proses panjang, mulai dari kajian dan
kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang
pendidikan, pengembangan desain kurikulum,
penyiapan dan penugasan pendidik dan tenaga
kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana,
penyiapan tata kelola pelaksanaan kurikulum,
pembelajaran, dan penilaian.

Untuk mengawal implementasi Kurikulum 2013
untuk tingkat SMP, pemerintah telah menerbitkan
berbagai peraturan diantaranya adalah: 1)  Peraturan
Pemerintah (PP) No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
PP No 19  Tahun 2005 terkait SNP; 2) Permendikbud
No. 54 Tahun 2013 tentang SKL; 3) Permendikbud No.
64 Tahun 2013 tentang Standar Isi, 4) Permendikbud
No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses yang telah
diregulasi dengan Permendikbud No 103 Tahun 2014;
5) Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar
Penilaian yang telah diregulasi dengan Permendikbud
No. 104 Tahun 2014; 6) Permendikbud No. 68 Tahun
2013 tentang KD dan Struktur Kurikulum SMP-MTs
yang telah diregulasi dengan Permendikbud No.58
Tahun 2014. Peraturan-peraturan tersebut harus
mendapatkan perhatian dari pihak-pihak terkait
terutama para guru dalam mengimplementasikan
Kurikulum 2013.

Saat ini Kurikulum 2013, sudah memasuki tahap
pelaksanaan seluruh Indonesia. Langkah awal yang
telah dilakukan adalah penyediaan dan pendistribusian
Buku Guru dan Buku Siswa, Pendidikan dan Pelatihan
dalam rangka pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada
seluruh unsur pendidikan, terutama pendidik dan tenaga
kependidikan di sekolah serta unsur-unsur lain yang
terlibat langsung dalam proses pendidikan agar
memiliki pemahaman yang sama.

Setelah implementasi Kurikulum 2013 berjalan
selama satu semester (semester gasal tahun pelajaran
2014-2015) dan telah berjalan tiga semester bagi
sekolah-sekolah sasaran (yang telah dimulai semester
gasal 2013-2014), diperlukan pemantauan untuk
mengetahui kesiapan dan kelayakan implementasi
Kurikulum 2013 oleh pihak-pihak terkait (Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas). Tujuan pemantauan adalah
untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh
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pihak-pihak terkait terutama para guru dalam
mengimplementasikan Kurikulum 2013 dan upaya
memberikan pendampingan dalam mengatasinya.
Terkait dengan pemantauan dan pendampingan
implementasi Kurikulum 2013 tersebut, penulis
berkesempatan sebagai petugas pemantau, evaluator,
dan pendamping di Kabupaten Bangkalan, sehingga
berkesempatan pula menjaring data-data yang
sebagiannya dapat digunakan dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
bagaimana proses pembelajaran dengan pendekatan
saintifik dalam penerapan Kurikulum 2013 oleh guru-
guru SMP pada semester gasal tahun pelajaran 2014-
2015 di Kabupaten Bangkalan yang meliputi:
1. Pandangan Guru terhadap proses pelatihan dalam

mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum 2013
2. Pemahaman Guru terhadap proses pembelajaran

dengan pendekatan saintifik dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013

3. Kemampuan Guru terhadap proses pembelajaran
dengan pendekatan saintifik dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013

4. Kendala yang dihadapi Guru dan tindak lanjutnya
dalam pelaksanaan Kurikulum 2013

Hasil yang diperoleh dalam penelitian diharapkan
dapat menjadi rujukan bagi pihak-pihak terkait (Guru,
Kepala Sekolah, dan Pengawas) SMP dalam
menerapkan Kurikulum 2013.

METODE

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian
survei yaitu penelitian yang digunakan untuk
mengumpulkan data atau informasi tentang populasi
yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif
kecil (Sukmadinata, 2012). Langkah penelitian survei
yang dilakukan dimodifikasi dari Neuman and
Lawrence. (2006) adalah sebagai berikut:
1. menentukan teknik penjaringan data, membuat

pertanyaan-pertanyaan, dan menentukan kategori
responden,.

2. menyiapkan instrumen survei.
3. menentukan sasaran populasi responden yang akan

di survei, membuat kerangka sampel survei, dan
memilih sampel.

4. menentukan lokasi responden, melakukan
wawancara (interview), dan mengumpulkan data
dengan angket.

5. Memilah dan mengelompokkan data, mengecek
ulang data yang telah diperoleh, dan membuat
analisis.

6. menjabarkan hasil penelitian untuk mendapatkan
kesimpulan.

Survei dalam penelitian yang dilakukan adalah
untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran
dengan pendekatan saintifik dalam penerapan
Kurikulum 2013 oleh guru-guru SMP di Kabupaten
Bangkalan. Dalam penelitian ini menggunakan 27
orang responden berasal dari 9 mapel yang berbeda dan
3 sekolah yang berbeda di Kota bangkalan:

Sampel sasaran penelitian adalah 27 orang guru
SMP dari 9 mapel dan 3 sekolah yang berbeda di
Kabupaten Bangkalan yang ditetapkan secara purposif
random sampling. Penetapan sekolah sampel ditentukan
oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
Dalam penelitian ini, populasi sasaran adalah seluruh
guru SMP di Kabupaten Bangkalan.

Teknik penjaringan dan pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi :
1. Teknik angket atau kuesioner (questionnaire) yaitu

teknik pengumpulan data secara tidak langsung
dengan menggunakan angket yang berupa
pertanyaan dan pernyataan yang harus dijawab atau
direspon responden. Angket berupa pertanyaan dan
pernyataan terkait pelaksanaan Kurikulum 2013
yang meliputi: 1) Pandangan Guru terhadap proses
pelatihan dalam mempersiapkan pelaksanaan
Kurikulum 2013; 2) Pemahaman Guru terhadap
proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik
dalam pelaksanaan Kurikulum 2013; 3)
Kemampuan Guru terhadap proses pembelajaran
dengan pendekatan saintifik dalam pelaksanaan
Kurikulum 2013

2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan
data dengan melakukan tatap muka dengan
responden secara individu maupun kelompok.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk
melengkapi dan memperbaiki data yang diperoleh
dari teknik angket. Serta untuk mengetahui kendala
yang dihadapi Guru dan tindak lanjutnya dalam
pelaksanaan  Kurikulum 2013

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang
digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar
pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,
dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis,
sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi, 2002).
Dengan melihat teknik pengambilan data yang telah
ditetapkan, instrumen penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah meliputi:
1. Instrumen pandangan Guru terhadap proses

pelatihan dalam mempersiapkan pelaksanaan
Kurikulum 2013

2. Instrumen pemahaman Guru terhadap proses
pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam
pelaksanaan Kurikulum 2013

3. Instrumen kemampuan Guru terhadap proses
pembelajaran dengan pendekatan saintifik dalam
pelaksanaan Kurikulum 2013

4. Instrumen kendala yang dihadapi Guru dan
tindaklanjutnya dalam pelaksanaan  Kurikulum
2013

Instrumen yang digunakan terdiri dari indikator yang
dinilai dan pandangan guru yang berupa nilai dengan
skala 1 sampai 4 yang disertai rubrik penilaian. Nilai
rata-rata kemudian dikonversi manjadi kategori dengan
kriteria:
Baik : 3 sampai 4
Cukup : 2 sampai 3
Kurang : 1 sampai 2

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah statistik deskriptif. Data yang bersifat kuantitatif
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diolah dengan statistik yang sesuai, sedangkan data
yang bersifat kualitatif diolah secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Guru terhadap proses pelatihan
dalam mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum
2013

Guru adalah faktor penentu dalam berhasil tidaknya
suatu pembelajaran. Sebagus apapun kurikulum yang
dibuat, jika tidak disertai dengan kemampuan Guru
yang memadai, maka kurilum tersebut menjadi tidak
berarti. Oleh karena itu, kesamaan pandang Guru
terhadap konsep Kurikulum 2013 menjadi sangatlah
penting.

Setelah dilakukan pemilahan dan pengelompokan
data dari angket,  dapat disajikan pandangan guru
terhadap pelatihan dalam mempersiapkan pelaksanaan
kurikulum 2013 sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Pandangan Guru terhadap proses
pelatihan

No Indikator Kategori
1. Materi pelatihan

- Konsep Kurikulum 2013 Kurang
- Tujuan Kurikulum 2013 Kurang
- Pendekatan saintifik Kurang
- Pembelajaran tematik Kurang
- Pemahaman pendekatan kontekstual Kurang
- Pemahaman pembelajaran berbasis

projek
Kurang

- Pemahaman berbasis penemuan Kurang
- Penilaian otentik Kurang

2 Sarana Penunjang pelatihan
- Ketersediaan buku Cukup
- Penggunaan alat peraga yang relevan Cukup

3 Pemahaman materi pelatihan
- Pemahaman konsep Kurikulum 2013 Kurang
- Pemahaman tujuan Kurikulum 2013 Kurang
- Pemahaman proses pembelajaran Kurang
- Pemahaman pendekatan saintifik Kurang
- Pemahaman pembelajaran tematik Kurang
- Pemahaman pendekatan kontekstual Kurang
- Pemahaman pembelajaran berbasis

projek
Kurang

- Pemahaman pembelajaran berbasis
penemuan

Kurang

- Pemahaman penilaian otentik Kurang

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa
pandangan Guru terhadap proses pelatihan dalam
mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak
memuaskan (kurang) pada semua indikator yang
ditanyakan. Beberapa pernyataan mereka (dari hasil
wawancara) yang menunjukkan kekurangannya
diantaranya adalah:
- Penyampaian materi tidak jelas dan sulit dipahami
- Nara sumber yang menyajikan kurang menguasai

materi
- Nara sumber kurang kompeten karena hanya berasal

dari teman sejawat yang dipersiapkan secara
terburu-buru dengan mengkloning teman sejawat
yang berasal dari sekolah-sekolah sasaran yang telah
dilatih sebagai pelatih oleh P4TK atau LPMP .

Meskipun masih banyak kekurangan, namun secara
umum para guru berpandangan bahwa pelatihan dalam

mempersiapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 cukup
membantu Guru dalam mempersiapkan pelaksanaan
pembelajaran yang sesuai setidaknya telah menambah
wawasan. Oleh karena itu pelatihan dan pendampingan
perlu ditindak lanjuti namun harus dengan nara sumber
yang kompeten di bidangnya.

2. Pemahaman Guru terhadap proses
pembelajaran dengan pendekatan saintifik
dalam pelaksanaan Kurikulum 2013

Keberhasilan proses pembelajaran dalam
pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak terlepas dari
bagaimana Guru dapat mengubah pola pikir dari
pembelajaran yang berpusat pada Guru (teacher
centered) ke pembelajaran yang berpusat pada siswa
(student centered). Di samping itu juga pemahaman
Guru terhadap pendekatan utama yaitu pendekatan
saintifik dan pemahaman Guru terhadap penilaian
otentik.  Pemahaman terhadap ke dua hal tersebut akan
memudahkan penerapan Kurikulum 2013.

Setelah dilakukan pemilahan dan pengelompokan
data dari angket, dapat disajikan pemahaman Guru
terhadap proses pembelajaran dengan pendekatan
saintifik dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 adalah
sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Pemahaman Guru terhadap proses
pembelajaran dengan pendekatan saintifik

No Indikator Kategori
1 Penguasaan mapel

- Penguasaan materi pelajaran Baik
- Penggunaan sumber belajar

selain buku teks
Baik

- Pemahaman integrasi muatan
lokal

Baik

2 Penguasaan proses pembelajaran
pada mapel
- Pemahaman pendekatan saintifik Kurang
- Pemahaman pembelajaran

tematik
Kurang

- Pemahaman pendekatan
kontekstual

Kurang

- Pemahaman pembelajaran
berbasis projek

Kurang

- Pemahaman pembelajaran
berbasis penemuan

Kurang

- Pemahaman penilaian otentik Kurang

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa secara
umum para Guru belum sepenuhnya memahami proses
pembelajaran yang sesuai dengan  Kurikulum 2013,
terutama pemahaman tentang pembelajaran yang
berpusat pada siswa (student centered) dan pendekatan
pembelajaran yang sesuai (saintifik). Kenyataan
tersebut dapat dimaklumi karena selama ini para Guru
terbiasa menggunakan pembelajaran yang berpusat
pada Guru (teacher centered) dan Guru masih dominan
dalam pembelajaran.. Beberapa pernyataan mereka
para Guru (dari hasil wawancara) menunjukkan
kesulitannya dalam menerapkan ke dalam mapel
meliputi:
- Pendekatan saintifik
- Pembelajaran tematik
- Pendekatan kontekstual
- Pembelajaran berbasis projek
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- Pembelajaran berbasis penemuan
- Penilaian otentik

Meskipun sebelum pelaksanaan Kurikulum 2013
para Guru telah diberikan pelatihan dan selama
pelaksanaan Kurikulum 2013 juga diberi
pendampingan, tapi para Guru tersebut masih merasa
belum mampu memahami secara maksimal proses
pembelajaran dan penilaian pembelajaran sesuai
Kurikulum 2013. Kesulitan dalam memahami
pendekatan saintifik dan penilaian otentik terutama
dialami oleh para Guru mapel bukan sains.

3. Kemampuan Guru terhadap proses
pembelajaran dengan pendekatan saintifik
dalam pelaksanaan Kurikulum 2013

Setelah dilakukan pemilahan dan pengelompokan
data dari angket, dapat diketahui kemampuan Guru
terhadap proses pembelajaran dengan pendekatan
saintifik dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 sebagai
berikut (Tabel 3):

Tabel 3. Kemampuan Guru terhadap pelaksanan
proses pembelajaran

No Indikator Kategori
1. Pemahaman kompetensi

- Pemahaman SKL Cukup
- Pemahaman KI Cukup
- Pemahaman KD Cukup

2 Perumusan indikatordan tujuan
- Sesuai KD Kurang
- Kata kerja operasional Kurang
- Mencakup semua ranah Kurang

3 Pendekatan saintifik
- Menerapkan proses mengamati Kurang
- Menerapkan proses menanya Kurang
- Menerapkan proses menalar Kurang
- Menerapkan proses mencoba Kurang
- Menerapkan proses

mengkomunikasi
Kurang

4 Materi Ajar
- Sesuai tujuan Cukup
- Memuat materi pengayaan Kurang
- Memuat materi remidi Kurang

5 Sumber Belajar
- Menggunakan buku teks

pemerintah
Kurang

- Menelusuri materi lewat TI
&perpus

Kurang

6 Media Pembelajaran
- Menggunakan media bervariasi Cukup
- Mengacu pendekatan saintifik Kurang
- Sesuai karakteristik siswa Kurang

7 Kegiatan Pembelajaran
- Kegiatan pendahuluan mencakup

apersepsi & penyampaian tujuan
Baik

- Kegiatan inti mencakup metode
saintifik

Cukup

- Kegiatan penutup mencakup
pengayaan dan remidi

Cukup

- Perimbangan aspek sikap,
pengetahuan, dan
keterampilandan

Cukup

8 Penilaian
- Kesesuaian dengan penilaian

otentik
Kurang

- Kesesuaian dengan indikator Kurang
- Kesesuaian pedoman penskoran Kurang
- Kesesuaian rubrik penilaian Kurang

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa secara
umum para Guru masih belum dapat melaksanakan
proses pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013
secara maksimal. Masih ada beberapa unsur dalam
pembelajaran yang belum dikembangkan sesuai standar
proses yang ditetapkan. Penyebab utama belum
maksimalnya pelaksanaan pembelajaran sesuai
Kurikulum 2013 adalah belum maksimalnya
pemahaman para Guru terkait proses pembelajaran
yang sesuai Permendikbud No 65 tahun 2013 tentang
Standar Proses yang telah diregulasi dengan
Permendikbud No. 103 tahun 2014, di samping
kurangnya infrastruktur yang mendukung keberhasilan
implementasi Kurikulum 2013 tersebut. Di samping itu,
para Guru juga masih belum dapat melaksanakan
penilaian pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013
secara maksimal. Masih ada beberapa unsur dalam
penilaian pembelajaran yang belum sesuai standar
penilaian yang ditetapkan. Penyebab utama belum
maksimalnya pelaksanaan penilaian pembelajaran
sesuai Kurikulum 2013 adalah belum maksimalnya
pemahaman para Guru terkait penilaian pembelajaran
yang sesuai Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian yang telah diregulasi dengan
Permendikbud No 104 tahun 2014, di samping
kurangnya infrastruktur yang mendukung keberhasilan
implementasi Kurikulum 2013 tersebut.

4. Kendala yang dihadapi Guru dan tindak
lanjutnya dalam pelaksanaan  Kurikulum 2013

Berdasrkan hasil wawancara dengan para
responden, beberapa kendala utama yang dihadapi para
Guru dalam melaksanakan Kurikulum 2013 diantaranya
adalah:
- Belum tersedia buku siswa untuk semua mapel

sampai hampir berakhirnya semester gasal tahun
pelajaran 2014-2015.

- Guru yang bukan berlatar belakang sains/IPA sangat
kesulitan dalam memahami dan menerapkan
pendekatan saintifik, pendekatan kontekstual,
pembelajaran berbasis projek dan pembelajaran
berbasis penemuan.

- Guru mengalami kesulitan dalam memahami dan
menerapkan penilaian otentik. Mereka juga
kesulitan dalam menerapkan penilaian sikap dan
keterampilan yang sesuai Kurikulum 2013.

- Guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan
instrumen penilaian yang tepat beserta rubriknya,
terutama untuk penilaian sikap dan keterampilan

Menurut Permendikbud No. 68 th 2013 tentang
Kurikulum SMP-MTs yang diregulasi dengan
Permendikbud No. 58 tahun 2014, Kurikulum 2013
dikembangkan dengan penyempurnaan pola pikir
sebagai berikut:
1. pola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi

pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta
didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap materi
yang dipelajari untuk memiliki kompetensi yang
sama;

2. pola pembelajaran satu arah (interaksi guru-peserta
didik) menjadi pembelajaran interaktif (interaktif
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guru - peserta didik – masyarakat - lingkungan
alam, sumber/media lainnya);

3. pola pembelajaran terisolasi menjadi pembelajaran
secara jejaring (peserta didik dapat menimba ilmu
dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat
dihubungi serta diperoleh melalui internet);

4. pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif-
mencari (pembelajaran siswa aktif mencari semakin
diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan
sains);

5. pola belajar sendiri menjadi belajar kelompok
(berbasis tim);

6. pola pembelajaran alat tunggal menjadi
pembelajaran berbasis alat multimedia;

7. pola pembelajaran berbasis massal menjadi
kebutuhan pelanggan (users) dengan memperkuat
pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap
peserta didik;

8. pola pembelajaran ilmu pengetahuan tunggal
(monodiscipline) menjadi pembelajaran ilmu
pengetahuan jamak (multidisciplines); dan

9. pola pembelajaran pasif menjadi pembelajaran
kritis.

Terkait dengan pola pikir di atas, maka guru harus
berusaha memperbaiki  pola pikir lama yang tidak
sesuai dengan Kurikulum 2013. Bagaimanapun Guru
adalah pihak yang paling menentukan dalam
keberhasilan implementasi Kurikulum 2013.

Menurut Permendikbud No, 65 th 2013  tentang
Standar Proses yang telah diregulasi dengan
Permendikbud No 103 Tahun 2014, Proses
Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif,
serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,
minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta
didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan
perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian
kompetensi lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi
Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran
yang digunakan:
1. dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik

mencari tahu;
2. dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar

menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar;
3. dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai

penguatan penggunaan pendekatan ilmiah;
4. dari pembelajaran berbasis konten menuju

pembelajaran berbasis kompetensi;
5. dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran

terpadu;
6. dari pembelajaran yang menekankan jawaban

tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang
kebenarannya multi dimensi;

7. dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan
aplikatif;

8. peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan
fisikal (hardskills) dan keterampilan mental
(softskills);

9. pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan
dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar
sepanjanghayat;

10.pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan
member keteladanan (ing ngarso sung tulodo),
membangun kemauan (ing madyo mangun karso),
dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam
proses pembelajaran (tut wuri handayani);

11.pembelajaranyang berlangsung di rumah, di sekolah,
dan di masyarakat;

12.pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa
saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di
mana saja adalah kelas.

13.Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pembelajaran; dan

14.Pengakuan atas perbedaan individual dan latar
belakang budaya peserta didik.

Terkait dengan prinsip-prinsip pembelajaran di atas,
perlu dikembangkan pembelajaran yang memenuhi
standar proses yang mencakup perencanaan proses
pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,
penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses
pembelajaran.

Menurut Permendikbud No. 66 th 2013 tentang
Standar Penilaian, disebutkan bahwa  Standar Penilaian
Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dam
pembelajaran peserta didik. Penilaian pendidikan
sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik
mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian
berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat
kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian
nasional, dan ujian sekolah/ madrasah. Pendekatan
penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan
criteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian
kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan
minimal (KKM). KKM merupakan criteria ketuntasan
belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan
dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi
Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan
karakteristik peserta didik. Beberapa hal penting terkait
penilaian dalam Kurikulum 2013 yaitu:
1. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat
digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap
peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.
Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup
materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi
muatan/kompetensi program, dan proses.

2. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap
melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman
sejawat”(peer evaluation) oleh peserta didik dan
jurnal.

3. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui
tes tulis, tes lisan, dan penugasan.

4. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui
penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut
peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi
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tertentu dengan menggunakan tes praktik, projek,
dan penilaian portofolio.

5. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan: 1)
substansi yang merepresentasikan kompetensi yang
dinilai; 2) konstruksi yang memenuhi persyaratan
teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang
digunakan; dan 3) penggunaan bahasa yang baik
dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

Kurikulum 2013 mengandung pemikiran-pemikiran
untuk melakukan terobosan agar praktik pembelajaran
di sekolah lebih baik yaitu mengembangkan potensi
siswa secara maksimal dengan pembelajaran yang
berpusat pada siswa. Usaha pemerintah dengan segenap
daya dan dana tersebut perlu mendapatkan apresiasi
semua pihak yang berkepentingan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP,
yang telah memberikan tugas kepada penulis untuk
melakukan monitoring dan evaluasi Kurikulum 2013 di
Kabupaten Bangkalan sehingga mendapatkan data yang
dapat digunakan penulis untuk penelitian ini.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian proses pembelajaran dengan
pendekatan saintifik dalam penerapan Kurikulum 2013
di Kabupaten Bangkalan, dapat disimpulkan:
1. Guru memandang bahwa pelatihan  dalam memper-

siapkan pelaksanaan Kurikulum 2013 tidak
memuaskan (kurang),

2. Guru belum sepenuhnya memahami proses
pembelajaran yang sesuai dengan  Kurikulum 2013,
terutama pemahaman tentang pembelajaran yang
berpusat pada siswa (student centered) dan
pendekatan pembelajaran yang sesuai (saintifik).

3. Guru masih belum dapat melaksanakan proses
pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013
(pendekatan saintifik). Masih ada beberapa unsur
dalam pembelajaran yang belum dikembangkan
sesuai standar proses yang ditetapkan. Di samping
itu, Guru juga masih belum dapat melaksanakan
penilaian pembelajaran yang sesuai Kurikulum 2013
(penilaian otentik). Masih ada beberapa unsur dalam
penilaian pembelajaran yang belum sesuai standar
penilaian yang ditetapkan.

4. Kendala utama yang dihadapi para Guru diantaranya
adalah: belum tersedia buku siswa, para guru yang
bukan berlatar belakang sains/IPA sangat kesulitan
dalam memahami dan menerapkan pendekatan
saintifik, mengalami kesulitan dalam memahami
dan menerapkan penilaian otentik, mengembangkan
instrumen penilaian dan rubriknya.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan terkait pelaksanaan
Kurikulum 2013 adalah lebih meningkatkan kegiatan
pendampingan Kurikulum 2013 kepada para Guru dan
lebih mengintensifkan kegiatan MGMP. Di samping itu,
kemampuan para Guru Pendamping Kurikulum  2013
perlu ditingkatkan dengan pelatihan-pelatihan lanjutan.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh intrumen pendeteksi persepsi siswa pada struktur atom
yang memenuhi syarat validitas, reliabilitas, dan kelugasan dalam bahasa. Validitas yang
dipersyaratkan meliputi validitas konstruksi, validitas isi, validitas psikometrik, dan validitas
prediktif, serta menggunakan bahasa yang sederhana (lugas). Intrumen ini dikembangkan mengikuti
tahapan: (1) pengembangan spesifikasi tes, (2) penulisan soal, (3) penelaahan soal, (4) perakitan soal
(untuk keperluan uji coba), (5) uji coba tes, (6) analisis butir soal, dan (7) seleksi dan perakitan soal.
Variabel dalam penelitian ini antara lain: validitas konstruk, validitas isi, kelugasan kalimat dan tata
tulis, validitas psikometrik (validitas butir, indeks kesukaran, daya beda, dan reliabilitas), dan
validitas prediktif. Untuk mendapatkan variabel prediktif dibutuhkan variabel lain yang dibedakan
atas variabel prediktor dan variabel kriterium. Variabel prediktor terdiri atas kemampuan persepsi
pada struktur atom dan sebagai variabel kriterium adalah jumlah miskonsepsi siswa pada konsep-
konsep struktur atom. Subyek penelitian untuk validitas isi, konstruk dan kelugasan bahasa adalah
para ahli di bidang yang relevan dengan produk instrumen yang dikembangkan,  yang dalam
penelitian ini adalah 4 (empat) orang dosen kimia untuk instrumen yang di dalamnya memuat konsep-
konsep kimia. Subjek penelitian untuk validitas psikometrik dan validitas prediktif adalah 40 orang
siswa kelas XI SMA Sumberrejo, kabupaten Bojonegoro. Uji keterhubungan data ukur atribut
persepsi terhadap data ukur jumlah miskonsepsi yang dialami siswa dilakukan secara diskriptif
menggunakan analisis diagramatis dan secara inferensial menggunakan uji X2. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa intrumen pendeteksi persepsi siswa telah memenuhi validitas logis (validitas
konstruksi, validitas isi, dan kebahasaan), validitas psikometrik, reliabilitas, dan validitas prediktif.

Kata-kata Kunci: persepsi, validitas, reliabilitas

Abstract

This study aimed to obtain students' perceptions detection instruments on the atomic structure of
eligible on validity, reliability, and clarity in the language. The required of validity include:
construction, content, psychometric, and predictive validity, and use simple language
(straightforward). This instrument was developed following stages: (1) the development of
specifications test, (2) writing a matter, (3) a review a matter, (4) assembly a matter (for testing
purposes), (5) the trial tests, (6) items analysis, and (7) the selection and assembly matter. The
variables in this study include: construct, content, clarity of sentences and grammar, psychometric
(item validity, difficulty index, different power, and reliability), and predictive validity. To getting the
predictive variables are needed another variable that distinguished the predictor variables and the
criterion variable. Predictor variables consist of the ability of perception on the structure of atoms
and the criterion variable is the number of misconceptions students on the concepts of atomic
structure. The subject of research for content validity, construct and directness languages are experts
in relevant fields to the product of developed instrument, who are 4 (four) chemistry lecturer for
instruments which is includes chemistry concepts. The subject of research for psychometric and
predictive validity is 40 students of class XI Sumberrejo, Bojonegoro. Connectivity test measuring
perceptual attributes of the number of misconceptions experienced by students is done using
descriptive of diagrammatic and inferential analysis used X2 test. The results showed that students'
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perceptions detection instruments was feasible on validity (construction, content, and linguistic),
psychometric, reliability, and predictive validity.

Keywords: perception, validity, and reliability.

PENDAHULUAN
Kemampuan mempersepsi adalah salah satu

atribut model mental yang dimiliki siswa (Veer dan
Melguizo di dalam Laliyo, 2011). Model mental yang
dimiliki siswa mempengaruhi konsepsinya (Domin,
2000; Wang, 2007). Persepsi siswa tentang atom akan
mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan
siswa memahami konsep-konsep pada struktur atom.
Konsep-konsep dalam struktur atom yang seharusnya
dipahami dengan model mental kuantum (model Q)
akan gagal dipahami oleh siswa yang memiliki model
mental yang lain, misalnya model mental Bohr (model
B). Siswa yang memiliki model mental B umumnya
mengalami miskonsepsi saat memahami konsep-konsep
dalam struktur atom yang memerlukan model mental Q
untuk memahaminya.

Konsep-konsep pada kajian struktur atom tergolong
konsep yang sering dipahami miskonsepsi oleh sejumlah
besar siswa (Park, 2006; Foliaki, 2005; Al-Balushi,
2012; MacKinnon, 2013). Topik struktur atom
merupakan salah satu topik kimia yang kaya dengan
entitas abstrak, sehingga berpeluang besar dipahami
miskonsepsi oleh siswa. Perbaikan siswa miskonsepsi
adalah upaya urgen, karena jika tidak dilakukan siswa
akan mengalami kesulitan-kesulitan lanjutan, seperti
kegagalan memahami konsep yang lain, serta
memperoleh kebermaknaan dalam belajar (Dahar,
2011). Upaya perbaikan miskonsepsi siswa telah banyak
dilakukan peneliti. Suyono dkk. (2013) juga telah
melakukan perbaikan miskonsepsi siswa SMA pada
sejumlah konsep kimia melalui program remedial
teaching berbasis strategi conseptual change. Penelitian
ini dilakukan dengan sasaran siswa dari 6 (enam) SMA
Negeri yang masing-masing mewakili kota/kabupaten
Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Bojonegoro, Jombang, dan
Sumenep. Program remedial teaching yang
dilaksanakan secara klasikal ini masih belum
memberikan hasil yang maksimal karena belum
memberikan perhatian kepada karakteristik individual
siswa yang mengalami miskonsepsi. Penelitian yang
dilakukan Suyono dkk. (2014) menemukan sejumlah
siswa yang mengalami miskonsepsi kimia resisten.
Siswa dinyatakan mengalami miskonsepsi resisten
adalah siswa miskonsepsi setelah mengikuti
pembelajaran preventif dan juga setelah mengikuti
pembelajaran remediasi.

Perbaikan miskonsepsi nampaknya harus
memberikan perhatikan kepada karakteristik individual,
salah satunya adalah model mental yang dimiliki siswa
(Bao & Redish, 2001). Seperti telah disebutkan

sebelumnya, salah satu atribut model mental adalah
kemampuan siswa mempersepsi. Perbaikan
miskonsepsi siswa nampaknya perlu dicoba dengan
memberi perhatian kepada karakteristik siswa berbasis
kepada kemampuan mempersepsi. Terdapat
argumentasi baik secara teoretis maupun empiris yang
membuktikan adanya keterhubungan antara
kemampuan siswa mempersepsi dan peluang
mengalami miskonsepsi.

Berdasarkan definisi Ling & Catling (2012),
Suharnan (2005), dan Levine & Shefner (2000) dapat
dipahami bahwa persepsi dapat diartikan sebagai
interpretasi seseorang terhadap suatu informasi
berdasarkan pemahamannya atas suatu objek. Dengan
demikian sangat dimungkinkan terjadi persepsi yang
berbeda-beda atas suatu objek yang sama, tergantung
pada tingkat pemahaman dan interpretasi masing-
masing individu terhadap objek tersebut. Ilmu kimia
melibatkan banyak konsep-konsep abstrak dan
kompleks, sehingga diperlukan penjelasan
menggunakan model. Ketika siswa belajar konsep
atom, molekul dan ikatan kimia sangat diperlukan
penjelasan menggunakan model. Kemampuan siswa
mempersepsi suatu model dengan benar memainkan
peran penting dalam belajar konsep atom, molekul dan
ikatan kimia. Sangat dimungkinkan terjadi persepsi
yang berbeda-beda atas konsep atom, tergantung pada
tingkat persepsi masing-masing siswa terhadap objek
atom. Prediksi ini ternyata didukung oleh hasil-hasil
penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian terdahulu
menemukan siswa sering salah menafsirkan apa yang
direpresentasi oleh model yang digunakan dalam
pembelajaran (Harrison &Treagust, 1993; Lajium,
2013; Coll et al, 2005; Coll & Lajium, 2011;
Chittleborough & Treagust, 2007; dan MacKinnon,
2013).

Lebih lanjut Al-Balushi (2011) mengemukakan,
persepsi yang keliru itu dapat mendorong miskonsepsi.
Berhubungan dengan penggunaan model dalam
menjelaskan konsep, Chittleborough danTreagust
(2007) menyatakan bahwa miskonsepsi terjadi karena
siswa menganggap model sebagai “salinan” objek yang
sebenarnya.

Miskonsepsi pada siswa dapat terjadi karena
siswa memberikan persepsi berbeda atas suatu objek
atau atas suatu model dengan persepsi tarjet yang
adalah persepsi ilmuwan (Lien, 2013). Kozma dan
Russell (di dalam Chittleborough & Treagust, 2007)
membandingkan persepsi para ahli (ilmuwan) dengan
persepsi siswa pada berbagai representasi kimia, dan
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menyimpulkan bahwa siswa menggunakan hanya satu
bentuk representasi dan jarang dapat menggantinya ke
bentuk lain, sedangkan ahli merubahnya dengan
mudah. Siswa mengandalkan ciri-ciri yang dangkal,
misalnya garis, angka dan warna, untuk
mengklasifikasikan representasi, sedangkan ahli
menggunakan dasar ke arah pemaknaan atas garis,
angka, dan warna itu. Sejalan dengan pendapat itu,
MacKinnon (2013) menyatakan bahwa miskonsepsi
pada siswa terjadi karena siswa menggunakan analogi
yang berbeda dengan analogi yang dipraktikkan oleh
para ilmuwan saat menjelaskan hal-hal abstrak dalam
kimia. Itu terjadi karena guru tidak mengembangkan
keterampilan persepsi visual-spasial kepada siswanya.

Lebih jauh Al-Balushi (2011), Gilbert &
Osborne (1980), dan Harrison & Treagust (2000b)
menemukan bahwa siswa dari semua tingkatan
pendidikan berkecenderungan: (1) menyukai model
yang terlihat realistis dan sederhana meskipun model
yang dirujuknya itu keliru ketika digunakan untuk
memahami sebuah konsep dan (2) menggunakan model
belum sempurna walau telah diperkenalkan dengan
beberapa model yang merepresentasi sistem atau objek
yang sama, misal atom karena siswa berkayikan bahwa
hanya ada satu 'model benar' atau model terbaik yang
dapat dipelajari. Dicontohkan, pertama representasi
model Bohr seringkali masih digunakan oleh siswa
padahal seharusnya siswa menggunakan representasi
probabilistik model awan elektron untuk menjelaskan
fenomena terkait konsep tingkat energi Contoh kedua,
meskipun siswa mengetahui teori-teori atau model-
model ikatan kimia lain, siswa (bahkan mahasiswa
pascasarjana) lebih suka menggunakan model berbasis
aturan oktet meskipun ada keterbatasan untuk
menjelaskan ikatan kimia dalam ion, senyawa kovalen,
atau sistem logam (Coll & Treagust, 2001; Taber,
1998).

Seperti telah dinyatakan dalam alinea di atas
bahwa siswa seringkali menggunakan model yang
belum sempurna walau telah diperkenalkan dengan
beberapa model yang merepresentasi sistem atau objek
tertentu. Siswa satu dengan siswa yang lain tentu
memiliki tingkat persepsi yang berbeda terhadap
sebuah objek. Untuk dapat mengklasifikasi atau
mengkategori siswa ke dalam level-level persepsi
rendah, sedang, atau tinggi diperlukan data ukur
persepsi siswa. Untuk mendapatkan data ukur ini
diperlukan instrumen pendeteksi persepsi siswa yang
valid dan reliabel. Validitas yang harus dipenuhi
meliputi validitas konstruksi, validitas isi, validitas
psikometrik, dan validitas prediktif. Instrumen yang
baik harus memiliki daya ukur yang konsisten atau ajek
(reliabel). Instrumen yang memerlukan keterlibatan

siswa untuk membacanya harus menggunakan bahasa
yang sederhana (lugas) dan memiliki tingkat
keterbacaan yang baik.

Saat ini belum tersedia instrumen pendeteksi
persepsi siswa pada struktur atom yang telah memenuhi
syarat sebagaimana disebutkan pada alinea di atas.
Untuk itu penting untuk dikembangkan instrumen itu
melalui paradigma riset. Karena intrumen ini harus
divalidasi kemampuan prediksinya terhadap konsepsi
siswa pada struktur atom, maka bersamaan dengan
pengembangan instrumen pendeteksi persepsi siswa
juga dikembangkan intrumen pendeteksi konsepsi atau
miskonsepsi siswa. Masalah yang akan dijawab melalui
penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas instrumen
pendeteksi persepsi siswa yang dikembangkan?”
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah
untuk memperoleh intrumen pendeteksi persepsi siswa
pada struktur atom yang memenuhi syarat validitas,
reliabilitas, dan kelugasan dalam bahasa. Validitas yang
dipersyaratkan meliputi validitas konstruksi, validitas
isi, validitas psikometrik, dan validitas prediktif, serta
menggunakan bahasa yang sederhana (lugas).

Validasi konstruk ditujukan untuk mengetahui
kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar
(konstruk) pertanyaan dalam menggambarkan apa yang
hendak diukur. Untuk memenuhi validitas konstruk ini
terlebih dahulu harus didefinisikan atau diidentifikasi
ranah isi perilaku konstruk teoritis terkait dengan
atribut persepsi yang hendak diukur. Pekerjaan ini
ditempuh dengan strategi khusus yang disebut
eksplikasi konstruk (Supratiknya, 2014). Jadi,
eksplikasi konstruk terhadap suatu atribut psikologis
diawali dengan perumusan definisi konseptual atau
definisi teoritis atribut persepsi siswa. Rumusan
konseptual yang masih abstrak tersebut kemudian
dikonkritkan dengan cara merumuskan definisi
operasionalnya. Inti perumusan definisi operasional
adalah mengidentifikasi jenis-jenis tingkah laku yang
dipandang sebagai indikator keberadaan atribut
psikologis yang menjadi sasaran pengukuran. Dengan
demikian kisi-kisi (konstruksi) yang dihasilkan berisi
rancangan perilaku-perilaku khusus yang akan menjadi
dasar penyusunan soal. Artinya, penulisan butir-butir
soal dalam instrumen harus berpedoman pada kisi-kisi
yang telah dibuat. Produk tabel spesifikasi beserta butir
soal yang telah ditulis diberikan kepada expert untuk
ditelaah dan divalidasi. Inilah yang dalam penelitian ini
disebut dengan validitas konstruk. Instrumen dikatakan
memenuhi syarat validitas konstruk, jika butir-butir
pertanyaan yang membangun instrumen dinilai oleh
ahli dan dinyatakan telah menggambarkan apa yang
hendak diukur (Arikunto, 2002).
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Validitas isi (content validity) merupakan
validitas yang diperhitungkan melalui pengujian
terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. Dalam
penelitian ini validitas isi lebih diarahkan kepada
penilaian kebenaran isi atau kebenaran konsep-konsep
yang terkandung di dalam instrument. Cara yang
ditempuh untuk memperoleh data validitas ini adalah
didasarkan pada penilaian selintas mengenai substansi
isi alat ukur. Apabila substansi isi alat ukur telah
diketahui tidak mengandung fakta, konsep, prinsip yang
salah (miskonsepsi), maka dapat dikatakan validitas isi
telah terpenuhi. Selain kebenaran isi yang terkandung
di dalam soal, kalimat yang digunakan untuk
mengkomunikasikan pesan yang tersirat di dalam soal
harus sederhana dan mudah dipahami (lugas).

Instrumen pengukur atribut persepsi, selain
harus memenuhi syarat validitas konstruk dan isi harus
juga memenuhi syarat validitas psikometrik.Validitas
psikometrik dibedakan atas validitas psikometrik secara
individual (per butir) dan validitas psikometrik
keseluruhan item sebagai kesatuan tes yang meliputi
reliabilitas, validitas, dan daya diskriminasinya
(Supratiknya, 2014). Validitas psikometrik ditetapkan
melalui uji coba instrumen pada sasaran terbatas.
Langkah ini oleh Supratiknya (2014) disebut sebagai
tahap empiris-statistis. Tahap empiris-statistis ini untuk
memeriksa pemenuhan syarat-syarat psikometrik secara
individual (per butir) yang meliputi validitas, daya
diskriminasinya dan pemeriksaan pemenuhan syarat-
syarat psikometrik keseluruhan item sebagai kesatuan
tes, reliabilitas. Instrumen yang memenuhi syarat
validitas dan reliabilitas oleh Arikunto (2002)
dinyatakan sebagai instrumen yang baik.

Validitas prediktif (predictive validity) menguji
apakah instrumen pendeteksi persepsi siswa
menghasilkan data ukur yang berfungsi sebagai
prediktor bagi data yang diukur oleh instrumen
pendeteksi miskonsepsi siswa, mengakomodasi
terminology Kerlinger (1990).Validitas prediktif dalam
penelitian ini diuji dengan 2 (dua) cara analisis, yaitu:
(1) analisis diagramatis dan (2) analisis keterhubungan
menggunakan chi square. Untuk keperluan uji validitas
prediktif atas perangkat yang dikembangkan
dibutuhkan data yang merepresentasi kemampuan siswa
mempersepsi dan memahami konsep struktur atom.
Data itu diperoleh bersamaan dengan tahap pengujian
validitas psikometrik.

METODE
Pengembangan instrumen pendeteksi persepsi

siswa mengikuti rekomendasi Suryabrata (2000) yang
terdiri atas tahapan: (1) pengembangan spesifikasi tes,
(2) penulisan soal, (3) penelaahan soal, (4) perakitan

soal (untuk keperluan uji coba), (5) uji coba tes, (6)
analisis butir soal, dan (7) seleksi dan perakitan soal.

Variabel dalam penelitian ini antara lain:
validitas konstruk, validitas isi, kelugasan kalimat dan
tata tulis, validitas psikometrik (validitas butir dan
reliabilitas), dan validitas prediktif. Untuk mendapatkan
variabel prediktif dibutuhkan variabel lain yang
dibedakan atas variabel prediktor dan variabel
kriterium. Variabel prediktor terdiri atas kemampuan
persepsi pada struktur atom dan sebagai variabel
kriterium adalah jumlah miskonsepsi siswa pada
konsep-konsep struktur atom. Subyek penelitian untuk
validitas isi, konstruk dan kelugasan bahasa adalah para
ahli di bidang yang relevan dengan produk instrumen
yang dikembangkan,  yang dalam penelitian ini adalah
4 (empat) orang dosen kimia untuk instrumen yang di
dalamnya memuat konsep-konsep kimia. Subjek
penelitian untuk validitas psikometrik dan validitas
prediktif adalah 40 orang siswa kelas XI SMA
Sumberrejo, kabupaten Bojonegoro. Siswa kelas XI
dipilih sebagai subyek penelitian karena siswa ini telah
mengalami pembelajaran struktur atom.

Teknik pengumpulan data dan instrumen
penelitian secara ringkas dibuat dalam bentuk matriks
sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1 Teknik Pengumpulan Data dan
Instrumen Penelitian

No. Variabel
Penelitian

Teknik
Pengumpulan

Data

Instrumen
Pengumpul Data

1 Validitas
Konstruk

Expert Judgement
berupa penilaian
tertutup

Lembar validasi
(bentuk check list)
Naskah Soal

Pendeteksi Persepsi
Siswa dan naskah
soal pendeteksi
miskonsepsi siswa,
masing-masing
dilengkapi blue
print/kisi-kisi

2 Validitas
Isi,
Kelugasan
kalimat
dan Tata
Bahasa

Expert Judgement
berupa penilaian
terbuka/catatan
editing yang
diberikan oleh
ahli

Lembar telaah
Naskah Soal

Pendeteksi Persepsi
Siswa dan naskah
soal pendeteksi
miskonsepsi siswa

3 Validitas
Psikometr
ik

Tes tertulis Naskah Soal
Pendeteksi Persepsi
Siswa dan naskah
soal pendeteksi
miskonsepsi siswa
dilengkapi lembar
jawaban

4 Reliabilita
s

Tes tertulis
(konsistensi

Naskah Soal
Pendeteksi Persepsi
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No. Variabel
Penelitian

Teknik
Pengumpulan

Data

Instrumen
Pengumpul Data

internal) Siswa dan naskah
soal pendeteksi
miskonsepsi siswa
dilengkapi lembar
jawaban

5 Validitas
Predikif

Tes tertulis Naskah Soal
Pendeteksi Persepsi
Siswa dan naskah
soal pendeteksi
miskonsepsi siswa
dilengkapi lembar
jawaban

Teknik analisis data dalam penelitian ini secara
ringkas dibuat dalam bentuk matriks, sebagaimana
dalam Tabel 2.

Tabel 2 Teknik Analisis Data
No. Variabel Penelitian Pendekatan/Teknik Analisis Data
1 Validitas Konstruk Analisis rasional
2 Validitas Isi,

Kelugasan kalimat
dan Tata Bahasa

Analisis rasional

3 Validitas Psikometrik Korelasi skor item-total dengan formula
product-moment Pearson

4 Reliabilitas Statistik berbasis varians dengan
formula alpha Cronbach

7 Validitas Predikif Statistik deskriptif (analisis diagramatis)
dan statistic inferensial Chi square dan
uji regeresi berganda.

Persentasi skor untuk validitas konstruksi
diinterpretasikan dengan menggunakan kategori
persentase penilaian validitas konstruk menurut
Arikunto (1998:246) adalah sebagai berikut: 76% -
100% (Valid), 56% - 75% (Cukup valid), 40% - 55%
(Kurang valid), dan  kurang dari 40% (Tidak valid).

Pada aspek validitas isi, butir instrumen
dikatakan valid jika ada catatan dari validator yang
mengindikasikan bahwa butir-butir instrumen tidak
mengandung kesalahan konsep. Tidak adanya komentar
dan saran perbaikan dari validator berarti validator
tidak melihat adanya kesalahan konsep atau kesalahan
substansi isi dari naskah instrumen. Pada segi bahasa,
butir instrumen dikatakan layak jika ada catatan dari
validator yang menerangkan bahwa kalimat-kalimat
pada instrumen dapat dipahami di mana kriterianya
adalah rumusan pertanyaan ditulis dalam kaidah bahasa
Indonesia, kalimat soal tidak mengandung arti ganda
dan rumusan kalimat pertanyaan komutatif atau
menggunakan bahasa sederhana bagi siswa. Tidak
adanya catatan revisi dan saran perbaikan dari validator

berarti validator tidak melihat adanya kesalahan tata
bahasa pada naskah instrumen.

Setiap butir soal memenuhi syarat validitas bila
memiliki kesejajaran atau korelasi positif dengan skor
total, sehingga dari validitas suatu perangkat tes dapat
diselidiki lebih lanjut butir-butir soal yang mendukung
dan tidak mendukung. Dalam menginterpretasi nilai rxy

dibagi ke dalam klasifikasi berikut: 0,80 ˂ rxy ≤  1,00
(Validitas sangat tinggi), 0,60 ˂ rxy ≤ 0,80 (Validitas
tinggi), 0,40 ˂ rxy ≤ 0,60 (Valid), 0,20 ˂ rxy ≤ 0,40
(Validitas rendah), 0,00 ˂ rxy ≤ 0,20 (Validitas sangat
rendah), dan rxy ≤ 0,00 (Tidak valid). Instrumen
dinyatakan reliabel jika alpha Cronbach ≥ 0,60.

Instrumen pendeteksi persepsi dinyatakan
memenuhi syarat validitas prediktif jika data ukur yang
diperoleh dengan instrumen-instrumen ini terbukti baik
secara deskriptif maupun inferensial memiliki
keterhubungan yang signifikan dengan data ukur beban
miskonsepsi siswa. Bentuk-bentuk keterhubungan dan
kontribusi yang seharusnya berlaku adalah sebagai
berikut: (1) diagram (dalam hal ini histrogram)
menunjukan adanya persentase rata-rata siswa
miskonsepsi didominasi oleh siswa dengan level
persepsi rendah, (2) hasil uji Chi Square menunjukan
ada hubungan yang signifikan antara skor kemampuan
siswa yang diukur dengan instrumen pendeteksi
persepsi dengan jumlah miskonsepsi pada siswa (nilai
p-value yang lebih kecil dari pada α = 0,05).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Validitas Konstruk

Hasil penilaian ahli (expert judgement) atas
kelayakan butir-butir pertanyaan yang jawabannya
menggambarkan persepsi siswa terhadap struktur atom
diringkaskan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Penilaian Validasi Konstruksi
Instrumen Pendeteksi Persepsi Siswa (P)

No.
butir

Validator Persen
skor (%)

Kriteria
interpretasi

skor1 2 3 4

1 3 4 4 4 75,0 Cukup valid

2 4 4 5 3 80,0 Valid

3 5 5 5 4 95,0 Valid

4 5 5 5 3 90,0 Valid

5 4 5 5 3 85,0 Valid

6 4 5 5 3 85,0 Valid

7 4 5 4 2 75,0 Cukup valid

8 4 4 5 2 75,0 Cukup valid

Berdasar data dalam Tabel 3 dapat diberikan
analisis sebagai berikut: (1) Dari 8 (delapan) butir soal
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yang membangun instrumen pendeteksi persepsi siswa,
5 (lima butir) atau 62,5% dari total butir soal dinilai
valid oleh ahli. Tiga butir soal (37,5%) mendapatkan
penilaian cukup valid, (2) Butir soal yang dinilai cukup
valid dan valid dapat digunakan dalam pengukuran
persepsi siswa, dan (3) Validitas konstruk dari
instrumen yang dikembangkan belum mencapai derajad
kevalidan tertinggi (100%). Peneliti masih harus
melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya pada butir
soal nomor 1, 7, dan 8 agar instrumen yang
dikembangkan memenuhi syarat validitas konstruk
lebih tinggi sehingga mampu menggambarkan apa yang
hendak diukur, dalam hal ini persepsi siswa pada
struktur atom.
Validitas Isi

Hasil penilaian ahli (expert judgement) atas
kebenaran isi atau kebenaran konsep-konsep yang
terkandung di dalam instrumen didasarkan kepada
catatan tertulis yang diberikan ahli dapat dilaporkan
bahwa sebagian besar validator berpendapat bahwa
secara umum dari segi validitas isi item-item pada
instrumen pendeteksi persepsi siswa diketahui tidak
ditemukan dalam jumlah besar fakta, konsep, prinsip
yang salah. Dengan demikian dapat dikatakan
instrumen yang dikembangkan telah memenuhi syarat
validitas isi. Isi instrumen yang dikembangkan dapat
digunakan mengungkap persepsi siswa tentang atom
karena item-item pertanyaan pada instrumen pendeteksi
persepsi siswa isinya relevan dengan atribut yang ingin
diukur.

Validator juga menuliskan komentar dan saran
perbaikan sebagaimana diringkaskan pada Tabel 4
kolom pertama.

Tabel 4 Komentar dan Saran Perbaikan untuk
Revisi Mengenai Konten terhadap
Instrumen Pendeteksi Persepsi Siswa (P)
dari Validator

Komentar dan Saran dari
Validator Tindak lanjut

1. Pada item nomor 2, kata
“gambar atom” diperbaiki menjadi
“gambar model atom”

2. Dari segi validitas isi
instrumen P secara keseluruhan
tampak membaurkan berbagai
teori, terutama teori atom klasik
dan teori mekanika kuantum
namun tidak jelas yang dijadikan
acuan.

1. Kata “gambar atom”
pada item nomor 2 diganti
sesuai saran validator.

2. Komentar poin 2
tentang teori atom klasik dan
teori mekanika kuantum
direspon dengan sungguh-
sungguh dengan mencoba
mencari perbedaan keduanya
melalui kajian pustaka.

Berdasar komentar dan saran validator nampak
bahwa instrumen yang ditulis masih mengandung
sedikit kesalahan konsep. Kesalahan ini telah dilakukan
perbaikan oleh peneliti sesuai dengan masukan

validator dan arahan pembimbing. Perbaikan itu
sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 kolom kedua.
Dengan demikian instrumen pendeteksi persepsi siswa
dapat dinyatakan sudah memenuhi validitas isi.
Kelugasan Kalimat dalam Instrumen

Para validator menuliskan di dalam lembar
validasi deskripsi penilaian atas kelugasan kalimat yang
digunakan pada instrumen pendeteksi persepsi siswa.
Rangkuman deskripsi penilaian itu merepresentasikan
bahwa seluruh validator menyatakan bahwa kalimat
yang digunakan dalam instrumen yang dikembangkan
lugas, tidak berbelit-belit. Penilaian yang diberikan
validator atas instrumen tidak mutlak sempurna,
terbukti didapatnya komentar dan saran yang juga
dituliskan oleh validator. Komentar dan saran yang
diberikan validator mengarah kepada segi-segi
kebenaran bahasa, kelugasan, dan tata tulis seperti
diringkaskan pada Tabel 5.

Tabel 5 Komentar dan Saran Perbaikan Kalimat
dalam Instrumen Persepsi

Saran dari Validator Tindak lanjut
1.Pada item nomor 1, kalimat

harus diperbaiki agar tidak
terdapat pengulangan kata dan
kata “terdiri dari” diganti
menjadi “terdiri atas”

2. Istilah “kulit atom” perlu
dikoreksi dengan merujuk ke
buku teks asli.

3.Pada item nomor 8 perlu
ditambah keterangan konversi
satuan Amstrong menjadi
centimeter.

4.Penggunaan kata ganti orang
kedua (-mu) pada pertanyaan
harus dihindari.

1. Kalimat diperbaiki  sehingga
tidak ada pengulangan kata
tanpa merubah makna aslinya.

2. Istilah “kulit atom”
diganti menjadi “kulit
elektron” sesuai istilah
yang digunakan pada
buku teks asli.

3. Penambahan keterangan
konversi satuan Amstrong
menjadi centimeter pada item
nomor 8.

4. Point masukan nomor 4 tidak
dapat dirubah karena berbagai
pertimbangan yang dijabarkan
pada pembahasan.

Komentar dan saran validator sebagaimana
dituliskan secara ringkas pada Tabel 5 kolom pertama
telah dilakukan perbaikan oleh peneliti sebagaimana
dituliskan pada kolom kedua tabel yang sama. Dengan
demikian pensyaratan instrumen dari sisi kelugasan
kalimat telah dipenuhi oleh pengembang (peneliti).
Validitas Psikometrik

Instrumen pengukur atribut psikologis, selain
harus memenuhi syarat validitas konstruk dan isi harus
juga memenuhi syarat validitas psikometrik, seperti
validitas dan reliabilitas. Hasil uji coba lapangan
dengan sasaran siswa SMA Sumberrejo Bojonegoro
memperoleh data dasar untuk penghitungan reliabilitas
dan validitas psikometrik. Indeks validitas untuk
masing-masing butir soal pendeteksi persepsi siswa
sasaran disajikan di dalam Tabel 6.



981

Tabel 6 Indeks Validitas Butir Soal Instrumen
Pendeteksi Persepsi Siswa

Item Indeks validitas
1 Pearson Correlation 0,545**

Sig. (2-tailed) 0,000
2 Pearson Correlation 0,545**

Sig. (2-tailed) 0,000
3 Pearson Correlation 0,561**

Sig. (2-tailed) 0,000
4 Pearson Correlation 0,544**

Sig. (2-tailed) 0,000
5 Pearson Correlation 0,518**

Sig. (2-tailed) 0,001
6 Pearson Correlation 0,528**

Sig. (2-tailed) 0,000
7 Pearson Correlation 0,555**

Sig. (2-tailed) 0,000
8 Pearson Correlation 0,692**

Sig. (2-tailed) 0,000
Jml

Persepsi
Pearson Correlation 1

Sig. (2-tailed)
N 40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasar data dalam Tabel 6 dapat diberikan
analisis bahwa  dari 8 (delapan) butir soal yang
membangun instrumen pendeteksi persepsi siswa
dinyatakan valid.

Reliabilitas instrumen ditetapkan berdasar nilai
koefisien Cronbach’ alfa terhadap data ukur hasil uji
coba lapangan. Nilai koefisien Cronbach’ alfa yang
diperoleh adalah  r = 0,682, sedangkan standar eror
adalah 1,624 yang merupakan angka relatif kecil.
Berdasar nilai ini dapat disimpulkan bahwa instrumen
pendeteksi persepsi siswa telah memenuhi syarat
reliabilitas, instrumen dinyatakan memiliki karakteristik
ajeg untuk digunakan dalam pengukuran atribut
psikologis.
Validitas Prediktif

Validitas prediktif (predictive validity) menguji
apakah instrumen pendeteksi persepsi menghasilkan
data ukur yang berfungsi sebagai prediktor bagi data
yang diukur oleh instrumen pendeteksi miskonsepsi
siswa. Diagram yang memvisualisasi persentase siswa
dengan tingkatan persepsi tertentu yang mengalami
miskonsepsi pada keempat konsep struktur atom yang
diujikan disajikan pada Gambar 1. Perlu diingat bahwa
soal pendeteksi miskonsepsi adalah soal-soal yang
seharusnya dijawab siswa dengan menggunakan model
mental Q. Siswa dengan model persepsi terendah
(tingkat 4) adalah siswa dengan model persepsi yang
jauh dari Q. Enam belas (16) siswa yang dikategorikan
memiliki persepsi tingkat 2 (warna biru), 6 (enam) anak

(37,5%) mengalami miskonsepsi pada konsep orbital.
Demikian seterusnya cara membaca Gambar 1.

Gambar 1 Persentase Siswa dengan Tingkat Persepsi
2, 3, dan 4 yang Miskonsepsi pada
Keempat Konsep Struktur Atom

Berdasar data dalam Gambar 1 dapat diberikan
hasil analisis sebagai berikut: (1) Persentase siswa
miskonsepsi terbesar pada hampir keseluruhan konsep
struktur atom, kecuali pada konsep tingkat energi,
terjadi pada siswa dengan kemampuan persepsi tingkat
4, tingkat persepsi terendah, (2) Jika dilihat dari nilai
rerata, nampak bahwa semakin rendah kemampuan
siswa mempersepsi semakin tinggi persentase
terjadinya miskonsepsi. Siswa yang memiliki
kemampuan persepsi rendah memiliki peluang tertinggi
mengalami miskonsepsi pada struktur atom, dan  (3)
Fakta bahwa siswa yang memiliki kemampuan persepsi
rendah memiliki peluang tertinggi mengalami
miskonsepsi adalah bukti penguat teori yang telah
diakui oleh para pakar di bidang pendidikan
sebagaimana didokumentasikan di dalam kajian
pustaka. Terdapat bukti bahwa instrumen pendeteksi
persepsi siswa telah melahirkan data ukur yang terbukti
menjadi prediktor bagi data ukur yang digali
menggunakan instrumen pendeteksi miskonsepsi siswa.
Instrumen pendeteksi persepsi siswa disimpulkan telah
memenuhi syarat validitas prediktif.
Hasil Analisis Chi Square

Hubungan antara tingkatan persepsi siswa dan
tingkatan beban miskonsepsi siswa pada struktur atom
disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Crosstab Tingkat Persepsi dan Tingkat
Beban Miskonsepsi Siswa
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MK
Total

p-
valueRendah Sedang Tinggi

Level
persepsi

level
2

Count 10 6 0 16

0,001

% of Total 25,0% 15,0% 0,0% 40,0%
level

3
Count 0 1 2 3

% of Total 0,0% 2,5% 5,0% 7,5%
level

4
Count 2 12 7 21

% of Total 5,0% 30,0% 17,5% 52,5%

Total
Count 12 19 9 40

% of Total 30,0% 47,5% 22,5%100,0%

Berdasar data dalam Tabel 7 dapat dituliskan
hasil analisis sebagai berikut: (1) Tampak bahwa siswa
dengan tingkat persepsi 4 (level persepsi terendah
dalam struktur tingkatan persepsi) merupakan siswa
dengan tipe terbanyak yang mengalami miskonsepsi
(52,5%) dibandingkan siswa dengan tingkat persepsi
lainnya, (2) Jika kemampuan persepsi siswa tingkat 1
dan tingkat 2 dianggap sebagai tingkat tinggi,
sedangkan tingkat 3 dan tingkat 4 dianggap tingkat
rendah, maka tidak satupun siswa dengan kemampuan
persepsi tinggi yang masuk kategori siswa dengan
beban MK tinggi. Siswa dengan beban MK tingkat
tinggi mayoritas adalah siswa yang memiliki tingkat
persepsi rendah, (3) Nilai p-value yang lebih kecil dari
pada α = 0,05 dapat dimaknai bahwa beban
miskonsepsi siswa secara signifikan berhubungan
dengan tingkat persepsinya. Semakin rendah tingkat
persepsi siswa semakin tinggi beban miskonsepsinya,
dan (4) Ketiga hasil analisis di atas adalah bukti
penguat teori yang telah diakui oleh para pakar di
bidang pendidikan sebagaimana didokumentasikan di
dalam kajian pustaka. Terdapat bukti bahwa instrumen
pendeteksi persepsi siswa telah melahirkan data ukur
yang terbukti menjadi prediktor bagi data ukur yang
digali menggunakan instrumen pendeteksi miskonsepsi
siswa. Instrumen pendeteksi persepsi siswa
disimpulkan telah memenuhi syarat validitas prediktif.
Simpulan ini memperkuat temuan hasil analisis
sebelumnya.
Pembahasan
Validitas Konstruk

Validasi konstruk ditujukan untuk mengetahui
kelayakan butir-butir pertanyaan dalam suatu daftar
(konstruk) pertanyaan dalam menggambarkan apa yang
hendak diukur. Hasil validasi konstruk atas instrumen
pendeteksi persepsi siswa terhadap struktur atom
adalah: (1) Butir-butir soal yang ditulis mendapat
penilaian dari validator cukup valid dan valid, kategori
penilaian yang dapat digunakan untuk memutuskan
bahwa butir-butir soal telah dapat digunakan dalam
pengukuran persepsi siswa dan (2) Peneliti masih
memiliki tanggung jawab melakukan perbaikan-
perbaikan agar instrumen yang dikembangkan

mencapai derajad kevalidan tertinggi (100%) sehingga
mampu menggambarkan persepsi siswa pada struktur
atom. Butir-butir pertanyaan yang dikembangkan telah
memenuhi batas-batas kelayakan untuk  mendeteksi
dan menggambarkan persepsi siswa pada struktur atom.

Terpenuhinya validitas konstruk itu karena
dilakukan eksplikasi konstruk dengan memanfaat
literatur relevan dan terbaru. Eksplikasi konstruk
terhadap atribut persepsi diawali dengan perumusan
definisi konseptual atau definisi teoritis atribut persepsi.
Penetapan definisi konseptual kemampuan persepsi
telah dilakukan yang kemudian diterjemahkan ke dalam
perilaku operasional sebagai mana dapat dilihat di
dalam tabel spesifikasi.
Validitas Isi

Validitas isi merupakan validitas yang
diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur
dengan analisis rasional. Instrumen pendeteksi persepsi
siswa yang dikembangkan telah memenuhi syarat
validitas isi. Isi instrumen yang dikembangkan dapat
digunakan mengungkap persepsi siswa tentang atom
karena item-item pertanyaan pada instrumen pendeteksi
persepsi siswa isinya relevan dengan atribut yang ingin
diukur. Idealnya, substansi isi instrumen ini tidak
mengandung fakta, konsep, prinsip yang salah
(miskonsepsi). Pada kenyataannya masih didapati
adanya sedikit kesalahan konsep. Kesalahan konsep
dimaksud terdeteksi ketika pengembang menggunakan
istilah “Gambar Atom” yang demikian adalah salah
konsep karena atom tidak dapat dilihat dengan
mikroskop canggih pun (Kock, 1980), yang dapat
digambar adalah modelnya sehingga term yang benar
adalah “Gambar Model Atom.” Kesalahan ini telah
dilakukan perbaikan oleh peneliti sesuai dengan
masukan validator dan arahan pembimbing. Dengan
demikian instrumen pendeteksi persepsi siswa dapat
dinyatakan sudah memenuhi validitas isi.
Kelugasan Kalimat dalam Instrumen

Seluruh validator menyatakan bahwa kalimat
yang digunakan dalam instrumen yang dikembangkan
lugas, tidak berbelit-belit. Penilaian ini sangat penting
karena selain kebenaran isi yang terkandung di dalam
soal, kalimat yang digunakan untuk
mengkomunikasikan pesan atau isi yang tersirat di
dalam soal harus sederhana dan mudah dipahami
(lugas).
Validitas Psikometrik

Supratiknya (2014) merekomendasikan bahwa
instrumen pengukur atribut psikologis, selain harus
memenuhi syarat validitas konstruk dan isi harus juga
memenuhi syarat validitas psikometrik. Dari 8 (delapan)
butir soal yang membangun instrumen pendeteksi
persepsi siswa dinyatakan valid sebagai pengukur
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atribut psikologis, artinya telah memenuhi validitas
psikometrik. Instrumen ini juga telah memenuhi syarat
reliabilitas. Instrumen pendeteksi miskonsepsi akan
menghasilkan data ukur yang tidak berbeda secara
signifikan jika diujikan berulang kepada sasaran uji.
Instrumen pendeteksi persepsi siswa pada struktur atom
telah memenuhi syarat-syarat psikometrik baik secara
individual (per butir) maupun secara satu kesatuan
(totalitas). Pemenuhan syarat sebagaimana
direkomendasikan Supratiknya (2014) telah berhasil
dibuktikan. Instrumen yang memenuhi syarat validitas
dan reliabilitas oleh Arikunto (2002) dinyatakan sebagai
instrumen yang baik.
Validitas Prediktif

Ketika instrumen pendeteksi persepsi siswa
menghasilkan data ukur yang berfungsi sebagai
prediktor bagi data yang diukur oleh instrumen
pendeteksi miskonsepsi siswa, maka instrumen itu
dinyatakan memenuhi syarat validitas prediktif,
sebagaimana yang dikatakan Kerlinger (1990). Melalui
analisis diagramatis dapat diringkaskan hasil penelitian
bahwa semakin rendah kemampuan siswa mempersepsi
semakin tinggi persentase terjadinya miskonsepsi.
Siswa yang memiliki kemampuan persepsi rendah
memiliki peluang tertinggi mengalami miskonsepsi
pada struktur atom. Fakta bahwa siswa yang memiliki
kemampuan persepsi rendah memiliki peluang tertinggi
mengalami miskonsepsi adalah bukti penguat teori
yang telah diakui oleh para pakar di bidang pendidikan
seperti Al-Balushi (2011) juga peneliti yang lain.
Ditemukannya bukti bahwa instrumen pendeteksi
persepsi siswa telah melahirkan data ukur yang terbukti
menjadi prediktor bagi data ukur yang diukur
menggunakan instrumen pendeteksi miskonsepsi siswa,
maka dapat disimpulkan bahwa  instrumen pendeteksi
persepsi siswa telah memenuhi syarat validitas
prediktif.

Melalui analisis tabulasi silang dapat
diringkaskan hasil penelitian bahwa siswa dengan
tingkat persepsi 4 (level persepsi terendah dalam
struktur tingkatan persepsi) merupakan siswa dengan
tipe terbanyak yang mengalami miskonsepsi
dibandingkan siswa dengan tingkat persepsi lainnya.
Tidak satupun siswa dengan kemampuan persepsi
tinggi yang masuk kategori siswa dengan beban
miskonsepsi tinggi. Siswa dengan beban miskonsepsi
tingkat tinggi mayoritas adalah siswa yang memiliki
tingkat persepsi rendah. Keterhubungan yang demikian
itu didukung oleh hasil analisis inferensial
menggunakan chi square yang mendapatkan nilai p-
value yang lebih kecil dari pada α = 0,05 dapat
dimaknai bahwa beban miskonsepsi siswa secara
signifikan dipengaruhi oleh tingkat persepsinya.

Semakin rendah tingkat persepsi siswa semakin tinggi
beban miskonsepsinya. Hasil-hasil analisis itu adalah
bukti penguat teori yang telah diakui oleh para pakar di
bidang pendidikan seperti Al-Balushi (2011) juga
peneliti yang lain. Didapatinya bukti bahwa instrumen
pendeteksi persepsi siswa telah melahirkan data ukur
yang terbukti menjadi prediktor bagi data yang diukur
menggunakan instrumen pendeteksi miskonsepsi siswa,
maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pendeteksi
persepsi telah memenuhi syarat validitas prediktif.
Simpulan dari cara analisis dengan chi square
memperkuat temuan hasil dari cara analisis diagramatis.

PENUTUP
Simpulan

Telah dihasilkan instrumen pendeteksi persepsi
siswa pada struktur atom yang telah memenuhi syarat
validitas konstruk, validitas isi, kelugasan kalimat dan
tata tulis, validitas psikometrik (validitas butir dan
reliabilitas), dan validitas prediktif. Dengan
dipenuhinya validitas prediktif bagi instrumen
pendeteksi persepsi siswa terhadap beban miskonsepsi
siswa pada struktur atom, maka dapat disimpulkan
bahwa tujuan untuk mengembangkan instrumen
pendeteksi faktor penyebab miskonsepsi siswa pada
struktur atom, khususnya atribut persepsi siswa telah
dinyatakan tercapai.
Rekomendasi

Atribut persepsi yang mempunyai
keterhubungan signifikan terhadap kriterium beban
miskonsepsi siswa, maka dalam pengambilan
kebijakan-kebijakan terkait dengan perbaikan
miskonsepsi, guru harus mempertimbangkan level
kemapuan persepsi siswa. Telah dimilikinya instrumen
pendeteksi persepsi siswa, maka guru telah memiliki
modal untuk mengetahui level persepsi yang dimiliki
para siswanya. Guru dapat memastikan bahwa siswa
tidak mengembangkan model persepsi yang salah
karena model persepsi sangat penting dalam memahami
konsep-konsep dalam kimia. Pengetahuan atas persepsi
yang dimiliki siswa sangat membantu guru dalam
merancang pembelajaran yang akan dilakukan,
termasuk di dalamnya perbaikan miskonsepsi siswa.

Atribut persepsi yang mempunyai
keterhubungan signifikan terhadap kriterium beban
miskonsepsi siswa, maka dalam pengambilan
kebijakan-kebijakan terkait dengan perbaikan
miskonsepsi, guru harus mempertimbangkan level
kemampuan persepsi siswa. Telah dimilikinya
instrumen pendeteksi persepsi siswa, maka guru telah
memiliki modal untuk mengetahui level persepsi yang
dimiliki para siswanya. Guru dapat memastikan bahwa
siswa tidak mengembangkan model persepsi yang salah
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karena model persepsi sangat penting dalam memahami
konsep-konsep dalam kimia. Pengetahuan atas persepsi
yang dimiliki siswa sangat membantu guru dalam
merancang pembelajaran yang akan dilakukan,
termasuk di dalamnya perbaikan miskonsepsi siswa.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran, (2) mendeskripsikan hasil
belajar siswa, (3) mendeskripsikan aktivitas siswa selama proses pembelajaran, dan (4) mendeskripsikan
respon siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi kalor. Jenis
penelitian yang digunakan adalah pre experimental design dengan rancangan penelitian menggunakan one
group pre-test and post-test design. Hasil penelitian menunjukkan (1) penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw mengalami peningkatan sebesar 0,14 (2) Hasil belajar pada kompetensi sikap spiritual
siswa sebesar 3,84 dengan kategori sangat baik, pada kompetensi pengetahuan mengalami peningkatan
sebesar 42,75, pada kompetensi keterampilan siswa saat melaksanakan praktikum juga mengalami
peningkatan persentase rata-rata skor sebesar 4,29, (4) Aktivitas siswa selama proses pembelajaran pada
pertemuan 1 dan 2 menunjukkan aktivitas yang mendukung pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yaitu
memperhatikan penjelasan guru, mengemukakan pendapat kelompok/individu, membaca buku siswa/LKS,
melakukan diskusi kelompok, memperhatikan pendapat teman, mengerjakan tugas dan menganalisis hasil
diskusi, dengan peningkatan masing-masing aktivitas sebesar 12,50%, 1,00%, 2,50%, 2,50%, 1,25%, 2,50%
dan 2,50% dan (5) Respon siswa terhadap model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi kalor
adalah siswa memberikan respons positif yaitu dengan prosentase rata-rata respon positif sebesar 98,4%
dengan kriteria sangat kuat.

Kata kunci: kooperatif,  jigsaw, hasil belajar.

Abstract

This research aims to (1) describe the feasibility study, (2) describe the student learning outcomes, (3)
describe the activities of the students during the learning process, and (4) describe the response of
students through the application of learning models cooperative jigsaw heat to the material. This type
of research is the pre- experimental design with study design using a one group pre test and post test
design. Results showed (1) the application of the Jigsaw cooperative learning model increased by 0.13
(2) Results of study on students' competence spiritual attitude of 3.84 with very good category, the
competence of knowledge has increased by 42.75, competencies while implementing practical skills of
students also increased the average percentage of 4.29 score, (3) Activities of students during the
learning process at meetings 1 and 2 show the activities that support cooperative learning jigsaw
noticed that the teacher's explanation , expression groups / individuals, students read books /
worksheets, group discussions, attention to the opinion of friends, working on tasks and analyze the
results of the discussion , with each increase in activity by 12.50 %, 1.00 %, 2.50%, 2.50%, 1.25%,
2.50% and 2.50%, and (4) the response of students to the learning model cooperative jigsaw heat on
the material is that students responded positively to the average percentage of positive responses was
98.4 % with a very strong criteria.

Keywords : cooperative , jigsaw , learning outcomes.
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PENDAHULUAN
SMPN 1 Dawarblandong adalah satu dari dua

SMP negeri yang ada di kecamatan Dawarblandong
yang berlokasi di Jalan Bung Tomo Dawarblandong
Mojokerto. SMPN 1 Dawarblandong didirikan sejak
tahun 1982, merupakan salah satu SMP favorit di
wilayah Mojokerto, dan merupakan SMP favorit nomor
satu di kecamatan Dawarblandong. SMP ini terkenal
dengan siswanya yang pintar-pintar terbukti dengan
prestasinya yang sering menjuarai perlombaan baik
ditingkat kota, provinsi hingga tingkat nasional baik itu
di bidang akademik dan non akademik.

SMPN 1 Dawarblandong memiliki visi yaitu
“berprestasi, berbudaya, berdasar iman dan taqwa”.
Memiliki misi diantaranya 1) Mewujudkan tercapainya
prestasi akademik; 2) Mewujudkan tercapainya prestasi
non akademik; 3) Mewujudkan kebiasaan 5S (senyum,
salam, sapa, sopan dan santun); 4) Mewujudkan budaya
kompetisi antar dan intern peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan dan 5) Mewujudkan pengelolaan
lingkungan sekolah sehat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua guru
IPA SMPN 1 Dawarblandong Mojokerto terdapat
delapan kendala dalam pembelajaran IPA yang
diungkapkan 1) Siswa kurang menyenangi pelajaran
IPA khususnya pada bab-bab yang banyak terdapat
hitung-hitungan seperti materi-materi fisika,
menurut keterangan guru, materi yang sifatnya
menghitung dan banyak konsep didalamnya yang harus
dimengerti oleh siswa malah seringkali siswa merasa
kesulitan; 2) Susah menghafal rumus, simbol dan
satuan, menurut keterangan guru, siswa cenderung
malas jika sudah berhubungan dengan rumus, simbol
dan satuan. Seringkali salah menggunakan rumus
karena kurang memahami konsepnya; 3) Siswa susah
konsentrasi, ketika proses pembelajaran berlangsung
siswa ngobrol sendiri, ramai ketika guru menerangkan
materi di depan; 4) Minat baca dan hasil belajar
materi kalor siswa rendah, ketika dihadapkan dengan
materi IPA yang sifatnya adalah pemahaman konsep,
siswa malah sangat sulit ketika disuruh untuk
membaca; 5) Buku teks IPA yang disediakan sekolah
di perpustakaan masih kurang untuk menunjang
kebutuhan siswa, sedikitnya  buku teks menjadi
keterbatasan saat siswa ditugaskan oleh guru mencari
referensi lain tentang materi yang sedang dipelajari; 6)
Masih jarang siswa yang memiliki laptop, sehingga
menurut guru meskipun disekolah sudah ada jaringan
wifi yang diperuntukkan untuk fasilitas siswa dan guru
belum berfungsi secara optimal; 7) Kegiatan
praktikum IPA seringkali terhambat karena tidak
adanya petugas laboran, karena tidak adanya laboran
maka yang menyiapkan apabila siswa akan praktikum
adalah guru yang bersangkutan sehingga akan menyita

banyak waktu dan memotong waktu untuk kegiatan
praktikum dan 8) Laboratorium IPA sendiri kurang
memadai, praktikum IPA seringkali terhambat karena
peralatan yang kurang memadai di sekolah, jumlahnya
sedikit atau bahkan tidak tersedia alat yang dibutuhkan
untuk kegiatan praktikum.

Data lain yang diperoleh adalah mengenai RPP
yang ada di sekolah ternyata hampir semua
menggunakan model pembelajaran ceramah termasuk
juga pada saat materi kalor pembelajaran disajikan
dengan metode ceramah. Selain itu juga dilakukan
observasi langsung melihat saat guru mengajar di kelas
memang benar bahwa model mengajar yang digunakan
oleh guru adalah ceramah atau model pembelajaran
langsung (Direct Instruction).

Sedangkan menurut data yang diperoleh dari
angket yang disebarkan oleh peneliti kepada 32 siswa
kelas VIII diperoleh data sebagai berikut: 81,25 %
siswa menyatakan merasa kesulitan pada materi kalor
dan 18,75% menyatakan tidak kesulitan. Menurut siswa
penyebab kesulitan tersebut adalah 37% siswa
menjawab karena susah dipahami, 3,125% karena tidak
suka pelajarannya, 37,5% karena tidak menarik dan
21,875% tidak menjawab. Model pembelajaran yang
sering digunakan oleh guru di kelas sebanyak 96,875%
siswa menjawab model pembelajaran langsung (DI)

Berdasarkan pengalaman peneliti yang
merupakan alumni SMPN 1 Dawarblandong angkatan
2004, dan melihat proses pembelajaran di kelas tidak
jauh berbeda seperti dulu, sangat jarang sekali
dilakukan praktikum, model pembelajaran yang paling
sering digunakan adalah model pembelajaran langsung
yang lebih berpusat pada guru, penyampaian yang sama
pada setiap materi membuat pelajaran terkesan kurang
menarik bagi siswa.

Dari 8 permasalahan yang dikemukakan diatas,
ada 4 permasalahan yang bisa diberikan solusinya oleh
peneliti yaitu pada permasalahan no 1, 2, 3, dan 4.
Solusi yang disarankan bertujuan untuk menyelesaikan
permasalahan dalam pembelajaran IPA yang dialami
oleh guru di SMPN 1 Dawarblandong, solusi yang
diberikan peneliti diantaranya adalah: 1) Pada materi
yang sifatnya banyak rumus, simbol, satuan dan banyak
hitungan tidak disampaikan dengan teori melainkan
dengan kegiatan praktikum dan soal sehingga siswa
tidak hanya tahu dari teori saja tetapi dengan praktikum
dan latihan soal sehingga lebih bermakna bagi siswa; 2)
Pembelajaran disajikan dengan model pembelajaran
jigsaw, untuk meningkatkan konsentrasi siswa ketika
proses pembelajaran motivasi awal disajikan dengan
cara demonstrasi dan pertanyaan untuk siswa dengan
tujuan membangkitkan motivasi dan membangkitkan
rasa ingin tahu siswa untuk belajar materi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas tujuan dari penelitian
ini adalah 1) mendeskripsikan keterlaksanaan
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penerapan model pembelajaran tipe jigsaw pada materi
kalor, 2) mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah
diterapkannya model pembelajaran tipe jigsaw pada
materi kalor, 3) mendeskripsikan aktivitas siswa selama
diterapkannya model pembelajaran tipe jigsaw pada
materi kalor. 4) respon siswa setelah diterapkannya
model pembelajaran tipe jigsaw pada materi kalor.

METODE
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah pre experimental design atau eksperimen semu.
Rancangan penelitian ini menggunakan desain “pre-test
and post-test group design”.

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1
Dawarblandong Mojokerto, kelas VII-4 semester genap
tahun ajaran 2014-2015.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
meliputi teknik tes, observasi, dan angket. Teknik tes
digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar
kognitif siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pre-test dan post-test pada materi “Kalor”.
Teknik observasi digunakan untuk memperoleh data
keterlaksanaan pembelajaran, data kompetensi sikap
spiritual siswa, kompetensi keterampilan siswa saat
praktikum dan aktivitas siswa melalui pengamatan
selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Pengamat
terdiri dari 3 orang yaitu teman mahasiswa. Pengamat
menilai dengan mengisi pada kolom yang tersedia pada
lembar observasi sesuai dengan skala penilaian. Teknik
angket digunakan untuk mendapatkan data respon siswa
terhadap pembelajaran yang diterapkan di kelas. Siswa
mengisi angket dengan memberikan tanda cek (√) pada
kolom sesuai dengan pendapat mereka. Pengisian angket
ini dilakukan setelah kegiatan pembelajaran berakhir.

Teknik analisis data dalam penelitian ini
meliputi: analisis keterlaksanaan pembelajaran, analisis
kompetensi siswa (kompetensi sikap spiritual,
kompetensi pengetahuan melalui pretes dan postes,
kompetensi keterampilan saat praktikum, analisis
aktivitas siswa dan analisis angket. Hasil belajar
kompetensi pengetahuan dan keterampilan kemudian
digunakan untuk uji normalitas, uji t berpasangan, dan
uji t satu pihak. Uji normalitas digunakan untuk
mengetahui kenormalan kelas yang digunakan, uji t
berpasangan digunakan untuk mengetahui adanya
perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test dan
hasil post-test, dan analisis gain score digunakan untuk
mengetahui apakah hasil post-test lebih baik pre-test.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Analisis Butir Soal

Penentuan soal yang akan digunakan sebagai
soal tes (untuk pre-test dan pos-test), dianalisis
melalui 2 kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas.

Validitas soal dilakukan secara eksternal yaitu dengan
validasi soal kepada dua dosen ahli dan satu guru IPA.
Dari hasil validasi dapat diketahui bahwa soal layak
digunakan. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui
keajegan soal tes yang akan digunakan, Berdasarkan
hasil analisis reliabilitas soal uji coba, diperoleh nilai
rhitung sebesar 0,919. Sedangkan berdasarkan harga tabel
untuk N sama dengan 30  dengan α sama dengan 0,05
diperoleh nilai rtabel sebesar 0,361. Karena rhitung > dari
rtabel maka soal tes tersebut dikatakan reliabel dengan
kriteria reliabilitas tes sangat tinggi.
Keterlaksanaan Pembelajaran

Perhitungan skor  rata-rata keterlaksanaan
pembelajaran dan kriteria dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor Rata-Rata Keterlaksanaan
Pembelajaran

No Aspek yang
diamati

Penilaian
Pert 1 Pert 2

1 Kegiatan
Pendahuluan

4 4

2 Kiatan Inti 3,8 3,9
3 Penutup 3,7 4

Rata-rata 3,83 3,97
Kriteria Sangat

Baik (SB)
Sangat

Baik (SB)
Keterangan:
Sangat Baik (SB) apabila 3 < Skor ≤ 4
Baik (B) apabila 2 < Skor ≤ 3
Cukup (C)                 apabila 2 < Skor ≤ 2
Kurang (K)                apabila Skor < 1

Berdasarkan Tabel 1 secara keseluruhan
keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe
Jigsaw memiliki skor rata-rata pada pertemuan pertama
sebesar 3,83 dan pada pertemuan kedua sebesar 3,97.
Skor rata-rata pada pertemuan pertama dan kedua
berada pada rentang 3 - 4 sehingga keterlaksanaan
pembelajaran termasuk dalam kategori sangat baik
(SB).
Kompetensi Sikap Spiritual

Digunakan untuk menilai sikap siswa, pada
indikator 1) Mensyukuri karunia Tuhan yang  telah
menciptakan matahari sebagai sumber kalor di bumi,
tanpa kalor dari matahari tidak akan ada aktivitas di
bumi dan indikator 2) Mensyukuri karunia Tuhan yang
menciptakan  bulu yang tebal pada rusa kutub yang
berfungsi sebagai penyimpan kalor sehingga pada
waktu musim dingin, daerah sekitar kutub bumi
menjadi daratan es, rusa kutub tetap bisa beraktivitas.
Berikut ini hasil pengamatan sikap spiritual siswa:

Tabel 2. Nilai Sikap Siswa Kelas VII-4
No Nilai Kriteria No Nilai Kriteria
1 4 Sangat

Baik
(SB)

17 4 Sangat
Baik
(SB)

2 4 18 3,5
3 4 19 4
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4 4 20 4
5 4 21 4
6 4 22 4
7 3,5 23 4
8 3,5 24 3,5
9 3 25 4
10 3,5 26 4
11 4 27 3,5
12 4 28 3,5
13 4 29 4
14 4 30 3,5
15 4 31 4
16 4 32 4

Rata-rata = 3,84 Sangat Baik (SB)
Keterangan:
Sangat Baik (SB)      apabila 3 < Skor ≤ 4
Baik (B) apabila 2 < Skor ≤ 3
Cukup (C)                 apabila 2 < Skor ≤ 2
Kurang (K)                apabila Skor < 1

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata
sikap spiritual siswa sebesar 3,84 dengan kategori

sangat baik (SB).
Kompetensi Pengetahuan

Pre-test
Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, dilakukan pre-
test untuk mengukur kemampuan awal siswa sebelum
kegiatan pembelajaran berlangsung. Berikut ini hasil
nilai pre-test siswa Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Pretes Siswa
No Nilai No Nilai
1 34 17 46
2 29 18 26
3 34 19 12
4 44 20 29
5 45 21 32
6 23 22 30
7 25 23 38
8 32 24 28
9 17 25 42

10 27 26 32
11 33 27 24
12 35 28 30
13 32 29 33
14 39 30 16
15 31 31 19
16 25 32 35

*Keterangan :
KKM = 66,5

Berdasarkan  Tabel 3 diperoleh hasil pre-test
pada pertemuan pertama dianalisis dan menghitung
normalitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah
sampel kelas yang digunakan penelitian berdistribusi
normal atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan uji

normalitas diperoleh X2
hitung sebesar 7,31, sedangkan

X2
tabel dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 dan dk

sebesar 3 adalah 7,81, dengan demikian dapat diketahui
karena X2

hitung < X2
tabel, maka H0 diterima dan H1

ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelas yang
digunakan sebagai sampel penelitian merupakan kelas
yang berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 0,05
Pos-test
Setelah diterapkannya pembelajaran kemudian
diberikan post-test untuk mengetahui hasil belajar
siswa. Nilai post-test yang diperoleh siswa disajikan
pada Tabel 4.

Tabel 4. Nilai Post-test Siswa
No Nilai K No Nilai K
1 75 T 17 79 T
2 78 T 18 77 T
3 82 T 19 80 T
4 98 T 20 76 T
5 75 T 21 46 TT
6 72 T 22 88 T
7 79 T 23 78 T
8 81 T 24 83 T
9 35 TT 25 64 TT

10 76 T 26 75 T
11 80 T 27 39 TT
12 69 T 28 68 T
13 82 T 29 94 T
14 56 TT 30 43 TT
15 86 T 31 62 TT
16 78 T 32 77 T

*Keterangan :
KKM = 66,5 T   = Tuntas

K       =  Ketuntasan TT = Tidak Tuntas
Berdasarkan data pada Tabel 4, setelah

diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw
dengan KKM 66,5 dari 32 siswa dihasilkan sejumlah 25
siswa tuntas dan 7 siswa tidak tuntas. Ketuntasan siswa
saat postes dapat digambarkan pada diagram 1 berikut..

Gambar 1. Diagram Nilai Ketuntasan Post-test

Nilai pre-test dan post-test kemudian digunakan
untuk mengetahui signifikansi perbedaan melalui uji t
berpasangan. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai
thitung sebesar 17,570 dan nilai ttabel dengan taraf
signifikansi 0,05 sebesar 2,038. Karena hasil yang
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diperoleh thitung > ttabel, maka hal ini menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre-test
dan post-test.

Kompetensi Keterampilan
Penilaian kompetensi keterampilan siswa

dilakukan saat siswa melakukan kegiatan praktikum.
Hasil pengamatan kompetensi keterampilan dapat
dilihat pada diagram 2 berikut:

Berdasarkan diagram batang pada Gambar 2
dapat diketahui bahwa kompetensi keterampilan siswa
pada saat melakukan praktikum dalam pembelajaran
dengan menggunakan model kooperatif tipe jigsaw
diperoleh persentase skor rata-rata pertemuan 1 dan
pertemuan 2 sebesar 86,33% dan 90,62%, karena
persentase skor rata-rata dari kedua pertemuan lebih
dari 80% maka kinerja siswa pada kedua pertemuan
berkriteria sangat baik
Aktivitas Siswa

Berdasarkan lembar pengamatan aktivitas siswa
selama dua kali pertemuan pada materi Kalor dengan
model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diperoleh
data pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Aktivitas Siswa

Aktivitas
Freku-

ensi
Pert 1

Persentase
Freku-

ensi
Pert 2

Persentase

1 32 38,75% 22 33,75%
2 4 1,25% 5 5%
3 10 12,50% 12 15,00%
4 9 11,25% 11 13,75%
5 4 2,50% 5 3,75%
6 11 13,75% 13 16,25%
7 10 11,25% 12 12,50%

Jumlah 80 100% 80 100 %
*Keterangan :
Akt. 1  Memperhatikan penjelasan guru

2. Mengemukakan  pendapat kelompok/individu
3. Membaca buku siswa/LKS
4. Melakukan diskusi kelompok

5. Memperhatikan pendapat teman
6. Mengerjakan tugas
7. Menganalisis hasil diskusi

Persentase aktivitas siswa yang dominan adalah
memperhatikan penjelasan guru. Aktivitas ini dilakukan
siswa diantaranya ketika guru memberikan motivasi
awal, guru memberikan pengetahuan awal, guru
menyimpulkan pembelajaran, serta guru memberikan
penghargaan. Peran guru pada saat-saat tersebut masih
dominan. Meskipun demikian, siswa tidak hanya diam
dan pasif, siswa bersama-sama dengan guru menggali
informasi yang dibutuhkan.

Secara keseluruhan aktivitas siswa selama 2
pertemuan pada penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw semakin membaik. Siswa
semakin aktif dan kelas juga semakin kondusif.
Respon Siswa

Respons siswa merupakan apresiasi siswa
terhadap segala perlakuan dan media yang diberikan
dalam proses pembelajaran. Adapun hasil penyebaran
angket respons terhadap siswa yang telah diberi
perlakuan memiliki persentase minimal 84% dan rata-
rata persentase respons positifnya sebesar 98%, karena
persentase rata-rata respons positifnya lebih dari 80%
maka respons positif tersebut berkategori sangat kuat.
Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa memberikan
respons yang positif terhadap pembelajaran yang telah
dilakukan.

Pembahasan
Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang

dilakukan menunjukkan keterlaksanaan pembelajaran
kooperatif dengan tipe jigsaw memiliki skor rata-rata
pada pertemuan pertama sebesar 3,83 dan pada
pertemuan kedua sebesar 3,97 dengan criteria sangat
baik (SB).

Proses pembelajaran yang dilakukan
dilaksanakan secara maksimal pada pertemuan pertama
dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki pada
pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan pertama pada
kegiatan Pemanfaatan sumber belajar/media dalam
pembelajaran kurang dilakukan secara maksimal karena
guru masih beradaptasi dengan siswa, pembelajaran
masih terfokus agar siswa memahami materi dan
kurang mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam
penggunaan media. Hal ini sesuai dengan Ibrahim
(2001 :39) bahwa pada saat guru memperkenalkan
model pembelajaran jigsaw untuk pertama kali, guru
ingin menggunakan waktu yang cukup bersama siswa
untuk meyakinkan langkah-langkah spesifik dan peran-
peran dipahami dengan jelas, sehingga hal ini dijadikan
sebagai bahan perbaikan agar pada pertemuan kedua
dapat dilakukan secara maksimal, terbukti bahwa setiap
kegiatan dapat dilakukan dengan maksimal pada
pertemuan kedua.

Gambar 2. Diagram Persentase Skor Rata-rata
Kompetensi Keterampilan Siswa pada Pertemuan

1 dan 2
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Selanjutnya berdasarkan analisis kompetensi
siswa yang meliputi kompetensi sikap spiritual,
kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan
saat melaksanakan praktikum. Dapat diketahui bahwa
rata-rata sikap spiritual kompetensi sikap spiritual
sebesar 3,84 dengan kategori sangat baik (SB). Siswa
sangat antusias sekali saat ditayangkan video tentang
matahari dan rusa kutub yang menunjukkan betapa
besar karunia Tuhan YME pada awal kegiatan
pembelajaran.

Kompetensi pengetahuan siswa dilakukan
melalui pre-test dan post-test. Hasil pretes diperoleh
nilai rata-rata sebesar 30,22 dan setelah diadakan
pembelajaran IPA dengan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw kemudian diadakan post-test dan
diperoleh nilai rata-rata sebesar 72,97. Hasil pre-test
dan post-test kemudian dilakukan uji t berpasangan
untuk mengetahui adanya perbedaan setelah adanya
perlakuan yang telah diberikan. Setelah hasil pre-test
dan post-test maka dilakukan uji t berpasangan, maka
diperoleh nilai thitung sebesar 17,57 dan berdasarkan
tabel dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai ttabel

sebesar 2,038. Menurut Arikunto (2006: 308) karena
hasil yang diperoleh thitung > ttabel, maka hal ini
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang
signifikan antara hasil pretes dan postes. Hal ini sesuai
dengan penelitian Slavin (dalam Ibrahim 2001 :16)
hasil penelitiannya menyebutkan bahwa teknik-teknik
pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam
meningkatkan hasil belajar dibandingkan dengan
pengalaman-pengalaman belajar individual atau
kompetititf. Serta sesuai demgan hasil penelitian
(Lundgren, 1994: 6) yang menunjukkan bahwa
pembelajaran kooperatif memiliki dampak yang sangat
positif untuk siswa yang rendah hasil belajarnya.

Hasil analisis keterampilan melaksanakan
praktikum dari menunjukkan bahwa persentase rata-rata
skor kompetensi keterampilan pada pertemuan pertama
sebesar 86,33% dan pada pertemuan kedua persentase
rata-rata skornya meningkat menjadi 90,62%. Hal ini
dikarenakan pada pertemuan pertama jenis praktikum
lebih menuntut keterampilan lebih tinggi daripada
pertemuan yang kedua, juga karena siswa tidak pernah
praktikum sebelumnya sehingga siswa perlu dibimbing
dan butuh waktu untuk mereka menyesuaikan diri
dengan kegiatan praktikum, sedangkan pada pertemuan
kedua siswa sudah mulai terbiasa dengan kegiatan
praktikum dan sudah mengerti apa yang harus
dilakukan ketika praktikum sehingga guru lebih mudah
memberikan arahan pada siswa, siswa sudah
terkondisikan dengan baik suasana kelaspun
menyenangkan. Karena persentase peningkatan skor
rata-rata kelas lebih dari 80%, maka hal ini
menunjukkan bahwa kinerja siswa aspek kompetensi
kinerja berkategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan

penelitian (Sari, 2010) bahwa pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw terbukti berpengaruh terhadap kompetensi
siswa

Hasil analisis aktivitas siswa dapat diketahui
bahwa aktivitas siswa mengalami peningkatan dari
pertemuan pertama dan pertemuan kedua yaitu pada
aktivitas nomor  2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan aktivitas
nomor 1 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan
pada pertemuan pertama saat guru menjelaskan materi
dan menggali kemampuan siswa, siswa sangat antusias
mendengarkan sampai pada saat guru memberikan
penjelasan di akhir pembelajaran untuk menyimpulkan
pembelajaran. Sesuai dengan (Ibrahim,2010) bahwa
guru hanya berperan sebagai fasilitator dan mediator
kegiatan belajar mengajar yang berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis angket respon dapat
diketahui bahwa hampir semua pernyataan yang
terdapat pada angket respon siswa mendapatkan respon
positif dari siswa. Dari 10 pernyataan pada angket,
pernyataan yang mendapat respons positif terendah
adalah pernyataan ke-9 yaitu tanggapan terhadap soal
yang diberikan. Siswa yang memberi respons positif
bahwa mereka dapat mengerjakan soal Kalor dengan
baik  sebesar 84%, sedangkan 16% siswa menyatakan
kesulitan dalam mengerjakan soal Kalor yang
diberikan, kemungkinan ini bisa disebabkan karena
adanya persaingan individual masing-masing siswa di
kelas . Hal ini dapat dihubungkan dengan pendapat Nur
dkk (2011 :4) bahwa tingkat keberhasilan seseorang
siswa mengurangi keberhasilan siswa lainnya. Namun
karena persentase rata-rata respons positifnya lebih dari
80% maka respons positif tersebut berkategori sangat
kuat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa siswa
memberikan respons yang positif terhadap
pembelajaran yang telah dilakukan.
PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan diperoleh  kesimpulan sebagai berikut: 1)
Keterlaksanaan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe jigsaw mengalami peningkatan sebesar
0,13 (dari pertemuan pertama sebesar 3,85 dan pada
pertemuan kedua sebesar 3,98), 2) Hasil belajar siswa
yang meliputi kompetensi sikap spiritual rata-rata dari
32 siswa adalah sebesar 3,84 dengan kategori sangat
baik (SB). Kompetensi pengetahuan mengalami
peningkatan sebesar 42,75 (dari nilai rata-rata pretes
siswa  sebesar 30,22 menjadi 72,97 ketika postes).
Kompetensi keterampilan siswa saat melaksanakan
praktikum juga mengalami peningkatan persentase rata-
rata skosebesar 4,29 (dari persentase rata-rata skor
pertemuan pertama sebesar 86,33% menjadi 90,62%
pada pertemuan kedua), 3) Aktivitas siswa saat proses
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw pada materi kalor mengalami peningkatan
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pada setiap aktivitasnya yaitu aktivitas 2 mengalami
peningkatan sebesar 1,00%, aktivitas 3 mengalami
peningkatan sebesar 2,50%, aktivitas 4 mengalami
peningkatan sebesar 2,50%, aktivitas 5 mengalami
peningkatan sebesar 1,25%, aktivitas 6 mengalami
peningkatan sebesar 2,50%, aktivitas 7 mengalami
peningkatan sebesar 2,50% kecuali aktivitas 1
mengalami penurunan sebesar 12,50%, dan 4) Respon
siswa terhadap pembelajaran dengan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada materi kalor
adalah siswa memberikan respons positif yaitu dengan
prosentase rata-rata respon positif sebesar 98,4%
dengan kriteria sangat kuat.
Saran

Berdasarkan  hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran
agar penelitian berikutnya berjalan  lancar dan lebih
baik yaitu : 1) Guru dapat mengaplikasikan model
pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan sebagai
alternatif pembelajaran, karena pembelajaran tersebut
berguna untuk melatih siswa dalam bekerja sama dan
dalam berdiskusi, serta siswa akan lebih tertarik dan
tidak jenuh, dan 2) Model pembelajaran kooperatif tipe
jigsaw ini lebih efektif apabila diterapkan pada saat
mengajarkan materi dengan banyak konsep didalamnya
seperti materi Kalor, sedangkan waktu yang disediakan
relatif sedikit. Maka model pembelajaran kooperatif
tipe jigsaw ini dapat menjadi alternatif yang dapat
digunakan saat kegiatan pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. Dasar-Dasar Evaluasi
Pendidikan. Jakarta: PT Bumi Aksara

Ibrahim, Rachmadiarti, Nur dan Ismono. 2001.
Pembelajaran Kooperatif. Surabaya:Unesa
University Press

Nur, Mohammad. 2011. Model Pembelajaran
Kooperatif Edisi Kedua.Surabaya: Pusat
Sains dan Matematika Sekolah Unesa

.

.



Prosiding Semanar Nasional Pendidikan Sains 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains Sesuai Tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

992

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN E-LEARNING
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan motivasi siswa terhadap
konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan (ksp) dengan mengimplementasikan pembelajaran e-learning
berbasis website. Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan kelas (PTK)
dengan 2 siklus. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 SMAN 12 Banjarmasin dengan jumlah
siswa 29 orang. Data dikumpulkan melalui tes hasil belajar secara online dan angket motivasi. Data
dianalisis dengan teknik persentase dan diuraikan secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran e-learning berbasis website dapat
meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran hasil kali kelarutan (ksp) dari siklus I ke siklus
II. Tingkat pemahaman siswa meningkat dari 85,19% pada siklus I menjadi 100% pada siklus II.
Motivasi siswa kelas XI IPA 1 SMAN 12 Banjarmasin terhadap pembelajaran e-learning berbasis
website pada materi kelarutan dan hasil kali kelarutan (ksp) termasuk kategori sangat baik.

Kata Kunci: e-learning, website; hasil kali kelarutan (Ksp)

Abstract

This study aims to determine the improvement of learning outcomes and motivation of students to the
concept of solubility and solubility product (KSP) by implementing e-learning-based website. This
research method uses design of classroom action research (PTK) with 2 cycles. The subjects were
students of class XI IPA 1 SMAN 12 Banjarmasin the number of students 29 people. Data were
collected through the test results online learning and motivation questionnaire. Data were analyzed by
using percentage and described quantitatively or qualitatively. The results showed that the
implementation of e-learning-based website can improve student learning outcomes in learning
solubility product (KSP) from the first cycle to the second cycle. Level of understanding of students
increased from 85.19% in the first cycle to 100% in the second cycle. Motivation class XI IPA 1 SMAN
12 Banjarmasin on e-learning websites based on material solubility and solubility product (KSP)
including the excellent category.

Keywords: e-learning, the website, solubility product (Ksp)

PENDAHULUAN
Meluasnya pemanfaatan internet oleh

masyarakat Indonesia khususnya siswa-siswa
merupakan suatu  potensi  dan solusi untuk menerapkan
pembelajaran dengan sistem online agar tuntutan global
akan dunia pendidikan dapat terpenuhi. Sebagaimana
dikemukakan oleh Ali (2005) bahwa “Today the
internet has been utilized in almost every aspect of
human life including in education”. Salah satunya e-
learning yang merupakan bentuk kemajuan dibidang
teknologi informatika . E-learning merupakan suatu
jenis belajar mengajar yang memungkinkan

tersampaikannya bahan ajar kepada siswa dengan
menggunakan media internet.

E-learning adalah  suatu terobosan baru untuk
menerapkan teknologi dalam pendidikan sebagai salah
satu pembaharuan dalam pendidikan. E-learning akan
membuat pendidikan akan lebih dinamis dan aktual,
karena di mungkinkannya transfer ilmu pengetahuan
yang sangat cepat namun tetap sesuai kebutuhan. Selain
itu sebagai inovasi pendidikan, e-learning sangat
menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan dan
tetap relevan dengan era globalisasi karena dalam e-
learning,  komponen pendidikan seperti materi
pembelajaran, tugas, tes dan laboratorium dapat di
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digitalkan ke dalam komputer dan sangat fleksibel. Saat
ini memang sudah saatnya e-learning di terapkan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan dengan finansial
yang lebih rendah.

Penerapan e-learning akan lebih mudah di
terapkan pada siswa zaman sekarang, karena mereka
sudah mengenal komputer, internet, website, apalagi
jejaring sosial yang hampir setiap hari mereka gunakan,
sehingga pembelajaran dengan e-learning akan
memberikan  motivasi kepada siswa untuk belajar.

Pembelajaran e-learning juga akan memudahkan
mempelajari mata pelajaran tertentu yang sering
dianggap sulit, salah satunya adalah mata pelajaran
kimia. Kimia merupakan salah satu cabang ilmu
pengetahuan alam (IPA) yang mempelajari unsur-unsur
serta reaksi-reaksi yang terjadi di alam semesta. Konten
dari mata pelajaran kimia bersifat konseptual dan
algoritmik yang menuntut siswa bukan sekedar
menghafal dan mengerti namun siswa  harus
memahami setiap konsep-konsep kimia secara logis
banyak konsep kimia yang abstrak sehingga
memerlukan visualisasi agar konsep kimia lebih
konkret , e-learning sangat cocok dengan pelajaran
kimia ini karena dapat memvisualisasikan konsep
dengan gambar bergerak, video, animasi sehingga siswa
lebih mudah memahami konsep-konsep kimia.

Masalah belajar yang dialami siswa ini tidak
selalu karena materi yang sulit, tetapi bisa juga
disebabkan oleh cara guru yang mengajar tidak
menerapkan model pembelajaran atau  media  yang
tepat. Media pembelajaran yang tidak tepat akan
mengurangi  minat siswa  sehingga siswa merasa jenuh
atau kurang tertarik dan motivasinya untuk mengikuti
pelajaran pun berkurang. Hal ini di indikasikan  dengan
persentase rata-rata siswa yang belum tuntas tahun
pelajaran 2011/2012 dalam  ulangan harian pada materi
hasil kali kelarutan dengan nilai standar kriteria
ketuntasan minimum (KKM) yaitu 70. Persentase
tersebut diperoleh pada salah satu kelas sebagai sampel
yaitu kelas XI IPA 1 SMAN 12 Banjarmasin yang
menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai ≥ 70
hanya 40% dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah
45.

Peneliti melihat dan menelaah data sebelumnya
yang sudah di jelaskan di atas, peneliti memperkuat
hasil observasi awal berupa angket yang di tujukan
pada siswa yang akan di jadikan subyek penelitian.
Hasil angket  tersebut  memperlihatkan 96,7% siswa
yang memiliki account di berbagai social  network
seperti Yahoo Messenger, Facebook, Twitter, Blogger,
Instagram dan Line. Hal ini tentu akan lebih
memudahkan bagi guru dalam melakukan proses
pembelajaran e-learning. Selain itu ada beberapa siswa
biasa melakukan browsing, siswa memiliki fasilitas
internet di rumah, dengan demikian akan lebih

memudahkan siswa untuk mengakses materi
pembelajaran kapanpun sesuai yang mereka inginkan.
Hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pada
aspek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMAN
12 Banjarmasin sudah cukup memenuhi syarat sebagai
tempat penelitian dengan menerapkan pembelajaran e-
learning. Sekolah ini sudah memiliki laboratorium
komputer yang sudah terkoneksi ke internet yang akan
sangat memudahkan dalam proses pembelajaran e-
learning berbasis website.

METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini berupa penelitian

tindakan kelas, dengan subyek penelitian siswa kelas XI
IPA 1 SMAN 12 Banjarmasin tahun pelajaran
2012/2013. Pelaksanaan dilaksanakan dalam dua siklus.
Desain penelitian terdiri dari empat tahap yaitu
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan
evaluasi, serta refleksi yang diikuti perencanaan ulang.

Indikator keberhasilan penelitian ini adalah:
(1) Secara individual yaitu siswa dikatakan tuntas bila

mendapatkan skor ≥ 70
(2) ≥ 80% dari jumlah siswa mendapatkan skor ≥ 70.
(3) Motivasi siswa pada angket motivasi ARCS

minimal mencapai kategori Baik.
Data yang dikumpulkan melalui tes online

melalui website e-learning www.bubuhankimia.com
seperti yang terlihat pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Website e-learning
Website ini memuat materi yang dipelajari siswa

sekaligus sebagai tempat tes online . hasil belajar siswa
yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan proses
mengajar Menurut  Djamarah  (2010) itu dibagi atas
beberapa tingkatan sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Hasil Belajar
Hasil belajar Tingkat

100%
76% -99%
60% - 75%

< 60%

Istimewa/ maksimal
Baik sekali/ optimal

Baik / minimal
Kurang

Analisis motivasi siswa dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar peningkatan motivasi
belajar setiap siswa pada materi Hasil Kali Kelarutan
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(Ksp) setelah diterapkan pembelajaran e-learning
berbasis website. Pengukuran motivasi ini
menggunakan angket motivasi ARCS (Attention,
Relevance, Confidence, Satisfaction) Karya John
Keller.

Pengolahan angket ini dilakukan dengan cara
penskoran pada setiap pernyataan yang ada dalam
angket dan memiliki skor yang berbeda yang terdapat
pada Tabel 2, setelah itu skor diakumulasikan setiap
indikatornya dan dicari nilai rata-ratanya dengan rumus

Skor rata-rata =

Tabel 2 Skoring Angket Motivasi Model ARCS

Kriteria
Skor

Positif negatif

Sangat Setuju 5 1
Setuju 4 2

Ragu-ragu 3 3
Tidak Setuju 2 4

Sangat Tidak Setuju 1 5

Setelah diperoleh skor rata-rata, nilai itu
diterjemahkan sebagai berikut:

Tabel 3 Indeks Kategori Motivasi Model ARCS
Skor rata-rata Kategori

1,00 - 1,49 Tidak baik
1,50 - 2,49 Kurang baik
2,50 - 3,49 Cukup baik
3,50 – 4,49 Baik
4,50 – 5,00 Sangat baik

HASIL PENELITIAN
Siklus I
1) Hasil Belajar

Tingkat penguasaan siswa pada  materi kelarutan
dan hasilkali kelarutan secara keseluruhan pada siklus I
termasuk kriteria sangat baik. Ketuntasan hasil belajar
siswa pada siklus I ini dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Ketuntasan hasil evaluasi siklus I
Penguasaan
siswa (%) Σ siswa Siswa (%)

≥ 70
< 70

23
4

85,19%
14,81%

Jumlah siswa 27 100%

Tabel 4 memang menunjukkan bahwa siswa
memahami materi secara klasikal yakni mencapai

≥70% dari materi yang di ajarkan, yaitu 85,19% siswa
yang memenuhi indikator keberhasilan diatas 70%.
Sedangkan sebesar 14,81% siswa masih di bawah
indikator keberhasilan. Namun saat di lakukan analisis
terhadap indikator soal, penguasaan terhadap indikator
terakhir yaitu memperkirakan terbentuknya endapan
berdasarkan harga (ksp) termasuk kategori sangat
kurang dimana hanya ada 40% siswa yang mampu
menjawabnya dengan benar. Melalui hasil refleksi di
ketahui bahwa penguasaan materi yang masih kurang
itu pada bentuk soal perhitungan harga Qsp masing-
masing senyawa yang di perlukan untuk meramalkan
terjadinya endapan. Bentuk soal tersebut berada pada
tingkatan analisis (C4). Hal ini mungkin terjadi karena
kurangnya pengetahuan dasar siswa tentang
stoikiometri termasuk di dalamnya molaritas larutan.
Siswa yang belum bisa mandiri mengeksplorasi
nformasi diwebsite dan internet sangat mempengaruhi
tingkat pemahaman materi, apalagi tentang algoritmik
(hitungan)

Hasil pelaksanaan proses pembelajaran siklus I
secara rinci belum optimal karena masih ada indikator
soal yang tingkat penguasaannya dibawah 50% yang
Artinya hasil belajar kognitif siswa masih tidak merata
pada semua indikator soal secara ideal, dengan
persentase yang di capai pada indikator terakhir hanya
40%  siswa yang menjawab benar. Pencapaian indikator
yang belum optimal pada siklus I dapat dilihat pada
Tabel 5 berikut:

Tabel 5  Persentase jawaban benar siswa pada
evaluasi siklus I

No Soal Siswa Benar Persentase (%)
7 12 44.83%
9 13 48.39%

2) Motivasi Siswa
Kuesioner motivasi di berikan pada setiap siswa

ketika siklus pembelajaran berakhir. Kuesioner
motivasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana
motivasi belajar siswa pada materi kelarutan dan
hasilkali kelarutan dengan menerapkan pembelajaran e-
learning berbasis website. Kuesioner yang di gunakan
adalah Kuesioner motivasi tipe ARCS karya John
Keller.

Motivasi siswa terhadap pembelajaran pada
materi kelarutan dan hasilkali kelarutan ini secara
ringkas tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6 Motivasi siswa pada Siklus I
Kategori  siswa (%)

Tidak baik 0%
Kurang baik 6,90%
Cukup baik 17,24%

Baik 68,97%
Sangat baik 6,90%
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Berdasarkan Tabel 6 dapat di ketahui bahwa
persentase siswa yang termasuk kategori baik sebanyak
68,97% dan kategori cukup sebanyak 17,24%. Rata-rata
semua siswa adalah 3,83 yang termasuk kategori
“Baik” Jadi, secara keseluruhan siswa telah mempunyai
motivasi untuk mempelajari materi kelarutan dan
hasilkali kelarutan setelah dilaksanakan kegiatan
pembelajaran e-learning berbasis website.

Siswa telah memilki motivasi untuk mempelajari
materi kelarutan dan hasilkali kelarutan karena guru
menerapkan  pembelajaran e-learning yang selalu
mengacu kepada pemberian motivasi terhadap siswa,
tetapi motivasi yang timbul masih belum optimal. Pada
komponen Satisfaction yang ada di pernyataan 8,11, 19,
22,23, 27 siswa yang menyatakan sangat setuju 0%,
setuju sebesar 40%, ragu-ragu 51,52%, tidak setuju
21,21% dan sangat tidak setuju 3,03%. Data tersebut
menunjukkan bahwa siswa masih kurang puas dengan
pembelajaran. Namun pada 3 komponen lainnya yaitu
Attention, Relevance, dan Confidence motivasi siswa
sudah sangat baik dengan rata-rata persentase diatas
60%.

Melalui hasil pelaksanaan dan pengamatan pada
siklus I secara keseluruhan di peroleh hal-hal sebagai
berikut :
(1) Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I di ketahui

bahwa guru dalam tahapan awal membuka
pembelajaran perlu di tingkatkan. Pada awal
pembelajaran guru juga kurang rileks dan kurang
berinteraksi dengan siswa, sehingga situasi kelas
masih terasa kaku.

(2) Guru belum mampu memotivasi siswa yang
terlihat pasif untuk ikut serta dalam berperan aktif
dalam pembelajaran.

(3) Guru sangat kewalahan membantu siswa yang
kesulitan dalam mengoperasikan website e-
learning sehingga ada beberapa siswa yang belum
mahir mengoperasikan website e-learning ataupun
twitter yang digunakan selama pembelajaran.

(4) Saat proses pembelajaran melalui website Siswa-
siswa sangat banyak membuka situs website lain
yang tidak relevan seperti facebook, yotube,
4shared, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan
konsentrasi siswa pada pembelajaran berkurang

Oleh karena itu, perlu di lakukan perbaikan
proses pembelajaran pada siklus II. Berdasarkan pada
temuan pada siklus I, hal-hal yang perlu di lakukan
untuk perbaikan pada siklus II adalah :
(1) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dengan

lebih jelas, bersikap rileks dan interaksi dengan
siswa di perbanyak tidak hanya terlalu fokus pada
website pembelajaran.

(2) Menimbulkan motivasi siswa yang terlihat pasif
(khususnya pasif pada siklus I) dengan

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih
menggali pemikiran siswa dan relevan dengan
pengetahuan siswa terdahulu. Selain itu,
memberikan penghargaan agar siswa tersebut
lebih termotivasi untuk ikut  serta dalam
menjawab pertanyaan.

(3) Memberikan kesempatan kepada siswa secara
lebih merata untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang di berikan oleh guru sehingga
seluruh siswa dapat terlibat secara aktif dalam
kegiatan pembelajaran.

(4) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi
kelarutan dan hasilkali kelarutan khususnya
tentang reaksi pengendapan  sehingga hasil belajar
dapat mencapai ketuntasan.

(5) Memblock situs-situs website yang tidak relevan
selama proses pembelajaran agar siswa lebih
fokus dalam belajar

(6) Memperlakukan semua siswa secara istimewa,
baik saat mereka bertanya atau meminta bantuan
agar timbul motivasi yang tinggi karena mereka
merasa puas saat pembelajaran (satisfaction)

Siklus II
1) Hasil Belajar

Hasil tes kognitif siklus II juga menunjukkan
bahwa ketuntasan klasikal lebih baik daripada siklus I,
hal ini berarti pembelajaran siklus II dapat dikatakan
berhasil secara optimal daripada siklus I. Adapun
ketuntasan secara klasikal dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Ketuntasan klasikal hasil evaluasi siklus II
Penguasaan siswa (%) Siswa (%)

≥ 70
< 70

100
0

Jumlah siswa 100

Tabel 7 menunjukkan bahwa siswa sudah
memahami materi secara klasikal yakni mencapai
≥70% dari materi yang diajarkan, yaitu sebesar 100%.
Secara keseluruhan pembelajaran siklus II telah berhasil
dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga
hasil belajarnya pun menjadi lebih baik dari pada siklus
I. Berikut grafik perbandingan ketuntasan klasikal pada
siklus I dan II yang terdapat pada Gambar 2 berikut:
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Ketuntasan klasikal

85.19%

100%

siklus I

siklus II 0% 6.90%
17.24%

68.97%

6.90%0% 3.45% 6.90%

34.48%

55.17%

Kategori

Siklus I

Siklus II

78%
68%

82%

40%

94% 89% 96%
75%

Aspek

Siklus I

Siklus II

Gambar 2. Grafik Perbandingan Ketuntasan
Klasikal Pada Siklus I dan II

Hasil pelaksanaan proses pembelajaran siklus II
secara keseluruhan sudah optimal. Hal tersebut
mengakibatkan hasil belajar kognitif siswa siklus II
lebih baik daripada siklus I yaitu telah mencapai standar
ketuntasan belajar secara ideal.

2) Motivasi Siswa
Pada siklus angket motivasi diberikan pada

setiap siswa ketika siklus pembelajaran II berakhir.
Kuesioner motivasi bertujuan untuk mengetahui
bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa pada
materi kelarutan dan hasilkali kelarutan setelah
pembelajaran e-learning berbasis website. Motivasi
siswa terhadap pembelajaran pada materi kelarutan dan
hasil kali kelarutan setelah pembelajaran e-learning
secara ringkas tersaji pada Tabel 8.

Tabel 8 Hasil Motivasi Siswa Pada Siklus II
Kategori  siswa (%)

Tidak baik 0%
Kurang baik 3,45%
Cukup baik 6,90%

Baik 34,48%
Sangat baik 55,17%

Berdasarkan Tabel 8 dapat di ketahui bahwa
persentase siswa yang termasuk kategori sangat baik
sebanyak 55,17%, dan kategori baik sebanyak 34,48%,
dengan rata-rata skor siswa adalah 4,4 yang termasuk
kategori “Baik” Jadi, secara keseluruhan siswa telah
mempunyai motivasi yang tinggi untuk mempelajari
materi kelarutan dan hasilkali kelarutan  setelah
dilaksanakan kegiatan pembelajaran e-learning berbasis
website. Skor motivasi siswa pada pembelajaran siklus
I dan II dapat dilihat pada Gambar 3 berikut:

Gambar 3. Grafik Motivasi Siswa

Pada aspek Satisfaction siswa sudah memilki
motivasi yang lebih tinggi dari siklus I, yaitu siswa
yang menyatakan sangat setuju sebesaar 19,54%,
setuju sebesar 55,46%, ragu-ragu 14,65%, tidak setuju
10,35% dan sangat tidak setuju 0%. Data tersebut
menunjukkan bahwa siswa memiliki motivasi yang
tinggi karena merasa puas dengan pembelajaran yang
dilakukan guru. Untuk perbandingan dari empat aspek
motivasi dapat di lihat dalam grafik pada Gambar 4
berikut.

Gambar 4. Grafik Perbandingan Aspek Motivasi

Hasil pelaksanaan proses pembelajaran siklus II
secara keseluruhan sudah optimal. Hal tersebut
mengakibatkan hasil belajar kognitif siswa siklus II
lebih baik daripada siklus I yaitu telah mencapai standar
ketuntasan belajar secara ideal. Berdasarkan hasil
pelaksanaan dan pengamatan pada siklus II secara
keseluruhan di peroleh hal-hal sebagai berikut .
(1) Guru telah melaksanakan kegiatan awal

(menyiapkan siswa, appersepsi, motivasi dan
penyampaian tujuan pembelajaran) pada
pembelajaran siklus II dengan lebih baik dan
memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik
perhatian siswa sehingga dari awal pembelajaran
siswa akan tertarik dan memperhatikan
pembelajaran.

(2) Guru telah mampu memotivasi siswa yang terlihat
pasif (khususnya masih pasif pada pembelajaran
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siklus I) dengan memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang lebih menggali pemikiran siswa.

(3) Guru telah menyederhanakan konsep yang
kompleks menjadi konsep yang lebih sederhana,
dan menyajikan materi diwebsite dengan bahasa
yang lebih mudah di pahami siswa sehingga siswa
yang memiliki tingkat kemampuan rendah akan
aktif untuk mengungkapkan ide-idenya.

(4) Guru telah memberikan kesempatan kepada siswa
secara lebih merata untuk menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang di berikan oleh guru sehingga
seluruh siswa dapat terlibat secara aktif dalam
kegiatan pembelajaran.

(5) Guru telah melakukan penjelasan yang lebih
intensif untuk meningkatkan pemahaman siswa
terhadap materi kelarutan dan hasilkali kelarutan
sehingga ketika evaluasi dilakukan siswa dapat
mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik.

PEMBAHASAN
1) Hasil Belajar

Pada penelitian ini, di rancang suatu website
dalam internet yang alamatnya
www.bubuhankimia.com di dalamnya memuat materi
pembelajaran yang bisa di akses dimanapun dan
kapanpun selama siswa terkoneksi dengan internet hal
ini sesuai dengan pengertian  e-learning menurut
Hartley dalam Rusman (2011)  E-learning merupakan
suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan
tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan
menggunakan media Internet, Intranet atau media
jaringan komputer lain.

Website e-learning yang di buat untuk penelitian
ini tidak hanya berfungsi memuat materi pembelajaran
namun juga di gunakan sebagai wadah evaluasi/tes
secara online yang bertujuan mempermudah dan
mempercepat proses evaluasi. Pembelajaran e-learning
pada penelitian ini mengacu pada salah satu
pengembangan e-learning menurut Haughey yaitu Web
centric course yang berati pembelajaran internet yang
memadukan antara belajar jarak jauh dan tatap muka
(konvensional). Sebagian materi disampaikan melalui
internet, dan sebagian lagi melalui tatap muka.
Fungsinya saling melengkapi. Dalam model ini, guru
bisa memberikan petunjuk kepada siswa untuk
mempelajari materi pelajaran melalui web yang telah
dibuatnya. siswa juga di berikan arahan untuk mencari
sumber lain dari situs-situs yang relevan. Dalam tatap
muka, siswa dan guru lebih banyak diskusi tentang
temuan materi yang telah di pelajari melalui internet
tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan
pembelajaran e-learning pada siklus I secara
keseluruhan sudah berlangsung cukup baik namun

belum optimal. Hal ini bisa didasarkan pada lembar
observasi aktivitas siswa dan guru yang berkategori
baik dan rata-rata lembar observasi terus meningkat
dari pertemuan pertama sampai pertemuan keempat

Pertemuan siklus I memperlihatkan guru  belum
dapat melakukan tahapan awal pembelajaran dengan
baik untuk mendapatkan perhatian siswa. Guru belum
mampu memberikan motivasi dengan baik. Pada awal
pembelajaran guru juga kurang rileks dan kurang
berinteraksi dengan siswa, sehingga situasi kelas masih
terasa kaku dan kurang santai untuk pembelajaran
siswa. hal ini juga di tambah dengan banyaknya siswa
yang masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan
website e-learning. Menurut Hidayat (2010)
pemahaman akan e-learning juga sangat diperlukan
dalam rangka memudahkan proses pembelajaran
berbasiskan perangkat elektronik karena keberadaan
siswa dalam pembelajaran e-learning tidak hanya
sebagai objek semata, tetapi sekaligus juga sebagai
subjek yang secara pro-aktif turut memanfaatkan
fasilitas. Pada pertemuan berikutnya di siklus I ini terus
di lakukan perbaikan-perbaikan yang membuat
pembelajaran lebih bagus dan siswa-siswa juga sudah
mulai terbiasa melakukan pembelajaran e-learning
melalui media komputer dan internet. Pada pertemuan
siklus I ini juga di temukan masalah dalam
pembelajaram, saat proses pembelajaran ada beberapa
siswa yang kurang berkonsentrasi pada pembelajaran
karena mereka membuka situs website lain yang tidak
relevan dalam pembelajaran.

Data hasil tes siklus I memberikan hasil
memuaskan namun  belum optimal. Rata-rata nilai
memang sudah bagus yaitu  sudah mencapai 83,95%.
Dan hanya 4 orang siswa yang tidak mencapai KKM .
Namun pencapaian indikator pembelajaran tidak
merata, pada indikator terakhir hanya ada 45,65% siswa
yang menjawab dengan benar.  Hal ini terjadi karena
siswa mengalami kesulitan dalam stoikiometri larutan,
khususnya molaritas, untuk meramalkan terbentuknya
endapan siswa harus terlebih dahulu molaritas masing-
masing zat untuk mengetahui harga Qsp nya. Sesuai
dengan pernyataan owens (2007) yang menyatakan
bahwa siswa akan mengalami kesulitan dalam
memahami konsep materi selanjutnya yang berkaitan
dengan konsep dasar yang kurang dipahami, maka di
perlukan pengulangan dan pendalaman terhadap materi
tersebut dengan kembali mengulang konsep dasar
stoikiometri agar siswa mampu menghubungkannnya
dengan materi reaksi pengendapan. Untuk mengatasi
hal tersebut dipelukan pembelajaran siklus II dengan
perencanaan yang lebih matang dan optimal baik dari
segi website pembelajaran maupun dari sisi guru yang
mengajarkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Mudjiono (2009) bahwa suatu perencanaan pengajaran
harus mencakup segala proses yang ditempuh agar
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dicapai perubahan yang spesifik pada prestasi belajar
siswa.

Proses perencanaan pembelajaran siklus II yang
dilakukan lebih optimal , baik dari segi website e-
learning maupun guru. Guru mencoba lebih banyak
berinteraksi pada siswa agar mereka lebih aktif
berpartisipasi dalam pembelajaran sehingga
pembelajaran pada siklus ini terasa lebih rileks,
nyaman, dan tetap bermakna. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Hidayat (2010) yang menyatakan bahwa
pembelajaran dengan menggunakan e-learning akan
lebih efektif jika guru mampu membentuk suasana
santai dan tidak tegang.  Guru juga sudah mampu
mengelola kelas dengan baik, siswa yang sebelumnya
sibuk dengan membuka website yang tidak relevan juga
sudah bisa konsentrasi pada pembelajaran karena guru
telah memblok website yang tidak relevan. Pada saat
mengulang konsep pengendapan dan beberapa konsep
dasarnya, guru sudah mampu memberikan penjelasan
konsep dengan sangat baik karena penjelasan dilakukan
secara terorganisir dan disertai dengan contoh-contoh
yang sederhana, mudah dimengerti, dan disertai
penyajian animasi flash yang ada diwebsite sehingga
siswa mampu memahaminya dan mampu menjawab
contoh soal yang diberikan  Selain itu, terlihat siswa
memusatkan perhatianya pada pelajaran, hal ini karena
guru juga sudah mampu menciptakan suasana nyaman
di dalam kelas sehingga tidak lagi terasa kaku dan telah
mampu mendorong siswa untuk lebih mandiri dalam
belajar walaupun belum 100% namun ini dapat
mengurangi ketergantungan siswa akan informasi yang
berpusat pada guru . Perbedaan pembelajaran
tradisional dengan e-learning, yaitu kelas ‘tradisional’,
guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan di
tugaskan untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada
pelajarnya. Sedangkan di dalam pembelajaran ‘e-
learning’ fokus utamanya adalah pelajar. Pelajar
mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung jawab
untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran ‘e-
learning’ akan ‘memaksa’ pelajar memerankan peranan
yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Pelajar
membuat perancangan dan materi dengan usaha dan
inisiatif sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Cobine (1997) “Through internet study,
students become doers, as well as thinkers”
Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran
mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri.

Peningkatan hasil belajar  menunjukkan bahwa
melalui pembelajaran e-learning dapat membuat
penguasaan siswa terhadap indikator pada materi
kelarutan dan hasilkali kelarutan  menjadi lebih
optimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan Gladstone dalam Owen (2007) yang
memiliki kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan  teknologi informatika sangat

efektif digunakan dalam kegiatan proses belajar dan
mengajar.

2)  Motivasi Siswa
Pada siklus 1 skor rata-rata yang diperoleh sudah

masuk dalam kategori “baik” namun untuk aspek
satisfaction (kepuasan) yang ada di pernyataan 8,11, 19,
22,23, 27 hanya 40% yang menyatakan setuju. Pada
siklus II hal ini sudah dapat diperbaiki dengan 75%
siswa menyatakan setuju. Pada pembelajaran siklus II
ini juga terjadi perubahan positif pada motivasi siswa.
Siswa telah memenuhi semua aspek motivasi yang
diinginkan dalam pembelajaran e-learning. Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabrielle
(2002) yang menyatakan pembelajaran menggunakan
teknologi mampu meningkatkan motivasi belajar siswa.
Pada siklus I skor rata-rata yang diperoleh siswa
melalui angket motivasi ARCS adalah 3,83 yang
termasuk kategori “Baik”, sedangkan rata-rata skor
yang diperoleh pada siklus II adalah 4,4 yang juga
memiliki kategori “Baik” namun nilainya meningkat
daripada siklus I.

Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran e-
learning dapat membuat motivasi siswa dalam belajar
sangat bagus. Sesuai dengan pernyataan Gintings
(2008) yang menyebutkan bahwa keempat aspek
tersebut merupakan faktor yang dapat membangkitkan
motivasi belajar siswa. berikut penjelasan dari masing-
masing aspek

a) Attention
Pembelajaran e-learning dengan menggunakan

website mampu   memunculkan rasa ingin tahu dan
menarik perhatian siswa . Menurut Wibowo (2010) rasa
ingin tahu yang membuat perhatian siswa tertuju
kepada sesuatu hal dapat di rangsang melalui elemen-
elemen yang baru, aneh, original, dan kontradiktif
dengan hal-hal yang sudah biasa. Hal ini sangat relevan
dengan pembelajaran e-learning yang mampu
menyajikan hal yang baru, original dan berteknologi
tinggi sehingga mampu menarik perhatian siswa selama
proses pembelajaran. Dalam sebuah penelitian yang
dilakukan oleh Poulsen dkk (2008) yang menyatakan
“Computer based learning is unexpected events (e.g. a
loud whistle, an upside-down word in a visual) to
mentally stimulating problems that engage a deeper
level of curiosity, especially when presented at the
beginning of a lesson. Another element is variation for
student ” e-learning sebagai sebuah alat penarik
perhatian siswa karena siswa menganggap e-learning
sebuah hal yang tak terduga sebelumnya. Siswa yang
ada di Indonesia khususnya siswa SMAN 12
Banjarmasin memang mengetahui adanya teknologi
komputer dan internet namun mereka belum terpikirkan
bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai media dalam
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pembelajaran sehingga e-learning mampu menarik
perhatian siswa terutama saat pertama memulai
pembelajaran. Hal ini juga sejalan dengan strategi untuk
menjaga dan dan meningkatkan perhatian siswa yang
diungkapkan oleh Sardiman (2010) yaitu menggunakan
media visual interaktif, selalu melibatkan siswa dalam
setiap langkah pembelajaran.  Materi pada website e-
learning pun disajikan secara ringkas yang memuat
semua SK dan KD materi kelarutan dan hasilkali
kelarutan yang diharapkan menggugah rasa ingintahu
siswa. pada sisi tampilan website yang dibuat dengan
warna cerah, tulisan yang tidak terlalu kecil, penyajian
yang sistematis, dan kemampuan website membuat
forum seperti obrolan bertujuan menarik perhatian
siswa agar mereka lebih bersemangat dan menyukai
website e-learning dan materi yang ada didalamnya.

b) Relevance
Relevance pada angket motivasi ini berarti

kesesuaian dengan kebutuhan siswa yang mengacu
pada teori kebutuhan McClelland dalam Sardiman
(2010) yaitu kesesuaian dengan kebutuhan akan
prestasi, kebutuhan memiliki kekuasaan, dan kebutuhan
afiliasi. Relevansi juga di hubungkan dengan
kebermaknaan materi yang sedang dipelajari siswa.
hasil yang di dapat pada aspek ini juga sudah cukup
baik Website e-learning yang di gunakan pada
penelitian ini bersifat sangat fleksibel dan bisa di-
update kapanpun. Isi materi bisa di ganti dengan mudah
untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan
siswa, Peran guru dalam memahami keinginan siswa
sangat di perlukan untuk menentukan apa yang di
perlukan siswa, selain itu pembelajaran e-learning
memberikan pelajaran tambahan berupa pengoperasian
komputer dan internet yang akan berguna bagi
kehidupan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Sardiman
(2010) di mana motivasi siswa akan bangkit dan
berkembang apabila mereka merasakan apa yang
dipelajari akan berguna bagi kehidupannya sekarang
atau di masa depan. Relevance juga berarti kesesuaian
dengan kebutuhan dan benar-benar mampu membuat
motivasi siswa dalam belajar lebih bagus. Hal
dibuktikan oleh penelitian  Buchbinder (2011) yang
mengujicobakan website e-learning pada siswa yang
berada di perkotaan dan relatif semua sudah mengenal
komputer dan internet hasilnya sangat memuaskan baik
dari segi hasil hasil belajar dan motivasi khususnya
kategori Relevance, namun hasil yang sangat bertolak
belakang terlihat saat website e-learning di terapkan
pada siswa yang berada di pedesaan di mana siswa nya
tidak tahu sama sekali tentang komputer dan internet,
fakta ini memperlihatkan bahwa relevance sangat
dipengaruhi oleh kebutuhan siswa itu sendiri, jika
mereka belum merasa itu penting maka bagi siswa yang

berada di pedesaan ,website e-learning tersebut  belum
relevance dengan kebutuhan mereka.
c) Confidence

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan
ketika merasa diri kompeten atau mampu
menyelesaikan pembelajaran. Dari data yang di dapat
aspek motivasi ini memiliki kriteria sangat baik. Hasil
ini di dapat karena pembelajaran e-learning pada materi
kelarutan dan hasilkali kelarutan ini mampu
memberikan kepercayaan diri yang kuat bagi siswa,
khususnya yang sering malu untuk mengungkapkan
pendapatnya karena website. e-learning menyediakan
wadah yang memungkinkan siswa menyatakan
pendapatnya tidak secara langsung namun melalui
forum diskusi online yang interaktif , Upaya ini sangat
memungkinkan tumbuhnya motivasi dan semangat
belajar siswa apalagi siswa yang gemar belajar lewat
komputer dan internet. Pada data siklus I dan II aspek
ini merupakan yang mendapatkan respon sangat bagus
di banding aspek motivasi yang lain.

Hal ini di kuatkan dengan pendapat Sardiman
(2010) yang menyatakan kepercayaan diri dalam belajar
akan optimal jika terjadi interaksi positif dengan
seluruh lingkungan belajarnya.  Pembelajaran e-
learning juga membentuk kepercayaan diri siswa
dengan mengarahkan siswa belajar mandiri dalam
mencari informasi tentang materi pelajaran sehingga
siswa akan percaya diri dengan kemampuannya sendiri
. Menurut Cisneros (2011) “Technology techniques in
improving the understanding, planning and practicing
self-confidence” artinya; Penerapan teknologi aktual
dalam meningkatkan pemahaman, perencanaan dan
melatih kepercayaan diri.  Kepercayaan diri pada siswa
dapat ditingkatkan melalui teknologi, karena dapat
membentuk sebuah dinamika pemikiran yang efektif.

d) Satisfaction
Aspek ini pada siklus I sangat kurang baik, yaitu

hanya 40% hal ini di mungkinkan siswa kurang merasa
diperhatiakn oleh guru ,website yang disajikan masih
sulit dioperasikan yang pada akhirnya membuat mereka
kesulitan mengikuti pelajaran dan tes yang di lakukan.
Menurut Sardiman (2010) kesulitan siswa dalam
mengikuti pelajaran yang di sajikan guru akan
mengurangi motivasi siswa dalam melanjutkan
pelajaran. Ketidakpuasan siswa juga bisa di sebabkan
hasil tes yang di dapat khususnya siswa yang memiliki
nilai di bawah rata-rata kelas dan juga mereka yang
tidak lulus tes.  Namun pada siklus II hal ini dapat di
perbaiki dengan sudah terbiasanya siswa
mengoperasikan  website e-learning dan hasil tes yang
juga sangat memuaskan siswa sehingga aspek motivasi
ini dapat meningkat hingga 75%. Pada siklus II guru
juga memberikan penghargaan yang lebih banyak yaitu
dengan memberikan 10 hadiah untuk 10 pemenang
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yang membuat siswa antusias dan merasa gembira
dalam pembelajaran hal ini sesuai dengan pengertian
kepuasan menurut Sardiman (2010) yang menyatakan
kepuasan dalam belajar merupakan perasaan gembira
yang timbul jika seseorang mendapatkan penghargaan
terhadap apa yang telah dilakukannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Kirbrandoko
(2009) menyatakan bahwa “Satisfaction means that
students receive recognition and evidence of success
that support their intrinsic feelings of satisfaction and
they believe they have been treated fairly. Tangible
extrinsic rewards can also produce satisfaction, and
they can be either Integrating motivation” yang berarti
siswa akan merasa puas jika menerima bukti yang nyata
dan menerima hadiah yang membuat mereka senang.

Hal diatas menegaskan bahwa pembelajaran e-
learning mampu memberi pengaruh positif terhadap
motivasi siswa . siswa menjadi sangat antusias dalam
mengikuti pembelajaran karena sebagian besar siswa
merasa jenuh dan bosan dengan materi yang selalu
disajikan lewat buku teks. Siswa sangat senang belajar
diruang komputer bahkan mereka sering menghabiskan
waktu istirahat diruang komputer khususnya para siswa
yang gemar online sehingga sangat mudah
mengarahkan mereka untuk belajar melalui website e-
learning.

PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa kelas

XI IPA 1 SMA Negeri  12 Banjarmasin Tahun
pelajaran 2012/2013, dapat disimpulkan:
(1) Pembelajaran e-learning dapat meningkatkan hasil

belajar siswa pada materi kelarutan dan hasilkali
kelarutan ditinjau dari aspek kognitif. Ketuntasan
belajar meningkat dari 85,19% pada siklus I
menjadi 100% pada siklus II

(2) Pembelajaran e-learning  dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa pada materi kelarutan dan
hasilkali kelarutan  sangat signifikan  untuk siswa
yang memiliki motivasi kategori sangat baik dari
6,90%  pada siklus I menjadi 55,17%  pada siklus
II.

Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis

kemukakan sehubungan dengan hasil penelitian yang
diperoleh adalah:
(1) Bagi guru yang menerapkan pembelajaran e-

learning, khususnya mata pelajaran kimia
hendaknya membuat siswa lebih mandiri dalam
proses pembelajaran agar pengetahuan yang
mereka dapat sendiri itu bisa selalu mereka ingat
dengan bagus.

(2) Bagi sekolah ataupun dinas terkait hendaknya
dapat memberikan fasilitas yang memadai untuk
mendukung proses pembelajaran e-learning seperti
komputer dan jaringan internet yang bagus
sehingga hasil pembelajaran yang dicapai sangat
optimal.
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Abstrak

Kebijakan Mendikdasmen tentang penghentian implementasi kurikulum 2013 di seluruh jenjang
pendidikan di Indonesia kecuali sekolah contoh, efektif diterapkan pada semester 2 tahun pelajaran
2014/2015. Data monitoring dan evaluasi penerapan kurikulum 2013 di Jawa Timur menunjukkan
bahwa 53,8% guru pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK merasa kesulitan dalam hal penilaian
berbasis kurikulum 2013. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan utama kenapa kurikulum 2013
ini dihentikan untuk sementara waktu. Di sisi lain, penilaian yang berorientasi pada output belum
menjamin siswa memiliki kompetensi yang dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Oleh karena itu
penilaian berorientasi pada outcome yaitu lulusan yang mampu menerapkan ilmu di dunia nyata
perlu dilatihkan secara intensif. Penilaian otentik dan portofolio adalah salah satu model penilaian
yang berorientasi pada outcome. Kedua model penilaian tersebut telah diakomodir oleh Kurikulum
KTSP (2006) maupun Kurikulum 2013.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, Penilaian berorientasi outcome

Abstract

Expected of cessation of curriculum implementation in 2013 at all levels of education in Indonesia
except school examples effectively applied in the 2nd half of the school year 2014/2015. According to
data of monitoring and evaluation of curriculum implementation in 2013 in East Java showed that
53.8% of teachers in SD, SMP, SMA and SMK feel difficulty in terms of curriculum-based assessment
2013. This has become one of the main reasons why this 2013 curriculum suspended the time. On the
other hand, the output-oriented assessment do not guarantee that the student has the competencies
that can be applied to real life. Therefore, assessment of the outcome-oriented ie the ability of
graduates to apply the knowledge in the real world need to be trained intensively. Authentic
assessment and portfolio is one of the models oriented outcome assessment. Both models are superbly
assessment mandated by the curriculum KTSP (2006) or the curriculum 2013.

Key Word: Curriculum 2013, Assessment of the outcome-oriented.

PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia mengalami sebuah babak

baru ketika pada 5 Desember 2014 lalu Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah secara resmi
menghentikan pemberlakuan Kurikulum 2013, kecuali
bagi sekolah tertentu. Hal ini mengundang perhatian
yang serius tidak hanya dari kalangan pelaksana

kurikulum itu sendiri (guru, kepala sekolah, siswa serta
stake holder baik di tingkat pusat ataupun daerah) tetapi
juga menjadi perdebatan di kalangan masyarakat luas.
Pandangan beragam muncul, baik yang bersifat pro
ataupun kontra terhadap penghentian kurikulum 2013
yang bertujuan untuk memperbaiki proses dan arah
pendidikan di Indonesia.
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Terlepas dari adanya unsur politik ataupun unsur
eksternal lainnya yang melatarbelakangi penghentian
kurikulum 2013 yang telah menelan dana tidak sedikit
ini, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum
di sekolah tidak boleh terjebak pada sikap-sikap
pragmatis untuk mendukung atau menolak
implementasi kurikulum ini. Guru harus memiliki sikap
dan orientasi pedagogis yang memposisikan
kepentingan siswa sebagai aspek yang perlu
diprioritaskan dalam proses pembelajaran di sekolah.
Oleh karena itu, siapapun menteri pendidikannya dan
bagaimanapun kurikulum yang harus diterapkan
hendaknya guru memiliki kesiapan untuk beradaptasi
dan memahami tujuan pendidikan yang hakiki.

Tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan
seseorang menjadi manusia seutuhnya dan bertanggung
jawab terhadap kehidupannya. Tujuan pendidikan sains
(IPA) menurut Rutherford dan Ahlgren (1990) adalah
membantu siswa mengembangkan pemahaman dan
sikap yang mereka butuhkan untuk menjadi manusia
yang memiliki kompetensi untuk menghadapi
kehidupannya. Sains pada hakikatnya terdiri dari empat
unsur utama yaitu: sikap, proses, produk dan aplikasi.
Dalam proses pembelajaran sains keempat unsur
tersebut diharapkan dapat muncul, sehingga peserta
didik dapat mengalami proses pembelajaran secara utuh
dan pada akhirnya tujuan pendidikan sains maupun
tujuan pendidikan secara umum dapat tercapai.

Menurut Samani (2011) menjelaskan bahwa tujuan
pendidikan formal di sekolah adalah untuk membantu
peserta didik dalam mengembangkan potensinya guna
menghadapi masa depan. Jadi tujuan seseorang
bersekolah (mengikuti program pendidikan) adalah
untuk memperoleh bekal dalam menghadapi masa
depannya sehingga dia dapat mencapai kesuksesan.

Dengan demikian tujuan akhir seseorang itu
bersekolah adalah bukan untuk memperoleh ijazah
dengan nilai yang bagus ansich tetapi yang lebih
penting adalah memiliki bekal yang cukup sehingga
mampu digunakan dalam kehidupan setelah ia lulus/
tamat dari bangku sekolah.

PEMBAHASAN
1. Kurikulum sebagai komponen utama dalam

pendidikan formal
Sukmadinata (1999) menjelaskan bahwa pendidikan

formal (sekolah) memiliki kelebihan dibandingkan
pendidikan yang bersifat nonformal atau informal
dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Tanpa
mengurangi tanggung jawab para orang tua sebagai
pendidik utama anak didik dalam sebuah keluarga,
pendidikan formal di sekolah memiliki keunggulan
antara lain: Pertama, pendidikan formal di sekolah
memiliki lingkup isi pendidikan yang lebih luas, bukan

saja berkenaan dengan pembinaan aspek moral tetapi
juga pengetahuan dan keterampilan. Kedua, pendidikan
di sekolah dapat memberikan pengetahuan yang lebih
tinggi, lebih luas dan lebih mendalam. Sejarah
pendirian sekolah diawali karena adanya
ketidakmampuan keluarga memberikan pengetahuan
dan keterampilan yang lebih tinggi dan mendalam.
Ketiga, pendidikan di sekolah memiliki rancangan atau
kurikulum yang formal dan tertulis sehingga
pendidikannya dapat diselenggarakan secara berencana,
sistematis dan lebih disadari. Dengan demikian, maka
keberadaan kurikulum merupakan syarat mutlak dan
menjadi ciri utama pendidikan formal di sekolah.

Pendidikan formal harus berpedoman pada
kurikulum sehingga interaksi pendidikan antara guru
dan peserta didik dapat berlangsung. Interaksi di atas
dapat berlangsung dalam sebuah lingkungan tertentu
yang mencakup lingkungan fisik, alam, sosial budaya,
ekonomi, politik dan religi. Pertautan antar komponen
pendidikan tersaji pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Komponen-komponen utama pendidikan
(Sumber: Sukmadinata, 1999)

2. Penilaian dalam Kurikulum 2013
Tujuan diberlakukannya Kurikulum 2013 adalah

untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban
dunia. Sehubungan dengan tujuan di atas, maka
kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan
pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik,
penguatan pembelajaran aktif mencari yang didukung
oleh pendekatan saintifik,  serta penguatan pola
pembelajaran berbasis multimedia dan multidisciplines
(ilmu pengetahuan jamak)  (Lampiran I Permendikbud
No. 58 Tahun 2014).

Secara filosofis substantif tidak ada masalah dengan
kurikulum 2013. Bahkan Mendikdasmen dalam sebuah
wawancara dengan vivanews.com edisi 12 Desember
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2014 menyatakan bahwa secara substantif tidak ada
yang perlu direvisi dari kurikulum 2013. Data hasil
monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013
di 11 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur pada jenjang SD,
SMP, SMA dan SMK, lebih dari 53,8% diperoleh hasil
bahwa guru mengaku kesulitan dalam hal penilaian,
khususnya penilaian sikap dan keterampilan. Kesulitan
guru dalam hal penilaian menurut hasil wawancara
yang penulis lakukan lebih banyak disebabkan oleh
terlalu banyak dan rumitnya aspek yang harus guru nilai
pada diri siswa. Akibatnya waktu yang dimiliki guru
tersita banyak untuk menyusun perangkat
pembelajaran, khususnya penilaian sehingga proses
pembelajaran di kelas sering terabaikan.

Nasution dan Suryanto (2003) menjelaskan bahwa
kriteria penilaian yang baik harus memenuhi minimal
dua syarat, yaitu validitas dan reliabilitas. Validitas
adalah penilaian tersebut mengukur variabel yang
seharusnya diukur. Oleh karena proses belajar
diharapkan tidak hanya terjadi di sekolah tetapi juga
terjadi di rumah dan lingkungan sekitar, maka
seharusnya hasil belajar dan prestasi siswa di rumah
atau di tempat lain harus dinilai. Samani (2011)
menambahkan bahwa untuk dapat merekam proses dan
hasil belajar di luar kelas, teknik penilaian dalam
bentuk penilaian diri dan penilaian teman sebaya sangat
dibutuhkan. Adapun reliabilitas adalah tingkat
kepercayaan/ obyektivitas dimana siapapun yang
menilai maka hasilnya tidak akan jauh berbeda. Oleh
karena itu untuk mendapatkan penilaian yang reliabel
dibutuhkan panduan penilaian sehingga siapapun
orangnya yang diminta untuk menilai akan
menghasilkan penilaian yang tidak jauh berbeda dan
dapat dibandingkan.

3. Penilaian berorientasi outcome dan output
Tujuan penilaian salah satunya adalah untuk dipakai

sebagai umpan balik (feedback) guna menyempurnakan
proses pendidikan. Ada dua aspek penting yang melekat
pada hasil penilaian, yaitu output dan outcome.
1. Output

Output pendidikan menggambarkan seberapa efektif
proses pendidikan yang berlangsung. Jika banyak
siswa yang memiliki nilai ulangan, ujian semester,
bahkan Ujian Nasional (UN) kurang baik, maka
dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran yang
selama ini dilaksanakan tidak berjalan dengan baik.
Hasil  belajar ini seharusnya dapat digunakan oleh
guru untuk ‘bercermin’ dan melakukan introspeksi
diri, mengapa siswa tidak dapat menguasai
kompetensi yang dipelajari? Adakah yang keliru
dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara
memperbaiki? Selain itu Nilai Ujian Nasional

(NUN) juga dapat digunakan sebagai pemetaan
kualitas proses pembelajaran suatu sekolah.

2. Outcome
Berbeda dengan output yang lebih bisa diukur dan
dievaluasi, hasil penilaian outcome lebih bersifat
menunjukkan kesesuaian kurikulum yang dipakai
dengan tuntutan yang dihadapi oleh lulusan sekolah
tersebut. Jika lulusan sebuah sekolah tidak mampu
memerankan diri secara positif di masyarakat
(termasuk di dunia kerja) sebagaimana yang
diharapkan, hal ini merupakan indikator bahwa
kurikulum yang dipakai tidak sesuai dengan
tuntutan di lapangan. Oleh karena itu pihak
penyusun kurikulum harus berani merevisi dan
mengkaji ulang keefektifan dan kesesuaiannya
dengan tuntutan di masyarakat.
Supaya perbedaan output dan outcome lebih

bermakna, penulis menyadur sebuah ilustrasi dalam
Samani (2011) sebagai berikut:

Bu Ahmad bermimpi didatangi oleh malaikat dan
mengajukan pertanyaan pilihan untuk anaknya
yang masih kecil. Kata malaikat, “Pilih salah
satu untuk anakmu, (1) ketika sekolah sangat
cemerlang prestasinya dan menjadi langganan
juara kelas, tetapi ketika sudah dewasa dan
bekerja, kariernya biasa-biasa saja, atau (2)
ketika sekolah prestasinya biasa-biasa saja dan
tidak pernah menjadi juara kelas, tetapi ketika
sudah dewasa dan bekerja, kariernya
cemerlang”.  Menurut anda, pilihan yang mana
yang harus dipilih oleh bu Ahmad?

Ilustrasi di atas menggambarkan sebuah penilaian
output yaitu pada pilihan nomor (1) dan penilaian
outcome pada pilihan nomor (2). Hasil belajar dalam
penilaian output dapat diperoleh dari rangkaian tes,
ujian bahkan UN yang semuanya diselenggarakan di
sekolah. Dalam taksonomi Bloom, penilaian output
lebih diarahkan pada aspek kognitif saja, aspek afektif
dan psikomotor tidak terlalu diperhatikan. Namun
penilaian outcome lebih menitikberatkan pada
penggunaan apa yang diperoleh siswa di sekolah untuk
memecahkan masalah yang mereka hadapi pada
kehidupan nyata. Memang benar pengetahuan sangat
dibutuhkan siswa untuk mencapai kesuksesan, tetapi
sikap dan keterampilan juga tidak kalah pentingnya.

Harus kita akui bahwa nilai hasil ujian atau nilai
rapor seorang siswa bagi sebagian besar orang masih
dianggap sebagai representasi dari prestasi dan kualitas
siswa tersebut. Dengan kata lain bahwa semakin tinggi
nilai ujian serorang siswa semakin dianggap pandai
pula siswa tersebut. Oleh karena itu para orang tua dan
guru sering memberikan apresiasi/ hadiah bagi  siswa
yang meraih nilai ujian tertinggi.
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Samani (2011) menyatakan bahwa hendaknya
penilaian berorientasi outcome semaksimal mungkin di-
selaraskan dengan penilaian output. Artinya bahwa
seorang siswa yang memiliki nilai ujian tinggi hendak-
nya diiringi dengan kemampuan mengimplementasikan
ilmunya di dunia nyata.

Oleh karena itu peran guru menjadi sangat vital
dalam menyiapkan generasi yang tidak hanya dapat
dipertanggungjawabkan kompetensi yang dikuasainya
dalam bentuk nilai secara kuantitatif tetapi juga mampu
mempertanggungjawabkan kompetensi yang dikuasai
dalam bentuk kebermanfaatan diri di masyarakat.

4. Implementasi penilaian berorientasi outcome
dalam kurikulum
Ketika para pengguna kurikulum (guru, kepala

sekolah, siswa serta stake holder terkait) menyadari
bahwa dalam proses pembelajaran harus berorientasi
pada kualitas lulusan, maka mereka tidak akan terjebak
pada sikap-sikap pragmatis untuk kepentingan sesaat.
Penulis setuju dengan sebuah pepatah: “air yang keluar
dari teko menunjukkan kualitas teko itu sendiri”. Jika
di jaman dahulu lahir  tokoh-tokoh seperti KH Hasyim
Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, KH Agus Salim, Ir.
Soekarno ataupun M. Natsir, hal ini menandakan bahwa
proses pembelajaran yang mereka peroleh dari tempat
mereka belajar yaitu pondok pesantren,  telah mampu
menghadirkan outcome yang diakui kualitasnya oleh
bangsa Indonesia dan juga dunia.

Untuk mewujudkan penilaian yang berorientasi
outcome, metode penilaian yang dapat dikembangkan
adalah sebagai berikut:
1. Penilaian otentik

Penilaian otentik (authentic evaluation) adalah
penilaian hasil belajar yang soal-soalnya berupa
problematika dalam kehidupan sehari-hari. Zoligen
(dalam Samani, 2011) menyatakan bahwa guru
harus membiasakan siswa untuk menghadapi
problematika nyata (real problem) di masyarakat,
atau paling tidak tiruannya sehingga dapat
melatihkan siswa dalam mengembangkan
kemampuan kunci (key qualifications) yang kelak
akan dibutuhkan jika ia dewasa. Pada prakteknya,
penilaian otentik dapat diimplementasikan sebagai
penilaian otentik rekaan (shadow authentic
evaluation), yaitu penilaian yang dilakukan dengan
menggunakan soal rekaan yang dibuat mendekati
peristiwa otentik.

2. Penilaian portofolio
Pada umumnya penilaian output menekankan pada
satu aspek saja, sedangkan penilaian outcome dapat
mencakup banyak aspek. Dalam penilaian
portofolio, aspek sikap, pengetahuan dan
keterampilan dapat dinilai. Karya siswa sebagai

sebuah akhir dari sebuah proses harus dimaknai
tidak hanya kebenaran konsep belaka, tetapi juga
sikap siswa dalam mengusahakan karya tersebut,
kreasi dan estetika yang muncul serta disiplin dalam
mengumpulkan karya juga dapat dinilai. Lebih
lanjut Samani (2011) mengusulkan bahwa karya-
karya siswa dalam bentuk juara lomba penulisan
cerpen/ baca puisi tingkat RT ataupun hasil karya
siswa SMK dalam merakit mobil dapat dianggap
sebagai portofolio. Bahkan Samani (2011) setuju
apabila para pemenang berbagai lomba tersebut
dapat diwisuda dengan jalur khusus, karena telah
berhasil membuktikan kualitas outcome mereka.
Kedua model penilaian di atas telah diakomodir,

baik pada Kurikulum 2006 (KTSP) maupun pada
Kurikulum 2013. Jadi sebenarnya guru sudah tidak
asing dengan kedua model penilaian tersebut. Sekarang
yang menjadi pertanyaan sudah siapkah kita sebagai
guru melaksanakan penilaian yang ‘agak rumit’
tersebut?

Jika boleh membandingkan, para guru pada jenjang
SD, SMP, SMU bahkan SMK sekalipun perlu mencoba
penilaian yang dilakukan oleh guru TK. Bagaimana
cara mereka menilai peserta didiknya. Para guru TK
secara sengaja ataupun tidak sebenarnya telah
mempraktekkan model penilaian portofolio atau
penilaian otentik seperti yang dimaksud di atas. Bila
kita pernah memperhatikan buku rapor anak TK, selain
nilai yang bersifat kuantitatif kita akan dapatkan
berbagai bentuk deskripsi yang mencakup kompetensi
sikap, perkembangan pengetahuan dan keterampilan.
Bahkan kita juga akan dapatkan berbagai bentuk karya
anak tersebut selama masa pembelajaran seperti
menulis, menempel, menggambar, meronce dan
sejenisnya. Semakin banyak karya siswa yang
dilaporkan semakin valid pula penilaian tersebut.

SIMPULAN
Penilaian dalam sebuah lembaga pendidikan tidak

hanya berorientasi pada ketuntasan peserta didik
terhadap kurikulum yang digunakan (output) tetapi juga
harus mempertimbangkan aplikasi produk kurikulum
(outcome) tersebut oleh para lulusan di kehidupan
bermasyarakat nantinya.

Penilaian berorientasi outcome lebih bersifat
menunjukkan kesesuaian kurikulum yang dipakai
dengan tuntutan yang dihadapi oleh lulusan sekolah
sehingga para lulusan dapat memperoleh bekal yang
dapat digunakan untuk menghadapi masa depannya
untuk mencapai kesuksesan.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh model problem based learning
dan project based learning terhadap kemampuan penalaran dan sikap matematika siswa kelas IV SD.
Penelitian ini merupakan penelitian Quasy eksperimen dengan rancangan pretest-posttest nonequivalent
group design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Kanisius Demangan Baru 1. Tiga
kelas ditentukan secara acak sebagai sampel untuk menerapkan model problem based learning dan
project based learning. Sampel yang diperoleh adalah siswa kelas IV B menerapkan model problem
based learning, kelas IV A  menerapkan model project based learning. Kedua kelas ini masing-masing
mempunyai siswa sebanyak 29 siswa (n1 = n2 = 29) dan kelas IV C sebagai kelompok kontrol berjumlah
27 siswa (n3= 27) . Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes kemampuan
penalaran matematika dan angket sikap matematika siswa. Pemberian bukti validitas instrumen
menggunakan validitas isi dan konstruk, sedangkan estimasi reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach.
Untuk melihat pengaruh pembelajaran dengan model problem based learning dan project based learning
ditinjau dari kemampuan penalaran dan sikap matematika siswa. Data dianalisis secara T2 Hotelling
dengan taraf signifikansi 5% dan jika terdapat perbedaan maka dilanjutkan dengan uji t univariat untuk
membandingkan mana yang lebih berpengaruh ditinjau dari kemampuan penalaran dan sikap
matematika siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model problem based learning dan project based
learning mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan penalaran dan sikap
matematika siswa daripada pendekatan matematika realistik yang diberikan di kelas kontrol.

Kata kunci: Problem Based Learning, Project Based Learning, Kemampuan Penalaran, dan Sikap
Matematika Siswa.

PENDAHULUAN
Perubahan kurikulum dibuat dan dilaksanakan

untuk menjawab tantangan zaman. Pendidikan berusaha
menjawab tantangan zaman  untuk mewujudkan generasi
Indonesia emas pada tahun 2045. Oleh karena itu untuk
mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, pendidikan
merupakan dasar untuk setiap perubahan. Pendidikan
dipercaya dapat mengubah karakter manusia Indonesia
menjadi manusia yang berjiwa pancasila. Untuk
membentuk manusia pancasila, kurikulum 2013 dibuat
dengan menetapkan pembagian mengenai KI-1, KI-2, KI-
3 dan KI-4. KI-1 berkaitan dengan aspek sikap religius
siswa, KI-2 berkaitan dengan sikap sosial siswa terhadap
masyarakat maupun lingkungannya, KI-3 berkaitan
dengan pengetahuan siswa dan KI-4 berkaitan dengan
keterampilan siswa. Keempat kompetensi inti, saling

berkaitan satu sama lain terhadap pembelajaran.
Pembelajaran merupakan wujud implementasi kurikulum.
Kurikulum 2013 melaksanakan pembelajaran di sekolah
secara tematik integratif. Tematik yang dimaksud dalam
kurikulum 2013 adalah adanya tema dalam pembagian
materi pembelajaran. Setiap tema terdiri dari tiga sampai
empat subtema. Setiap subtema diajarkan selama enam
kali pembelajaran.

Pembelajaran tematik integratif memuat materi
dari berbagai mata pelajaran termasuk pelajaran
Matematika. Matematika di Sekolah Dasar berdasarkan
Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 dikatakan sebagai
mata pelajaran yang dikembangkan oleh pusat. Hal ini
menunjukkan bahwa mata pelajaran matematika
merupakan pelajaran wajib yang diajarkan pada semua
sekolah dan pengembangan pembelajarannya tidak dapat
dipisahkan dari kompetensi pelajaran lain.
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Penjelasan tersebut memberikan makna bahwa
matematika penting untuk dipelajari pada berbagai segi
kehidupan. Pentingnya matematika, sehingga
pembelajaran dibuat dalam konsep yang aplikatif.
Misalnya untuk mengetahui ukuran luas tanah yang
sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, siswa
kemudian diajarkan dengan konsep menemukan luas
bangun datar. Upaya atau kegiatan menemukan ini
tentunya berkaitan dengan penalaran siswa dalam
menyikapi persoalan matematika. Pentingnya
menyelesaikan persoalan-persoalan matematika melatih
siswa untuk konsisten dengan jawaban yang diberikan.
Tentunya untuk kekonsistenan tersebut berkaitan dengan
kemampuan penalaran dan sikap matematika siswa
terhadap keputusan atau kesimpulan jawaban yang
diberikan.

Pentingnya kemampuan penalaran dan sikap
matematika ternyata tidak didukung oleh kenyataaan
dalam dunia pendidikan. Pendidikan berdasarkan
kurikulum 2013 yang memberikan pembelajaran secara
tematik integratif menghendaki siswa untuk
menggunakan atau mengasah kemampuan penalarannya
ketika siswa belajar dengan tema yang ditentukan. Hal
tersebut ternyata belum dapat diterapkan oleh guru,
dimana dalam pembelajaran siswa belum dapat
menyampaikan argumen-argumennya secara jelas ketika
menjawab pertanyaan. Hal ini dikarenakan SD Kanisius
Demangan Baru 1 baru menerapkan kurikulum 2013.

Penerapan kurikulum 2013 di  SD Kanisius
Demangan Baru 1 dimulai pada tahun pelajaran
2014/2015. Sehingga karena baru diterapkan masih
banyak yang kurang atau perlu dibenahi. Beberapa hal
yang perlu dibenahi diantaranya adalah cara atau model
pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum 2013
karena guru di sekolah belum memahami sepenuhnya
proses pelaksanaan pembelajaran yang sesuai kurikulum
2013. Beberapa hal yang tidak dipahami diantaranya: (1)
masalah pertama menyangkut pembelajaran yang
menggunakan tema. Guru menyatakan pembelajaran di
kelas IV dengan menggunakan tema masih bingung. Hal
ini menyangkut semua materi pelajaran yang akan
diberikan secara tematik integratif dan menyesuaikan
dengan tema; (2) masalah kedua adalah menyangkut
RPP. Guru perlu membuat RPP yang tematik integraatif
dalam proses pembelajaran. Selama ini guru membuat
RPP permata pelajaran sehingga perubahan ini masih
menyulitkan guru; dan (3) masalah ketiga menyangkut
pembuatan RPP oleh guru secara pribadi yang belum
memperlihatkan adanya pengembangan kemampuan
penalaran dan sikap. Padahal kurikulum 2013
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
guru untuk bereksplorasi di dalam mengembangkan
pembelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa masalah
yang ditemukan yaitu: (1) kemampuan siswa dalam
mengembangkan penalarannya masih kurang. Fakta yang
ditemui di sekolah ketika proses pembelajaran, siswa
dalam menyelesaikan soal matematika belum
mengembangkan kemampuan penalarannya. (2)
pembelajaran di sekolah belum memperlihatkan
keterampilan proses sehingga hasil belajar siswa diukur

melalui rapor akademik. Padahal hasil belajar akan baik
jika proses belajar juga baik, proses belajar yang
membuat siswa melibatkan kemampuan penalarannya.
(3) siswa belum terbiasa mengembangkan kemampuan
penalaran. Hal ini dibuktikan bahwa ketika siswa
diberikan soal yang melibatkan kemampuan penalaran
siswa tidak dapat memahami maksud dan menjawab
pertanyaan dengan baik. (4) siswa terbiasa dengan
pertanyaan yang 5W + 1H, sehingga pertanyaan yang
menghubungkan ide dan objek matematika yang
menggunakan kata “buktikanlan, cukupkah, benarkah”
tidak dapat dipahami oleh siswa. Hal ini terlihat dari hasil
kerja siswa.

Sejalan dengan itu, sikap siswa dalam belajar
matematika belum memperlihatkan adanya keseriusan
menerima pelajaran. Fakta yang ditemukan pula,
memang ada sebagian besar terlihat sungguh-sungguh,
namun ada pula siswa yang kurang tertarik atau kurang
semangat belajar matematika. Hal ini diketahui
berdasarkan catatan siswa ketika menyelesaikan soal
matematika siswa tidak bersemangat dan tidak tertantang
untuk menyelesaikan persoalan matematika yang
berkaitan dengan peningkatan kemampuan penalaran.

Itu tentunya menunjukkan bahwa belum nampaknya
kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan
penalaran dan sikap matematika siswa. Permasalahan ini,
tentunya berkaitan dengan model pembelajaran yang
diterapkan oleh guru. Guru belum menerapkan model
yang dapat membuat siswa aktif dalam belajar sehingga
kemampuan penalaran siswa belum maksimal. Padahal
pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan
penalaran ini membuat anak lebih berhati-hati dalam
setiap tindakan yang dilakukan. Tindakan ini tidak hanya
saat menjawab soal-soal yang diberikan guru tetapi juga
menyelesaikan masalah-masalah lain yang relevan.

Berdasarkan deskripsi beberapa permasalahan yang
ditemukan, peneliti kemudian menawarkan solusi untuk
peningkatan kemampuan penalaran dan sikap matematika
siswa. Solusi yang ditawarkan oleh peneliti untuk
menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan
implementasi kurikulum 2013 yaitu dengan menerapkan
model problem based learning dan project based
learning. Kedua model yaitu model problem based
learning dan project based learning disebutkan dalam
kurikulum 2013 sebagai solusi yang dipercaya mampu
meningkatkan hasil belajar yang produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap,
keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi.

Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam
penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pengaruh model
problem based learning terhadap kemampuan penalaran
matematika dan sikap matematika siswa kelas IV B SD
Kanisius Demangan Baru 1?; (2) Bagaimanakah
pengaruh model project based learning terhadap
kemampuan penalaran matematika dan sikap matematika
siswa kelas IV A SD Kanisius Demangan Baru 1?; (3)
Apakah ada perbedaan pengaruh pembelajaran
matematika dengan menggunakan model problem based
learning dan project based learning terhadap
kemampuan penalaran matematika siswa kelas IV B dan
IV A SD Kanisius Demangan Baru 1?
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Berdasarkan permasalahan tersebut, secara
operasional penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh model problem based learning dan project
based learning terhadap kemampuan penalaran
matematika dan sikap matematika siswa kelas IV SD.
Model problem based learning menurut Fatade (2014: 3)
“the problem based learning is one of the modern
methods of teaching that allows each learner to construct
his/her own schema”. Bahwa problem based learning
adalah salah satu metode pengajaran modern yang
memungkinkan setiap siswa membangun skema
pengetahuan mereka sendiri. Lebih lanjut dijelaskan oleh
Klunkin, et al. (2011.03.011; 370-374) menyatakan
bahwa problem based learning is a student-centred
approach where small groups of students work
collaboratively to extract problems from learning
material, researching and studying together to develop
knowledge and understandings in a particular situation”.
Problem based learning merupakan pendekatan
pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam
kelompok kecil, membahas masalah dari materi
pelajaran, menyelidiki dan belajar bersama-sama untuk
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman dalam
situasi tertentu. Sehingga Tujuan Model Problem Based
Learning Duch, Groh & Allen (2001: 6) menyatakan
bahwa in the problem based approach, complex, real-
world problems are used to motivate students to identify
and research the concepts and principles they need to
know to work through those problems. Student work in
small learning teams, bringing together collective skill at
acquiring, communicating and integrating information.
Specifically, the ability to do the following: (a) Think
critically and be able to analyze and solve complex, real
world problems; (b) Find, evaluate, and use appropriate
learning resources; (c) Work cooperativelly in teams and
small groups; (d) Demonstrate versatile and effective
communication skills, both verbal and written; (e) Use
content knowledge and intelectual skills acquired. Jadi,
pendekatan berbasis masalah, kompleks, masalah dunia
nyata digunakan untuk memotivasi siswa
mengidentifikasi dan meneliti konsep dan prinsip-prinsip
yang mereka perlu tahu untuk bekerja melalui masalah
tersebut. Siswa bekerja dalam tim belajar yang kecil,
menyatukan kemampuan kolektif yang didapat,
berkomunikasi dan mengintegrasikan informasi.
khususnya, kemampuan untuk melakukan hal berikut: (a)
Berpikir kritis dan mampu menganalisis dan
memecahkan masalah kompleks, dunia nyata; (b)
Menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber
belajar yang tepat; (c) Bekerja sama dalam tim dan
kelompok-kelompok kecil; (d) Menunjukkan
keterampilan komunikasi yang fleksibel dan efektif, lisan
dan tulisan; (e) Menggunakan konten pengetahuan dan
kecerdasan keterampilan yang diperoleh. Adapun untuk
langkah-langkah model problem based learning di
tuliskan pada tabel berikut.
Tabel 1. Sintaks atau Langkah-langkah problem based
learning

Tahap Aktivitas Guru dan Peserta
Didik

Tahap 1
Mengorientasikan

peserta didik terhadap
masalah

Guru menjelaskan tujuan
pembelajaran dan sarana atau
logistik yang dibutuhkan.
Guru memotivasi peserta
didik untuk terlibat dalam
aktivitas pemecahan masalah
nyata yang dipilih atau
ditentukan.

Tahap 2
Mengorganisasi

peserta didik untuk
belajar

Guru membantu peserta didik
mendefinisikan dan
mengorganisasikan tugas
belajar yang berhubungan
dengan masalah yang sudah
diorientasikan pada tahap
sebelumnya.

Tahap 3
Membimbing
penyelidikan

individual maupun
kelompok

Guru mendorong peserta didik
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai dan
melaksanakan eksperimen
untuk mendapatkan kejelasan
yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah.

Tahap 4
Mengembangkan dan

menyajikan hasil
karya

Guru membantu peserta didik
untuk berbagi tugas dan
merencanakan atau
menyiapkan karya yang sesuai
sebagai hasil pemecahan
masalah dalam bentuk
laporan, video atau model.

Tahap 5
Menganalisis dan

mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu peserta didik
untuk melakukan refleksi atau
evaluasi terhadap proses
pemecahan masalah yang
dilakukan.

KELEBIHAN PROBLEM BASED LEARNING MENURUT
HALLINGER & BRIDGES (2007: 28) MENYATAKAN BAHWA
“THE ADVANTAGE OF THIS APPROACH IS THAT STUDENTS
BECOME MORE AWARE OF HOW THEY CAN PUT THE
KNOWLEDGE THAT THEY ARE ACQUIRING TO USE”. MAKSUD
DARI PENDAPAT TERSEBUT BAHWA KEUNTUNGAN DARI
PENDEKATAN INI (PROBLEM BASED LEARNING) ADALAH
BAHWA SISWA MENJADI LEBIH SADAR BAGAIMANA
MEREKA DAPAT MENEMPATKAN, MEMPEROLEH DAN
MENGGUNAKAN PENGETAHUAN MEREKA, SEDANGKAN
KELEMAHAN PROBLEM BASED LEARNING MENURUT
WESTWOOD (2008: 32) ADALAH: (1) BEBERAPA SISWA
MENGALAMI KESULITAN MENENTUKAN INFORMASI YANG
TIDAK RELEVAN DARI APA YANG RELEVAN UNTUK
MENGATASI MASALAH ATAU ISU; (2) BEBERAPA SISWA
KURANG YAKIN DENGAN APA YANG MEREKA PIKIRKAN
DAN KARENA ITU MEREKA MENGKAJI MASALAH DARI
PERSPEKTIF YANG SANGAT SEMPIT; (3) SISWA DENGAN
USIA MUDA SERING MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN
CEPAT SEHINGGA SULIT MELAKUKAN PERUBAHAN; (4)
BEBERAPA MASALAH DAN ISU YANG SANGAT KOMPLEKS.
MEREKA MUNGKIN MEMANGGIL PENGETAHUAN BARU DAN
MEMBERIKAN PENGALAMAN YANG SEBELUMNYA TIDAK
DIMILIKI. KOMPLEKSNYA SUATU MASALAH DAPAT
MENINGKATKAN BEBAN KOGNITIF KETIKA DIHUBUNGKAN
DENGAN TUGAS; (5) GURU MENGALAMI KESULITAN
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DALAM MEMFASILITASI, DARIPADA MENGARAHKAN DAN
MENGINSTRUKSIKAN; (6) KELOMPOK TIDAK SELALU
BEKERJA SECARA EFEKTIF; (7) BEBERAPA ISU ATAU
MASALAH MUNGKIN MEMERLUKAN AKSES PADA
INFORMASI DAN SUMBER DAYA YANG TIDAK DIMILIKI
SEKOLAH.

Adapun model project based learning Muresan
(2014: 3: 303-309) menyatakan bahwa “project-based
learning is a student-centered learning model, ensuring
the development of knowledge and skills in a specific
area or several areas, through extensive work tasks that
promote inquiry and authentic demonstrations of result
oriented learning”. Project-based learning merupakan
model pembelajaran yang berpusat pada siswa,
memastikan pengembangan pengetahuan dan
keterampilan di bidang tertentu atau beberapa daerah,
melalui tugas-tugas pekerjaan yang luas yang
mempromosikan penyelidikan dan otentik demonstrasi
berorientasi hasil pembelajaran. Hârtescu (2014: 3: 223-
229) juga mengatakan bahwa project based learning
menyelenggarakan belajar dalam proyek dan melibatkan
siswa dalam situasi otentik dimana mereka dapat
mengeksplorasi dan memecahkan masalah pokok yang
sangat kompleks dan relevan dengan praktek profesional
yang mereka persiapkan. Siswa bekerja secara mandiri,
sesuai tujuan yang ditentukan, dan didorong untuk
merencanakan tindakan mereka, membuat keputusan
sendiri, dan bekerja bersama-sama untuk mendapatkan
hasil yang diinginkan.

Jadi, project based learning adalah model
pembelajaran yang berakar dalam paradigma
andragogical dilaksanakan dengan menggunakan
proyek/kegiatan sebagai media, dimana siswa diharuskan
untuk melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi,
sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai
bentuk hasil belajar sehingga dapat menyelesaikan
masalah yang relevan dengan kehidupannya. Tujuan
model project based learning menurut Hosnan (2014:
325-326) bahwa pelaksanaan project based learning
dapat memberi peluang pada peserta didik untuk bekerja
mengkonstruk tugas yang diberikan guru yang puncaknya
dapat menghasilkan produk karya peserta didik. Manfaat
project based learning di antaranya adalah sebagai
berikut:
a) Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru

dalam pembelajaran.
b) Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam

pemecahan masalah.
c) Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan

masalah yang kompleks dengan hasil produk nyata
berupa barang atau jasa.

d) Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan
peserta didik dalam mengelola sumber/bahan/alat
untuk menyelesaikan tugas.

e) Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya
pada PBL yang bersifat kelompok.
Langkah-langkah model project based learning yang

dilakukan dalam penelitian ini adalah: (a) memberikan
pertanyaan mendasar kepada peserta didik; (b) menyusun
langkah-langkah pengerjaan proyek; (c) Memantau siswa
melaksanakan proyek; (d) Melakukan umpan balik dan

revisi proyek (inovasi). (d) Melaporkan hasil proyek; (e)
Melakukan publikasi hasil proyek. Adapun kelebihan
project based learning berdasarkan kurikulum 2013
(Power point seminar, Wahab: 2014) yaitu:
a) Meningkatkan motivasi belajar, mendorong

kemampuan untuk melakukan pekerjaan penting.
b) Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah.
c) Membuat peserta didik  lebih aktif dan berhasil

memecahkan masalah kompleks.
d) Meningkatkan kolaborasi.
e) Mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan

komunikasi.
Adapun kelemahan project based learning

berdasarkan kurikulum 2013 yaitu:
a) Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan

masalah.
b) Membutuhkan biaya yang cukup banyak.
c) Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas

tradisional, dimana instruktur memegang peran utama
di kelas.

d) Banyaknya peralatan yang harus disediakan.
e) Peserta didik yang memiliki kelemahan dalam

percobaan dan pengumpulan informasi akan
mengalami kesulitan.

f) Ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif
dalam kerja kelompok.
Jadi berdasarkan kelemahan model project based

learning yang dikaji sesungguhnya kelemahan tersebut
akan menjadi suatu kelebihan. Peneliti menyatakan
demikian karena model project based learning
menekankan siswa yang aktif, kreatif dan inovatif. Siswa
akan mengingat setiap materi pembelajaran yang
diberikan. Selain itu, siswa akan terbiasa memecahkan
masalah yang dihadapi dengan berusaha menciptakan
produk atau membuat inovasi-inovasi baru yang berbeda
dengan yang dilakukan orang lain. Oleh karena itu,
kelemahan model project based learning merupakan
sebuah tantangan pembelajaran untuk menjalani proses
belajar yang bermakna.

Berdasarkan penjelasan kedua model, perbedaan
antara problem based learning dan project based
learning ada pada masalah penekanan penciptaan produk
akhir yang dihasilkan. Model problem based learning
menekankan pemecahan masalah yang autentik. Adapun
project based learning menekankan pada produk yang
dihasilkan berupa hasil karya. Jadi kedua model masing-
masing menekankan pada produk akhir. Adapun
persamaan model problem based learning dan project
based learning peneliti gambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Persamaan problem based learning dan
project based learning

Gambar tersebut memberikan penjelasan bahwa
problem based learning menjadi dasar terbentuknya
project based learning. Project based learning memiliki

Project based learning

Problem
based

learning
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kajian yang lebih luas daripada problem based learning.
Problem based learning digunakan menyelesaikan
masalah dan kemudian mencoba menghasilkan karya
untuk memecahkan masalah tersebut.

Kedua model diterapkan untuk melihat pengaruh
kemampuan penalaran dan sikap matematika. Pullman
(2013) bahwa “The logic and reasoning skills needed to
examine the process of a mathematical argument can
also be applied when considering a persuasive argument
in a speech or the merits of government spending cuts”.
Pendapat tersebut menjelaskan bahwa melalui
pembelajaran yang melibatkan logika dan keterampilan
penalaran yang diperlukan untuk memeriksa proses
argumen matematika maupun argumen yang dapat
diterapkan ketika mempertimbangkan kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi pembelajaran yang
melibatkan peningkatan kemampuan penalaran sangat
penting karena kemampuan penalaran melatih logika
berpikir.

Berpikir logis dan sesuai dengan realita atau keadaan
yang ada sangat berkaitan erat dengan pelajaran
matematika. Materi pelajaran matematika dan penalaran
matematika merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Materi matematika dipahami melalui
penalaran, dan penalaran dipahami dan dilatihkan melalui
belajar matematika. Jadi pola pikir yang dikembangkan
matematika memang membutuhkan dan melibatkan
pemikiran kritis, sistematis, logis, inovatif, dan kreatif.

Matematika menjadi bagian dari pengembangan
kemampuan penalaran karena melalui matematika konsep
penalaran seseorang menjadi semakin logis. Kemampuan
penalaran sangat penting dalam pembelajaran
matematika. NCTM (2000: 262) menyatakan bahwa:
reasoning is an integral part of doing mathematics. Hal
ini menunjukkan bahwa penalaran merupakan hal yang
tidak terpisahkan dari melakukan matematika. Byrnes
(2008: 295) juga menjelaskan tentang penalaran bahwa
kemampuan penalaran dan membuktikan harus sudah
diinstruksikan dalam program dari pra TK sampai dengan
siswa pada tingkat 12 dimana memungkinkan siswa
untuk (a) mengenal penalaran dan bukti sebagai aspek
fundamental matematika; (b) membuat dan menyelidiki
dugaan matematika; (c) mengembangkan dan
mengevaluasi argumen matematika dan bukti; dan (d)
memilih dan menggunakan berbagai jenis metode
penalaran dan bukti.

Jadi kemampuan penalaran matematika merupakan
logika berpikir membutuhkan pemikiran kritis, sistematis,
logis, dan kreatif. Logika berpikir ini digunakan untuk
menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek
matematika, membuat, menyelidiki & mengevaluasi
dugaan matematik; kemampuan mengembangkan
argumen-argumen & bukti-bukti matematika  untuk
meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan
yang dikemukakan adalah benar.

Adapun sikap menjadi faktor penting dalam proses
pembelajaran matematika. Menurut Nitko & Brookhart
(2007:448) “attitude is a positive or negative feeling
about  a Physical object, a type of people, a particular
pearson, a government or other social institution’s
policy, ideas, or the like”. Sikap dapat juga

dideskripsikan sebagai perasaan negative atau positif
terhadap suatu objek fisik, jenis orang tertentu,
pemerintahan atau institusi sosial lainnya. Azwar (2009:
15) menyatakan bahwa sikap adalah proses evaluasi
dalam diri individu yang memberikan respon secara baik-
buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak
menyenangkan terhadap objek sikap. Selain itu, Azwar
(2010: 23-27) menyatakan struktur sikap terdiri atas 3
komponen yang saling menunjang, yaitu: komponen
kognitif, komponen afektif, komponen konatif

Metode Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dengan menggunakan metode Quasi Eksperimen. Desain
penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest
nonequivalent group design.
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Gambar 2. Desain Penelitian (pretest-posttest nonequivalent group design)
Keterangan:
E1 : Kelompok treatment Pertama
E2 : Kelompok treatment Kedua
C   : Kelompok Kontrol tanpa treatment
X1 : Eksperimen Pertama (model problem based

learning)
X2 : Eksperimen Kedua  (model project based

learning)
X3 : Pendekatan matematika realistik

Penelitian dilaksanakan di SD Kanisius Demangan
Baru 1 Yogyakarta, mulai tanggal 3 – 22 November
tahun ajaran 2014/2015 pada semester ganjil.  Populasi
dan sampel penelitian adalah siswa kelas IV SD Kanisius
Demangan Baru 1 di Yogyakarta. Populasi dan sampel
berada dalam satu sekolah dengan kelas yang berbeda.
Sesuai dengan rancangan penelitian, kelas dipilih untuk
dijadikan kelas eksperimen. Kelas eksperimen ditentukan
dari tiga kelas yang ada yaitu kelas IV A, IV B, dan kelas
IV C. Kelas eksperimen untuk model problem based
learning di kelas IV B dan project based learning di
kelas IV A, sedangkan kelompok kontrol di kelas IV C
menggunakan pendekatan matematika realistik yang
memang diterapkan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua
tahap yaitu pra penelitian dan proses penelitian. Adapun
pada tahap pra penelitian yaitu wawancara dan observasi

sedangkan teknik pengumpulan data pada proses
penelitian eksperimen: dilakukan sebelum perlakuan
(pretest) dan setelah perlakuan (posttest).
Adapun tahapan pengumpulan data pada saat proses
penelitian adalah:
Menyusun instrumen penelitian.
Meminta beberapa dosen untuk memvalidasi instrumen

penelitian.
Uji coba instrumen penelitian.
Memberikan angket sikap sebelum perlakuan.
Melakukan pretest kepada kedua kelompok perlakuan

masing-masing kelas.
Melakukan penelitian secara bersama-sama guru.
Memberikan posttest kepada sampel penelitian masing-

masing kelas.
Melakukan posttest setelah perlakuan

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tes dan angket. Tes digunakan untuk mengukur
kemampuan penalaran yang dilakukan secara tertulis
berupa essay sebanyak 7 butir. Instrumen non tes berupa
angket digunakan untuk mengukur sikap matematika
siswa sebanyak 21 butir. Pemberian instrumen tes dan
angket kepada siswa dilakukan sebanyak dua kali yaitu
pretest diberikan sebelum perlakuan dan posttest
diberikan setelah perlakuan.

Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen pretest dan posttest
Aspek Indikator, siswa dapat:

Kemampuan menghubungkan
antara ide-ide atau objek-objek

matematika

Menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek matematika
untuk solusi masalah-masalah baru

Kemampuan membuat, menyelidiki Membuat dugaan matematik

X1

Post
Kemampuan
penalaran

Sikap

E1

Pre
Kemampuan
penalaran

Sikap

Post
Kemampuan
penalaran

Sikap

Pre
Kemampuan
penalaran

Sikap

X2E2

Pre
Kemampuan
penalaran

Sikap

Post
Kemampuan
penalaran

Sikap

X3C
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& mengevaluasi dugaan matematik Menyelidiki dugaan matematik
Mengevaluasi dugaan matematik

Kemampuan mengembangkan
argumen-argumen & bukti-bukti

matematika

Mengembangkan argumen-argumen matematika
Membuat bukti-bukti matematika

Bahan soal tes disesuaikan dengan indikator-indikator
kemampuan penalaran matematis yang digunakan pada
penelitian ini. Kriteria penskoran untuk setiap butir soal
merujuk pada kriteria skor kemampuan penalaran
matematis siswa menurut standar NCTM (berdasarkan
Based Math Rubric). Adapun angket sikap digunakan
untuk mengetahui sikap belajar siswa terhadap
pembelajaran matematika. Model skala sikap yang
digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert yang
terdiri dari item positif dan negatif. Banyaknya skala
Likert. Penskoran skala Likert untuk item positif dimulai

dari angka lima sampai satu. Skor lima untuk respon
sangat setuju, skor empat untuk respon setuju, skor tiga
untuk respon ragu-ragu, skor dua untuk respon tidak
setuju dan skor satu untuk respon sangat tidak setuju.
Adapun penskoran untuk item negatif dimulai dari angka
satu sampai lima. Skor satu untuk respon sangat setuju,
skor dua untuk respon setuju, skor tiga untuk respon
ragu-ragu, skor empat untuk respon tidak setuju dan skor
lima untuk respon sangat tidak setuju. Kedua penskoran
ini bertolak belakang dalam penentuan skor.

Tabel 3. Kisi-kisi Sikap Belajar
Komponen Pernyataan

Sikap
Aspek/ No. Item

Matematika Pembelajaran
Matematika

Guru Matematika

+ - + - + -

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa data
yaitu data kemampuan penalaran dan data kemampuan
sikap matematika siswa. Data kemampuan penalaran dan
sikap matematika siswa diperoleh melalui 2 tahapan yaitu
melalui tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest) yang
dilaksanakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Sebelum melakukan treatment untuk menguji
kemampuan penalaran dan sikap matematika siswa, maka
instrumen tes kemampuan penalaran matematika yang
telah validitas konstruk diujicobakan dan dianalisis
dengan menggunakan analisis faktor. Analisis faktor
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
persyaratan yang harus dipenuhi adalah angka Kaiser-
Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Angka
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
harus lebih dari 0,5 dengan
signifikan < 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
dalam penelitian ini adalah 0,534.  Lebih lanjut tes
instrumen penalaran yang  digunakan dalam penelitian ini
adalah reliabel. Hal ini  dikatakan reliabel karena telah
dilakukan analisis dengan mencari indeks reliabilitas
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Syarat dikatakan
reliabel adalah apabila hasil alpha cronbach lebih besar
dari atau sama dengan 0,70. Adapun besar Alpha
Cronbach dari penelitian ini adarlah 0,919. Adapun uji
normalitas dan uji homogenitas menunjukkan bahwa
sebaran data kelas eksperimen dan kelas kontrol
berdistribusi normal dan homogen. Hal ini dapat dilihat
pada tabel 4 dan 5 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan
Postest Sikap

Kelas Variabe
l

Z P Ket.

Eksperime
n
Pretest

Sikap
Model
PBL

0,451 0,987 Norma
l

Sikap
Model
PjBL

0,692 0,725 Norma
l

Kontrol
Pretest

Sikap
PMR

0,775 0,585 Norma
l

Eksperime
n Posttest

Sikap
Model
PBL

0,548 0,925 Norma
l

Sikap
Model
PjBL

0,541 0,932 Norma
l

Kontrol
Posttest

Sikap
PMR

0,519 0,951 Norma
l

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan
Postest Kemampuan Penalaran

Kelas Variabel Z Ket.
Eksperimen
Pretest

Sikap Model
PBL

0,646 Normal

Sikap Model
PjBL

0,752 Normal

Kontrol
Pretest

Sikap PMR 0,922 Normal

Kognitif (keyakinan/
pengetahuan)

1 2 8 9 15, 16 17

Afektif (emosi/  motivasi) 7 5, 6 10 11 18 19
Konatif (kebiasaan/

kecenderungan berperilaku)
3 4 13, 14 12 21 20
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Eksperimen
Posttest

Sikap Model
PBL

0,621 Normal

Sikap Model
PjBL

0,764 Normal

Kontrol
Posttest

Sikap PMR 0,821 Normal

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Pretest dan Posttest
Kemampuan Penalaran dan

Sikap
Variabel Levene

Test
Sig.

Sikap pretest 1,661 0,196

Sikap posttest 1,815 0,169
Kemampuan

Penalaran pretest
0,534 0,588

Kemampuan
Penalaran posttest

0,046 0,955

Data hasil kemampuan penalaran matematika
siswa sebelum diadakan pretest menunjukkan data
yang tidak signifikan antara ketiga kelas yang
diberikan soal untuk mengukur kemampuan penalaran
dan sikap matematika siswa. Hasil pretest berbeda
dengan hasil posttest.

Tabel 7. Hasil Manova Kemampuan Penalaran dan Sikap Posttest
Variabel Kelas Mean SD F Sig. Ket.

Kemampuan
Penalaran
(posttest)

B 3,41 0,20 4,945 0,009 Signifikan
A 3,54 0,19
C 3,40 0,18

Sikap (posttest) B 3,49 0,20 10,955 0,000 Signifikan
A 3,50 0,18
C 3,25 0,28

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa ada
pengaruh model pembelajaran problem based learning,
project based learning terhadap kemampuan penalaran
dan sikap matematika siswa daripada pendekatan
matematika realistik setelah diberikan model
pembelajaran. Selain itu, hasil uji statistik multivariat T2

Hotelling memperlihatkan bahwa pada hasil pretest
memiliki pengaruh yang tidak signifikan yaitu 0,179
sedangkan pada hasil posttest memperlihatkan bahwa
terdapat pengaruh model pembelajaran yang positif dan
signifikan terhadap kemampuan penalaran dan sikap
matematika siswa yaitu sebesar 0,000.

Simpulan dan Saran
Berdasarkan data hasil penelitian, model problem based
learning dan project based learning mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan
penalaran dan sikap matematika siswa daripada
pendekatan matematikan realistik. Untuk itu saran yang
dapat diberikan kepada para guru dan peneliti selanjutnya
untuk dapat menerapkan kurikulum 2013 yang
mempunyai program pembelajaran menerapkan model
problem based learning dan project based learning
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HASIL BELAJAR,KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN
KEMAMPUAN BERPIKIR PADA TOPIK ZAT ADITIF DAN

ZAT ADIKTIF MENGGUNAKAN MODEL INQUIRI
TERBIMBING DI SMP NEGERI 23 BANJARMASIN

Siti Salmiati

SMP Negeri 23 Banjarmasin
Email : SistiSalmiati@gmail.com

Abstrak

Belajar merupakan suatu proses perubahan yang relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil
dari pengalaman . Aktifitas belajar siswa akan mempengaruhi hasil belajar setiap
individu.Pembelajaran yang baik adalah  pembelajaran yang memberikan akses bagi siswa untuk
berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam proses berpikirnya. Salah satu model
pembelajaran yang dapat digunakan melalui model inkuiri terbimbing. Penelitian ini bertujuan
mendiskripsikan karakteristik hasil belajar, keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
dengan menggunakan model inquiri terbimbing serta menjelaskan hubungan antara keterampilan
proses sains dan kemampuan berpikir siswa SMP Negeri 23 Banjarmasin pada topik zat aditif dan
zat adiktif . Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian one shoot case study yang
menggunakan analisis deskriptif. .Data hasil belajar ditetapkan berdasarkan KKM yang berlaku di
sekolah 70 sedangkan keterampilan proses sains  dan kemampuan berpikir siswa secara
kategorikal.Hasil penelitian menunjukkan persentasi ketuntasan belajar siswa pada pembelajaran
topik Zat Aditif dan Zat Adiktif 59,45 % tuntas dan 40,54 % tidak tuntas . Rata-rata keterampilan
proses sains 75,02 terkategori B (Baik) dan kemampuan berpikir kritis 74,77 terkategori B
(Baik).Indikator yang diukur meliputi 1) Merumuskan masalah, 2) Merumuskan hipotesis 3),
menuliskan alat dan bahan 4) Menuliskan prosedur kerja 5), Melakukan pengamatan 6),
Mengumpulkan data 7) Menganalisis data 8) Membuat Kesimpulan dan 9) Mengkomunikasikan
hasil.Keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir siswa memiliki korelasi 0,430  terkategori
hubungan positif yang mantap menunjukan korelasi baik antara kedua.

Kata kunci: hasil belajar, keterampilan proses sains,keterampilan berpikir , metode inquiri,

PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.Pendidikan yang
mampu mendukung pembangunan dimasa mendatang
adalah pendidikan yang mampu mengembangkan
potensi peserta didik sehingga yang bersangkutan
mampu menghadapi dan memecahkan masalah
kehidupan yang dihadapi.

Belajar merupakan suatu proses perubahan yang
relatif tetap dalam perilaku individu sebagai hasil dari

pengalaman (Fontana dalam Panen,dkk :2002). Sekolah
sebagai lembaga pendidikan formal yang menempatkan
kegiatan belajar mengajar sebagai kegiatan paling
utama.Trianto (2009: 5) mengungkapkan masalah utama
dalam pendidikan formal (sekolah) dewasa ini adalah
masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini
tampak dari rerata hasil belajar peserta didik yang
senantiasa masih sangat memprihatinkan.Prestasi ini
tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran yang
masih bersifat konvensional, dalam arti bahwa proses
pembelajaran dewasa ini masih memberikan dominasi
guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik untuk
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berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam
proses berpikirnya.

IPA Terpadu merupakan salah satu mata pelajaran
yang diberikan pada tingkat
SMP/MTs/SMPLB.Menurut Depdiknas (2005: 7),
bahwa pembelajaran IPA Terpadu merupakan konsep
pembelajaran IPA dengan situasi lebih “alami” dan
situasi dunia nyata peserta didik,serta mendorong
peserta didik membuat hubungan antar cabang IPA dan
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan sehari-
hari.Pembelajaran IPA terpadu adalah pembelajaran
bermakna yang memungkinkan peserta didik
menerapkan konsep-konsep IPA dan berpikir tingkat
tinggi.

Selanjutnya Trianto (2009: 6) menyatakan bahwa
kenyataannya dilapangan peserta didik hanya
menghapal konsep dan kurang mampu menggunakan
konsep tersebut jika menemui masalah dalam kehidupan
nyata.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka perlu
adanya solusi yang tepat untuk memperbaiki proses
pembelajaran IPA Terpadu agar siswa mampu
memahami konsep dan menerapkannya dengan baik
serta mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Metode
pembelajaran alternatif yang dapat digunakan yaitu
Pembelajaran inquiri.

Menurut Triatno (2005 :167), pembelajaran inquiri
dirancang dalam waktu yang relatif singkat untuk
mengajak siswa secara langsung ke dalam proses
ilmiah. Hasil penelitian Schlenker dalam Tianto (2005:
167 ) menunjukkan bahwa latihan inquiri dapat
meningkatkan pemahaman sains, produktif dalam
berpikir kreatif dan menjadi terampil dalam
memperoleh dan menganalisis informasi.

Masalah penyalahgunaan zat aditif pada makanan
dan zat adiktif serta  psikotropika di kalangan remaja
akhir-akhir ini sangatlah memprihatinkan.Siswa-siswi
SMP tergolong usia remaja sehingga mereka wajib
mengetahui bahwa zat aditif, zat adiktif dan
psikotropika merupakan contoh bahan-bahan yang dapat
merusak kesehatan.

Berdasarkan pembahasan diharapkan melalui
penelitian ini dapat mendiksripsikan bagaimana hasil
belajar , keterampilan proses sains dan kemampuan
berpikir siswa serta menjelaskan hubungan antara
keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
siswa SMP Negeri 23 Banjarmasin melalui model
inquiri terbimbing pada topik Zat Aditif dan Zat Adiktif.

Diharapkan penelitaian ini dapat bermanfaat baik untuk
peneliti sendiri, guru-guru dan siswa-siswa di SMP
Negeri 23 Banjarmasin dan tentunya juga bermanfaat
untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 23
Banjarmasin.

METODE
Prosedur penelitian ini menggunakan one shoot case

study dengan metode analisis  deskriptif.Data diperoleh
melalui penilaian hasil belajar siswa 3 kali pembelajaran
yang diambil pada pertemuan terakhir. Penilaian
terhadap keterampilan proses sains siswa dinilai
melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikerjakan
secara berkelompok dengan penilaian masing-masing
siswa diakhir setiap pembelajaran dan penilaian
terhadap kemampuan berpikir siswa dinilai melalui
Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dikerjakan di hari
yang berbeda oleh masing-masing siswa yaitu
pertemuan terakhir topik Zat Aditif dan Zat Adiktif.

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 23 Banjarmasin.
Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang terletak
di pinggiran kota Banjarmasin. Subyek penelitian
adalah siswa kelas VIII B sebanyak 37 siswa mata
pelajaran IPA Terpadu. Materi IPA Terpadu yang
diambil adalah topik Zat Aditif dan Zat Adiktif. Waktu
dan lama penelitian ini berlangsung selama bulan
November 2014 yaitu selama satu bulan, sedangkan
pelaksanaan penelitian ini berlangsung tiga kali
pertemuan pembelajaran dan satu kali pertemuan untuk
post tes. Pelaksanaan penelitian ini disesuaikan dengan
jadwal yang ada di SMP Negeri 23 Banjarmasin.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik analisis deskriptif. Menurut Arikunto
(1998: 236) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan
dengan analisis data adalah pengolahan data yang
diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau
aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan
penelitian atau desain yang diambil.Terkait dengan hal
itu maka diperlukan adanya tehnik analisis data. Data
yang diperoleh dihitung reratanya dan dideskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Hasil Penelitian

Hasil belajar siswa diperoleh melalui kegiatan post
tes. Siswa dikatakan tuntas jika bisa memperoleh skor
lebih dari sama dengan 70. Hasil post tes seperti pada
Tabel 1.
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Tabel 1. Hasil Belajar Siswa

No Nama Siswa Hasil Belajar KET. (KKM 70)

1 Alfani Indra Surya 48 TT
2 Anisa 88 TUNTAS
3 Aulia Sandra 74 TUNTAS
4 Fina Al Husna 48 TT
5 Helda Oktavia 48 TT
6 Herry Noor Hakiki 82 TUNTAS
7 Iin Adawiyati 72 TUNTAS
8 Laila Haryati 75 TUNTAS
9 M.Ilham 71 TUNTAS

10 M.Irfan Al-Faruq 28 TT
11 M.Firzan Fanani 79 TUNTAS
12 M.Fadli Maulana 60 TT
13 M.Risky Maulana 65 TT
14 M.Risky Harazim 25 TT
15 Maisarah 77 TUNTAS
16 Majakarina 79 TUNTAS
17 M.Arsyad 71 TUNTAS
18 M.Fauzi 75 TUNTAS
19 M.Firdaus 71 TUNTAS
20 M.Hasan 73 TUNTAS
21 M.Ismi Akbar 54 TT
22 Nanda Dara Rizky.s 72 TUNTAS
23 Niken Kartika Sari 48 TT
24 Nissa Elli Yanti 81 TUNTAS
25 Noor Hadijah 52 TT
26 Noor Hafipah 74 TUNTAS
27 Putri Anggraini D 74 TUNTAS
28 Putri Rahayu 74 TUNTAS
29 Rahmatullah 28 TT
30 Ravina Adistia 79 TUNTAS
31 Ridha Safitri 74 TUNTAS
32 Rizka Amalia 72 TUNTAS
33 Safa Ababil 52 TT
34 Seufhya Annisa 71 TUNTAS
35 Siti Kamaliah 68 TT
36 M.Och Ubaydillah 38 TT
37 M.Aditya Nugraha 56 TT

Rerata hasil belajar 64,21
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Hasil penelitian terhadap hasil belajar  siswa
menujukkan jumlah persentase siswa yang tuntas dan
tidak tuntas. Jumlah subjek penelitian yaitu 37 orang.
Jumlah siswa yang tuntas sebanyak 22 orang atau
sekitar 59,45% dan jumlah siswa yang tidak tuntas
sebanyak 15 orang atau sekitar 40,54% . Rerata
klasikal hasil belajar siswa 64,21, jika dibandingkan
dengan KKM 70 yang berlaku maka secara klasikal
hasil belajar siswa tidak tuntas.

Keterampilan proses sains siswa dinilai dari hasil
penilaian siswa dan  guru terhadap pengerjaan LKS.
Selama proses pembelajaran siswa mengerjakan LKS
secara berkelompok dan kembali dinilai per siswa
masing-masing setiap setelah pembelajaran selesai .
Hasil penilaian LKS dijadikan sebagai penilaian
keterampilan proses sains. Hasil penilaian terhadap
LKS seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penilaian LKS Keterampilan Proses Sains

No Nama Siswa
KETERAMPILAN PROSES SAINS

PERTEMUAN
I

PERTEMUAN
II

PERTEMUAN
III

RATA-
RATA

1 Alfani Indra Surya 68 79 75 74,00
2 Anisa 67 83 79 76,33
3 Aulia Sandra 69 84 80 77,67
4 Fina Al Husna 81 78 76 78,33
5 Helda Oktavia 64 74 75 71,00
6 Herry Noor Hakiki 71 85 86 80,67
7 Iin Adawiyati 64 73 76 71,00
8 Laila Haryati 76 88 83 82,33
9 M.Ilham 78 71 79 76,00

10 M.Irfan Al-Faruq 69 76 71 72,00
11 M.Firzan Fanani 73 80 74 75,67
12 M.Fadli Maulana 74 65 78 72,33
13 M.Risky Maulana 69 78 79 75,33
14 M.Risky Harazim 64 65 85 71,33
15 Maisarah 69 80 79 76,00
16 Majakarina 69 83 81 77,67
17 M.Arsyad 73 83 76 77,33
18 M.Fauzi 71 60 77 69,33
19 M.Firdaus 69 78 79 75,33
20 M.Hasan 62 59 68 63,00
21 M.Ismi Akbar 62 61 78 67,00
22 Nanda Dara Rizky.s 72 81 81 78,00
23 Niken Kartika Sari 72 75 78 75,00
24 Nissa Elli Yanti 73 86 68 75,67
25 Noor Hadijah 70 86 81 79,00
26 Noor Hafipah 66 73 80 73,00
27 Putri Anggraini Dewi 76 89 82 82,33
28 Putri Rahayu 87 76 86 83,00
29 Rahmatullah 67 67 80 71,33
30 Ravina Adistia 82 73 78 77,67
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31 Ridha Safitri 75 86 82 81,00
32 Rizka Amalia 65 81 79 75,00
33 Safa Ababil 60 54 77 63,67
34 Seufhya Annisa 91 80 85 85,33
35 Siti Kamaliah 75 88 86 83,00
36 M.Och Ubaydillah 63 73 68 68,00
37 M.Aditya Nugraha 61 59 75 65,00

RERATA 70,73                     75,95                      78,38 75,02
Keterangan: 80-100 =  A (Sangat Baik), 70-79 = B (Baik),  60-69 = C (Cukup), 50-59 = D (Kurang)

Pada Pertemuan Pertama rerata keterampilan proses
sains 70,73 terkategori B (Baik), pada pertemuan
kedua rerata keterampilan proses sains 75,95
terkategori B (Baik) dan pada pertemuan ketiga rata-
rata keterampilan proses sains 78,38 terkategori B
(Baik).Rerata keterampilan proses sains 3 kali
pembelajaran 75,02 terkategori B (Baik).

Kemampuan berpikir siswa dinilai dari hasil
penilaian siswa dan  guru terhadap pengerjaan LKS
yang dikerjakan pada akhir pertemuan pembelajaran
topik Zat Aditif dan Zat Adiktif. Hasil penilaian LKS
dijadikan sebagai penilaian kemampuan berpikir siswa.
Hasil penilaian terhadap LKS seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Penilaian LKS Kemampuan Berpikir Siswa

No Nama Siswa
KEMAMPUAN BERPIKIR SISWA

PERTEMUAN
I

PERTEMUAN
II

PERTEMUAN
III

RATA-
RATA

1 Alfani Indra Surya 72,78 77,78 75,56 75,37
2 Anisa 82,22 83,06 91,11 85,46
3 Aulia Sandra 82,22 54,72 45,56 60,83
4 Fina Al Husna 77,22 55,00 64,17 65,46
5 Helda Oktavia 76,94 56,67 69,17 67,59
6 Herry Noor Hakiki 76,94 84,44 81,67 81,02
7 Iin Adawiyati 74,44 65,56 41,39 60,46
8 Laila Haryati 84,72 87,78 87,22 86,57
9 M.Ilham 76,39 68,33 73,33 72,69

10 M.Irfan Al-Faruq 69,17 66,11 63,06 66,11
11 M.Firzan Fanani 84,72 78,61 86,94 83,43
12 M.Fadli Maulana 75,00 81,67 37,78 64,81
13 M.Risky Maulana 86,39 93,06 91,39 90,28
14 M.Risky Harazim 81,56 68,78 48,89 66,41
15 Maisarah 81,39 93,06 75,00 83,15
16 Majakarina 81,78 81,67 87,67 83,70
17 M.Arsyad 83,61 71,17 81,44 78,74
18 M.Fauzi 81,11 70,28 56,94 69,44
19 M.Firdaus 85,28 73,33 78,06 78,89
20 M.Hasan 66,94 60,56 64,44 63,98
21 M.Ismi Akbar 63,89 54,72 56,94 58,52
22 Nanda Dara Rizky.s 89,17 97,22 86,39 90,93
23 Niken Kartika Sari 85,28 82,11 74,44 80,61
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24 Nissa Elli Yanti 74,17 77,22 95,56 82,31
25 Noor Hadijah 88,06 68,06 51,94 69,35
26 Noor Hafipah 81,67 88,61 86,67 85,65
27 Putri Anggraini Dewi 90,28 88,06 91,94 90,09
28 Putri Rahayu 71,11 64,72 93,50 76,44
29 Rahmatullah 77,11 54,44 44,44 58,67
30 Ravina Adistia 83,61 66,83 41,94 64,13
31 Ridha Safitri 83,33 48,33 91,67 74,44
32 Rizka Amalia 60,28 88,67 89,17 79,37
33 Safa Ababil 90,28 67,78 76,67 78,24
34 Seufhya Annisa 69,72 72,56 93,06 78,44
35 Siti Kamaliah 87,22 82,22 48,89 72,78
36 M.Och Ubaydillah 87,22 60,28 74,72 74,07
37 M.Aditya Nugraha 72,78 67,78 63,61 68,06

RERATA 79,35 73,01 71,95 74,77
Keterangan: 80-100 =  A (Sangat Baik), 70-79 = B (Baik),  60-69 = C (Cukup), 50-59 = D (Kurang)

Pada Pertemuan Pertama rerata kemampuan
berpikir siswa 79,35 terkategori B (Baik), pada
pertemuan kedua rerata kemampuan berpikir siswa
73,01 terkategori B (Baik) dan pada pertemuan ketiga
rerata kemampuan berpikir siswa 71,95 terkategori B
(Baik).Rata-rata kemampuan berpikir siswa selama 3
kali pertemuan pembelajaran 74,77 terkategori B
(Baik).

Rerata keterampilan proses sains 3 kali pertemuan
pembelajaran dan rerata kemampuan berpikir siswa 3
kali pertemuan pembelajaran dihubungkan  dengan
teknik korelasi produck moment atau dengan
menggunakan Microsoft Excel (formula correl) didapat
angka 0,430 terkategori   hubungan positif yang
mantap menunjukan korelasi baik antara keterampilan
proses sains dan kemampuan berpikir siswa tersebut.

Pembahasan
Penelitian untuk mendeskripsikan hasil belajar,

keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
siswa sudah mendapatkan hasil data-data kuantitatif
yang  kemudian dideskripsikan. Hasil belajar produk
siswa diperoleh melalui kegiatan post tes. Siswa
dikatakan tuntas jika bisa memperoleh skor lebih dari
70. Penelitian yang dilakukan di SMPN 23
Banjarmasin pada kelas VIII B ini diikuti oleh 37 orang
siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa  22 siswa
tuntas (59,54%) dan 15 siswa yang tidak tuntas
(40,45%), meskipun jumlah siswa yang tuntas lebih
banyak dari yang belum tuntas tetapi rata-rata hasil
belajar siswa 64,21 menunjukan rata-rata tersebut

masih dibawah KKM sekolah 70.Untuk siswa yang
tidak tuntas perlu tindak lanjut berupa remedial.

Trianto ( 2009: 235) menyatakan bahwa tes hasil
belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk
mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti
kegiatan belajar mengajar. Tes Hasil belajar adalah tes
yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa
yang meliputi tes hasil belajar produk, tes hasil belajar
proses dan tes hasil belajar psikomotorik. Secara umum
berdasarkan hasil belajar ini maka dapat dikatakan
hasil belajar siswa SMPN 23 Banjarmasin masuk
kedalam kategori C (Cukup).

Keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
siswa dinilai dari hasil penilaian dan pengamatan guru
terhadap pengerjaan LKS. Untuk mengetahui
keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
siswa, guru melakukan pengamatan dan penilaian
dalam hal merumuskan masalah, merumuskan
hipotesis, menuliskan alat dan bahan, menuliskan
prosedur,melakukan penyelidikan,mengumpulkan
data,menganalisis data,membuat kesimpulan dan
mengkomunikasikan hasil penyelidikan.

Hasil penilaian dan pengamatan terhadap
keterampilan proses sains pada pertemuan I 70,73 ;
pertemuan II 75,95 ; pertemuan III 78,38 semuanya
terkategori B (Baik),selama 3 kali pembelajaran terjadi
peningkatan dengan memperoleh rata-rata 75,02 dapat
dikatakan bahwa keterampilan proses sains sudah
masuk kedalam kategori B ( baik). Hasil penilaian dan
pengamatan terhadap kemampuan berpikir siswa pada
pertemuan I 79,35 ; pertamuan II 73,01 ; pertemuan III
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71,95 semuanya terkategori B (Baik), sebaiknya
selama 3 kali pembelajaran terjadi penurunan, meski
demikian diperoleh rata-rata 74,77 juga dapat
dikatakan bahwa keterampilan berpikir siswa sudah
masuk ke dalam kategori B (baik). Hasil ini menjadi
salah satu indikator berhasilnya penelitian ini.

Terjadi perbedaan hasil penilaian dan pengamatan
terhadap keterampilan proses sains yang mengalami
peningkatan setiap pembelajaran sedangkan hasil
penilaian dan pengamatan terhadap kemampuan
berpikir siswa mengalami penurunan disetiap
pembelajaran, hal ini dibebabkan perbedaan waktu
penilaian, penilain dan pengamatan terhadap
keterampilan proses sains diambil pada hari yang sama
dengan setiap kali pembelajaran sedangkan penilaian
dan pengamatan kemampuan berpikir siswa diambil
pada saat terakhir pertemuan pembelajaran topik Zat
Aditif dan Zat Adiktif tersebut.

Dari hasil rata-rata keterampilan proses sains dan
kemampuan berpikir seluruh  siswa dihitung
menggunakan teknik korelasi product moment atau
menggunakan microsof excel ( formula correl) didapat
angka korelasi 0,430 terkategori   hubungan positif
yang mantap menunjukan korelasi baik antara
keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
siswa.Hal ini menunjukan bahwa keterampilan proses
sains yang baik mendukung untuk hasil kemampuan
berpikir yang baik pula.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

tentang hasil belajar , keterampilan proses sains dan
kemampuan berpikir siswa SMPN 23 Banjarmasin
topik Zat Aditif dan Zat Adiktif melalui inquiri
terbimbing dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil belajar siswa dikategorikan C (Cukup)

dengan rincian 22 siswa tuntas (59,54%) dan 15
siswa belum tuntas (40,45%) dan rerata hasil
belajar secara klasikal 64,21.

2. Keterampilan proses sains 75,02 terkategori B (
Baik ) dan kemampuan berpikir siswa 74,77
terkategori B ( Baik ).

3. Korelasi antara keterampilan proses sains dan
kemampuan berpikir siswa bernilai 0,430
menunjukan hubungan positif  dengan korelasi
Baik.
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Abstrak

Tempat untuk melatihkan keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis dan kreatif adalah sekolah.
Sekolah merupakan cermin dari masyarakat luas dan kelas merupakan laboratorium pemecahan masalah
dari kehidupan yang nyata. Dengan pembelajaran problem solving di sekolah, siswa akan berlatih dan
membiasakan diri untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga siswa akan memiliki kemampuan sebagai
problem solver yang handal. Pembelajaran problem solving merupakan suatu metode pembelajaran
dimana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan
sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir tingkat lebih tinggi, mengembangkan
kemandirian, dan percaya diri.

Kata Kunci: problem solving, keterampilan berpikir kritis dan kreatif.

Abstract

A place to practice problem-solving, critical and creative thinking skills is school. School is a mirror of
society at large and a laboratory class of problem solving in real life. By learning problem solving in
school, students will practice and get used to think critically and creatively so that students will have the
ability as a reliable problem solver. Learning problem solving is a method of learning where students
work on authentic problems with a view to develop their own knowledge, develop inquiry and higher level
thinking skills, develop independence and confidence.

Keywords: problem solving, critical and creative thinking skill

PENDAHULUAN
Problem solving atau pemecahan masalah

merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai
siswa pada abad 21. Analisis hasil studi TIMMS dan
PISA menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada pada
peringkat bawah dan kurang menguasai kemampuan
memahami informasi yang kompleks, pemecahan
masalah (teori, analisis, pemakaian alat, prosedur) dan
investigasi. Siswa Indonesia hanya mampu mengenali
sejumlah fakta dasar tapi belum mampu
mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai topik
sains, apalagi menerapkan konsep-konsep yang
kompleks dan abstrak (Odja dkk., 2014). Hasil studi ini
menunjukkan perlu ada pembenahan kurikulum
pendidikan Indonesia aspek kemampuan penting yang
diperlukan guna meningkatkan daya saing generasi
bangsa (Kemdikbud, 2012). Pemerintah berusaha

meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dan
menuangkannya dalam Permendikbud No. 58 tahun
2104 yang diantaranya menyatakan bahwa tujuan
pembelajaran sains yaitu mengembangkan kemampuan
bernalar dalam berpikir analisis induktif dan deduktif
dengan menggunakan konsep dan prinsip IPA untuk
menjelaskan berbagai peristiwa alam dan
menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun
kuantitatif.

Dalam pembelajaran sains, problem solving dapat
digunakan guru untuk melatihkan dan mengembangkan
kemampuan dan keterampilan siswa dalam berpikir dan
menjadi problem solver. Guru harus memahami bahwa
problem solving dapat diajarkan dengan tiga cara yang
berbeda, yakni:
1. Problem solving sebagai sebuah mata pelajaran dan

sesuatu yang harus dipelajari.
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2. Problem solving sebagai sebuah pendekatan untuk
masalah tertentu.

3. Problem solving sebagai sebuah cara untuk
mengajar.

PEMBAHASAN
A. Pembelajaran Problem Solving
1. Pengertian

Secara umum, problem solving adalah suatu metode
penyajian bahan pembelajaran dengan menyajikan suatu
masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan oleh
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu.
Problem solving merupakan pendekatan yang
mengarahkan atau melatih siswa agar mampu
memecahkan masalah dibidang ilmu atau bidang studi
yang dipelajari. Masalah adalah perbedaan atau
kesenjangan yang terjadi antara yang diinginkan dengan
kenyataan yang terjadi sehingga timbul keinginan untuk
memecahkan dan menemukan solusinya. Suatu masalah
timbul apabila suatu keadaan tidak dapat dijelaskan atau
diramalkan berdasarkan prinsip-prinsip dan teori-teori
yang ada (Lufri, 2007).

Pembelajaran problem solving merupakan suatu
metode pembelajaran dimana siswa mengerjakan
permasalahan yang autentik dengan maksud untuk
menyusun pengetahuan sendiri, mengembangkan inkuiri
dan keterampilan berfikir tingkat lebih tinggi,
mengembangkan kemandirian, dan percaya diri
(Arends, 2008).

Metode pembelajaran problem solving merupakan
rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan
kepada proses penyelesaian secara ilmiah. Metode ini
tidak mengharapkan siswa hanya
sekedar mendengarkan,mencatat dan menghafal materi
pelajaran saja, tetapi melalui metode problem solving
siswa akan menjadi aktif berpikir, berkomunikasi,
mencari dan mengolah data dan akhirnya
menyimpulkan (Sanjaya, 2006).

Munculnya teori belajar problem solving didasari
oleh teori konstruktivisme yang berprinsip bahwa siswa
harus membangun pengetahuannya sendiri agar
pembelajaran yang dialaminya bermakna. George Polya
(matematikawan) tertarik terhadap teori ini dan banyak
membahas mengenai problem solving, maka dari itu
Polya disebut sebagai Bapak problem solving. George
Polya lahir pada tahun 1887 dan berkarir dalam dunia
pendidikan, pada 1945 ia menerbitkan buku How to
solve It yang ditulis dalam bahasa Jerman. Buku ini
ternyata menjadi best seller hingga kemudian
diterjemahkan ke dalam 17 bahasa.

2. Tahapan Pembelajaran Problem Solving
Beberapa tahapan untuk menyelesaikan masalah (Polya
dalam Jonassen, 2011) tersaji dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tahapan Problem Solving

Sumber: Polya dalam Jonassen, 2011.

Adapun langkah-langkah lain yaitu menurut konsep
Dewey (dalam Sanjaya, 2006) yang merupakan berpikir
itu menjadi dasar untuk problem solving adalah sebagai
berikut:
1. Adanya kesulitan yang dirasakan atau kesadaran

akan adanya masalah.
2. Masalah itu diperjelas dan dibatasi.
3. Mencari informasi atau data dan kemudian data itu

diorganisasikan atau diklasifikasikan.
4. Mencari hubungan-hubungan untuk merumuskan

hipotesa-hipotesa kemudian hipotesa-hipotesa
dinilai, diuji agar dapat ditentukan untuk diterima
atau ditolak.

5. Penerapan pemecahan terhadap masalah yang
dihadapi sekaligus berlaku sebagai pengujian
kebenaran pemecahan tersebut untuk dapat sampai
kepada kesimpulan.

3. Kelebihan dan Kelemahan Pembelajaran
Problem Solving

Kelebihan pembelajaran problem solving diantaranya
adalah:

1. Siswa menjadi lebih menghayati kehidupan
sehari-hari.

2. Melatih dan membiasakan siswa untuk
menghadapi dan memecahkan masalah secara
terampil.

3. Mengembangkan kemampuan berpikir dan
bertindak siswa secara kritis dan kreatif.

4. Melatih siswa untuk mendesain suatu
penemuan.

5. Melatih siswa untuk mengidentifikasi dan
melakukan penyelidikan.

6. Melatih siswa menafsirkan dan mengevaluasi
hasil pengamatan.

7. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih
relevan dengan kehidupan, khususnya dunia
kerja.

Kelemahan pembelajaran problem solving diantaranya
adalah:

1. Memerlukan cukup banyak waktu.
2. Melibatkan lebih banyak orang.
3. Beberapa pokok bahasan sulit untuk

menerapkan metode ini.

No Tahapan Keterangan
1. Memahami

masalah (See)
Masalah apa yang dihadapi?
Bagaimana kondisi dan datanya?
Bagaimana memilah kondisi-kondisi
tersebut?

2. Menyusun
rencana (Plan)

Menemukan hubungan antara data
dengan hal-hal yang belum diketahui.
Apakah pernah ada masalah serupa?

3. Melaksanakan
rencana (Do)

Menjalankan rencana guna
menemukan solusi, memeriksa setiap
langkah dengan seksama untuk
membuktikan bahwa cara itu benar.

4. Mengevaluasi
keefektifan

(Check)

Melakukan penilaian terhadap solusi
yang didapat.
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B. Keterampilan Berpikir
Keterampilan berpikir merupakan kemampuan yang

sangat krusial untuk kehidupan. Kemampuan seseorang
untuk dapat berhasil dalam kehidupannya antara lain
ditentukan oleh keterampilan berpikirnya, terutama
dalam upaya memecahkan masalah-masalah kehidupan
yang dihadapinya. Berpikir merupakan instrument
psikis yang paling penting, sehingga manusia dapat
dengan lebih mudah mengatasi kesulitan dan masalah.
Dalam proses mengatasi masalah kita dapat berpikir
dengan cara yang berbeda-beda, karena memang pada
dasarnya ada beberapa cara berpikir, meski tidak
semuanya efektif untuk memecahkan suatu masalah.

Keterampilan berpikir terdiri atas keterampilan
berpikir dasar dan keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Perkembangan abad 21 menuntut siswa untuk
menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi (high
order thinking skills), yaitu diantaranya keterampilan
berpikir krits dan kreatif.

Upaya meningkatkan ketrampilan berpikir harus
mendapatkan perhatian yang lebih besar di sekolah.
Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam
pengajaran keterampilan berpikir di sekolah antara lain
adalah sebagai berikut:
 keterampilan berpikir tidak otomatis dimiliki siswa.
 keterampilan berpikir bukan merupakan hasil

langsung dari pengajaran suatu bidang studi.
 pada kenyataannya siswa jarang melakukan transfer

sendiri keterampilan berpikir ini, sehingga perlu
adanya latihan terbimbing.
 pengajaran keterampilan berpikir memerlukan model

pembelajaran yang berpusat kepada siswa (student-
centered).

1. Berpikir Kritis
Berpikir kritis mengandung makna suatu kegiatan

mental yang dilakukan seseorang untuk dapat memberi
pertimbangan dengan menggunakan ukuran atau standar
tertentu. Berpikir kritis merupakan proses terorganisasi
yang melibatkan aktivitas mental yang mencakup
kemampuan merumuskan masalah, memberikan
argument, memutuskan dan berinteraksi dengan yang
lain untuk memecahkan masalah. Menurut Slavin
(2011), berpikir kritis merupakan kemauan untuk
membuat keputusan rasional tentang apa yang dilakukan
dan apa yang diyakini. Belajar berfikir kritis
memerlukan latihan, dan keterampilan. Berpikir kritis
paling baik dicapai bila berhubungan dengan topik-topik
yang dikenal siswa. Tujuan pembelajaran berpikir kritis
adalah menciptakan suatu semangat berpikir yang
mendorong siswa mempertanyakan apa yang mereka
dengar dan mengkaji pikiran mereka sendiri untuk
memastikan tidak terjadi logika yang tidak konsisten
atau keliru (Noris dalam Slavin, 2011).

Menurut Ennis (dalam Fisher, 2009), berpikir kritis
adalah berpikir rasional dan reflektif yang difokuskan
pada apa yang diyakini dan dikerjakan. Rasional berarti
memiliki keyakinan dan pandangan yang didukung oleh
bukti standar, aktual, cukup, dan relevan. Sedang
reflektif berarti mempertimbangkan secara aktif, tekun
dan hati-hati segala alternatif sebelum mengambil
keputusan. Proses pengambilan keputusan tersebut,
menurut Moore dan Parker dalam Fowler (2004),

hendaknya dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-
gesa. Ini berarti berpikir kritis menuntut penggunaan
berbagai strategi untuk dapat menghasilkan suatu
keputusan sebagai dasar pengam-bilan tindakan atau
keyakinan.

Berdasarkan uraian di atas, definisi berpikir kritis di
atas paling sedikit memuat tiga hal. Pertama, berpikir
kritis merupakan proses pemecahan masalah dalam
suatu konteks interaksi dengan diri sendiri, dunia orang
lain dan atau lingkungannya. Kedua, berpikir kritis
merupakan proses penalaran reflektif berdasarkan
informasi dan kesimpulan yang telah diterima
sebelumnya yang hasilnya terwujud dalam penarikan
kesimpulan. Ketiga, berpikir kritis berakhir pada
keputusan apa yang diyakini dan dikerjakan.

Ennis (dalam Fisher, 2009) mengembangkan
keterampilan berpikir kritis menjadi indikator-indikator
yang terdiri dari 5 kelompok besar yaitu: (1)
Memberikan penjelasan sederhana (elementary
clarification), (2) Membangun keterampilan dasar
(basic support), (3) Menyimpulkan (interference), (4)
Memberikan penjelasan lebih lanjut (advanced
clarification), dan (5) Mengatur strategi dan taktik
(strategy and tactics). Berikut ini tabel 2 yang
menunjukkan uraian untuk kelima tahap kemampuan
berpikir kritis menurut Ennis.

Tabel 2. Kemampuan Berpikir Kritis
No. Keterampilan

Berpikir Kritis
Sub Kemampuan Berpikir Kritis

1. Memberikan
penjelasan
sederhana
terhadap masalah
(elementary
clarification)

 Fokus pada pertanyaan
 Menganalisis argument
 Menanyakan dan menjawab

pertanyaan yang menuntut
penjelasan dan tantangan

2. Mengumpulkan
informasi dasar
(basic
information)

 Menilai kredibilitas kriteria sumber
 Mengobservasi dan

mempertimbangkan hasil observasi

3. Membuat
kesimpulan
(inference)

 Membuat dan menilai kesimpulan
 Melakukan dan menilai induksi

4. Memberikan
penjelasan lebih
lanjut (advanced
clarification)

 Mendefinisikan istilah,
mempertimbangkan definisi

 Mengidentifikasi asumsi

5. Mengatur
strategi dan
taktik (strategy
and tactics)
kepada orang

 Memutuskan suatu tindakan
 Mengkomunikasikan keputusan

Sumber: Ennis dalam Fisher, 2009

2. Berpikir Kreatif
Munandar (2012) menyatakan bahwa berpikir kreatif

adalah kemampuan untuk melihat bermacam-macam
kemungkingan penyelesaian terhadap suatu masalah.
Marzano, et al. dalam Arnyana (2006) mengemukakan
5 aspek berpikir kreatif yaitu:
1. Kreativitas berkaitan erat dengan keinginan dan

usaha.
2. Kreativitas menghasilkan sesuatu yang berbeda dari

yang telah ada.
3. Kreativitas lebih memerlukan evaluasi internal

dibandingkan eksternal.
4. Kreativitas meliputi ide yang tidak dibatasi.
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5. Kreativitas sering muncul pada saat sedang
melakukan sesuatu.

Munandar (2012) menyatakan bahwa ada empat
aspek/indikator berpikir kreatif, yaitu fluency, flexibility,
originality, dan elaboration. Penjelasan keempat
aspek/indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.
Lebih lanjut, Baer mengemukakan bahwa kreativitas
seseorang ditunjukkan dalam berbagai hal, seperti
kebiasaan berpikir, sikap, pembawaan atau kepribadian,
atau kecakapan dalam memecahkan  masalah.
Tabel 3. Aspek/Indikator Berpikir Kreatif
No. Aspek Penjelasan/Ciri-Ciri
1. Fluency  Mencetuskan banyak pertanyaan, ide,

jawaban dengan lancar.
 Memberikan banyak cara atau saran

untuk melakukan berbagai hal.
2. Flexibility  Menghasilkan gagasan, jawaban, atau

pertanyaan yang bervariasi, dapat
melihat suatu masalah dari sudut
pandang yang berbeda-beda

 Mencari banyak alternatif atau arah
yang berbeda-beda

 Mampu mengubah cara pendekatan
atau cara pemikiran.

3. Originality  Mampu melahirkan ungkapan yang
baru dan unik

 Memikirkan cara yang tidak lazim
untuk mengungkapkan diri

 Mampu membuat kombinasi-
kombinasi yang tidak lazim dari
bagian-bagian atau unsur-unsur.

4. Elaboration  Mampu  memperkaya dan
mengembangkan suatu gagasan atau
produk

 Menambah atau melakukan rincian
terhadap suatu obyek, gagasan, atau
situasi sehingga menjadi lebih
menarik.

Sumber: Munandar (2012).

C. Keterkaitan Pembelajaran Problem Solving
dengan Keterampilan Berpikir
Menurut Djamarah dkk. (2010), problem

solving bukan hanya sekedar metode mengajar tetapi
juga merupakan suatu metode berpikir. Dalam problem
solving, siswa dituntut untuk mencari data sampai
kepada menarik kesimpulan. Hal ini sejalan dengan
Gulo (2006) yang menyatakan bahwa pembelajaran
prolem solving adalah suatu pembelajaran yang
menekankan penyelesaian suatu masalah dengan cara
menalar. Siswa harus melakukan penyelidikan otentik
untuk mencari penyelesaian terhadap masalah yang
diberikan dengan cara memahami masalah (see),
menyusun rencana (plan), melaksanakan rencana (do),
dan mengevaluasi keefektifan (check).

Dalam pembelajaran, problem solving dapat
digunakan untuk melatihkan siswa menghadapi
berbagai masalah, baik masalah pribadi atau perorangan
maupun masalah kelompok, untuk dipecahkan sendiri
atau secara bersama-sama. Problem solving merupakan
proses dari menerima tantangan dan usaha untuk
menyelesaikannya sampai menemukan
penyelesaiannya. Pembelajaran problem solving akan
menjadikan siswa menjadi problem solver yang
tangguh, pembuat keputusan yang matang dan akan
terus belajar dari tiap masalah di kehidupan nyata.

Tempat untuk melatihkan keterampilan pemecahan
masalah, berpikir kritis dan kreatif adalah sekolah.

Sekolah merupakan cermin dari masyarakat luas dan
kelas merupakan laboratorium pemecahan masalah dari
kehidupan yang nyata. Dengan pembelajaran problem
solving di sekolah, siswa akan berlatih dan
membiasakan diri untuk berpikir kritis dan kreatif
sehingga siswa akan memiliki kemampuan sebagai
problem solver yang handal.

Berfikir kritis merupakan proses terorganisasi yang
melibatkan aktivitas mental yang mencakup
kemampuan merumuskan masalah, memberikan
argument, memutuskan dan berinteraksi dengan yang
lain untuk memecahkan masalah. Hal ini sejalan dengan
Ennis (dalam Fisher, 2009) yang menjelaskan bahwa
berpikir kritis adalah berpikir rasional dan reflektif yang
difokuskan pada apa yang diyakini dan dikerjakan.
Rasional berarti memiliki keyakinan dan pandangan
yang didukung oleh bukti standar, aktual, cukup, dan
relevan. Sedang reflektif berarti mempertimbangkan
secara aktif, tekun dan hati-hati segala alternatif
sebelum mengambil keputusan.

Berpikir kreatif menurut Jazuli (2009) dapat
diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan
beragam jawaban dari suatu masalah berdasarkan data
dan informasi yang tersedia. Hal ini sejalan dengan teori
psikoanalisis yang melihat kreativitas sebagai hasil
mengatasi suatu masalah, yang biasanya dimulai pada
masa anak-anak (Munandar, 2012). Hal ini juga sejalan
dengan Monahan (2002) yang menyatakan bahwa
pemecahan masalah (problem solving) merupakan
faktor penting dalam proses berpikir kreatif. VanGundy
(2005) juga menyatakan bahwa problem solvers akan
berusaha untuk menghasilkan berbagai alternatif solusi
yang berbeda.

KESIMPULAN
Berdasarkan kajian teoritis di atas, dapat disimpulkan
bahwa problem solving dapat digunakan sebagai
alternatif metode pembelajaran sains untuk melatihkan
dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan
kreatif siswa.
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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan profil kemampuan self regulated thinking yang
merupakan salah satu aspek habits of mind mahasiswa dalam mengembangkan kebiasaan berpikirnya.
Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengadaptasi rubrik habits of mind tentang self
regulated thinking yang meliputi menyadari pemikiran sendiri (14%), membuat rencana secara efektif
(16,5%), menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan (13,5%), sensitif
terhadap umpan balik (22%), mengevaluasi keefektifan tindakan (34%). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mahasiswa memiliki kategori yang baik dalam mengembangkan self regulated thinking yang
dimilikinya.

Kata kunci: profil, self regulated thinking, habits of mind

Abstract

This research was conducted to reveal the ability of self-regulated thinking profile which is one aspect
of the habits of mind of the student in developing the habit of thinking. The method used is to adapt the
rubric habits of mind about self-regulated thinking covering aware of his own thoughts (14%), making it
an effective plan (16.5%), recognize and use the resources necessary information (13.5%), sensitive to
feedback (22%), evaluate the effectiveness of the actions (34%). The results showed that students have a
good category in developing its self-regulated thinking.

Keywords: profile, self-regulated thinking, habits of mind

PENDAHULUAN
Marzano (1992) mendefinisikan kebiasaan

berpikir sebagai kebiasaan mental individu yang dapat
mengembangkan untuk membuat pemikiran dan belajar
lebih mandiri. Kebiasaan mental ini meliputi:

• Menyadari pemikiran sendiri
• Perencanaan
• Menyadari sumber daya yang diperlukan
• Menjadi sensitif terhadap umpan balik
• Mengevaluasi efektivitas tindakan
Marzano menggambarkan penggunaan kebiasaan

ini efektif: "Seorang siswa mungkin mengembangkan
rencana spesifik untuk proyek kelas. Bagian dari
rencana ini termasuk mengidentifikasi sumber daya
yang diperlukan dan membangun lintasan. Sebagai
mahasiswa dapat rencana, memperhatikan apakah

tujuan belajarnya berhasil atau tidak, kemudian
dikoreksi”.

Self regulated sangat penting untuk proses
berpikir. Hal ini dapat membantu siswa membuat
kebiasaan berpikir yang lebih baik dan memperkuat
kemampuan belajar, menerapkan strategi untuk
meningkatkan hasil akademik, memantau kinerja belajar
(Harris et al., 2005), dan mengevaluasi kemajuan
akademis (De Bruin, Thiede & Camp, 2001). Seorang
pendidik harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi
kemampuan peserta didik untuk mengatur diri sendiri
dan strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan
mempromosikan self regulated thinking di kelas.

Belajar mandiri adalah proses yang membantu
siswa dalam mengelola pikiran mereka, perilaku, dan
emosi agar berhasil megatur pengalaman belajar. Proses
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ini terjadi ketika tindakan tujuan siswa dan proses yang
diarahkan pada perolehan informasi atau keterampilan.

Pemahaman tentang self regulation thinking
merupakan hal penting dalam pengembangan
kemampuan prestasi mahasiswa. Self-regulated
thinking adalah tindakan prakarsa diri (self-initiated)
yang meliputi goal setting dan usaha-usaha pengaturan
untuk mencapai tujuan, pengelolaan waktu, dan
pengaturan lingkungan fisik dan sosial. Untuk
membantu mahasiswa agar belajar mereka menjadi
efektif, pendidik hendaknya membantu mahasiswa
menjadi percaya atas cara-cara alternatif terhadap
pendekatan lingkungan belajar. Strategi belajar antara
siswa yang satu dengan siswa yang lain belum tentu
sama.

Beberapa kata yang disetarakan dengan self
regulated thinking seperti pengendalian diri (self-
control), disiplin diri (self-disciplined), dan pengarahan
diri (self-directed). Meskipun demikian, semuanya
memiliki pengertian yang berbeda-beda. Self-regulated
thinking adalah kemampuan untuk menjadi partisipan
yang aktif secara metakognisi, motivasi, dan perilaku
di dalam proses belajar. Secara metakognisi, self-
regulated thinker merencanakan, mengorganisasi,
mengarahkan diri, memonitor diri, dan mengevaluasi
diri pada tingkatan-tingkatan yang berbeda dari apa
yang dipelajari. Secara perilaku, mereka memilih,
menyusun, dan membuat lingkungan mereka untuk
belajar yang optimal. Selain itu, self-regulated thinker
juga merupakan motivasi secara intrinsik dan strategi.

Pengertian lain diberikan oleh Corno dan
Mandinach bahwa self-regulated thinker adalah suatu
usaha untuk memperdalam dan memanipulasi jaringan
asosiatif dalam suatu bidang khusus (yang tidak perlu
membatasi pada isi akademik), dan memonitor serta
meningkatkan proses-proses yang mendalam. Self
regulated thinker mengacu pada perencanaan yang hati-
hati dan monitoring terhadap proses-proses kognitif dan
afektif yang tercakup dalam penyelesaian tugas-tugas
akademik yang berhasil dengan baik.

Bandura mendefinisikan self-regulation sebagai
kemampuan untuk mengontrol perilaku mereka sendiri
dan juga pekerja keras. Bandura mengajukan 3 (tiga)
langkah self-regulation: (1) observasi diri, siswa
melihat diri sendiri, perilaku sendiri, dan menjaganya;
(2) keputusan, membandingkan apa yang dilihat dengan
suatu standar; (3) respon diri, jika kita lebih baik dalam
perbandingan dengan standar kita, kita member
penghargaan jawaban diri pada diri sendiri. Jika
menjadi kurang baik, kita memberi hukuman jawaban
diri pada diri kita sendiri. Strategi self-regulated thinker
mencakup evaluasi diri (self-evaluation),
pengorganisasian dan transformasi, penetapan dan
perencanaan tujuan (goal-setting & planning),
pencarian informasi (seeking information), pencarian

dokumen (seeking records) dan monitoring,
pembangunan lingkungan (environmental structuring),
konsekuensi diri (self-consequating), pelatihan
(rehearsing) dan penghafalan (memorizing), mencari
bantuan sosial, dan pemeriksaan laporan (reviewing
records).

Yang (1993) melaporkan bahwa pada self-
regulatory thinkers: 1) siswa dengan pengaturan yang
tinggi (high regulatory) cenderung belajar lebih baik di
bawah kontrol diri dari pada control program; 2) siswa
pengaturan diri yang tinggi dapat memonitor,
mengevaluasi, atau mengelola belajar mereka dengan
efektif selama pembelajaran terkontrol dengan
memberikan pelekatan pertanyaan-pertanyaan; 3)
control siswa mereduksi waktu/jam pembelajaran yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pelajaran; dan 4)
siswa pengaturan diri yang tinggi mengelola belajar dan
waktu mereka dengan efisien.

Pintrich mendefinisikan self-regulated thinker
sebagai suatu proses yang aktif, konstruktif, di mana
pebelajar menetapkan tujuan belajar mereka dan
kemudian memonitor, mengatur, dan mengontrol
kognisi, motivasi, dan perilaku mereka, yang dipandu
oleh tujuan tujuan mereka dan segi kontekstual
terhadap lingkungan. Self regulated thinking secara
umum dicirikan sebagai partisipan yang aktif yang
mengontrol secara efisien pengalaman belajar mereka
sendiri dengan cara-cara yang berbeda, mencakup
menentukan lingkungan kerja yang produktif dan
menggunakan sumber-sumber secara efektif,
mengorganisir dan melatih informasi untuk dipelajari,
memelihara emosi yang positif selama tugas-tugas
akademik, dan mempertahankan kepercayaan motivasi
yang positif tentang kemampuan mereka, nilai belajar,
dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar.

Salah satu kebiasaan baik yang perlu diterapkan
untuk menghadapi perkembangan abad teknologi dan
komunikasi yang semakin pesat, dan sekaligus sebagai
upaya memiliki kemampuan, keterampilan, dan
perilaku positif dalam IPA adalah kebiasaan berpikir
(habits of mind). Di mana kebiasaan berpikir (habits of
mind) ini menurut Costa merupakan ‘disposisi yang
kuat dan perilaku cerdas’. Apabila kebiasaan berpikir
berlangsung dengan baik maka akan tumbuh keinginan
dan kesadaran yang kuat pada diri mahasiswa untuk
berpikir dan bertindak yang positif.

IPA Fisika dapat menimbulkan pola pikir yang
baik yang harus dimiliki mahasiswa dalam
meningkatkan proses dan hasil belajar yang baik pula.
Kenyataan di lapangan terlihat bahwa sebagian besar
siswa merasa sangat sulit untuk bisa secara cepat
menyerap dan memahami IPA Fisika. Kesulitan siswa
dalam memahami IPA Fisikaitu diperkirakan berkaitan
dengan pemahaman konsep awal yang dimilikinya
sehingga mengakibatkan siswa sulit dalam memahami.
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Hal itu juga diperkirakan sebagai penyebab siswa
kurang menyukai IPA Fisika dan kebiasaan berpikir
siswa tidak mencerminkan kebiasaan berpikir yang
baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan
yang diajukan pada penelitian ini adalah bagaimana
profil kemampuan self regulated thinking mahasiswa
Pendidikan Fisika dalam pembentukan habits of mind.

METODE
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil

kemampuan self regulated thinking mahasiswa Program
Studi Pendidikan Fisika FKIP Unlam yang akan
memprogram mata kuliah Gelombang dan Optika
dalam mengembangkan kebiasaan berpikir (Habits of
Mind). Populasi sebanyak 40 mahasiswa yang terdiri
dari 17 laki-laki dan 23 perempuan.

Metode yang digunakan dengan mengadaptasi
rubrik habits of mind tentang self regulated thinking
yang  terdiri dari: menyadari pemikiran sendiri,
membuat rencana secara efektif, menyadari dan
menggunakan sumber-sumber informasi yang
diperlukan, sensitif terhadap umpan balik, serta
mengevaluasi keefektifan tindakan.

Rubrik dianalisis dengan menggunakan
persentase kebenaran jawaban yang kemudian
dikategorikan dalam rentang tidak baik sampai sangat
baik sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori penilaian

Rentang (%) Tafsiran
0 – 19 Tidak Baik

20 – 39 Kurang Baik
40 – 59 Cukup Baik
60 – 79 Baik

80 – 100 Sangat Baik

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tes ini diadaptasi dari rubrik habits of mind

tentang self regulated thinking yang terdiri dari 5
kategori yaitu A. menyadari pemikiran sendiri,B.
membuat rencana secara efektif, C. menyadari dan
menggunakan sumber-sumber informasi yang
diperlukan, D. sensitif terhadap umpan balik, serta E.
mengevaluasi keefektifan tindakan. Masing-masing
kategori terdiri dari 4 level.

Tabel 2. Kemampuan Self Regulated Thinking
Mahasiswa Pendidikan Fisika

Soal Level Persentase
(%) Kategori

A

4 27,5

Menyadari pemikiran
sendiri

3 47,5
2 25
1 0

B

4 37,5

Membuat rencana secara
efektif

3 55
2 2,5
1 5

C

4 45 Menyadari dan
menggunakan sumber-
sumber informasi yang

diperlukan

3 45
2 7,5
1 2,5

D

4 22,5

Sensitif terhadap umpan
balik

3 72,5
2 2,5
1 2,5

E

4 45

Mengevaluasi keefektifan
tindakan

3 32,5
2 22,5
1 0

Pada kategori A. menyadari pemikiran sendiri
yang terdiri 4 level yaitu sebanyak 27,5% mahasiswa
dapat mendeskripsikan langkah-langkah pemikiran
secara rinci ketika memecahkan masalah atau
mengerjakan tugas lainnya. Dapat menjelaskan dengan
rinci bagaimana berpikir tentang apa yang dipikirkan,
yang dapat membantu meningkatkan kinerja dan
membantu menjadi pembelajar yang lebih baik. 47,5 %
mahasiswa dapat mendeskripsikan bagaimana berpikir
ketika memecahkan masalah atau mengerjakan tugas
lainnya. Dapat menjelaskan bagaimana berpikir tentang
apa yang dipikirkan yang membantu belajar dan
meningkatkan kinerja. 25 % Tidak memasukkan
banyak informasi ketika berusaha mendeskripsikan
bagaimana berpikir ketika memecahkan masalah atau
mengerjakan tugas lainnya. Hanya menjelaskan sedikit
manfaat yang diperoleh dari berpikir tentang apa yang
dipikirkan. Serta tidak satupun (0%) mahasiswa dapat
mendeskripsikan pemikiran ketika memecahkan
masalah atau mengerjakan tugas lainnya, tetapi
deskripsi tersebut membingungkan. Tidak pernah
mendeskripsikan bagaimana berpikir tentang apa yang
dipikirkan berpengaruh terhadap bagaimana belajar dan
mengerjakan tugas.

Pada kategori B. membuat rencana secara efektif
juga terbagi menjadi 4 level yang meliputi 37,5%
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mahasiswa dapat menentukan tujuan dan
mendeskripsikan masing-masing tahapan yang harus
dicapai. Dapat membuat jadual secara rinci untuk
masing-masing tahapan dan berusaha mengikuti jadual
tersebut. 55% mahasiswa dapat menentukan tujuan dan
mendeskripsikan beberapa langkah yang harus dicapai.
Dapat membuat dan menggunakan jadual. 2,5%
mahasiswa dapat mulai mengerjakan sesuatu dengan
tujuan yang tidak jelas. Dapat menjelaskan sedikit
langkah dalam mencapai tujuan dan membuat jadual
yang tidak lengkap. 5% mahasiswa dapat mulai
mengerjakan sesuatu dan membiarkan semuanya terjadi
apa adanya. Tidak mendeskripsikan tahapan yang harus
dicapai dan tidak membuat jadual.

Pada kategori C. menyadari dan menggunakan
sumber-sumber informasi yang diperlukan sebanyak
45% mahasiswa Dapat mempersiapkan semua sumber-
sumber yang diperlukan sebelum mulai mengerjakan
tugas. Dapat mencari sumber-sumber yang tersedia dan
apabila sumber yang diperlukan tidak tersedia, akan
mencari ke tempat lain dimana informasi tersebut
tersedia. Dapat memperkirakan tugas-tugas yang perlu
menggunakan banyak sumber. 45% mahasiswa dapat
mendaftar sumber informasi terpenting yang diperlukan
sebelum mulai mengerjakan tugas. Dapat merevisi
sumber-sumber yang tersedia dan mendeskripsikan
sumber-sumber lain yang dapat ditemukan. 7,5%
mahasiswa dapat mulai mengerjakan tugas dan mencari
sumber-sumber yang diperlukan. Hal ini memperlambat
kinerja karena harus berhenti untuk menemukan
sumber. Ketika sumber tadi tidak tersedia, tidak
berusaha mencari sumber lain yang dapat membantu.
2,5% mahasiswa bila mengerjakan tugas, hanya
menggunakan sumber apabila sumber tadi tersedia.
Tidak menggunakan beberapa sumber yang tersedia.

Pada kategori D. sensitif terhadap umpan balik
sebanyak 22,5% mahasiswa dapat menemukan dan
mendengarkan informasi tentang bagaimana kinerja
yang dimilikinya. Dapat mengubah pendekatan ketika
umpan balik meyakinkan tentang kinerja yang kurang
baik. Dapat mencari saran dari sumber-sumber yang
diketahui bisa memberikan informasi yang baik tentang
tugas yang diberikan. Dapat mempelajari informasi
tanpa menghiraukan asal sumber tersebut dan
memutuskan apakah informasi tersebut berguna. 72,5%
mahasiswa dapat mendengarkan informasi penting
tentang bagaimana kinerja dan mempertimbangkannya
apabila hal itu membantu dalam tugas. Dapat mengubah
pendekatan untuk menyelesaikan tugas ketika umpan
balik meyakinkan tentang kinerja yang kurang baik.
Dapat mendengarkan saran dan memutuskan apakah
informasi tadi berguna. 2,5% mahasiswa dapat
mendengarkan informasi tentang bagaimana bekerja
hanya apabila informasi tersebut mudah diperoleh.
Apabila tidak suka dengan sumber informasi tersebut,

mengabaikannya. Tidak suka mendengarkan saran dari
orang lain. 2,5% mahasiswa tidak mendengarkan
informasi yang diterima tentang kinerjanya. Menolak
menerima informasi dengan mengubah pendekatan
dalam mengerjakan tugas.

Pada kategori E. mengevaluasi keefektifan
tindakan tersusun atas 4 level diantaranya sebanyak
45% mahasiswa dapat mengevaluasi secara rinci
bagaimana mengerjakan tugas dengan melihat nilai
yang diberikan dan mencoba menemukan bagaiman
orang lain mengevaluasi pekerjaannya. Dapat
mendeskripsikan efek pekerjaan untuk saat sekarang
dan masa datang. Dapat belajar dari kesuksesan dan
kegagalan. 32,5% mahasiswa dapat mengevaluasi
bagaimana mengerjakan tugas dan mendeskripsikan
efek kinerja untu saat sekarang. Dapat mencoba
menemukan bagaimana orang lain mengevaluasi
kinerja. Dapat menjelaskan bagaimana belajar dari
tugas-tugas. 22,5% mahasiswa dapat mengevaluasi
bagaimana mengerjakan tugas berdasarkan pendapat
sendiri.. Dapat menjelaskan bagiman belajar dari tugas-
tugas. 0% mahasiswa tidak mencoba mengevaluasi
kinerja.

A (14%)

B (16.5%)

C (13.5%)

D (22%)

E (34%)

Gambar 1. Persentase self regulated thinking

Berdasarkan Gambar 1 yang menunjukkan
persentase self regulated thinking dapat diketahui
bahwa 14% mahasiswa dapat menyadari pemikiran
sendiri, 16,5% mahasiswa bisa membuat rencana
secara efektif, 13,5% mahasiswa dapat menyadari dan
menggunakan sumber-sumber informasi yang
diperlukan, 22% mahasiswa sensitif terhadap umpan
balik, serta 34% mahasiswa dapat mengevaluasi
keefektifan tindakan. Hal tersebut menyatakan bahwa
persentase terendah terletak pada mahasiswa menyadari
dan menggunakan sumber-sumber informasi yang
diperlukan dan persentase tertinggi mahasiswa dapat
mengevaluasi keefektifan tindakan.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat
disimpulkan bahwa profile kemampuan self regulated
thinking mahasiswa Pendidikan Fisika dalam
pembentukan habits of mind dari yang tinggi ke rendah
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yaitu: mengetahui keefektifan tindakan, sensitif terhadap
umpan balik, membuat rencana secara efektif,
menyadari pemikiran sendiri, dan menyadari dan
menggunakan sumber-sumber informasi yang
diperlukan.

Saran
Dengan mengetahui profile kemampuan self

regulated thinking mahasiswa Pendidikan Fisika dapat
dibuat rencana program perkuliahan yang efektif dan
efisien dalam menunjang pembentukan habits of mind.

DAFTAR PUSTAKA

Bandura A, Social Learning Theory (Englewood Cliffs,
NJ: Prentice Hall Publishers, 1977).

Corno, L. (1993). The Best-laid plans: Modern
conceptions of volition and educational
research. Educational Researcher, 22, 14-22.

De Bruin, A.B., Thiede, K.W., & Camp, G. (2001).
Generating keywords improves
metacomprehension and self-regulation in
elementary and middle school children. Journal
of Experimental Child Psychology, 109 (3), 294-
310.

Harris, K. R., Friedlander, B.D., Saddler, B., Frizzelle,
R. & Graham, S. (2005). Self-monitoring of
attention versus self-monitoring of academic
performance: Effects among students with
ADHD in the general education classroom.
Journal of Special Education, 39 (3), 145-156.

Harris, K. R., Graham, S., Mason, L. H., & Sadler, B.
(2002). Developing self-regulated writers.
Theory into Practice, 41, 110-115.

Karplus, R., & Thier, H. 1974. SCIS teacher’s
handbook. Berkeler. CA: Science Curriculum
Improvement Study.

Karplus, R., et al., 1977. Science teaching and the de-
velopment of reasoning. Journal of Research in
Science Teaching. Vol. 14(2): 169-175.

Lawson, A. E., Alkhoury, S., Benford, R., Clark, B. R.,
& Falconer, K. A. 2000. What kinds of scientific
concepts exist? Concept construction and
intellectual development in college biology.
Journal of Research in Science Teaching. Vol.
37(9): 996-1018.

L. Corno dan EB. Mandinach, “The Role of Cognitive
Engagement in Classroom Learning and
Motivation” dalam Educational Psychologist, 18
(2, 1983), hlm.95.

Liliasari, Agus Setiawan, Ari Widodo (2007)
Pembelajaran berbasis TI untuk mengembangkan
keterampilan generik sains dan berpikir tingkat
tinggi pebelajar, Laporan Penelitian Hibah
Pascasarjana, Jakarta DIKTI.

Marzano, R.J. (1992). A Different Kind of Classroom:
Teaching with dimensions of Learning.
Alexandria, VA 22314: ASCD.

Marzano, R.J. (1994). Performance Assessment on
Dimensions of Learning. Alexandria, VA 22314:
ACSD.

OECD. 2009. Take the Test: Sample Questions from
Oecd’s Pisa Assessments. ISBN 978-92-64-05080-8.

P.R. Pintrich, “The Role of Goal Orientation in Self
regulated learning” dalam M. Boekaerts,et.al.
(Ed.), Handbook of Self-regulation (San
Diego: Academic, 2000), hlm. 453.

Rustaman, N.Y. (2008). Kebiasaan Berpikir Dalam
Pembelajaran Sains Dan Asesmennya. Makalah
dipresentasikan dalam Seminar Nasional 17-19
Nopember 2008

Slavin, R. E. 2006. Educational Psychology: Teory and
Practice 8th ed. Boston: Pearson.

Thiagarajan, et al. 1974. Instructional Development for
Training of Exceptional Children a Sourcebook.
Bloomington: Center for Innovation on the
Teaching the Handicaped.

Weistein dan R. Mayer, “The Teaching and Learning
Strategies” dalam M. Wittrock (Ed.), Handbook
of Research on Teaching (New York:
MacMillan,1986), hlm.315-327.

Wilson, C., Taylor, J., Kowalski, S., and Carlson, J.
2009. The relative effects of inquiry based and
commonplace science teaching on students’
knowledge, reasoning and argumentation. Jour-
nal of Research in Science Teaching. Vol. 47 (3):
276-301.

Y.C. Yang, “The Effects of Self-Regulatory Skills and
Type of Instructional Control on Learning from
Computer-Based Instruction” dalam
International Journal of Instructional media,
20(3, 1993), hlm. 225-241.



Prosiding Semanar Nasional Pendidikan Sains 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains Sesuai Tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

1033

IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI JALUR PLPG
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA GURU

PENJASORKES SMP DI KABUPATEN BANGKALAN
(PEMBELAJARAN MENGACU KURIKULUM 2013)

Hadiono

Program Studi Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengkaji program sertifikasi guru penjasorkes bersertifikat pendidik
dalam penguasaan konsep dalam pembelajaran mengacu  kurikulum 2013. (2) Menilai kebenaran
penerapan dan pelaksanaan Penjasorkes di Kabupaten Bangkalan setelah dinyatakan lulus dan
mendapatkan sertifikat pendidik melalui jalur PLPG. (3) Mengkaji dampak keprofesionalan guru
penjasorkes bersertifikat melalui jalur PLPG terhadap hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan
pendekatan metode campuran konkuren yaitu, peneliti mengumpulkan dua jenis data dalam satu waktu,
kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. Populasi
dalam penelitian ini adalah guru penjasorkes SMP di Bangkalan yang sudah lulus sertifikasi melalui
PLPG. Sampel pada penelitian ini  yakni: (1) SMPN 1 Kamal,  (2) SMPN 4 Kamal,  (3) SMPN 1
Labang, (4) SMPN 1 Blega, dan  (5) SMPN 5 Bangkalan. Instrumen untuk menilai kinerja guru dalam
pelaksanaan penjasorkes adalah berdasarkan Buku Panduan Diklat PLPG 2013. Tehnik pengumpulan
data dengan cara : observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan kuesioner
(angket). Peneliti  menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder merupakan sumber yang
tidak langsung memberikan data kepada peneliti  melalui dokumen, seperti perangkat pembelajaran
(RPP, Silabus, Prota, Promes, dsb). Analisis data dalam penelitian konkuren,  laporan tentang
pengumpulan data kuantitaif dan kualitatif dapat disajikan dibagian terpisah, tetapi koalisi dan
interprestasinya harus dikombinasikan untuk mencari konvergensi dan kesamaan-kesamaan antara
hasil yang diperoleh. Penemuan yang dihasilkan bersifat substansif dan tervalidasi, selain itu jangka
pengambilan data terhitung cepat karena data diambil pada satu waktu. Temuan dalam penelitian
adalah guru penjasorkes yang bersertifikasi melalui jalur PLPG dalam kinerjanya menunjukan
peningkatan dalam hal rasa kepercayaan diri, motivasi  dan tanggung jawab, namun dalam hal
kualitas pembelajaran penjasorkes  tidak ada peningkatan yang signifikan. Dari segi perencanaan
pembelajaran menunjukkan kompetensi yang kurang baik.

Kata Kunci: Implementasi program sertifikasi PLPG mengacu kurikulum 2013

Abstract
The purpose of this study is: (1) Assess the teacher certification program Penjasorkes certified educator
in the concept of mastery learning curriculum refers to 2013. (2) Assess the implementation and
execution correctness in Bangkalan penjasorkes after it passed and get a teaching certificate through
PLPG. (3) Assessing the impact of teacher professionalism Penjasorkes certified through PLPG on
student learning outcomes. This study used a mixed methods approach is qualitative and quantitative.
Informants in this study is a Physical Education teacher at the junior high school sports Bangkalan
already passed the certification through PLPG, in this case the researchers took samples at five schools
namely: (1) SMP 1 Kamal, (2) SMP 4 Kamal, (3) SMP 1 Labang , (4) SMPN1 Blega, and (5) SMPN5
Bangkalan. Techniques of collecting data by observation (observation), interview (interview),
documentation and questionnaires (questionnaire). Researchers using primary and secondary sources.
The primary source is the data source that directly provide data to data collectors. A secondary source
is a source that is not directly provide data to researchers through a document, (such as lesson plans,
syllabus, Prota, Promissory Notes). Data analysis was concurrent or one time (concurent mixed
methods) to better understand the reasons for the research problem mentriangulasi quantitative data in
the form of figures and qualitative data in the form of detailed descriptive details. The findings in this
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study are teachers certified through the penjasorkes PLPG showed improvement in its performance in
terms of a sense of self-confidence, motivation and responsibility, but in terms of quality of learning
Penjasorkes no significant improvement. In terms of the learning process is still oriented on the mastery
of basic techniques and skills. From the available data is not visible efforts of teachers students explore
their competence, methods and learning strategies are trapped in the potential development and
improvement of skills, no longer guiding and improving the physical fitness of students as well as
students' progress.

Key Words: Implementation PLPG Path Certification Program  based Learning Curriculum 2013

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Merujuk pada ketentuan Undang-undang RI No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UUNPN), dan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (UUGD), serta PP 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
menyatakan guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,
mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik
pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan formal.
Untuk menunjang keterlaksanaan tugas utama tersebut,
seorang guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu
dilaksanakanlah program peningkatan kualifikasi dan
sertifikasi guru sejak tahun 2007 di semua jenjang dan
jenis pendidikan formal.

Kebijakan pemerintah melalui sertifikasi guru
sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan
peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan
dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu
pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Makna
yang tersirat dibalik kebijakan  tersebut adalah apabila
keprofesionalan guru bagus yang diikuti dengan
kesejahteraan yang bagus, diharapkan kinerjanya juga
bagus. Apabila kinerjanya bagus maka PBM-nya juga
bagus. PBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan
pendidikan yang bermutu.

Dalam pelaksanaannya, sertifikasi guru terbagi
dalam 2 (dua) jenis, (Dasuki dkk, 2008) yakni : (1)
Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui
pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan
ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi.
(2) Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
18 Tahun 2007, dilakukan dalam bentuk penilaian
portofolio.

Namun karena jalur portofolio sudah dianggap
tidak relevan lagi digunakan sebagai standar mengukur
peningkatan kompetensi dan kualitas guru,  maka
pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional telah
menerbitkan peraturan baru yang dituangkan  dalam
Permendiknas No. 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi

Guru dalam Jabatan  yaitu  memperbanyak alokasi
PLPG, dan portofolio hanya 1%.

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG),
yang menggantikan penilaian dokumen (Portofolio)
dianggap pilihan yang tepat dan efesien, dalam upaya
meningkatkan profesionalisme guru. Diharapkan
setelah mengikuti PLPG, para guru memperoleh
pencerahan untuk meningkatkan kompetensi
pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial dalam
rangka menjadi pendidik profesional.

Hal ini yang menggugah peneliti  untuk
melakukan penelitian  bagaimana  kebenarannya
penerapan dan pelakasanaan pembelajaran penjasorkes
yang dilakukan oleh guru penjasorkes bersertifikat
PLPG terhadap kualitas pembelajaran di sekolah
khususnya di kabupaten Bangkalan.

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
(penjasorkes) merupakan bagian integral dari
pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk
mengembangkan aspek kebugaran jasmani,
keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis,
keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional,
tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan
lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga
dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara
sistematis dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan
Nasional.

Diringkaskan dalam terminologi yang populer,
maka tujuan pembelajaran pendidikan jasmani itu harus
mencakup tujuan dalam domain psikomotorik, domain
kognitif, dan tak kalah pentingnya dalam domain
afektif.  Pengembangan domain psikomotorik secara
umum dapat diarahkan pada dua tujuan utama, pertama
mencapai perkembangan aspek kebugaran jasmani, dan
kedua mencapai perkembangan perseptual motorik.
Kemudian domain kognitif mencakup pengetahuan
tentang fakta, konsep, dan lebih penting lagi adalah
penalaran dan kemampuan memecahkan masalah,
pemahaman terhadap gejala gerak dan prinsipnya, serta
manfaat pengisian waktu luang. Sedangkan domain
afektif mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi
unsur kepribadian, konsep diri termasuk intelegensi
emosional dan watak,  Rosdiani (2013).

Untuk mengetahui seorang guru penjasorkes  itu
profesional atau tidak, dapat diketahui dari dua
perspektif. Pertama, dilihat secara formal, guru tersebut
merupakan lulusan dari program studi pendidikan
jasmani, dari jenjang DII ; DIII ; atau S1/DIV, jika guru
tersebut lulusan DII sesuai dengan PP Nomor 19 tahun
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2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka
termasuk para profesional. Jika guru tersebut lulusan
dari DIII berarti termasuk semi profesional, dan jika
guru tersebut lulusan dari DIV/S1 berarti termasuk
profesional, baik itu untuk SD/MI ; SMP/MTs ;
maupun SMA/MA/SMK. Kedua, penguasan guru
terhadap materi ajar, merencanakan pembelajaran,
mengelola proses, mengelola siswa, melakukan tugas-
tugas bimbingan, menilai, dan lain-lain lebih lengkap
sesuai yang ada pada Standar Kompetensi Guru Pemula
(SKGP).

Sedangkan sebagai pendidik dan tenaga
kependidikan, guru penjasorkes harus menyadari bahwa
yang melekat padanya adalah:                 (1) jabatan
profesional yang membutuhkan kemampuan khusus
hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh
lembaga pendidikan keguruan, (2) sebagai sumber
belajar dan sumber fasilitator, (3) sebagai pengolah dan
demonstrator, (4) sebagai pembimbing, (5) sebagai
motivator, dan evaluator.

Untuk tercapainya tujuan pembelajaran pada
setiap tatap muka seringkali dijumpai beberapa murid
mengalami kesulitan dalam penguasaan keterampilan
(skill) gerak. Dalam kondisi seperti ini sebagai guru
penjasorkes dituntut profesional dalam pelayanan untuk
tercapainya tujuan pembelajaran. Guru penjasorkes
dituntut coaching assets atau modal kepelatihan agar
memiliki sifat yang bernilai dari seorang guru
penjasorkes  disamping sebagai guru juga dia sebagai
orang tua, motivator yang memperlancar pendekatan
yang positif dan menentukan, dan sebagai teman yang
senantiasa membantu memberi dukungan guna
tercapainya tujuan pembelajaran. Namun yang tidak
kalah pentingnya adalah guru penjasorkes harus mampu
mengimplementasikan kompetensi pokok bagi seorang
guru yang meliputi ; (1) kompetensi pedagogik, (2)
kompetensi profesional, (3) kompetensi kepribadian,
dan (4) kompetensi sosial.  (Paturusi,  2012)

METODE
Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan
metode campuran (mixed methods research), yaitu
metode yang fokus pada pengkombinasian dua metode
(kulitatif dan kuantitatif) dalam satu penelitian. Strategi
yang digunakan adalah konkuren atau satu waktu
(concurent mixed methods), yaitu  peneliti
mengumpulkan dua jenis data dalam satu waktu,
kemudian menggabungkannya menjadi satu informasi
dalam interpretasi hasil keseluruhan.
Desain/Rancangan Penelitian

Dalam hal ini peniliti melakukan pengamatan
(observasi) secara langsung ke masing-masing sekolah
tempat guru yang  bersangkutan mengajar. Observasi
juga dilakukan  dengan cara merekam menggunakan
handycam, kamera, lembar observasi  dan angket serta
melakukan  wawancara terkait dengan pembelajaran
pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.

Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah guru
penjasorkes SMPN di kabupaten Bangkalan
yang sudah lulus sertifikasi melalui jalur
PLPG.

2. Sampel yang digunakan adalah keterampilan
mengajar yang dilakukan oleh guru
penjasorkes yaitu :  (1) Guru SMPN 1 Kamal,
(2) SMPN 4 Kamal, (3) SMPN 1 Labang, (4)
SMPN 5 Bangkalan,   (5) SMPN 1 Blega.

Instrumen Penelitian
Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 model

yaitu;
1. Lembar observasi.

Kategori dibuat dalam bentuk rentangan mulai
dari yang tertinggi sampai terrendah.
Rentangan ini dapat disimbolkan melalui
angka  (1, 2, 3, 4, 5), atau berupa kata-kata,
mulai dari  kurang sekali, kurang, cukup, baik
dan baik sekali. (Panduan Diklat PLPG 2013).

2. Skala penilaian mengukur penampilan atau
perilaku guru dalam melaksanakan
pembelajaran, dengan menggunakan rumus:

Kriteria nilai rata-rata skor menggunakan pedoman dari
(Arikunto : 230) yaitu :

0 ≤  Nilai < 20    : Kurang Sekali
20 ≤ Nilai <  40   : Kurang
40 ≤ Nilai <  60   : Cukup
60 ≤ Nilai <  80   : Baik
80 ≤ Nilai < 100  : Baik Sekali

Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

interview/wawancara, kuesioner (angket), observasi dan
dokumentasi. Data yang terdapat dalam penelitian ini
adalah terkait pelaksanaan pembelajaran pendidikan
jasmani olahraga dan kesehatan.

Tehnik Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil observasi

(wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi),
disusun secara sistematis dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan
kedalam unit-unit, melakukan sentesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan data
yang berupa angka-angka hasil perhitungan diproses
dengan cara dijumlah kemudian hasilnya dipersentase
untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipahami
oleh dirinya sendiri maupun orang lain.   Rumus yang
digunakan adalah sebagai berikut:
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Sedangkan kriteria untuk menentukan kelayakan
produk yang dihasilkan disajikan dalam Tabel 1
berikut:
Tabel 1: Tabel skala persentase menurut Suharsimi

Arikunto (1993 )
Persentase
pencapaian Interpretasi

76 – 100 % Sangat Layak
56 – 75 % Layak
40 – 55 % Cukup
0 – 39 % Kurang Layak

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil analisis terhadap pelaksanaan

pembelajaran yang dilakukan oleh lima guru
penjasorkes SMP bersertifikat PLPG di Kabupaten
Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Pembelajaran bapak Andi Mukhlis, S, S.Pd.
(guru penjasorkes SMPN 5 Bangkalan)
a. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran,

secara kualitatif (KUA) maupun kuantitatif
(KUAN) dapat dilihat pada Tabel 2 berikut
ini:

Tabel 2: Analisis hasil penilaian secara
kualitatif/kuantitatif

NO ASPEK YANG
DIAMATI

SKOR SKOR
KUA KUAN

I Kegiatan
Awal/Pendahuluan Baik 4

II Kegiatan Inti
Pembelajaran Baik 4

A Penguasaan materi Cukup 3,5
B Pendekatan strategi

pembelajaran Baik 4

C Pemanfaatan sumber
belajar/media
pembelajaran

Cukup 3,5

D Pembelajaran yang
memicu dan
memelihara
keterlibatan siswa

Baik 4

E Melakukan penilaian
sesuai dengan
indikator pembelajaran

Baik 4

F Penggunaan bahasa Cukup 3,5

III Penutup Baik 4

Skor rata-rata yang
diperoleh/kategori Baik / 78, 7

b. Analisis hasil angket

Hasil angket yang diberikan kepada siswa
terkait pada pelaksanaan pembelajaran
penjasorkes diperoleh  persentase jawaban
“ya”  73,50%, sedang pada minat belajar siswa
diperoleh persentase jawaban “ya” 78,82%,
artinya guru sangat layak untuk melaksanakan
tugas mengajar dan minat belajar siswa sangat
tinggi.

c. Analisis dokumen
Dari hasil temuan yang diperoleh peneliti
terkait dengan kelengkapan dokumen
pembelajaran seperti perangkat pembelajaran,
diperoleh skor 80 dengan kategori baik.

d. Hasil wawancara
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti
dengan guru penjasorkes maupun kepala
sekolah menunjukan bahwa kinerja guru pasca
sertifikasi PLPG mengalami peningkatan dan
berdampak positif terhadap kualitas belajar
siswa di sekolah.

2. Pembelajaran bapak Jamaluddin, S.Pd. (guru
penjasorkes SMPN 4 Kamal )
a. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran,

secara kualitatif (KUA) maupun kuantitatif
(KUAN) dapat dilihat pada Tabel 3 berikut
ini:

Tabel 3: Analisis hasil penilaian secara
kualitatif/kuantitatif

b. Analisis hasil angket

NO ASPEK YANG
DIAMATI

SKOR SKOR
KUA KUAN

I Kegiatan
Awal/Pendahuluan Baik 4

II Kegiatan Inti
Pembelajaran Cukup 3,5

A Penguasaan materi Baik 4
B Pendekatan strategi

pembelajaran Cukup 3,5

C Pemanfaatan sumber
belajar/media
pembelajaran

Baik 4

D Pembelajaran yang
memicu dan
memelihara
keterlibatan siswa

Baik 4

E Melakukan penilaian
sesuai dengan
indikator
pembelajaran

Cukup 3,5

F Penggunaan bahasa Baik 4
III Penutup Baik 4

Skor rata-rata yang
diperoleh/kategori Baik / 76, 25
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Dari hasil angket yang diberikan kepada siswa
pada pelaksanaan penjasorkes diperoleh
persentase jawaban “ya”  68,4%, sedang pada
minat belajar siswa diperoleh persentase
jawaban “ya” 78,82%,   artinya guru layak
untuk melaksanakan tugas mengajar dan minat
belajar siswa sangat tinggi.

c. Analisis dokumen
Dari hasil temuan yang diperoleh peneliti
terkait dengan kelengkapan dokumen
pembelajaran seperti perangkat pembelajaran,
bapak Jamaluddin  diperoleh  skor 60
(kategori cukup).

d. Hasil wawancara
Dari hasil analisis hasil wawancara peneliti
dengan guru penjasorkes maupun kepala
sekolah menunjukkan bahwa kinerja guru
pasca sertifikasi PLPG hanya dapat menambah
motivasi guru dalam melaksanakan tugas
namun belum berkorelasi positif terhadap
kualitas belajar siswa disekolah.

3. Pembelajaran bapak Ach. Faqih, S.Pd. (guru
penjasorkes SMPN 1 Blega)
a. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran,

secara kualitatif (KUA) maupun kuantitatif
(KUAN) dapat dilihat pada Tabel 4 berikut
ini:
Tabel 4:  Analisis hasil penilaian secara

kualitatif/kuantitatif

NO ASPEK YANG
DIAMATI

SKOR SKOR
KUA KUAN

I Kegiatan
Awal/Pendahuluan Baik 4

II Kegiatan Inti
Pembelajaran Baik 4

A Penguasaan materi Cukup 3,5
B Pendekatan strategi

pembelajaran Baik 4

C Pemanfaatan sumber
belajar/media
pembelajaran

Baik 4

D Pembelajaran yang
memicu dan
memelihara
keterlibatan siswa

Baik 4

E Melakukan penilaian
sesuai dengan
indikator pembelajaran

Baik 4

F Penggunaan bahasa Baik 4
III Penutup Baik 4

Skor rata-rata yang
diperoleh/kategori Baik / 76, 23

b. Analisis hasil angket
Dari hasil angket yang diberikan kepada siswa
pada pelaksanaan penjasorkes diperoleh
persentase jawaban “ya”  27,42%, sedangkan
pada minat belajar siswa diperoleh persentase
jawaban “ya” 51,42% ,  artinya guru kurang
layak untuk melaksanakan tugas mengajar
sementara  minat belajar siswa cukup.

c. Analisis dokumen
Dari hasil temuan yang diperoleh peneliti
terkait dengan kelengkapan dokumen
pembelajaran seperti perangkat pembelajaran,
bapak Faqih diperoleh skor 30 (kategori
kurang layak).

d. Hasil wawancara
Dari analisis hasil wawancara peneliti dengan
guru penjasorkes maupun kepala sekolah
menunjukan bahwa kinerja guru pasca
sertifikasi PLPG hanya dapat menambah
motivasi guru dalam melaksanakan tugas
namun belum berkorelasi positif terhadap
kualitas belajar siswa di sekolah.

4. Pembelajaran bapak Andreas Lesmana, S.Pd.
(guru SMPN 1 Labang)
a. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran,

secara kualitatif (KUA) maupun kuantitatif
(KUAN) dapat dilihat pada Tabel 5 berikut
ini:
Tabel 5: Analisis hasil penilaian secara

kualitatif/kuantitatif

NO ASPEK YANG
DIAMATI

SKOR SKOR
KUA KUAN

I Kegiatan
Awal/Pendahuluan Baik 4

II Kegiatan Inti
Pembelajaran Baik 4

A Penguasaan materi Cukup 3,5
B Pendekatan strategi

pembelajaran Cukup 3,5

C Pemanfaatan sumber
belajar/media
pembelajaran

Baik 4

D Pembelajaran yang
memicu dan
memelihara
keterlibatan siswa

Cukup 3,5

E Melakukan penilaian
sesuai dengan
indikator
pembelajaran

Baik 4

F Penggunaan bahasa Baik 4
III Penutup Cukup 3,5

Skor rata-rata yang Cukup / 69,2
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diperoleh/kategori

b. Analisis hasil angket
Dari hasil angket yang diberikan kepada siswa
pada pelaksanaan penjasorkes diperoleh
persentase jawaban “ya”  52,72%, sedang pada
minat belajar siswa diperoleh persentase
jawaban “ya” 50%,  artinya guru kurang layak
untuk melaksanakan tugas mengajar dan minat
belajar siswa kurang.

c. Analisis dokumen
Dari hasil temuan yang diperoleh peneliti
terkait dengan kelengkapan dokumen
pembelajaran seperti perangkat pembelajaran,
bapak Andre diperoleh  skor 30  (kategori
kurang layak).

d. Hasil wawancara
Dari analisis hasil wawancara peneliti dengan
guru penjasorkes maupun kepala sekolah
menunjukan bahwa kinerja guru pasca
sertifikasi PLPG hanya dapat menambah
motivasi guru dalam melaksanakan tugas
namun belum berkorelasi positif terhadap
kualitas belajar siswa di sekolah.

5. Bapak Widi Martana, S.Pd. (guru penjasorkes
SMPN 1 Kamal)
a. Hasil analisis pelaksanaan pembelajaran,

secara kualitatif (KUA) maupun kuantitatif
(KUAN) dapat dilihat pada Tabel 6 berikut
ini:

Tabel 6: Analisis hasil penilaian secara
kualitatif/kuantitatif

NO ASPEK YANG
DIAMATI

SKOR SKOR
KUA KUAN

I Kegiatan
Awal/Pendahuluan Baik 4

II Kegiatan Inti
Pembelajaran Baik 4

A Penguasaan materi Baik 4
B Pendekatan strategi

pembelajaran Baik 4

C Pemanfaatan
sumber
belajar/media
pembelajaran

Baik 4

D Pembelajaran yang
memicu dan
memelihara
keterlibatan siswa

Baik 4

E Melakukan
penilaian sesuai
dengan indikator
pembelajaran

Baik 4

F Penggunaan bahasa Baik 4
III Penutup Cukup 3,5

Skor rata-rata yang
diperoleh/kategori Baik / 75, 8

b. Hasil angket
Dari hasil angket yang diberikan kepada siswa
pada pelaksanaan penjasorkes diperoleh
persentase jawaban “ya”  79,72%, sedang pada
minat belajar siswa diperoleh persentase
jawaban “ya” 78,17%, artinya guru sangat
layak untuk melaksanakan tugas pembelajaran
dan minat belajar siswa sangat tinggi.

c. Analisis dokumen
Dari hasil temuan yang diperoleh peneliti
terkait dengan kelengkapan dokumen
pembelajaran seperti perangkat pembelajaran,
bapak Andre diperoleh  skor 30  (kategori
kurang layak).

d. Hasil wawancara
Dari analisis hasil wawancara peneliti dengan
guru penjasorkes maupun kepala sekolah
menunjukan bahwa kinerja guru pasca
sertifikasi PLPG hanya dapat menambah
motivasi guru dalam melaksanakan tugas
namun belum berkorelasi positif terhadap
kualitas belajar siswa di sekolah.

Dari beberapa hasil temuan peneliti terhadap
pelaksanaan pembelajaran pada lima guru penjasorkes
SMP  bersertifikat PLPG di kabupaten Bangkalan,
dapat dikemukakan sebagai berikut :
1. Implementasi program sertifikasi PLPG, dalam

upaya  peningkatan kinerja guru penjasorkes
cukup baik.

2. Implementasi hasil PLPG terhadap keprofesionalan
guru penjasorkes dalam pembelajaran di sekolah
cukup baik.

3. Profesionalisme kinerja guru pasca sertifikasi
mengalami peningkatan dalam hal rasa
kepercayaan diri, motivasi  dan tanggung jawab,
namun dalam hal  kualitas pembelajaran
penjasorkes  perlu mendapatkan perbaikan.
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Tabel 7:  Hasil Temuan Pelaksanaan Pembelajaran
Lima Guru Penjasorkes SMP Bersertifikat PLPG

dalam PBM di Kabupaten Bangkalan

N
o

Analisis
Penilaian

Nama Guru Te
m

ua
n

pe
ne

lit
i

Te
m

ua
n

A
hl

i

H
as

il
A

ng
ke

t

H
as

il
w

aw
an

ca
r

a

D
ok

um
en

PB
M

1 Andi Mukhlis,
S.Pd Baik Baik Baik Baik Baik

2
Jamaluddin, S.Pd Cukup Cukup Baik Baik Cukup

3 Ach. Faqih, S.Pd Cukup Cukup Cukup Kurang Kurang
4 Andreas L, S.Pd, Baik Cukup Baik Baik Cukup
5 Widi Martana,

S.Pd Cukup Baik Baik Baik Cukup

PENUTUP
Simpulan
Dampak sertifikasi profesi guru yang diharapkan
mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia,
tidak dapat merubah kualitas pembelajaran, hanya dapat
menambah motivasi guru dalam melaksanakan tugas
bahkan sertifikasi guru masih cenderung berorientasi
pada harapan kenaikan tunjangan, sehingga belum
berkorelasi positif terhadap  peningkatan kualitas
pendidikan dan guru.

Saran
Dalam pelaksanaan pembelajaran penjasorkes sesuai
hasil PLPG dan mengacu pada kurikulum 2013,  guru
hendaknya mampu berperan sebagai motivator,
fasilitator, evaluator dan pendampingan dalam proses
pembelajaran,  seiring dengan kelengkapan administrasi
khususnya perangkat pembelajaran
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Abstrak

Latar belakang dari penelitian yang berjudul “Desain Didaktis Konsep Luas Daerah dan Volume Benda
Putar dalam Pembelajaran Matematika SMA” ini adalah adanya learning obstacle yang dialami oleh
siswa dalam mempelajari konsep luas daerah dan volume benda putar, khususnya yang bersifat
epistimologis. Sebagai antisipasi agar learning obstacle yang sama tidak terulang kembali, maka dibuat
suatu desain didaktis yang dilengkapi dengan prediksi respon siswa. Selain learning obstacle sebagai
acuan, desain didaktis yang disusun juga disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi matematika dan
teori-teori pembelajaran yang relevan. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk
menyusun sebuah desain alternatif yang diharapkan mampu mengatasi kesulitan tersebut. Secara umum,
desain didaktis alternatif dikembangkan berdasarkan teorema pengkontrasan yang menuntut agar siswa
membangun sendiri pengetahuannya. Metode pengetahuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengujian instrumen,
observasi, angket, studi dokumentasi. Intrumen tambahan juga digunakan dalam penelitian ini, yang
berfungsi untuk mengetahui efektivitas desain didaktis yang telah disusun. Subjek dalam penelitian ini
adalah siswa pada jenjang SMA kelas XII program studi IPA sebanyak 30 orang. Respon siswa yang
muncul pada saat implementasi desain didaktis, secara umum, sesuai dengan prediksi awal respon siswa
yang dibuat. Berdasarkan hasil penelitian, derajat peningkatan persentase kemampuan siswa yang
diperoleh termasuk dalam kategori sedang. Sehingga, dapat dikatakan bahwa desain didaktis yang
disusun cukup efektif mengatasi kesulitan siswa dalam memahami konsep tersebut.

Kata Kunci: Desain Didaktis, Luas Daerah dan Volume Benda Putar

PENDAHULUAN
Pada pembelajaran matematika, mengenal luas daerah dan
volume benda putar merupakan salah satu materi penting
yang harus dikuasai oleh siswa SMA kelas XII program
IPA. Pada kenyataannya konsep luas daerah dan volume
benda putar bukan merupakan konsep yang sederhana
untuk diajarkan dan dipahami oleh siswa. Hal ini
sependapat dengan pernyataan Kiat (2007) bahwa
kenyataan di lapangan menunjukkan banyak siswa SMA
mengalami kesulitan memahami luas daerah dan volume
benda putar, dan beberapa guru SMA menyatakan
mengalami kesulitan untuk mengajarkan luas daerah dan
volume benda putar. Para guru cenderung menggunakan
cara yang mekanistik, yaitu memberikan aturan secara
langsung untuk dihafal, diingat, dan diterapkan.

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil studi
pendahuluan yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1
Leuwimunding. Soal tes diberikan kepada siswa kelas XII
IPA yang sebelumnya baru mempelajari konsep luas
daerah dan volume benda putar. Berdasarkan hasil studi
pendahuluan, diperoleh data bahwa pada dasarnya siswa

masih belum memahami mengenai konsep menghitung
luas daerah dan volume benda putar. Hasil studi
pendahuluan menunjukkan bahwa banyak siswa tidak
dapat menjawab dengan benar ketika diberikan soal yang
menunjukkan lebih dari satu konsep matematis.
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Gambar 1. Learning obstacle studi
pendahuluan no 1

Beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam
menentukan batas-batas koordinat untuk menghitung luas
daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu .
Hal ini berarti bahwa mereka masih belum memahami
konsep luas daerah dan volume benda putar dengan benar.
Kurangnya pemahaman konsep menentukan batas-batas
koordinat menjadi salah satu penyebab utama timbulnya
ketidakmampuan siswa dalam menjawab soal dengan
benar. Selain itu, berdasarkan hasil kajian bahan ajar yang
telah peneliti lakukan diperoleh data bahwa kebanyakan
bahan ajar yang ada lebih terfokus kepada sajian materi
yang ringkas, tanpa adanya penanaman konsep yang
matang sehingga kurang menanamkan konsep yang akan
disampaikan. Sehingga ketika siswa dihadapkan dengan
soal yang tidak biasa dicontohkan oleh gurunya, maka
siswa akan merasa kesulitan menggunakan pengetahuan
yang dimilikinya. Hal inilah yang biasa disebut dengan
hambatan belajar (learning obstacle).

Untuk mengatasi kesulitan belajar siswa tentang
konsep luas daerah dan volume benda putar, perlu adanya
suatu proses perencanaan pembelajaran yang disusun
sebagai suatu desain didaktis. Desain didaktis merupakan
suatu rancangan yang disusun untuk mengatasi dan
mengarahkan siswa pada pembentukan pemahaman
secara utuh, tidak hanya terbatas pada satu konteks saja.
Pada dasarnya guru harus mampu merancang sedemikian
rupa jalannya proses pembelajaran terhadap pencapaian
tujuan pembelajaran yang optimal. Guru tidak hanya
menyampaikan materi yang diajarkan dan menyelesaikan
target pembelajaran, tetapi guru juga harus mampu
memprediksi hambatan-hambatan belajar siswa (learning
obstacle) yang akan muncul serta harus mempersiapkan
suatu Antisipasi Didaktis Pedagogis (ADP) untuk
menangani hambatan belajar (learning obstacle) siswa
tersebut.

METODE
Penelitian ini menggunakan model penelitian desain
didaktis. Fokus aktivitas dalam penelitian ini adalah
mengkaji learning obstacle konsep luas daerah dan
volume benda putar yang kemudian menjadi dasar untuk

merancang suatu desain didaktis yang dapat mengatasi
learning obstacle tersebut.

Penelitian ini melibatkanSMA Negeri 1
Leuwimunding. Untuk mengetahui learning obstacle
siswa tentang konsep luas daerah dan volume benda
putar, peneliti memberikan soal kepada siswa-siswi kelas
XII IPA 5 SMA Negeri 1 Leuwimunding. Kemudian
untuk uji coba bahan ajar konsep luas daerah dan volume
benda putar dilakukan pada siswa kelas XII IPA 1 SMA
Negeri 1 Leuwimunding. Sedangkan untuk
implementasinya dilakukan pada siswa kelas XII IPA 2
SMA Negeri 1 Leuwimunding.

Adapun alur penelitian dilaksanakan sesuai dengan
langkah-langkah berikut ini.
Desain awal, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Memilih dan menentukan materi yang akan menjadi

bahan penelitian.
2. Menganalisis materi.
3. Diskusi dengan pembimbing dan guru yang sudah

berpengalaman.
4. Membuat instrumen awal (soal) untuk mengetahui

kesulitan belajar siswa pada materi tersebut.
5. Mengujikan instrumen yang telah dibuat pada siswa

SMA kelas XII IPA.
6. Menganalisis hasil pengujian instrumen.
7. Membuat kesimpulan mengenai kesulitan belajar

yang muncul berdasarkan hasil pengujian.
8. Menyusun desain didaktis awal.

Eksperimen desain:
1. Memberikan instrumen kepada subjek penelitian

(murid).
2. Mengumpulkan kembali instrumen yang diberikan.
3. Mengumpulkan data lapangan.

Refleksi dan persiapan:
1. Menganalisis hasil jawaban siswa.
2. Menyimpulkan kesulitan belajar siswa pada materi

yang menjadi bahan penelitian.
3. Memperbaiki desain.
4. Melakukan persiapan perbaikan desain.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun instrumen
tambahan yang berbentuk Lembar Kerja Siswa (LKS).
Instrumen tersebut dikembangkan berdasarkan learning
obstacle siswa tentang konsep luas daerah dan volume
benda putar. Selain itu terdapat panduan berupa
hypothetical learning trajectory seperti yang
dikemukakan oleh (Lidinillah, 2011: 12) bahwa dalam
design research, proses pelaksanaan penelitian dipandu
oleh suatu instrumen yang disebut Hypothetical Learning
Trajectory (HLT) sebagai perluasan dari percobaan
pikiran (tought experiment) yang dikembangkan oleh
Freudenthal. HLT terdiri dari tiga komponen: tujuan
pembelajaran yang mendefinisikan arah (tujuan
pembelajaran), kegiatan belajar, dan hipotesis proses
belajar untuk memprediksi bagaimana pikiran dan
pemahaman siswa akan berkembang dalam konteks
kegiatan belajar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah melalui instrumen tes berupa soal,
observasi partisipatif, wawancara dan angket.
Pengembangan dan uji coba desain didaktis dilakukan

1. Perhatikan gambar berikut!

Hitunglah luas daerah yang diarsir pada
gambar di atas dengan menggunakan
konsep integral tentu, kemudian
bandingkanlah hasilnya jika luas daerah
yang diarsir tersebut dihitung dengan
menggunakan rumus luas geometri yang
bersangkutan.
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dalam empat siklus pembelajaran dengan setiap siklus
terdiri dari dua pertemuan pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang akan disajikan diantaranya
mencakup learning obstacle luas daerah dan volume
benda putar, desain didaktis awal dan desain revisi.
Learning Obstacle Konsep Luas Daerah dan Volume
Benda Putar

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, ditemukan
beberapa learning obstacle:
a. tipe 1 : learning obstacle terkait dengan menghitung

luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan
sumbu .

b. tipe 2 : learning obstacle terkait dengan menghitung
luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva.

c. tipe 3 : learning obstacle terkait dengan menghitung
volume benda putar

yang terjadi.

Learning Obstacle Tipe 1
Learning obstacletipe 1 yang muncul dalam konsep

luas daerah dan volume benda putar yaitu terkait dengan
menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva
dengan sumbu . Respon siswa yang menunjukkan
hambatan belajar ini antara lain sebagai berikut.

Gambar 2. .Learning Obstacle tipe 1

Berdasarkan hasil jawaban soal di atas, beberapa
siswa menjawab bahwa batas koordinat pada daerah di
atas berada dalam interval sehingga
perhitungan selanjutnya menjadi salah. Adanya concept
imagetersebut mengakibatkan siswa kurang tepat dalam
memaknai batas-batas koordinat untuk menghitung luas
daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu .

Learning Obstacle Tipe 2
Learning obstacle tipe 2 yang muncul pada konsep

luas daerah dan volume benda putar yaitu terkait dengan
menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua buah
kurva. Beberapa contoh respon jawaban siswa yang
muncul diantaranya adalah:

Gambar 3. .Learning Obstacle tipe 2

Kebingungan itu diakibatkan karena siswa jarang
menemukan bahan ajar yang berisi tentang petunjuk
untuk menjawab soal tersebut. Dilihat dari hasil respon
siswa, siswa masih belum dapat menentukan batas-batas
koordinat dari daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva.

Learning Obstacle Tipe 3
Learning Obstacle tipe 3 ini terkait dengan

pemahaman dalam menghitung volume benda putar yang
terjadi. Untuk mengetahui pemahaman siswa dalam
konteks yang berbeda, soal dan contoh respon siswa yang
terlihat adalah:

1. Perhatikan gambar berikut!

Hitunglah luas daerah yang diarsir pada
gambar di atas dengan menggunakan
konsep integral tentu, kemudian
bandingkanlah hasilnya jika luas daerah
yang diarsir tersebut dihitung dengan
menggunakan rumus luas geometri yang
bersangkutan.

2. Rumuskanlah luas daerah yang
diraster (arsir) pada gambar berikut
ini dengan menggunakan konsep
integral tentu, kemudian hitunglah
luas daerah tersebut.
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Gambar 4. Learning Obstacle Tipe 3

Ketika siswa dihadapkan dengan soal nomor 5 di
atas, beberapa siswa terlihat kesulitan dalam mengerjakan
soal itu. Hal ini ditandai dengan banyaknya siswa yang
bertanya dan pertanyaan yang mereka lontarkan itu
hampir sama persis. Bunyi pertanyaan itu adalah “Pak,
bagaimana cara mengerjakan soal ini? Bingung pak, kan
ini teh disuruh menghitung volume benda putar yang
terjadi ya pak, tapi bingung pak cara menentukan hasil
perputaran dari daerah yang diarsirnya. Terus,
bagaimana pak?”.Beberapa respon siswa yang muncul di
atas membuktikan bahwa siswa kesulitan mengisi soal
nomor 5.
Desain Didaktis Pengenalan Konsep Luas Daerah dan
Volume Benda Putar pada Pembelajaran Matematika
di Kelas XII IPA SMA
Setelah diperoleh beberapa learning obstacle yang terkait
dengan pengenalan konsep luas daerah dan volume benda
putar sederhana, maka hal berikutnya yang dilakukan
adalah mendesain pembelajaran yang memungkinkan
untuk mengantisipasi munculnya learning obstacle.
Desain pembelajaran ini merupakan salah satu tahapan
agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun tujuan
pembelajaran konsep luas daerah dan volume benda putar
adalah:
a. Menggambar grafik yang dibatasi oleh suatu kurva

dengan sumbu , dan yang dibatasi oleh dua buah
kurva.

b. Menentukan batas-batas koordinat dari grafik yang
dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu maupun
yang dibatasi oleh dua buah kurva.

c. Menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu
kurva dengan sumbu , dan yang dibatasi oleh dua
buah kurva.

d. Memahami konsep benda putar.
e. Menghitung volume benda putar mengelilingi

sumbu , sumbu dan volume benda putar antara
dua buah kurva.

Desain Didaktis Awal (Prospective Analysis)
Langkah pertama yang dilakukan oleh guru dalam
mengenalkan konsep luas daerah dan volume benda putar
kepada siswa kelas XII IPA ini hendaknya dimulai
dengan mengingatkan kembali tentang konsep

menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan
penyelesaiannya. Hal ini dilakukan supaya siswa
memahami tentang daerah yang akan dihitung luas atau
volumenya dan juga untuk dapat memudahkan siswa
dalam melanjutkan perhitungan. Melalui pemodelan
dengan menggunakan tahapan konkret ini diharapkan
dapat menunjang usaha siswa mematematisasi konkret ke
abstrak.

Pada tahap mengenalkan konsep luas daerah dan
volume benda putar ini, pada setiap awal pertemuan
implementasi desain didaktis guru menjelaskan tentang
pengertian luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva
dengan sumbu , luas daerah yang dibatasi oleh dua buah
kurva serta tentang konsep benda putar.seperti pada
gambar di bawah ini:

Gambar 5. Formulasi Luas daerah yang
Dibatasi oleh suatu kurva dengan
sumbu

Gambar 6. Formulasi Luas Daerah yang
dibatasi oleh dua buah kurva

5. Hitunglah volume benda putar yang
terjadi jika daerah yang dibatasi
oleh garis , sumbu ,
sumbu , dan garis , diputar
sejauh mengelilingi sumbu X.
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Gambar 7. Formulasi Konsep Benda Putar

Setelah semua siswa memperhatikan penjelasan dari
guru, kemudian setiap siswa diberikan bahan ajar tentang
konsep luas daerah dan volume benda putar. Siswapun
mulai dihadapkan pada sebuah persoalan yaitu
menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan
penyelesaiannya.
1) Menghitung Luas Daerah yang dibatasi oleh suatu

kurva dengan sumbu
Setelah siswa memahami tentang pengertian luas

daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu ,
tahap selanjutnya yaitu siswa mulai dihadapkan
dengankonsep menggambar grafik dan menentukan
daerah himpunan penyelesaian dari fungsi yang diberikan.
Di dalam soal-soal terkait dengan menghitung luas daerah
yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu ,fungsi
yang diberikan biasanya merupakan fungsi linear atau
fungsi kuadrat. Konsep menggambar grafik dan
menentukan daerah himpunan penyelesaian ini
merupakan konsep yang penting untuk dikuasai oleh
siswa agar dapat memudahkan siswa di dalam melakukan
perhitungan.

Setelah siswa diberikan sajian konsep menggambar
grafik dan menentukan daerah himpunan penyelesaian
maka langkah selanjutnya adalah siswa diberikan sajian
mengenai desain didaktis tentang konsep menentukan
batas-batas koordinat untuk menghitung volume benda
putar yang terjadi. Berdasarkan sajian desain didaktis
yang telah diberikan diharapkan siswa dapat menghitung
luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu

.
2) Menghitung Luas Daerah yang dibatasi oleh dua

buah kurva

Kegiatan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh
dua buah kurva tidak jauh berbeda dengan kegiatan
menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva
dengan sumbu . Perbedaannya hanya terletak pada
daerah yang akan dihitung luasnya saja. Agar konsep itu
dapat dipahami secara utuh, maka dari itu pada bagian
awal desain ini siswa dihadapkan pada konsep
menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan
penyelesaian yang dibatasi oleh dua buah kurva. Konsep
menggambar grafik dan menentukan daerah himpunan
penyelesaian ini merupakan konsep yang penting untuk
dikuasai oleh siswa agar dapat memudahkan siswa di
dalam melakukan perhitungan.Setelah siswa diberikan
sajian mengenai konsep menggambar grafik dan
menentukan daerah himpunan penyelesaian maka langkah
selanjutnya adalah siswa diberikan sajian desain didaktis
tentang konsep menentukan batas-batas koordinat untuk
menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua buah
kurva dengan menggunakan integral. Berdasarkan sajian
desain didaktis yang telah diberikan diharapkan siswa
dapat menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua buah
kurva.
3) Menghitung volume benda putar yang terjadi.

Kegiatan ini berkaitan dengan konsep benda putar
yang sudah dijelaskan di awal pembelajaran oleh
guru.Agar konsep itu dapat dipahami secara utuh, maka
dari itu pada bagian desain ini siswa disajikan tentang
konsep menghitung volume benda putar yang terjadi
secara sistematis dimulai dari konsep menggambar grafik
dan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya,
menentukan batas-batas koordinat, menentukan hasil
perputaran dari daerah yang diarsir kemudian yang
terakhir adalah menghitung luas daerah tersebut dengan
menggunakan integral.
Implementasi Desain Didaktis Awal
Setelah menyusun desain didaktis disertai hipotesis
belajar siswa Hypothetical Learning Trajectory (HLT)
dan antisipasinya, desain tersebut kemudian diterapkan
pada pembelajaran di kelas. Dengan
mengimplementasikan desain didaktis konsep luas daerah
dan volume benda putar pada pembelajaran matematika
SMA, dapat diperoleh antara lain:
a) Mengembangkan Pemahaman Konsep Luas Daerah

yang dibatasi oleh suatu kurva dengan sumbu
Pada bagian ini respon yang diberikan siswa sesuai

dengan prediksi jawaban yang diperkirakan. Beberapa
siswa masih belum bisa menentukan batas koordinat
untuk menghitung luas daerah yang diarsir dengan
menggunakan integral. Hal ini menunjukkan bahwa siswa
memang belum pernah belajar mengalami secara
langsung konsep luas daerah yang dibatasi oleh suatu
kurva dengan sumbu . Namun ketika peneliti melakukan
antisipasi didaktis pedagogis, hal itu dapat diterima
dengan baik. Akhirnya siswa mengetahui dan memahami
konsep luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva dengan
sumbu . Adapun contoh hasil respon siswa yang muncul
adalah:
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Gambar 8. Respon Siswa pada Desain Awal

b) Mengembangkan pemahaman konsep Luas Daerah
yang dibatasi oleh dua buah kurva
Pada pembelajarn ini, dalam menghitung luas daerah

yang dibatasi oleh dua buah kurva siswa diberikan soal
dengan daerah yang akan dihitung luasnya sudah
diketahui. Berdasarkan petunjuk soal yang diberikan,
akhirnya sebagian besar siswa mampu mengisi soal
dengan benar. Adapun contoh hasil respon siswa yang
muncul adalah:

Gambar 9. Hasil respon siswa kegiatan 2
desain awal

c) Mengembangkan pemahaman konsep volume benda
putar yang terjadi
Desain bagian ini mengaitkan antara konsep volume

benda putar dengan konsep perpangkatan. Pada awal
bagian ini, guru membimbing siswa mengingatkan
kembali dengan penguasaan konsep perpangkatan.
Pembelajaran pada bagian ini memang sudah diprediksi
bahwa kesulitan dalam menghitung volume benda putar
yang terjadi dikarenakan kurangnya penguasaan konsep
perpangkatan.

Hal ini dapat diantisipasi, namun peneliti hanya
sekilas saja ketika mengingatkan siswa dalam melakukan
perpangkatan. Peneliti hanya membimbing siswa melalui
instruksi-instruksi. Hal ini dilakukan sekilas karena
memang waktu yang tersedia tidak cukup untuk
membahas konsep perpangkatan lebih dalam lagi. Peneliti
merasa setidaknya mereka sedikit memahami karena
konsep perpangkatan sudah diberikan pada materi
sebelumnya. Namun kebanyakan siswa kurang menguasai
konsep perpangkatan, sehingga hasil pekerjaan siswa
memiliki kendala ketika menghitung volume benda putar
yang terjadi. contoh hasil respon siswa adalah:

Gambar 9. Hasil Respon Siswa Kegiatan 3
pada Desain Awal

Refleksi (Retrospectif Analysis)
Desain didaktis revisi ini disusun berdasarkan desain

didaktis yang telah dibuat sebelumnya dengan revisi dari
hasil implementasi pada pembelajaran langsung.
Beberapa revisi yang dilakukan yakni terkait dengan
konteks soal, bentuk penyajian, dan waktu.

Konsep yang disajikan pada dasarnya sama dengan
konsep yang telah disusun pada desain sebelumnya.
Namun perlu adanya penambahan dalam pengkajian yang
terkait dengan prediksi jawaban siswa. Hal ini menjadi
sesuatu yang dianggap penting karena prediksi jawaban
siswa merupakan modal utama dalam penyusunan
antisipasi didaktis pedagogis.

Pada desain awal terdapat kata-kata yang kurang
dipahami oleh siswa sehingga konteks kebahasaanpun
merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan
kebingungan bagi siswa. Intinya hambatan belajar siswa
bisa muncul karena diakibatkan oleh konteks kebahasaan
isi soal yang tidak sesuai. Oleh karena itu, penyusunan
kata-kata harus lebih diperbaiki lagi dan kata-kata yang
digunakan hendaknya harus disesuaikan dengan tingkat
perkembangan siswa.

Tampilan desain didaktis sudah mulai menarik
perhatian siswa, namun isi dari desain ini terlihat lebih
banyak sehingga dalam pengerjaannya siswa
membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan kepada
implementasi desain didaktis, sebaiknya desain didaktis
ini dibagi menjadi beberapa kali pertemuan, tergantung
kepada guru yang akan menggunakannya.

PENUTUP
Simpulan

Artikel ini telah menyajikan bagian dari hasil
penelitian model desain didaktis konsep luas daerah dan
volume benda putar yang dapat diimplementasikan untuk
siswa SMA kelas XII IPA. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa desain didaktis ini dapat dipandang untuk
memperkaya variasi pembelajaran. Tidak menutup
kemungkinan bagi peneliti lain untuk lebih
mengembangkan desain didaktis yang telah disusun pada
penelitian ini. Oleh karena itu, di dunia ini tidak ada
desain didaktis yang sempurna, yang ada hanyalah desain
didaktis yang dapat mengantisipasi munculnya hambatan
belajar (learning trajectory) siswa.
Saran
1. Desain didaktis ini dapat digunakan sebagai

alternatif desain untuk diterapkan dalam proses
pembelajaran, namun implementasi desain ini dapat
disesuaikan dengan kondisi yang ada karena respon
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siswa di kelas tidak sama dan akan dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain selama penerapan berlangsung.

2. Desain didaktis ini dapat lebih dikembangkan
dengan mengkaji konsep lebih dalam lagi,
mempertimbangkan lebih banyak lagi prediksi
respon siswa yang mungkin muncul, dan
mempersiapkan antisipasi yang akan dilakukan
dengan lebih matang sehingga penerapan dan
penyampaiannya menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Penguasaan konsep-konsep prasyarat yang
digunakan dalam menyelesaikan soal-soal mengenai
luas daerah dan volume benda putar perlu
ditekankan lagi karena penguasaan tersebut akan
mempengaruhi proses pembelajaran.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian tentang implementasi model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two
Stray dalam pembelajaran materi kimia bahan makanan, zat adiktif dan psikotropika di kelas VIII A
SMP Negeri 6 Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II
sebesar 10,64%. Rata-rata keberhasilan siswa meningkat dari 82,73% pada siklus I menjadi 93,37%
pada siklus II. Kemampuan aspek afektif siswa dalam pembelajaran materi kimia bahan makanan, zat
adiktif dan psikotropika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray sebesar
80,67% atau dalam kategori baik. Siswa memberikan respon positif sebesar 84 ,99% dalam
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray.

Kata Kunci : two stay two stray, kimia bahan makanan, zat adiktif dan psikotropika

Abstract

A study concerning the implementation of cooperative learning of two stay two stray model in learning
chemical food substances, addictives and psychotropic in class VIII A SMP Negeri 6 Banjarmasin.
The results showed that the application of cooperative learning of two stay two stray model can
improve student learning outcomes from the first cycle to the second cycle of 10.64%. Average student
success increased from 82.73% to 93.37% first cycle to the second cycle. Affective abilities of students
in learning chemical food substances, addictives and psychotropic through cooperative learning of
two stay two stray model by 80.67% or in the good category. Students responded positively by 84.99%
in the study by using cooperative learning of two stay two stray model.

Keywords: two stay two stray model, chemical food substances, addictives and psychotropic

PENDAHULUAN
Di Indonesia kualitas pendidikan harus

ditingkatkan lagi terutama kualitas pelajaran IPA
tingkat SMP. Pendidikan IPA sangat penting karena
dapat menjadi sarana untuk mempelajari diri sendiri dan
alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut
guna menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari
untuk memajukan Indonesia di mata dunia. IPA
memegang peranan penting sebagai dasar pengetahuan
untuk mengungkap bagaimana fenomena alam terjadi.
IPA menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia
sebagai bagian dari pengetahuan yang harus dimiliki
memasuki era informasi dan teknologi. Agar peserta
didik SMP dapat mempelajari IPA dengan benar, maka

IPA harus dikenalkan secara utuh, baik menyangkut
objek, persoalan, maupun tingkat organisasi dari
bendabenda  yang ada  di  dalam  alam  semesta.  IPA
sebagai  mata  pelajaran di SMP diajarkan secara
terpadu, dimana di dalamnya mencakup materi biologi,
fisika & kimia yang dikenal dengan nama IPA Terpadu.

Salah satu materi yang terdapat di dalam mata
pelajaran IPA Terpadu adalah kimia bahan makanan,
zat adiktif dan psikotropika. Materi ini berisi konsep-
konsep bersifat hapalan dan berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari. Namun banyak siswa yang
kesulitan mempelajari materi berupa konsep hapalan
dibandingkan dengan materi yang berupa perhitungan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas VIII A
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SMP Negeri 6 Banjarmasin, banyak siswa yang
mendapat nilai rendah pada materi berupa konsep
hapalan karena siswa kesulitan dalam mengingat
konsep. Dibandingkan dengan materi fisika, banyak
siswa yang mendapat nilai tinggi karena materi
perhitungan lebih mudah diingat dan dipahami. Selain
itu, metode pembelajaran yang diterapkan guru
kebanyakan masih menggunakan metode ceramah dan
kurang diterapkan belajar berkelompok. Sehingga siswa
cenderung lebih pasif dan hanya sedikit yang aktif
dalam pembelajaran.

Salah satu cara untuk dapat mendorong siswa
untuk belajar dan meningkatkan hasil belajar pada mata
pelajaran IPA Terpadu adalah dengan menerapkan
model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran
kooperatif mencakup suatu kelompok kecil siswa yang
bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah
masalah, saling mendukung dalam memecahkan
masalah, menyelesaikan suatu tugas, atau mengerjakan
sesuatu untuk mencapai tujuan bersama lainnya.
Dengan demikian setiap siswa memiliki peluang yang
sama dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal
serta dapat tercipta suasana yang menyenangkan.

Pembelajaran kooperatif terdapat beberapa tipe
yang dapat diterapkan, salah satunya adalah Two Stay
Two Stray. Lie (2008: 61) menyatakan bahwa struktur
Two Stay Two Stray memberi kesempatan kepada
kelompok untuk membagi hasil dan informasi dengan
kelompok lain. Model pembelajaran ini memberikan
kesempatan kepada siswa untuk bertukar pikiran dan
membangun keterampilan sosial seperti mengajukan
pertanyaan dan memberi kesempatan kepada siswa
untuk belajar melalui mengajar, sehingga siswa dilatih
untuk berbagi dan tidak hanya mampu bekerja secara
individu.

Hasil penelitian yang dilakukan Khairuyati
(2008), menyimpulkan dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray pada
materi ajar zat dan wujudnya, hasil belajar siswa
meningkat hingga mencapai indikator ketuntasan
belajar.

Selain itu, Maira Aprialisa (2009) dari hasil
penelitian yang dilakukannya, menyimpulkan bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe Two Stay Two Stray pada materi termokimia, hasil
belajar siswa meningkat hingga mencapai indikator
ketuntasan belajar. Hal ini dapat dilihat dari aspek
kognitif dimana taraf penguasaan siswa melebihi 75%
materi yang diajarkan. Rata-rata hasil belajar siswa
meningkat dari 19,89% pada pretes menjadi 65,33%
pada siklus I dan menjadi 83 ,31% pada siklus II.
Peningkatan hasil belajar pada siklus I ke siklus II
sebesar 17,98%. Selain itu dari aspek afektif terhadap
penerapan pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two
Stray pada materi termokimia sebesar 89,65% atau

dalam katagori baik. Dengan demikian penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Dari kedua hasil penelitian di atas dapat
disimpulkan bahwa Model Pembelajaran Kooperatif
Tipe Two Stay Two Stray adalah salah satu bentuk
model belajar yang dapat mendorong siswa untuk
belajar aktif. Tipe ini sangatlah mudah dilakukan dan
bisa digunakan dalam semua mata pelajaran semua
tingkatan usia anak didik. Tipe ini dirancang untuk
mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual.
Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak
digunakan untuk pemecahan masalah, dan saling
bekerjasama baik sesama anggota kelompok maupun
sesama kelompok lain. Ciri khas pada tipe Two Stay
Two Stray ini adalah kelompok yang beranggotakan 4-5
orang diberi kesempatan untuk membahas materi atau
LKS yang diberikan oleh guru,  2-3 orang anggota
kelompok  bertamu ke kelompok lain untuk mencatat,
membandingkan hasil kerja kelompok, setelah itu
kembali ke kelompok asal dengan membawa hasil
kunjungan serta membahasnya dalam kelompok.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian
tindakan kelas (PTK) yang berjudul ”Penerapan Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray
Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Pada Materi Kimia
Bahan Makanan, Zat Adiktif dan Psikotropika Siswa
Kelas VIII A SMP Negeri 6 Banjarmasin Tahun
Pelajaran 2012/2013”

METODE
Penelitian ini dilaksanakan dengan

menggunakan rancangan Penelitian Tindakan Kelas
(classroom action research). Penelitian ini
dilaksanakan dalam dua siklus. Siklus I dilaksanakan t
kali pertemuan, sedangkan siklus II dilaksanakan satu
kali pertemuan sehingga untuk dua siklus terdapat tiga
kali pertemuan. Setiap kali pertemuan terdiri atas 2 jam
pelajaran (2 x 40 menit). Setiap siklus terdiri dari
tahapan-tahapan ; (1) perencanaan (planning) , (2)
pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan  evaluasi serta,
(4) analisis dan refleksi. Pembelajaran siklus II hanya
difokuskan pada materi yang belum dikuasai oleh siswa
pada evaluasi siklus I. Pada siklus II juga dilaksanakan
refleksi pembelajaran yang belum dikuasai oleh siswa
dari evaluasi pada siklus I.

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A
tahun pelajaran 2012/2013 berjumlah 24 orang terdiri
dari 11 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik tes dan non tes. Teknik tes dilakukan
dengan memberikan serangkaian soal kepada siswa dan
instrumen soal yang digunakan berbentuk objektif.
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Teknik non tes dilakukan dengan melaksanakan
observasi dan angket skala sikap siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Aktivitas Guru
Data  perbandingan persentase hasil observasi

aktivitas guru pada siklus I dengan siklus II pada
Gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan aktivitas guru pada siklus
I dan siklus II

Keterangan aspek yang diamati:
1) Memeriksa kesiapan dan kehadiran siswa
2) Memberikan pertanyaan/informasi yang berkaitan

dengan pelajaran atau kehidupan sehar-hari.
3) Menyampaikan tujuan pembelajaran.
4) Menginformasikan model pembelajaran yang

digunakan.
5) Mengorganisir siswa ke dalam kelompoknya.
6) Mempresentasikan pelajaran melalui penjelasan

singkat.
7) Membagikan LKS kepada tiap kelompok
8) Mengamati/membimbing diskusi siswa dalam

kelompok untuk menemukan pemecahan masalah
pada LKS secara bersama-sama.

9) Mengorganisir/ membimbing siswa dalam kegiatan
bertamu/ berkunjung ke kelompok lain.

10) Mengamati/membimbing siswa dalam menerima
tamu/ kunjungan dari kelompok lain.

11) Mengamati/membimbing siswa dalam
menyimpulkan jawaban.

12) Membimbing siswa jika menemui kesulitan.
13) Mengklarifikasi jawaban yang benar.
14) Memberikan penghargaan kepada siswa maupun

kelompok yang menjawab benar.

15) Membimbing siswa merangkum dan
menyimpulkan materi pelajaran.

16) Memberikan soal-soal latihan dan tugas di rumah.
17) Siswa antusias.
18) Pengelolaan waktu efisien.

b. Aktivitas Siswa
Data  perbandingan persentase hasil observasi

aktivitas siswa pada siklus I dengan siklus II pada
Gambar 2.

Gambar 2. Perbandingan aktivita siswa pada siklus
I dan siklus II

Keterangan aspek yang diamati:
1) Siswa mendengarkan dengan aktif dan

memperhatikan penjelasan dari guru.
2) Siswa membentuk kelompok sesuai dengan

petunjuk yang diberikan guru.
3) Siswa berdiskusi dalam menyelesaikan soal-soal

LKS.
4) Siswa bertamu ke kelompok lain untuk bertukar

informasi.
5) Siswa saling berpartisipasi memberikan pendapat.
6) Siswa menanyakan hal yang belum jelas pada guru.
7) Siswa menyelesaikan soal-soal tes unit yang

diberikan.
8) Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan guru.
9) Siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran.
10) Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

c. Hasil Belajar Kognitif Siswa
Data  perbandingan persentase hasil belajar

kognitif siswa pada siklus I dengan siklus II dapat
dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 3 Perbandingan hasil belajar kognitif siswa
pada siklus I dan siklus II

Keterangan indikator:
1) Menyebutkan contoh bahan-bahan kimia alami dan

buatan yang digunakan pada makanan.
2) Menjelaskan fungsi-fungsi bahan-bahan kimia

alami dan buatan pada makanan.
3) Memberikan contoh makanan yang menggunakan

bahan kimia alami dan buatan.
4) Mendeskripsikan efek samping zat aditif yang

terdapat dalam makanan dan minuman.
5) Menentukan makanan dan minuman dengan

tambahan zat aditif yang aman berdasarkan data
tentang kegunaan dan efek samping dari suatu zat
aditif.

6) Mengklasifikasikan bahan kimia yang termasuk
dalam golongan zat narkotika, psikotropika, dan
adiktif.

7) Mendeskripsikan sifat zat narkotika, psikotropika,
dan adiktif.

8) Menjelaskan dampak negatif penggunaan zat
narkotika, psikotropika, dan adiktif.

9) Menjelaskan cara menghindarkan diri dari zat
adiktif dan psikotropika.

10) Mendata zat adiktif dan psikotropika yang
digunakan di bidang kesehatan.

Data ketuntasan belajar siswa pada tes siklus I dan II
disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil belajar siklus I dan siklus II

d. Kemampuan Aspek Afektif Siswa
Angket afektif ini terdiri dari 22 pernyataan

yang mencakup 7 aspek. Jumlah persentase positif yaitu
sangat setuju dan setuju pada penilaian afektif dapat
dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Kemampuan afektif siswa

Keterangan:
1 = Penerimaan yang baik terhadap model

pembelajaran two stay two stray.
2 = Partisipasi siswa dalam diskusi kelompok
3 = Penangkapan relasi nilai
4 = Penentuan sikap dalam mengikuti proses

pembelajaran
5 = Keikutsertaan aktif dalam proses pembelajaran
6 = Penerimaan yang baik terhadap tata cara mengajar

guru
7 = Penerimaan yang baik terhadap media

pembelajaran yang digunakan dalam proses
pembelajaran

e. Respon siswa
Persentase hasil respon siswa terhadap

pembelajaran pada materi kimia bahan makanan, zat
adiktif dan psikotropika menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray ini
dapat dilihat pada Gambar 5.
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Gambar 5. Respon Siswa

Keterangan:
1 = Dalam penyampaian materi kimia bahan

makanan, zat adiktif dan psikotropika sebaiknya
digunakan model pembelajaran kooperatif tipe two
stay two stray.

2 = Dengan model pembelajaran kooperatif tipe two
stay two stray menumbuhkan keaktifan saya untuk
menjawab pertanyaan dan berdiskusi.

3 = Pembelajaran dengan model pembelajaran
kooperatif tipe two stay two stray menjadikan saya
termotivasi untuk belajar karena metode dan
media yang digunakan guru bervariasi dan
menarik.

4 = materi kimia bahan makanan, zat adiktif dan
psikotropika mudah dipahami

5 = pemahaman saya tentang materi kimia bahan
makanan, zat adiktif dan psikotropika semakin
meningkat

6 = Dalam pembelajaran, guru bukan satu-satunya
sumber informasi (lebih bersifat membimbing dari
pada menjelaskan materi pelajaran).

7 = Tugas atau soal-soal yang diberikan guru sangat
membantu saya dalam memahami materi kimia
bahan makanan, zat adiktif dan psikotropika

8 = Dengan model pembelajaran kooperatif tipe two
stay two stray, saya dapat menghubungkan materi
yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari.

9 = Pembelajaran model pembelajaran kooperatif
tipe two stay two stray sangat efektif diterapkan
untuk materi kimia bahan makanan, zat adiktif dan
psikotropika.

10 = Menurut saya model pembelajaran kooperatif
tipe two stay two stray dapat digunakan pula untuk
konsep kimia lainnya.

PEMBAHASAN
a. Aktivitas guru

Berdasarkan hasil pengamatan observer terhadap
pembelajaran siklus I yang dilaksanakan, guru telah
mampu melaksanakan semua kegiatan pembelajaran
dengan baik. Hal ini dikarenakan guru telah

mengevaluasi kekurangan pada pembelajaran pertama
dan memperbaikinya pada pertemuan kedua dengan
melaksanakan seluruh aktivitas sesuai rancangan
pembelajaran yang telah dibuat. Guru sudah lebih
terampil dalam mengorganisir siswa sehingga tidak ada
siswa yang ribut pada saat kegiatan bertamu dan
menerima tamu.

Dalam pembelajaran di siklus I masih ada hal-hal
yang harus diperbaiki terutama dalam mengelola kelas
agar siswa lebih aktif lagi dalam melakukan diskusi
baik dalam kelompok atau diskusi kelas. Aktivitas yang
belum optimal dalam pembelajaran siklus I akan
diperbaiki di siklus II.

Pada siklus II, guru sudah mampu dalam
mengelola waktu, sehingga kegiatan belajar mengajar
berlangsung dengan lancar. Siswa sangat antusias
dalam mengikuti proses pembelajaran ini. Dalam hal ini
guru sudah mampu memperbaiki beberapa hal yang
dianggap kurang pada siklus I.

Berdasarkan Gambar 1 aktivitas guru dalam
pembelajaran pada siklus I dan siklus II mengalami
peningkatan. Peningkatan hasil aktivitas guru dalam
pembelajaran di atas disebabkan oleh adanya perbaikan
pembelajaran melalui kegiatan refleksi terhadap
aspekaspek yang diamati pada saat guru melaksanakan
kegiatan pembelajaran dikelas.

Perbaikan yang dilakukan adalah telah mampu
dalam melakukan kegiatan awal dengan baik. Guru
telah mampu mengelola kelas pada saat siswa
melakukan kegiatan bertamu dan menerima tamu serta
saat diskusi kelompok. Secara umum tujuan
pembelajaran yang direncanakan bisa tercapai dan
pembelajaran tidak mengalami hambatan yang berarti.

b. Aktivitas siswa
Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada

siklus I diketahui bahwa kegiatan pembelajaran
berlangung baik. Namun ada beberapa tahap yang tidak
diharapkan yaitu saat pembelajaran berlangsung ada
beberapa siswa yang kurang memperhatikan penjelasan
dari guru sehingga sedikit saja siswa yang aktif dan
masih ada beberapa siswa yang ribut pada saat diskusi
kelompok.

Pada siklus II siswa terlihat lebih aktif dalam
kegiatan pembelajaran, siswa saling bekerjasama
dengan teman sekelompoknya dalam kegiatan
mengerjakan pertanyaan yang ada di LKS dan situasi
sudah kondusif karena tidak ada siswa yang ribut.

Dari Gambar 2 terlihat aktivitas siswa
meningkat dari siklus I ke siklus II. Aktivitas siswa di
siklus I termasuk kriteria baik dan setelah diperbaiki di
siklus II aktivitas siswa masuk dalam kriteria sangat
baik. Melalui model kooperatif tipe Two Stay Two Stray
dapat meningkatkan aktivitas siswa dimana siswa lebih
aktif dalam kegiatan proses pembelajaran. Hal ini
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sejalan dengan penelitian Purmiati, dkk (2012) yang
menyatakan bahwa berdasarkan data observasi setelah
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two
Stay Two Stray, aktivitas siswa dalam proses
pembelajaran  bertambah  aktif.

c. Hasil kognitif belajar
Secara keseluruhan peningkatan hasil

penguasaan materi pada siklus I dan siklus II terjadi
peningkatan sebesar 10,66% dimana nilai hasil
penguasaan materi pada siklus I adalah 82,73%
sedangkan hasil penguasaan materi pada siklus II
sebesar 93,37%. Hal ini terjadi karena siswa telah
memahami dengan baik materi yang dipelajari dari
penjelasan guru dan didukung oleh kerja sama antar
teman sekelompok pada saat pembelajaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian Qatrunnida
(2010), yang menyatakan bahwa dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan membuat
siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

Hasil positif model pembelajaran kooperatif tipe
Two Stay Two Stray selama pelaksanaan penelitian
adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membandingkan jawaban dan ketepatan jawaban serta
membagi informasi ke kelompok lain, karena kenyataan
hidup di luar sekolah kehidupan dan kerja saling
bergantung satu sama lain.

d. Kemampuan Aspek Afektif Siswa
Selain aspek kognitif dalam pembelajaran ini

juga dilakukan penilaian kemampuan aspek afektif pada
siswa untuk mengetahui sikap dan minat siswa terhadap
pembelajaran kimia bahan makanan, zat adiktif dan
psikotropika melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Two Stay Two Stray. Sikap siswa
merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap
keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar. Sikap
yang baik akan menimbulkan perasaan mampu dan
yakin akan kemampuan untuk berhasil jika dilakukan
dengan kerja keras dan bertanggung jawab. Disamping
itu, minat juga merupakan faktor penting yang
mendukung keterlibatan siswa untuk aktif dalam
belajar, karena dengan minat yang baik maka akan
mendorong keterlibatan siswa untuk melakukan
tindakan positif untuk menekuni dan meningkatkan
intensitas belajarnya. Sikap dan minat yang baik akan
berdampak positif terhadap hasil belajar siswa sehingga
tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.

Secara keseluruhan jumlah rata-rata skor total
seluruh siswa untuk semua butir pernyataan pada
penilaian kemampuan aspek afektif siswa terhadap
pembelajaran kimia bahan makanan, zat adiktif dan
psikotropika melalui model pembelajaran kooperatif
tipe Two Stay Two Stray yang meliputi 7 aspek yang

telah dipaparkan di atas termasuk kategori baik dengan
jumlah rata-rata skor total seluruh siswa sebesar 88,67,
sesuai dengan kriteria level sikap siswa untuk 22
pernyataan pada Tabel 3 dan persentase jumlah siswa
untuk tiap kriteria level sikap baik dan sangat baik pada
penilaian kemampuan aspek afektif sebesar 100%. Hal
ini menandakan bahwa siswa memberikan sikap yang
baik terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe Two Stay Two Stray sehingga proses belajar
berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap
hasil belajar siswa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Muamar Agung
Rifaldi (2010) yang menyatakan bahwa penerapan
pembelajaran kooperatif model Two Stay Two Stray
(TSTS) dapat meningkatkan aspek kognitif dan aspek
afektif siswa dengan cara memberikan suasana belajar
diskusi yang menyenangkan, memberikan kesempatan
kepada siswa untuk belajar aktif melakukan pertukaran
informasi dan materi dengan sesama teman,
menyampaikan gagasan kepada teman, menyampaikan
jawaban dan pertanyaan terhadap permasalahan diskusi,
serta membutuhkan kerjasama dalam kelompok.

e. Respon Siswa
Pemberian sikap yang baik terhadap penerapan

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
kimia bahan makanan, zat adiktif dan psikotropika,
secara tidak langsung siswa juga akan memberikan
respon yang positif terhadap penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray ini.
Siswa memberikan respon positif dilihat dari jumlah
rata-rata skor total seluruh siswa untuk semua butir
pernyataan sebesar 41, sesuai dengan kriteria level
respon siswa untuk 10 pernyataan pada Tabel 4 dan
persentase jumlah siswa untuk tiap kriteria level respon
kategori baik dan sangat baik pada penilaian respon
siswa pada sebesar 100%. Jadi secara keseluruhan dari
ketiga faktor yang diteliti pada penelitian penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray
untuk meningkatkan hasil belajar pada materi materi
kimia bahan makanan, zat adiktif dan psikotropika pada
siswa kelas VIII A SMP Negeri 6 Banjarmasin tahun
pelajaran 2012/2013 yaitu pertama, aktivitas guru

meningkat dari siklus I ke siklus II. Kedua,
aktivitas siswa meningkat dari siklus I ke siklus II,
kemampuan aspek afektif siswa dalam kategori baik
dan siswa memberikan respon yang positif terhadap
proses pembelajaran. Ketiga, hasil belajar siswa
meningkat dari siklus I ke siklus II.
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PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap siswa kelas
VIII A SMP Negeri 6 Banjarmasin Tahun pelajaran
2012/2013, dapat disimpulkan model pembelajaran
kooperatif tipe two stay two stray pada materi kimia
bahan makanan, zat adiktif dan psikotropika dapat
meningkatkan aktivitas guru, aktivitas siswa, hasil
belajar siswa, kemampuan afektif siswa pada materi
kimia bahan makanan, zat adiktif dan psikotropika
tergolong kategori baik dan siswa memberikan respon
positif terhadap model pembelajaran kooperatif tipe two
stay two stray pada materi kimia bahan makanan, zat
adiktif dan psikotropika.

Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two
Stay Two Stray pada materi kimia bahan makanan, zat
adiktif dan psikotropika dengan menentukan siswa yang
bertamu dan sebagai tuan rumah agar semua siswa
mendapat giliran, selain itu pengaturan waktu yang
lebih efektif dan efisien agar dalam penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray lebih
meningkatkan hasil belajar siswa. Perlu adanya tindak
lanjut untuk mengadakan penelitian yang sejenis
dengan konsep yang lain sehingga dapat meningkatkan
hasil belajar siswa.
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Abstrak

Hasil tes Trends in International Mathematics and Sciences Study (TIMSS)  tahun 2007 yang dikutip dari Litbang
Kemendikbud (2011) disampaikan bahwa prestasi siswa Indonesia berada pada posisi ranking rendah. Pada
bidang MIPA, Indonesia berada pada urutan ke 36 dari 49 negara lainnya. Banjarmasin Post (2013) juga
memberitakan terjadinya penurunan persentase kelulusan ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat di Kalimantan
Selatan pada tahun 2013 dibanding tahun sebelumnya. Pembelajaran Biologi di SMAN 1 Sungai Tabuk sebagian
besar masih dilakukan secara konseptual. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan inovasi dalam pembelajaran di
sekolah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dan deskriptif yang bertujuan untuk
mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar kognitif produk dan proses
serta mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model
pembelajaran inkuiri berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif produk dengan 46% pembelajaran
dipengaruhi oleh penerapan  model pembelajaran inkuiri. Selain itu, juga terdapat pengaruh signifikan dari hasil
belajar kognitif proses dengan 35% pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan  model pembelajaran inkuiri. Hasil
keseluruhan pembelajaran menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa tergolong kategori baik.

Kata kunci : Konsep jenis dan daur ulang limbah, model pembelajaran inkuiri, hasil belajar dan keterampilan
berpikir kritis siswa.

PENDAHULUAN
Hasil tes Trends in International Mathematics and

Sciences Study (TIMSS)  tahun 2007 yang dikutip dari
Litbang Kemendikbud (2011) disampaikan bahwa
prestasi siswa indonesia berada pada posisi ranking
rendah. Pada bidang MIPA, Indonesia berada pada
urutan ke 36 dari 49 negara lainnya.  Banjarmasin Post
(2013) juga memberitakan terjadinya penurunan
persentase kelulusan ujian nasional (UN) tingkat SMA
sederajat di Kalimantan Selatan pada tahun 2013
dibanding tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan siswa
SMA pada tahun 2013 yaitu 96,78% sedangkan pada
tahun 2012 tingkat kelulusan sebesar 99,83%.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan pencapaian nilai pada standar kompetensi
lulusan (SKL) ialah perlu adanya pemilihan model
pembelajaran yang tepat pada konsep yang akan
diajarkan oleh guru agar sebanyak mungkin melibatkan
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar sehingga
mereka mampu bereksplorasi untuk membentuk
kompetensi dengan menggali berbagai potensi,
kebenaran secara ilmiah dan menggali kemampuan
berpikir siswa. Oleh karena itu, Permendikbud nomor
65 tahun 2013 pembelajaran berbasis
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning)
perlu diterapkan. Hal ini menjadi tantangan bagi guru

untuk menerapkan pembelajaran yang dapat menarik
perhatian siswa dengan mengamati secara langsung
dalam memperoleh informasi pelajaran yakni
menggunakan pendekatan ilmiah dan melatih
keterampilan berpikir kritis siswa.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya,
Belawati (2009) melaporkan penggunaan model inkuiri
terhadap konsep kelangsungan hidup organisme melalui
aktivitas outbound di kawasan hutan mangrove
menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap
pemahaman siswa. Ariyani (2011) menyatakan bahwa
penerapan model inkuiri pada konsep Bioteknologi
dapat meningkatkan pemahaman siswa kelas IX SMP 9
Banjarmasin. Wati (2012) juga melaporkan penerapan
pembelajaran kontekstual dengan model inkuiri pada
konsep Fungi dapat meningkatkan kemampuan berpikir
dan hasil belajar siswa kelas X SMAN 2 Banjarmasin.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimana pengaruh penggunaan model inkuiri
terhadap hasil belajar kognitif produk, bagaimana
pengaruh penggunaan model inkuiri terhadap hasil
belajar kognitif proses dan bagaimana deskripsi
keterampilan berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri
1 Sungai Tabuk pada konsep jenis dan dau ulang limbah
menggunakan model pembelajaran inkuiri.



1056

Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi
pengaruh penggunaan model inkuiri terhadap hasil
belajar kognitif produk, menguji signifikansi pengaruh
penggunaan model inkuiri terhadap hasil belajar
kognitif proses dan mendeskripsikan keterampilan
berpikir kritis siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungai
Tabuk pada konsep jenis dan daur ulang limbah
menggunakan model pembelajaran inkuiri.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif.

Berdasarkan rumusan  tujuan penelitian, maka metode
dibedakan atas 2 macam, yaitu  penelitian eksperimen
semu  digunakan untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar sedangkan
penelitan deskriptif digunakan untuk mengetahui
keterampilan berpikir kritis.

Desain rancangan yang digunakan adalah nonequivalent control group design. Rancangan ini
melibatkan kelompok kontrol dan perlakuan yang diberi pre test dan post test. Desain tersebut
digambarkan sebagai berikut (Gage):

Kelas A O1 X O2
Kelas B O1 O2

Gambar 1. Model rancangan penelitian the nonequivalent control group design
Keterangan : O1 :  pretes

O2 :  postes
X : pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas X SMA Negeri 1 Sungai Tabuk yang tersebar
dalam 6 kelas. Untuk pengambilan sampel penelitian ini
ditentukan dengan teknik purposive sampling, sampel
diambil atas dasar ketersediaan guru pengajar dalam
memberikan kesempatan melakukan inovasi
pembelajaran. Berdasarkan teknik sampling tersebut,
maka sampel penelitian ini yakni siswa kelas X3 dan
X4 sebagai kelas kontrol dan siswa kelas X5 dan X6
sebagai kelas perlakuan. Pembelajaran dilakukan
sebanyak dua kali pada masing-masing kelas.

Instrumen penelitian yang  digunakan dalam
penelitian ini meliputi LKS dan tes berupa alat evaluasi
hasil belajar yang berpedoman pada indikator masing-
masing rencana pembelajaran.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah mengumpulkan data tentang hasil belajar
meliputi kognitif produk dan proses yang diambil dari
hasil pretes dan postes siswa dan keterampilan berpikir
kritis siswa diperolah dari LKS yang dikerjakan oleh
siswa secara individual yang dinilai dengan
menggunakan acuan penilaian keterampilan berpikir
kritis.

Analisis data tentang hasil belajar kognitif produk
dan kognitif proses diperoleh melalui tes hasil belajar
menggunakan soal-soal pilihan ganda yang dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis kovarian
(ANAKOVA) yang diolah dengan menggunakan
aplikasi Statistical Analysis System (Program SAS
6.04).

Data tentang keterampilan berpikir kritis
dideskripsikan menggunakan penilaian keterampilan
berpikir kritis dan dianalisis secara kategorikal yaitu

kategori baik (76-100%), cukup baik (51-75%), kurang
(26-50%), dan buruk (< 25%) (Arikunto, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
A. Hasil Belajar Kognitif Produk

Hasil belajar kognitif produk kelas kontrol dan kelas
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Belajar Kognitif Produk
Kelas Kontrol Kelas Perlakuan

Pretest Postest Pretest Postest
Jumlah 2780 3350 3070 3560
Rata-
rata 59,15 71,28 66,74 77,39

Tabel 1 menunjukkan data hasil pretest dan postest
dari hasil belajar kognitif produk pada kelas kontrol
maupun kelas perlakuan menunjukkan perbedaan
setelah dilakukan pembelajaran. Pada tabel bisa terlihat
bahwa untuk kelas kontrol dari rata-rata pretest yaitu
59,15 menjadi 68,94 sedangkan kelas perlakuan dari
rata-rata pretest yaitu 66,74 menjadi 77,39. Jadi, hasil
belajar kognitif produk pada kelas kontrol maupun kelas
perlakuan terlihat mengalami peningkatan antara pretest
dan postestnya.

Hasil analisis kovarian hasil belajar kognitif produk
kelas perlakuan dan kelas kontrol disajikan pada Tabel
2.

Tabel 2. Ringkasan Analisis Hasil Belajar Kognitif Produk

Source DF Sum of
Squares

Mean
Square F Value Pr>F Information

Model 2 5911,07 2955,53

41,23 0.0001 SignificantError 89 6379,14 71,67
Corrected

Total 91

Keterangan: R-square = 0,48 C.V = 11,23
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Tabel 2 menunjukkan perbedaan yang signifikan
pada hasil belajar kognitif produk siswa kelas perlakuan
dan siswa kelas kontrol. Hal ini terlihat dari F = 41,23;
P = 0,0001 dan nilai C.V (coefisien varian) yaitu 11,24
serta nilai R.Square sebesar  0,48 yang berarti 48%
pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan model
pembelajaran inkuiri. Namun, karena nilai C.V yang
tinggi menyebabkan keragaman terlalu besar, oleh
karena itu perlu dilakukan transformasi data.

Tabel 3. Ringkasan Transformasi Logaritma Hasil
Belajar Kognitif Produk

Source D
F

Sum
of

Squa
res

Mea
n

Squa
re

F
Val
ue

Pr>
F

Informat
ion

Model 2 0.21 0.10

38.6
8

0.00
01

Significa
nt

Error 8
9 0.24 0.00

27
Correc

ted
Total

9
1

Keterangan: R.Square = 0,46 C.V= 2,80

Hasil analisis kovarian yang terlihat pada Tabel 5
menunjukkan nilai C.V yang sudah rendah menjadi 2,80
dan terlihat perbedaan yang signifikan (F = 38,68 dan P
= 0,0001) antara kelas perlakuan dan kelas kontrol pada
hasil belajar kognitif produk.  Nilai R.Square yang
diperoleh sebesar 0,46 yang berarti 46% pembelajaran
dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran inkuiri.
Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan
model pembelajaran inkuiri terhadap hasil belajar
kognitif produk siswa pada konsep jenis dan daur ulang
limbah dapat diterima.

B. Hasil Belajar Kognitif Proses
Hasil belajar kognitif proses kelas kontrol dan kelas

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Belajar Kognitif Proses
Kelas Kontrol dan Kelas Perlakuan

Kelas Kontrol Kelas Perlakuan
Pretest Postest Pretest Postest

Jumlah 2920 3190 3240 3590
Rata-
rata

62,13 67,87 70,43 78,04

Tabel 4 menunjukan bahwa untuk kelas kontrol dari
rata-rata pretest yaitu 62,13 menjadi 67,87 sedangkan
kelas perlakuan dari rata-rata pretest yaitu 70,43
menjadi 78,04. Jadi, hasil belajar kognitif proses pada
kelas kontrol maupun kelas perlakuan terlihat
mengalami perbedaan antara pretest dan postesnya.
Hasil analisis kovarian hasil belajar kognitif proses
kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada
Tabel 5.

Tabel 5. Ringkasan Analisis Kovarian Hasil Belajar
Kognitif Produk Kelas Kontrol dan Kelas
Perlakuan

Source D
F

Sum
of

Squa
res

Mean
s

Squa
res

F-
Val
ue

Pr>
F

Informa
tion

Model 2 8963.
74

4481.
87

72.2
8

0.00
01

Significa
nt

Error 8
9

5518.
86

62.00
9

Correc
ted

Total

9
1

Keterangan: R.Square = 0,62 C.V= 10,56

Tabel 5 menunjukkan perbedaan yang signifikan
pada hasil belajar kognitif produk siswa di kelas
perlakuan dan siswa kelas kontrol. Hal ini terlihat dari F
= 72,28; P = 0,0001 dan nilai C.V (coefisien varian)
yakni 10,56 serta nilai R.Square yaitu 0,62 artinya 62%
pembelajaran dipengaruhi oleh penerapan model
pembelajara inkuiri. Namun, karena nilai C.V yang
tinggi menyebabkan keragaman terlalu besar oleh
karena itu dilakukan transformasi data.

Tabel 6. Ringkasan Transformasi Logaritma Hasil
Belajar Kognitif Proses

Source D
F

Sum
of

Squa
res

Mea
n

Squa
re

F
Val
ue

Pr>
F

Informat
ion

Model 2 0,29 0,14

23,9
6

0.00
01

Significa
nt

Error 8
9 0,54 0,00

6
Correc

ted
Total

9
1 0,83

Keterangan: R.Square = 0,35 C.V= 4,19

Hasil analisis kovarian yang terlihat pada Tabel 8
menunjukkan nilai C.V yang sudah rendah menjadi 4,19
dan terlihat perbedaan yang signifikan (F = 23,96 dan P
= 0,0001) antara kelas perlakuan dan kelas kontrol pada
hasil belajar kognitif proses.  Nilai R.Square yang
diperoleh sebesar 0,35 yang berarti 35% pembelajaran
dipengaruhi oleh penerapan model pembelajaran inkuiri
dan terdapat 65% faktor lain yg ikut serta
mempengaruhi namun tidak teramati dalam penelitan
ini. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini yang
menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan
terhadap penggunaan model pembelajaran inkuiri
terhadap hasil belajar kognitif proses siswa pada konsep
jenis dan daur ulang limbah dapat diterima.

C. Keterampilan Berpikir Kritis
Hasil penilaian keterampilan berpikir kritis siswa

selama proses pembelajaran disajikan pada  Tabel 7.
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Tabel 7. Ringkasan Rata-rata Keterampilan Berpikir Kritis Siswa pada Keseluruhan Pembelajaran

No. Aspek yang diamati
Skor rata-rata Skor

Keseluruhan/aspek
(%)

KeteranganPertemuan
Ke-1 (%)

Pertemuan
Ke-2 (%)

1.
Merumuskan masalah
(mengajukan
pertanyaan)

81.52 90.22 85.86 Baik Sekali

2. Merumuskan hipotesis
(jawaban sementara) 67.61 66.74 67.17 Baik

3. Mengumpulkan data
(tabel, bagan, grafik) 64.86 56.61 60.73 Baik

4. Menganalisis data 81.30 76.41 78.85 Baik Sekali

5. Merumuskan
kesimpulan 69.67 76.74 73.20 Baik

Skor kemampuan berpikir
kritis 72.99 73.34 73.16

Keterangan Baik Baik Baik

Untuk kategori yang diberikan menggunakan aturan/ range berikut:
Kategori  baik sekali (76-100 %), baik (51-75%), cukup (26-50%), dan kurang baik (<25%).
(Arikunto, 2010)

Tabel 7 menunjukkan rata-rata skor keterampilan
berpikir kritis siswa pada pertemuan pertama dan kedua
termasuk kategori baik. Berdasarkan dua pertemuan
tersebut, maka diketahui rata-rata keterampilan berpikir
kritis siswa secara keseluruhan termasuk dalam kategori
baik.

PEMBAHASAN
A. Hasil belajar kognitif produk

Pembelajaran menggunakan model inkuiri
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif
produk siswa sesuai dengan hasil analisis  yang
diperoleh nilai R-Square sebesar 0,46 yang berarti 46 %
pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan
pembelajaran inkuiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan
laporan sebelumnya (Ni’mah, 2013; Hermawati, 2012;
Belawati, 2009; Rosmalina, 2010 Zannah, 2010; Bilgin,
2009)

Penggunaan model pembelajaran inkuiri berhasil
meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa yang
signifikan (Ni’mah, 2013). Penguasaan konsep biologi
dan sikap ilmiah siswa akan lebih baik jika diterapkan
model pembelajaran inkuiri (Hermawati, 2012).
Penggunaan pendekatan inkuiri berpengaruh terhadap
peningkatan pemahaman siswa pada konsep
kelangsungan hidup organism (Belawati, 2009).
Penerapan bahan ajar berbasis inkuiri berpengaruh
positif terhadap pemahaman konsep pembelajaran siswa
(Rosmalina, 2010). Pembelajaran menggunakan
pendekatan inkuiri terbimbing berpengaruh baik
terhadap hasil belajar kognitif produk (Zannah, 2010).
Peserta didik dalam kelompok eksperimen memiliki
pemahaman yang lebih baik dan sikap yang lebih positif

terhadap hasil penerapan pembelajaran model inkuiri
terbimbing (Bilgin, 2009).

Hasil belajar kognitif produk di kelas perlakuan
lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol karena pada
kelas kontrol hanya menggunakan pembelajaran
kooperatif dengan metode diskusi kelompok, berbeda
dengan kelas perlakuan yang melakukan percobaan
langsung sehingga siswa bisa mendapatkan pengalaman
belajar yang lebih berkesan dibanding hanya dengan
diskusi kelompok. Menurut Alawiyah dalam Rima
(2013) bahwa diskusi kelompok memungkinkan
beberapa siswa tidak ikut aktif, sehingga diskusi
baginya hanyalah kesempatan untuk melepaskan
tanggungjawab dan dalam diskusi kelompok sulit
menduga hasil yang dicapai, karena waktu untuk diskusi
cukup panjang.

Pembelajaran inkuiri memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap hasil belajar siswa karena tahapan
atau langkah dalam pembelajaran inkuiri mendorong
siswa untuk menggali dan menemukan sendiri konsep
pembelajaran yang mereka pelajari, hal ini
menyebabkan siswa mengalami pengalaman belajar
yang lebih berkesan sehingga konsep yang mereka
temukan sendiri lebih mudah untuk mereka ingat.

Keterlibatan guru dalam proses pembelajaran sangat
penting, namun dalam pembelajaran inkuiri ini guru
hanya sebagai fasilitator karena siswa sendiri yang
mencari konsep pembelajaran dan membangun sendiri
pengetahuannya melalui serangkaian kegiatan yang
dilakukan siswa. Pada tabel hasil belajar kognitif,
menunjukkan terdapat beberapa siswa yang tidak
mengalami peningkatan dan bahkan ada yang
mengalami penurunan, hal tersebut diduga karena
adanya faktor lain dari siswa yang tidak terukur secara
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langsung oleh peneliti. Faktor lain tersebut bisa berupa
kondisi fisik siswa, situasi belajar dan psikologis siswa
pada saat mengerjakan soal evaluasi.
B. Hasil Belajar Kognitif Proses

Pembelajaran menggunakan model inkuiri
berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif
proses siswa sesuai dengan hasil analisis  yang
menyatakan nilai R-Square sebesar 0,35 yang berarti 35
% pembelajaran dipengaruhi oleh penggunaan
pembelajaran inkuiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan
laporan sebelumnya (Ambarsari, 2012; Tangkas, 2012;
Nurochman, 2007; Marhaeni, 2013; Paidi, 2009; Sola
dan Ojo, 2007)

Penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing
berpengaruh baik terhadap keterampilan proses sains
dasar siswa (Ambarwati, 2012). Terdapat pengaruh
yang signifikan pada hasil pemahaman konsep dan
keterampilan proses sains siswa dengan diterapkannya
model inkuiri terbimbing (Tangkas, 2012).
Pembelajaran dengan pendekatan inkuiri meningkatkan
kemampuan proses sains siswa dan penguasaan konsep
pelajaran (Nurochman, 2007). Penguasaan konsep IPA
dan keterampilan proses sains siswa mendapat pengaruh
baik setelah diterapkannya pembelajaran inkuiri
terbimbing (Marhaeni, 2013). Implementasi model
guided inquiry pada pembelajaran biologi dengan
pemberian bimbingan siswa melakukan proses sains
menggunakan panduan tertulis dan panduan lisan guru,
serta bimbingan selama proses pembuatan rancangan
percobaan serta pelaksanaannya, mampu meningkatkan
scientific skill para siswa (Paidi, 2009). Penggunaan
model inkuiri lebih membawa dampak positif terhadap
siswa dibandingkan dengan penggunaan metode
ceramah-demonstrasi (Sola dan Ojo, 2007).

Kegiatan pembelajaran yang diarahkan dengan
lembar kerja siswa (LKS) memberikan kesempatan
kepada kelompok dan anggota kelompok untuk
berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Siswa
diarahkan untuk melakukan percobaan sendiri dan
menemukan konsep materi melalui pengalaman.
Penggunaan model pembelajaran inkuiri ini melatih
kemampuan siswa dalam proses pembelajaran, yang
juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif
proses siswa.

Hasil belajar kognitif proses pada kelas kontrol lebih
rendah dibandingkan kelas perlakuan, sama halnya
dengan hasil belajar kognitif produk di kedua kelas
tersebut. Hasil belajar kognitif proses di kelas perlakuan
lebih tinggi karena menggunakan model pembelajaran
inkuiri yang mendorong siswa untuk lebih dominan
dalam proses pembelajaran. Menurut Gulo (2002)
bahwa inkuiri tidak hanya mengembangkan kemampuan
intelektual tetapi juga seluruh potensi yang ada,
temasuk pengembangan emosional dan keterampilan
inkuiri merupakan suatu proses yang bermula dari
rumusan masalah, merumuskan hipotesis,
mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat
kesimpulan. Oleh karena itu, kemampuan siswa dalam
menjawab soal-soal kognitif proses lebih mudah karena
siswa mengalami sendiri proses tersebut sehingga hasil
belajar kognitif proses yang dihasilkan juga  lebih baik.

Ketika proses pembelajaran, siswa di kelas kontrol
dan perlakuan sama-sama berada dalam kelompok kecil

yang memungkinkan siswa untuk melakukan kerjasama.
Menurut teori Vygotsky, perkembangan kognitif sangat
tergantung dengan interaksi individu dengan orang lain
(Slavin, 2008). Kerjasama melalui diskusi kelompok
akan mendorong kemampuan kognitif siswa untuk lebih
berkembang. Namun, yang membedakan antara kedua
kelas ini adalah pembelajaran di kelas kontrol bersifat
konseptual sedangkan di kelas perlakuan bersifat
kontekstual berupa masalah. Hal ini membuat siswa di
kelas perlakuan lebih bisa berpikir analisis karena sudah
mengalami proses inkuiri, sehingga ketika menjawab
soal-soal proses yang memerlukan analisis, siswa sudah
memiliki pengalaman dari pembelajaran yang telah
dialami sebelumnya. Salah satu contoh nyatanya yaitu
adanya perbedaan persentase yang signifikan antara
jumlah siswa yang mampu menjawab soal evaluasi
kognitif proses  nomor soal pertama. Kelas perlakuan
terdapat 95, 7% siswa menjawab benar sedangkan pada
kelas kontrol hanya terdapat 47,8 % saja.

C. Keterampilan Berpikir Kritis
Hasil rata-rata keseluruhan proses pembelajaran

menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa
berkisar antara sedang dan baik.  Sejalan dengan
penelitian sebelumnya (Brickman, dkk., 2009; Metz,
2008; Kitot, dkk; 2010)

Penggunaan metode laboratorium berbasis
inkuiri pada kelas eksperimen menunjukkan
peningkatan yang signifikan dalam kemampuan berpikir
ilmiah dan keterampilan proses (Brickman, dkk., 2009).
Penggunaan pembelajaran berbasis inkuiri untuk
memperkuat pemahamn analisis data mempunyai
pengaruh yang signifikan serta membantu ingatan
jangka panjang siswa (Metz, 2008). Pengajaran dengan
inkuiri adalah efektif untuk meningkatkan kemampuan
berpikir kritis (Kitot, dkk; 2010).

Keterampilan berpikir kritis siswa yang tergolong
baik ini menunjukkan penerapan model pembelajaran
inkuiri mampu menjadi solusi terhadap permasalahan
yang disampaikan oleh hasil survey internasional
TIMSS. Hasil survey menemukan bahwa keterampilan
berpikir siswa Indonesia masih tergolong rendah. Siswa
Indonesia masih belum mampu berpikir kritis karena
proses pembelajaran masih konseptual yang
menyebabkan siswa terbiasa dengan situasi belajar
menerima materi sedangkan keterampilan berpikir kritis
hanya bisa terlatih salah satunya dengan diterapkannya
pembelajaran konstruktivis yang mendorong siswa
untuk mencari tahu dan membangun sendiri
pengetahuan mereka. Oleh karena itu, penerapan model
pembelajaran inkuiri sebaiknya mulai dibiasakan untuk
diterapkan agar keterampilan berpikir kritis siswa dapat
terlatih.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Model pembelajaran inkuiri berpengaruh signifikan

sebesar 46% terhadap hasil belajar kognitif produk.
2. Model pembelajaran inkuiri  berpengaruh

signifikan 35% terhadap hasil belajar kognitif
proses.

3. Hasil keseluruhan pembelajaran dengan
menggunakan model inkuiri menunjukkan bahwa
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keterampilan berpikir kritis siswa tergolong
kategori baik.

Saran
Berkaitan dengan kesimpulan, maka berikut saran

yang dapat diberikan:
1. Berdasarkan kesimpulan bahwa model

pembelajaran inkuiri dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa, oleh karena itu model pembelajaran
tersebut dapat diterapkan sebagai alternatif
pembelajaran pada materi jenis dan daur ulang
limbah.

2. Untuk mengetahui keterampilan berpikir kritis
siswa dalam penelitian ini menggunakan rubrik
yang memuat banyak indikator yang kompleks dan
sulit dipahami sehingga untuk penelitian
selanjutnya sebaiknya mengunakan rubrik yang
lebih sederhana.

3. Rancangan penelitian yang digunakan adalah
Nonequivalent Control Group Design, sebaiknya
untuk penelitian selanjutnya menggunakan
Counter-Balanced Design agar terjadinya bias kelas
dapat diminimalisir.
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Abstrak

Pembelajaran abad ke-21 menuntut perubahan orientasi dalam pembelajaran yaitu menguasai
perpaduan antara isi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kemahiran. Abad ke-21 membutuhkan
keterampilan pengetahuan dan pemahaman di antara semua siswa. Siswa dapat berpikir kritis,
menyelesaikan masalah, berkomunikasi efektif dan berkolaborasi. Keterampilan pembelajaran dan
inovasi abad ke-21 adalah kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah,
komunikasi, dan kolaborasi. Analisis kurikulum dilakukan pada 21st Century Skill, KKNI, Kurikulum
2013.  Analisis kebutuhan mahasiswa melihat pada kebutuhan dan karakteristik. Analisis terhadap
sumber daya alam yang ada: kayu gaharu. Kewenangan dalam mengembangkan atau menyusun
kurikulum yang efektif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah dengan berlandaskan pada
Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 49 tahun 2014.

Kata Kunci: Model Kurikulum, Abad 21

Abstract

21st century learning requires a change in the orientation of learning is to master a combination of
content knowledge , skills , expertise , and skills . The 21st century requires knowledge skills and
understanding among all students . Students can think critically , solve problems , communicate
effectively and collaborate . Learning skills and 21st century innovation is creativity and innovation ,
critical thinking and problem solving , communication , and collaboration . Curriculum analysis
performed on 21st Century Skills , KKNI , Curriculum 2013. Analysis of the needs of the students look
at the needs and characteristics . Analysis of the existing natural resources : aloes wood . Authority to
develop or construct an effective curriculum appropriate to the circumstances and needs of the region
based on the National Standards in accordance with Permendikbud number 49 in 2014.

Keywords : Model Curriculum , Century 21

PENDAHULUAN
Beberapa kebijakan mutakhir di bidang

pendidikan yang harus diantisipasi oleh LPTK seperti
termuat di dalam dokumen berikut: pertama) menurut
UU Sisdiknas Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 tujuan
pendidikan nasional yang harus dicapai adalah: 1)
Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
(sikap spiritual),  2) berakhlak mulia, sehat, mandiri,
dan demokratis serta bertanggung jawab  (sikap sosial),
3) berilmu (pengetahuan), 4) cakap dan  kreatif
(keterampilan) (Sisdiknas dalam Mendiknas, 2013: 19).

Kedua, peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2013
tentang proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang

cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan
pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran,
pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses
pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan
keefektifan ketercapaian kompetensi lulusan
(Mendiknas, 2013: 2).

Ketiga, peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI)  Bab I pasal 1.1 dan pasal
1.2  disebutkan bahwa KKNI adalah kerangka
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan
antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja
serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian
pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur
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pekerjaan di berbagai sektor. Capaian pembelajaran
adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi
pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan
akumulasi pengalaman kerja (Deputi Bidang
Kesejahteraan Rakyat, 2012: 2).

Keempat, deskripsi Kualifikasi pada KKNI
tersebut merefleksikan capaian pembelajaran (learning
outcomes) yang  diperoleh seseorang melalui jalur:  1)
pendidikan,  2) pelatihan, 3) pengalaman kerja,  dan 4)
pembelajaran  mandiri. Capaian Pembelajaran
(learning outcomes): internasilisasi dan akumulasi ilmu
pengetahuan,  pengetahuan, pengetahuan praktis,
keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai
melalui proses pendidikan yang terstruktur dan
mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau
melalui pengalaman kerja (Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, 2011: 10).

Kelima, paparan Mendikbud pada saat
sosialisasi Kurikulum 2013 di Bandung pada tanggal 16
Maret 2013,  menyatakan bahwa terdapat 4 (empat)
kebijakan pendidikan nasional yang menjadi tantangan
internal dan eksternal, yaitu: 1) penataan pola pikir dan
tata kelola, 2) pendalaman dan perluasan materi, 3)
penguatan proses dan 4) penyesuaian beban kurikulum
(Mendiknas, 2012).

Keenam, peraturan Mendikbud Republik
Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar
Nasional Pendidikan meliputi: 1) ruang lingkup, 2)
standar kompetensi lulusan, 3) standar isi, 4) standar
proses, 5) standar penilaian, 6) standar peneliti, 7)
standar sarana dan prasarana, 8) standar pengelolaan
dan 9) standar pendanaan dan pembiayaan.

Ketujuh, keterampilan abad ke-21 adalah
sekumpulan kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa
agar berhasil hidup di abad 21. Pada abad tersebut
dunia berkembang semakin datar, tidak lagi mengenal
batas negara. Pada saat itu setiap orang harus
menunjukkan kemandirian, namun dapat menjalin
kerjasama dengan orang lain dan mampu bersaing
(Binggeli, 2011). Inti dari keterampilan abad ke-21
adalah penekanan pada apa yang dapat dilakukan siswa
dengan pengetahuan, bukan pada apa unit pengetahuan
yang dimiliki (Silva, 2009: 660).  Selanjutnya Duncan
(2010) dalam Riley (2010: 5) menyatakan bahwa pada
abad ke-21, pendidik haruslah  diberikan dan siap untuk
menggunakan alat-alat teknologi, harus menjadi
kolaborator dalam pembelajaran yang terus menerus
mencari pengetahuan dan memperoleh keterampilan
baru bersama dengan siswa. Kerangka kompetensi abad
21 dalam meningkatkan proses pembelajaran untuk
mencapai kecakapan:  (1) Kecakapan kehidupan dan
karir (life and carrier skills) yang terdiri atas: 1)
bersikap fleksibel dan adaptif, 2)  berinisiatif dan
mandiri, 3) berketerampilan sosial dan budaya, 4)
produktif dan akuntabel, 5) kecakapan kepemimpinan

dan tanggung jawab;  (2) Kecakapan pembelajaran dan
Inovasi (learning and innovation skills) yang terdiri
atas: 1) kreatif dan inovatif 2) berpikir kritis dalam
menyelesaikan masalah, 3) kecakapan komunikasi dan
kolaborasi; (3) kecakapan untuk memperoleh informasi,
media, dan teknologi (information media and
technology skiils) yang terdiri atas: 1) melek informasi,
2) melek Media, 3) melek TIK (Tucson, 2009: 1).
Seperti yang dikemukakan oleh Mendikbud (2013: 72)
bahwa tema Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang
dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif,
kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan, sikap,
keterampilan dan pengetahuan yang terintegrasi.

Uraian tersebut di atas pembelajaran abad ke-
21 menuntut perubahan orientasi dalam pembelajaran
yaitu menguasai perpaduan antara isi pengetahuan,
keterampilan, keahlian, dan kemahiran. Abad ke-21
membutuhkan keterampilan pengetahuan dan
pemahaman di antara semua siswa. Siswa dapat
berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkomunikasi
efektif dan berkolaborasi (Tucson, 2009: 520).
Sebelumnya Kahl (2008: 3) menyatakan bahwa tema
keterampilan pembelajaran dan inovasi abad ke-21
adalah kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan
penyelesaian masalah, komunikasi, dan kolaborasi.

Pengembangan pola pembelajaran Kurikulum
2013, merumuskan kurikulum berbasis proses
pembelajaran yang mengedepankan pengalaman
personal dengan menggunakan: (1) pendekatan saintifik
melalui mengamati, menanya, menalar dan mencoba
serta mengkomunikasikan hasil belajar untuk
meningkatkan kreativitas peserta didik; (2)
menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak
pembelajaran untuk semua mata pelajaran; (3)
menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu
(discovery learning); (4) menekankan kemampuan
berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa
pengetahuan dan berpikir logis, sistematis, dan kreatif.
Pola penilaian Kurikulum 2013, yaitu: (1) mengukur
tingkat berpikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi;
(2) menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan
pemikiran mendalam (bukan sekedar hafalan); (3)
mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja
siswa; serta (4) menggunakan portofolio pembelajaran
siswa (Mendikbud, 2013: 67).

Bonus demografi sebagai modal Indonesia
pada tahun 2010 sampai 2045 berupa sumber daya
manusia usia produktif melimpah baik yang
berkompeten yang merupakan modal pembangunan dan
yang tidak kompeten akan menjadi beban pembangunan
oleh karena itu SDM yang tidak kompeten harus
ditranformasikan melalui pendidikan dengan
memperbaiki kurikulum, melaksanakan PTK,
menyediakan sarana dan prasarana serta ditunjang
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dengan pendanaan dan pengelolaan yang baik
(Mendikbud, 2013:  27).

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran
tidaklah cukup dengan mengutarakan secara tulisan
atau verbal satu arah saja. Ini berarti bahwa sistem
instruksional menghendaki para pengajar berusaha
menjadikan keterlibatan mental maupun fisik siswa
dalam proses pengajaran. Pengajaran yang efektif dan
berhasil guna dapat tercapai untuk menunjang
pencapaian tujuan. Hal ini menuntut pihak pengajar
sedapat mungkin mencari pola organisasi pengajaran
yang tepat sebagai alternatif yang sesuai dengan
karakteristik materi yang diajarkan. Dalam
pembelajaran tidak hanya memberikan konsep dasar
saja tetapi memberikan bekal adaptif dan
mengembangkan alat untuk dapat hidup.

Perubahan paradigma penyelenggaraan
pendidikan dari sentralisasi ke desentralisasi dan
otonomi pendidikan mendorong terjadinya perubahan
dan pembaruan pada beberapa aspek pendidikan,
termasuk aspek kurikulum. Dalam kaitan ini, kurikulum
di Perguruan Tinggi menjadi perhatian dan pemikiran-
pemikiran baru, sehingga mengalami perubahan-
perubahan kebijakan.   Salah satu perubahan dalam
bidang pendidikan yang sangat strategis ialah berkaitan
dengan pengembangan kurikulum. Dalam hal ini,
Perguruan Tinggi memiliki kewenangan dalam
mengembangkan atau menyusun kurikulum yang
efektif sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerahnya
dengan berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan
sesuai dengan Permendikbud nomor 49 tahun 2014.
Hal ini dapat memberi harapan yang lebih nyata untuk
meningkatkan mutu pendidikan demi terwujudnya
sumber daya manusia berkualitas yang memiliki daya
saing tinggi di tengah-tengah persaingan global yang
semakin tajam. Kewenangan Perguruan Tinggi dalam
menyusun ataupun mengembangkan kurikulum tersebut
memerlukan kesiapan sumber daya manusia yang
profesional dalam implementasinya.

Sejalan dengan tujuan kurikulum di perguruan
tinggi yang meliputi   pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi dan pengembangan ilmu pendidikan dan
keguruan serta penyiapan guru-guru diperguruan tinggi
keguruan (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan).
Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan
kontribusi untuk isi kurikulum dan proses
pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan
di Perguruan Tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran
yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Kurikulum
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (IKIP,
FKIP, STKIP) juga mempengaruhi pengembangan
kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan
kemampuan keguruan dari guru-guru yang
dihasilkannya. Penguasaan ilmu, baik ilmu pendidikan
maupun bidang studi serta kemampuan mengajar dari

guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan
dan implementasi kurikulum di sekolah (Sukmadinata,
2011).  Sementara itu cara mengajar mahasiswa calon
guru banyak dipengaruhi oleh cara mengajar dosen
mereka. Inilah pentingnya mengembangkan kurikulum
matakuliah di LPTK sedemikian rupa sehingga dapat
menjadi model bagi mahasiswa ketika kurikulum itu
diimplementasikan.

Penyusunan kurikulum memainkan peranan
penting dalam kemahiran keterampilan proses sains.
Implikasi dari tuntutan perubahan terhadap sistem
pendidikan adalah perlunya perubahan kurikulum dan
orientasi proses pembelajaran di kelas. Hal ini
diperlukan guna lebih membekali peserta didik
memiliki kemampuan menghadapi tantangan hidup di
kemudian hari secara mandiri, cerdas, kritis, rasional,
dan kreatif.  Pembelajaran dalam konteks
mempersiapkan sumber daya manusia abad 21 harus
lebih mengacu pada konsep belajar yang dicanangkan
oleh Komisi UNESCO dalam wujud “the four pillars of
education” yaitu belajar untuk mengetahui (“learning
to know”), belajar melakukan sesuatu (“learning to
do”), belajar hidup bersama sebagai dasar untuk
berpartisipasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam
keseluruhan aktivitas kehidupan manusia (“learning to
live together”), dan belajar menjadi dirinya (“learning
to be” (De Vito 1989: 120).  Model pembelajaran yang
dibutuhkan adalah yang mampu menghasilkan
kemampuan untuk belajar (Joice & Weil; 1996:7),
bukan saja diperolehnya sejumlah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap, tetapi yang lebih penting
adalah bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan
sikap itu diperoleh siswa (Zamroni 2000:30; Semiawan
1998:13).

Untuk mengembangkan kreativitas ke dalam
kurikulum perlu menumbuhkan lima sikap inti, yaitu: 1)
sikap disiplin diri,  2) sikap keterbukaan, 3)  sikap
mengharuskan mengambil beberapa peluang baru
dalam mencoba hal baru, 4) sikap toleransi yang
menyadari bahwa tidak ada jawaban yang benar tetapi
jawaban yang baik, 5) sikap kepercayaan pada
kelompok dan menghormati satu sama lain  (Piirto,
2011: 41)

Untuk menyiapkan mahasiswa  berhasil hidup
di masa depan dan menggunakan kondisi kontekstual
setempat dengan menonjolkan kearifan lokal, perlu
dilakukan perubahan  kurikulum berupa perbaikan
Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Satuan Acara
Perkuliahan (SAP), dan Lembar Kerja Mahasiswa
(LKM)

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu
dikembangkan model kurikulum perkuliahan Botani
Tingkat Tinggi yang sesuai dengan tuntutan abad 21
dan merujuk pada KKNI serta Kurikulum 2013. Jika
diimplementasikan kurikulum ini mampu menyiapkan
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mahasiswa berhasil hidup di masa depan, yaitu
mahasiswa: 1) mampu mengaplikasikan konsep dan
prinsip  didaktik-pedagogis biologi serta  keilmuan
biologi  untuk melakukan perencanaan, pengelolaan,
penerapan, evaluasi, dengan memanfaatkan IPTEKS
yang berorientasi pada kecakapan hidup (life skills), 2)
mampu merancang,  melaksanakan penelitian dan
mempublikasikan hasilnya sehingga dapat digunakan
sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang
pendidikan  biologi dan 3) mampu memanfaatkan
sumber daya alam melalui pengembangan
kewiraswataan, berkarakter kuat (bertanggung jawab,
sosial, toleran, produktif, mampu memberikan bekal
adaptif) dan memanfaatkan teknologi, berkolaborasi,
dan berkomunikasi serta  mensinkronkan pendidikan
dengan kebutuhan dunia kerja.  Mahasiswa sebagai
calon guru memiliki kemampuan kerja yang  tidak
hanya dipersiapkan sebagai guru saja, tetapi memiliki
kemampuan kewiraswastaan sesuai dengan
pengetahuan dan sumber daya alam yang ada.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian

pengembangan (Research and Development, disingkat
R & D).  Penelitian ini disebut penelitian
pengembangan karena penelitian ini berfokus pada
pengembangan kurikulum yang berorentasi pada abad
21 yang diharapkan menghasilkan mahasiswa sebagai
calon guru berhasil hidup di masa depan, memiliki
keterampilan berpikir, mampu memanfaatkan sumber
daya alam dengan menonjolkan kearifan lokal melalui
pengembangan kewiraswastaan, berkarakter kuat
(bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif, mampu
memberikan bekal adaptif) dan memanfaatkan
informasi dan teknologi, berkolaborasi, dan
berkomunikasi serta mensinkronkan pendidikan dengan
kebutuhan dunia kerja.

Definisi Operasional Variabel
Variabel-variabel  yang menjadi kajian dari

penelitian ini adalah Validitas  model kurikulum,
kepraktisan model kurikulum, keefektifan model
kurikulum (keterampilan proses sains, keterampilan
berpikir, penguasaan konsep dan kemampuan
kewiraswastaan).

Agar terjadi pemahaman konsep yang sama
mengenai berbagai istilah dalam variabel-variabel
tersebut dan sebagai pedoman dalam penyusunan
instrumen dan pengumpulan data, maka variabel-
variabel tersebut perlu didefinisikan secara operasional.
1. Validitas model kurikulum didefinisikan sebagai

pola dan langkah untuk membina suasana atau
iklim pembelajaran yang responsif. Model
kurikulum mata kuliah berorentasi abad 21
dikatakan valid apabila model kurikulum tersebut

tersebut sudah tepat, benar, sahih atau secara
absah dapat mengukur apa yang seharusnya
diukur.

2. Kepraktisan model kurikulum artinya model
kurikulum lebih baik dan lengkap.  Model
kurikulum mata kuliah berorientasi abad 21 pada
mata kuliah Botani Tingkat Tinggi bagi
mahasiswa sebagai calon guru biologi dapat
dilaksanakan dengan baik, lengkap dan mudah
pada saat  pembelajaran.

3. Keefektifan model kurikulum artinya ada efeknya
(akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat
membawa hasil dan berhasil guna.  Model
kurikulum mata kuliah berorientasi abad 21
memberikan efek dan hasil yang baik, serta
berhasil guna di dalam pelaksanaan perkuliahaan
Botani Tingkat Tinggi bagi mahasiswa calon guru
biologi, Penelitian ini dilaksanakan di Program
Studi  Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman
Samarinda. Sasaran dari penelitian ini adalah
mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi
Universitas Mulawarman yang memprogram mata
kuliah Botani Tingkat Tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran
serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan
program studi tertentu.  Guna lebih membekali peserta
didik memiliki kemampuan menghadapi tantangan
hidup di kemudian hari secara mandiri, cerdas, kritis,
rasional, kreatif maka kurikulum program studi
pendidikan biologi mengarah pada prinsip relevansi,
fleksibel, kontinuitas (berkesinambungan), efisiensi,
dan efektif  yang sesuai dengan tuntutan abad 21 dan
merujuk pada KKNI, kurikulum 2013 serta Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun
2014.  Jika dimplementasikan mampu menyiapkan
mahasiswa berhasil hidup di masa depan, memiliki
kemampuan berpikir, mampu memanfaatkan sumber
daya alam melalui pengembangan kewiraswataan,
berkarakter kuat (bertanggung jawab, sosial, toleran,
produktif, mampu memberikan bekal adaptif) dan
memanfaatkan informasi dan berkomunikasi serta
kurikulum yang mensinkronkan pendidikan dengan
kebutuhan dunia kerja.

Model pengembangan kurikulum mengacu
pada model kurikulum diferensiasi dengan
memodifikasi dari pendapat model Rezulli.  Cakupan
kurikulum pada model kurikulum mata kuliah
berorentasi abad 21 pada mata kuliah Botani Tingkat
Tinggi memuat: isi, pengalaman, dan produk yang
diberikan kepada mahasiswa sebagai calon guru



1066

biologi. Mahasiswa sebagai calon guru yang berhasil
hidup di masa depan yang memiliki keterampilan
berpikir, mampu memanfaatkan sumber daya alam
melalui pengembangan kewiraswataan, berkarakter
kuat (bertanggung jawab, sosial, toleran, produktif,
mampu memberikan bekal adaptif) dan memanfaatkan
teknologi dan informasi, berkolaborasi, dan
berkomunikasi serta mensinkronkan pendidikan dengan
kebutuhan dunia kerja. Berikut model kurikulum mata
kuliah berorientasi abad 21 pada Gambar 1 dibawah
ini:

Gambar 1. Model Kurikulum Mata Kuliah
Berorientasi Abad 21

Pengembangan kurikulum mata kuliah
Berorientasi Abad 21 ini dimulai dengan pembuatan
kurikulum program studi pendidikan biologi yang berisi
profil program studi pendidikan biologi yang memuat
a) Visi, misi dan tujuan serta sasaran dan strategi
pencapaiannya program studi; b) Profil Lulusan dan
Kompetensi Lulusan yang memuat profil lulusan,
standar kompetensi  umum lulusan dan standar
kompetensi lulusan S1 pendidikan biologi (disesuaikan
dengan KKNI level 6); c) Isi Pembelajaran ; d) Proses
Pembelajaran memuat karakteristik proses
pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran dan
pelaksanaan proses pembelajaran; e) Penilaian
Pembelajaran; f) Capaian pembelajaran dan element
pembelajaran; g)  Hubungan capaian pembelajaran
dengan 4 kompetensi guru; h) Draft struktur kurikulum
program studi pendidikan biologi meliputi bahan
kajian, pemetaan capaian pembelajaran bahan kajian
program studi pendidikan biologi, struktur kurikulum
program studi dan distribusi mata kuliah program studi.
Juga dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran
Semester (RPS), Satuan Acara Perkuliahan (SAP),
Lembar Kegiatan Mahasiswa (LKM)
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Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran kimia yang
mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model pembelajaran inkuiri pada materi pokok asam
basa. Pengembangan perangkat pembelajaran dilakukan berdasarkan model four-D  tetapi hanya
sampai pada tahap pengembangan (develop). Perangkat pembelajaran yang dikembangkan terdiri
dari RPP, BAS, LKS, dan THB. Perangkat pembelajaran tersebut diujicobakan terhadap siswa kelas
XI SMAN 2 Tarakan pada semester ganjil tahun ajaran 2012/2013. Rancangan uji coba yang
digunakan adalah One Group Pre-test and Post-test Design. Data hasil penelitian dianalisis secara
deskriptif kualitatif dan kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa validitas perangkat
pembelajaran yang dikembangkan berkategori baik, keterlaksanaan RPP berkategori sangat baik,
aktivitas siswa mengalami peningkatan ke arah pembelajaran yang berpusat pada siswa, siswa
memberikan respon positif terhadap pembelajaran, seluruh siswa mencapai ketuntasan belajar
dengan skor peningkatan yang tinggi. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa
perangkat pembelajaran kimia yang mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model
pembelajaran inkuiri padamateri pokok asambasa layak digunakan dalam pembelajaran.

Kata-kata kunci:Strategi motivasi ARCS, model pembelajaran inkuiri, asambasa.

Abstract

The propose of this research is to know the validity of the chemistry learning materials that integrate
ARCS motivation startegy in inquiry learning model for acid base topic. Learning materials
development was carried out using 4-D models but only until the developing step. The learning
materials developed consisted of lesson plan, student book, worksheet, and achievment test. It was
tried out to students grade XI of SMAN 2 Tarakan at oddsemester  of 2012/2013.  Design used at
tryout II was One Group Pre-test and Post-test Design. Research data were analyzed descriptively.
Results of research showed that the validity of the learning materials developed  were good category,
the learning performace was good category, students activity  rose to student centered learning,
students gave the positive response to learning process, all students reached learning mastery with
high gain score. Based on the data analyzed, it could be concluded that the chemistry learning
materials that integrate ARCS motivation stategy in inquiry learning model for acid base topic  were
reasonable to be used at learning process.

Keywords:ARCS motivation strategy, inquiry learning model, acid base
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PENDAHULUAN

Penyebab rendahnya prestasi dibidang sains
adalah sistem pembelajaran sains (termasuk kimia)
lebih berorientasi pada isi materi sains daripada
berorientasi pada proses sains. Siswa tidak dilatihkan
keterampilan-keterampilan sains
danmenggunakanketerampilan-keterampilantersebut
untuk membangun atau menemukan
konsep/prinsip/solusidari permasalahan yang diajukan
dalam pembelajaran (Annisa, 2010). Jika kondisi ini
dibiarkan maka kemampuan siswa dalam bidang sains
akan tetap berada dalam rangking terbawah.Oleh
karena itu, perlu perubahan pola pikir yang digunakan
sebagai landasan pembelajaran.Guru harus fokus pada
tujuan pembelajaran kimia secara utuh. Salah satu
yangdapat dilakukan adalah merencanakan dan
melaksanakan pembelajaran kimia sebagai suatu

proses inkuiri aktif di mana siswa diberikan
kesempatan bekerja pada suatu obyek dan kejadian serta
menguji ide-ide mereka. Pembelajaran tersebut dapat
diwujudkan dalam satu model pembelajaran yang
dinamakan dengan model pembelajaran inkuri.

Pembelajaran kimia diharapkan  mampu
memberikan pemahaman konsep yang utuh kepada
siswa salah satunya melalui model pembelajaraninkuiri.
Dalam model pembelajaran inkuiri, siswa diajarkan
cara-cara mencari dan mengorganisasi data dan melatih
siswa untuk terampil mengembangkan berbagai
konsep.Pembelajaran inkuiri lebih berhasil menemukan
keterampilan-keterampilan berpikir dalam
mengembangkan konsep. Dalam pembelajaran inkuiri,
upaya yang dapat mengubah suasana pembelajaran yang
melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam proses
pembelajaran adalah dengan mengarahkan siswa pada
objek yang nyata melalui eksperimen dengan teknik
pembelajaran yang berpusat pada siswa (student
centered) yaitu menekankan pada siswa sendiri untuk
membangun pengetahuannya. Inkuiri pada tingkat paling
dasar dapat dipandang sebagai proses menjawab
pertanyaan atau memecahkan permasalahan berdasarkan
fakta dan pengamatan (Suparno,1997).Pada prinsipnya
tujuan pembelajaran inkuiri membantu siswa bagaimana
merumuskan pertanyaan,  mencari jawaban, atau
pemecahan untuk memuaskan keingintahuannya dan
untuk membangun teori dan gagasannya. Proses inkuiri
selama pembelajaran berdampak konstruktif yang
memberi banyak peluang dan tenaga untuk
meningkatkan keefektivan pembelajaran (Wenning,
2007). Oleh karena itu, kemampuan siswa perlu terus
dikembangkan sehingga diperlukan suatu model
pembelajaran yang dapat memfasilitasi upaya
peningkatan kemampuan siswa.

Salah satu yang perlu dibenahi pada mata
pelajaran kimia agar dapat terlaksana lebih baik dan

sesuai dengan tujuan yang diharapkan adalah perbaikan
kualitas perangkat pembelajaran.Menurut
Hamalik(2009) untuk memperbaiki kualitas
pembelajaran perlu diawali dengan perencanaan
pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain
pembelajaran.Agar siswa mampu membangun dan
mengembangkan kemampuannya diperlukan motivasi
untuk mendorong siswa agar mau berusaha membangun
dan mengembangkan kemampuannya. Motivasi
merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya pada
proses belajar siswa. Tanpa adanya motivasi, maka
proses pembelajaran akan sulit berjalan dengan lancar.
Dalam proses pembelajaran, termasuk yang
menggunakan model inkuiri,  aspek motivasi seringkali
terabaikan.Dalam hal ini, perlu digunakan suatu strategi
dalam proses belajar mengajar agar dapat meningkatkan
motivasi belajar siswa.

Beberapa macam strategi dapat digunakan, salah
satu diantaranya  strategi motivasi Attention, Relevance,
Confidence, Satisfaction (ARCS) yang dikembangkan
oleh John M. Keller dapat digunakan guru untuk
meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa dalam
belajar. Menurut Keller (1987), strategi motivasi ARCS
memiliki kelebihan-kelebihan dalam proses
pembelajaran yaitu: (1) dapat meningkatkan perhatian
siswa terhadap materi pembelajaran, (2)
menghubungkan materi dengan manfaatnya dalam
kehidupan siswa sehari-hari, (3) dapat meningkatkan
kepercayaan siswa terhadap materi yang diberikan guru,
dan (4) dapat mewujudkan kepuasan siswa dalam proses
pembelajaran dan materi yang dipelajarinya. Peneliti
tertarik untuk menerapkan strategi motivasi ARCS
dalam model pembelajaran inkuiri, karena melalui
model inkuiri siswa dapat menguasai konsep sains dan
juga dilatih untuk meneliti suatu permasalahan dengan
fakta yang ada, dimana siswa melakukan prosedur-
prosedur ilmuwan yang digunakan untuk mengenal
masalah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
mengadakan prosedur-prosedur penyelidikan untuk
memperoleh solusi atau jawaban. Model pembelajaran
inkuiri merupakan bagian dari pembelajaran dengan
penemuan, dimana siswa didorong terlibat secara aktif
untuk belajar dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip.
Namun demikian, dalam menerapkan pembelajaran
inkuiri di kelas, guru jarang mengaitkan pengetahuan
awal siswa dengan kehidupan nyata siswa sehingga
pembelajarannya belum optimal. Oleh karena itu peneliti
tertarik untuk mengintegrasikan strategi motivasi ARCS
dalam model pembelajaran inkuiri karena strategi
motivasi ARCS selalu mengaitkan pembelajaran yang
berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa
pengalaman sekarang atau yang telah dimiliki maupun
yang berhubungan dengan kebutuhan karir sekarang atau
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yang akan datang. Dengan demikian siswa akan merasa
bahwa kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti
memiliki nilai, bermanfaat, dan berguna bagi kehidupan
mereka. Siswa akan terdorong mempelajari sesuatu
kalau apa yang akan dipelajari ada relevansinya dengan
kehidupan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih
optimal.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, salah satu
hal yang perlu dikuasai oleh seorang guru adalah
menumbuhkan motivasi siswa untuk dapat terlibat dalam
pembelajaran yang akan mengakibatkan suasana kelas
sangat menyenangkan sehingga tumbuh keingintahuan
siswa untuk mengetahui sesuatu masalah yang sedang
dihadapinya (Slavin, 2010). Strategi motivasi ARCS
potensial untuk meningkatkan motivasi dan aktivitas
siswa dalam belajar.

Berdasarkan penjelasan di atas, diperlukan
strategi pembelajaran yang diintegrasikan dalam model
pembelajaran inkuiri dalam mengajarkan materi asam
basa. Dalam hal ini, strategi tersebut dapat terencana
dengan baik apabila didukung dengan perangkat
pembelajaran yang terencana sebagai pedoman
penyelenggaraan  pembelajaran untuk mencapai tujuan
yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti akan
melakukan penelitian tentang pengembangan perangkat
pembelajaran yang mengintegrasikan strategi motivasi
ARCS dalam model pembelajaran inkuiri pada materi
pokok asam basa di SMA.

METODE
Penelitian ini termasuk penelitian

pengembangankarena mengembangkan perangkat
pembelajaran yang meliputi rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), buku ajar siswa (BAS), lembar
kerja siswa (LKS), dan tes hasil belajar (THB). Model
pengembangan perangkat yang digunakan adalah model
four-D, tetapi hanya meliputi define, design, dan
develop. Uji coba dilakukan di SMAN 2Tarakan pada
kelas XI tahun ajaran 2012/2013. Pada uji coba I
melibatkan 7 siswa dan uji coba II sebanyak 28 siswa.
Rancangan uji coba perangkat yang digunakan adalah
one group pretest-postest design.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
data dalam penelitian ini meliputi lembar validasi
perangkat pembelajaran, lembar pengamatan
keterlaksanaan rencana pelaksanaan pembelajaran,
lembar angket respon siswa, lembar pengamatan
aktivitas siswa, tes hasil belajar, dan lembar pengamatan
kendala selama pembelajaran.  Data hasil penelitian
dianalisis secara deskriptif (Arikunto, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Validasi Perangkat
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Hasil penilaian RPP oleh validator meliputi aspek
identitas (4,0), tujuan (3,25), model pembelajaran yang
dipilih (4,0), sarana dan sumber belajar (3,25), langkah
pembelajaran (3,67), evaluasi (4,0), dan keterbacaan
(3,5) menunjukkan nilai rata-rata 3,67 dan reliabilitas
instrumen 86,67%. Dengan demikian RPP yang telah
dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran
kimia di SMA pada materi pokok asam basayang
mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model
pembelajaran inkuiri.
2. Lembar Kerja Siswa (LKS)

Hasil penilaian LKS oleh validator yang terdiri
dari aspek organisasi LKS (3,63), penjabaran rangkaian
materi (3,5), prosedur (3,42), pertanyaan (3,67),dan alat
dan bahan (3,0) mendapatkan nilai rata-rata 3,44 dengan
reliabilitas 78,94%. Dengan demikian LKS yang telah
dikembangkan dapat digunakan dalam pembelajaran
kimia di SMA yang mengintegrasikan strategi motivasi
ARCS dalam model pembelajaran inkuiri.
3. Buku Ajar Siswa (BAS)

Hasil penilaian BAS oleh validator terdiri dari
aspek pendahuluan (4,0), isi (3,50), karakteristik sub
konsep (3,50), penutup (3,50),dan penjabaran konsep
(3,50) mendapatkan nilai rata-rata 3,60 dengan
reliabilitas instrumen 77,77%. Berdasarkan perhitungan
diatas, dapat disimpulkan bahwa instrumen BAS
dalampembelajaran yang mengintegrasikan strategi
motivasi ARCS dalam model pembelajaran
inkuiriberkategori baik.Berdasarkan pemaparan di atas
maka BAS yang telah dikembangkan ini dapat
digunakan dalam pembelajaran kimia di SMA pada
materi asam basamengintegrasikan strategi motivasi
ARCS dalam model pembelajaran inkuiri.
4. Tes Hasil Belajar (THB)

Dari hasil validasi pakar diperoleh informasi
bahwa kualitas THB ini berkategori baik, sehingga dapat
digunakan dalam pembelajaran kimia dengan sedikit
revisi.Berdasarkan hasil ujicoba THB diperoleh
informasi bahwa THB yang telah dikembangkan ini
memiliki derajat reliabilitas yang sangat tinggi.  Artinya
jika suatu tes memiliki reliabilitas yang sangat tinggi,
maka efek dari kesalahan  pengukuran telah terkurangi.
Hasil penilaian validitas isi mendapatkan nilai 3,54
sedangkan bahasa dan penulisan soal mendapatkan nilai
3,25 dengan nilai rata-rata 3,40 dan reliabilitas 86,42%.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa tes hasil belajar
layak digunakan sebagai alat ukur pencapaian
kompetensi dasar dan instrumen tes hasil belajar yang
digunakan reliabel. Hasil analisis sensitivitas butir soal
pada ujicoba lapangan menunjukkan bahwa dari 24 butir
soal yang sensitivitasnya baik terhadap efek
pembelajaran sebanyak 100%. Dengan demikian semua
soal dapat digunakan menjadi instrumen penilaian.
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B. Hasil Implementasi Perangkat Pembelajaran
1. Keterlaksanaan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran
Berdasarkan data pengamatan menunjukkan

bahwa keterlaksanaan RPP pada pembelajaran yang
mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model
pembelajaran inkuiri pada pertemuan 1, pertemuan
kedua, pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat
sebesar 100% artinya semua aspek terlaksana. Secara
umum RPP dalam penelitian ini dapat terlaksana dengan
baik. Berdasarkan pemaparan di atas maka instrumen
pengamatan keterlaksanaan kegiatan belajar mengajar
yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kategori
baik dan layak digunakan sebagai lembar pengamatan,
karena menurut Borich (1994), suatu instrumen
dikategorikan baik dan dapat digunakan untuk kegiatan
pengamatan bila reliabilitas lebih besar atau sama
dengan 75%.
2. Aktivitas Siswa

Berdasarkan data aktivitas siswa yang dicapai
maka dapat dikatakan bahwa siswa terlibat secara aktif
dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas, di mana
aktivitas siswa dalam proses pembelajaran di kelas yang
menunjukkan bahwa siswa terlibat aktif dalam
mengikuti proses pembelajaran ditandai dengan
perolehan persentase rata-rata yaitu sebesar 81,25%.
Dari perolehan data tersebut menunjukkan bahwa proses
pembelajaran di kelas lebih terpusat kepada siswa
(student centered), di mana siswa diberi kesempatan
bekerja pada suatu obyek, mencari dan mengorganisasi
data sehingga siswa terlibat aktif dalam proses
pembelajaran di kelas. Guru hanya bertindak sebagai
fasilitator, sehingga siswa dapat dilatihkan keterampilan-
keterampilan sains untuk membangun atau menemukan
konsep/prinsip/solusi dari permasalahan yang diajukan
dalam pembelajaran di kelas. Perhitungan reliabilitas
instrumen pengamatan aktivitas siswa pada pertemuan
pertama adalah 94%, pertemuan kedua adalah 96%,
pertemuan ketiga adalah 97%, dan pertemuan keempat
adalah 98%. Dengan demikian rata-rata reliabilitas
instrumen pengamatan aktivitas siswa adalah 96,25%.
Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan
bahwa instrumen pengamatan aktivitas siswa dalam
pembelajaran yang mengintegrasikan strategi motivasi
ARCS dalam model pembelajaran inkuiri dapat
dikatakan baik, dengan reliabilitas rata-rata instrumen
sebesar 96,25%.Berdasarkan data terlihat bahwa
aktivitas siswa selama proses pembelajaran
menggambarkan aktivitas siswa yang sesuai dengan
tahap-tahap pembelajaran inkuiri. Tercerminkan
aktivitas siswa sebagai aktivitas yang sesuai dengan
tahap-tahap pembelajaran inkuiri disebabkan salah
satunya adalah keterlaksanaan RPP, dimana hampir
seluruh tahap pembelajaran terlaksana. Keterlaksanaan
pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam RPP

tentu akan meningkatkan aktivitas siswa selama proses
pembelajaran, hal ini sesuai dengan pernyataan Piaget,
pembelajaran penemuan (discovery learning)
menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam
kegiatan pembelajaran. Senada dengan pernyataan
Piaget, Bruner (dalam Carin, 1993) menyatakan bahwa
dengan pembelajaran discovery seseorang memiliki
kesempatan yang luas untuk membangun pengetahuan
mereka oleh diri mereka sendiri, sehingga potensi
intelektualnya akan meningkat. Dari pernyataan tersebut
jelas bahwa jika persentase keterlaksanaan pembelajaran
tinggi, maka aktivitas pembelajaran siswa dalam
kegiatan pembelajaran juga meningkat karena dalam
pembelajaran inkuirisiswa terlibat aktif dalam
menemukan konsep kimia melalui kegiatan eksplorasi
dan pembentukan konsep, kemudian menerapkan konsep
tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
diberikan. Data aktivitas siswa secara visual ditampilkan
dalam Gambar 1.

Gambar 1. Persentase Aktivitas Siswa pada Pembelajaran yang
Mengintegrasikan Strategi Motivasi ARCS dalam Model
Pembelajaran Inkuiri Materi Pokok Asam Basa
3. Respon Siswa

Respon siswa pada pembelajaran yang
mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model
pembelajaran inkuiri  menunjukkan hasil positif. Namun
ada beberapa siswa yang tidak menunjukkan respon
yang positif terhadap pembelajaran yang
mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model
pembelajaran inkuiri, hal ini disebabkan karena adanya
sejumlah gambar pada komponen buku ajar yang kurang
menarik perhatian siswa, ada juga yang menyatakan
tidak menemukan hal-hal baru pada materi ajar,
penggunaan bahasa dalam mengajarkan materi sulit
dipahami siswa, siswa merasa bahwa penjelasan yang
diberikan guru terlampau cepat sehingga sangat sulit
diikuti siswa, siswa merasa baru dalam hal merumuskan
masalah, merumuskan hipotesis, dan menentukan
variabel percobaan. Data respon siswa secara visual
ditampilkan dalam Gambar 2.
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Gambar 2. Persentase Respon Siswa pada Pembelajaran yang
Mengintegrasikan Strategi Motivasi ARCS dalam Model
Pembelajaran Inkuiri Materi Pokok Asam Basa
4. Ketuntasan Hasil Belajar Siswa
Berdasarkan ketetapan Kurikulum Tingkat Satuan
pendidikan (KTSP), siswa dinyatakan tuntas hasil
belajarnya (ketuntasan individu) apabila telah mencapai
nilai 75. Hasil belajar siswa diperoleh dari tes hasil
belajar yang dilakukan dua kali, yaitu tes awal (pretest)
yang diberikan sebelum pembelajaran dan tes akhir
(posttest) yang diberikan setelah pembelajaran. Data
nilai pretest dan posttest hasil belajar siswa pada
pembelajaran yang menerapkan strategi motivasi ARCS
dalam model pembelajaran inkuiri, serta skor
peningkatan (gain score) disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.Skor Pretest, Posttest, dan Skor Peningkatan
Kode Siswa Skor Pretest SkorPosttest Gain

01 54 86 0,70
02 54 93 0,85
03 45 78 0,60
04 62 96 0,89
05 37 77 0,63
06 58 77 0,45
07 58 82 0,57
08 66 86 0,59
09 58 90 0,76
10 41 77 0,61
11 50 93 0,86
12 37 78 0,65
13 45 86 0,75
14 50 93 0,86
15 41 77 0,61
16 62 86 0,63
17 37 77 0,63
18 41 86 0,76
19 54 86 0,70
20 54 96 0,91
21 50 93 0,86
22 37 78 0,65
23 37 86 0,78
24 50 93 0,86
25 58 86 0,67
26 45 86 0,75
27 58 93 0,83
28 45 86 0,75

Data nilai pretest, posttest, dan skor
peningkatan secara visual ditampilkan dalam Gambar
3.

Gambar 3. Nilai pretest, posttest, dan skor peningkatan hasil
belajar siswa.
Analisis perhitungan sensitivitas butir soal hasil belajar
disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2.  Sensitivitas Butir Soal Tes Hasil Belajar

Butir
Soal

Jumlah Siswa Tuntas Sensitivitas
Butir SoalPretest Posttest

1 9 23 0,46
2 7 19 0,50
3 11 21 0,39
4 15 24 0,32
5 11 23 0,46
6 8 23 0,39
7 6 25 0,50
8 10 22 0,46
9 12 22 0,50
10 9 24 0,50
11 13 26 0,36
12 8 19 0,39
13 17 27 0,46
14 8 21 0,50
15 10 24 0,39
16 14 25 0,32
17 15 24 0,46
18 10 23 0,39
19 12 23 0,50
20 9 23 0,46
21 11 24 0,50
22 12 26 0,50
23 8 22 0,36
24 12 22 0,36

Berdasarkan data semua indikator
pembelajaran pada tes awal memiliki persentase
ketuntasan di bawah 75%, sehingga semua indikator
tidak tuntas. Pada tes akhir, semua indikator
pembelajaran memiliki persentase di atas 75%, sehingga
semua indikator tuntas.Hasil ketuntasan individual dan
klasikal berdasarkan data, pada tes awal (pretest) semua
siswa memiliki nilai di bawah kriteria ketuntasan
minimal (KKM) yang diterapkan SMAN 2 Tarakan
untuk materi asam basa sebesar 75, sehingga ketuntasan
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klasikal yang diperoleh sebesar 0%. Pada tes akhir,
semua siswa memiliki nilai di atas KKM (75), sehingga
ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 100%.

5. Hambatan di Dalam Pembelajaran
Secara umum pelaksanaan pembelajaran dengan

menggunakan strategi motivasi ARCS dalam model
pembelajaran inkuiri berlangsung dengan baik. Akan
tetapi terdapat beberapa hambatan yang ditemukan
peneliti yang sekaligus guru dan pengamat yang
mengamati keterlaksanaan pembelajaran di kelas. Dalam
hal ini hambatan-hambatan tersebut mendapatkan
perhatian untuk pembelajaran yang lebih baik lagi.
Untuk itu peneliti bersama pengamat melakukan diskusi
untuk mencari alternatif pemecahan yang dapat dilihat
pada Tabel 3.

Tabel 3.  Hambatan Selama Pembelajaran dan Solusi
Alternatif

Hambatan yang
Ditemukan

Solusi Alternatif

a. Keterbatasan waktu dalam
melaksanakan kegiatan
belajar mengajar.

b. Memerlukan waktu yang
lebih lama untuk
membimbing siswa
dalam merumuskan
masalah, merumuskan
hipotesis, dan
menentukan variabel
percobaan.

a. Peneliti perlu mengatur
kembali alokasi waktu
dan memaksimalkan
fase-fase terpenting.

b. Siswa perlu dibimbing
dan dilatih lagi dalam
merumuskan masalah,
merumuskan hipotesis,
dan menentukan
variabel penelitian.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
serta temuan-temuan di dalam penelitian, dapat
disimpulkanbahwa perangkat pembelajaran yang
mengintegrasikan strategi motivasi ARCS dalam model
pembelajaran inkuiri pada pokok bahasan asam basa
layak  digunakan dalam pembelajaran.
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Abstrak

Pembelajaran inquiry terbimbing merupakan model pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada
pelajaran matematika sesuai  kurikulum 2013.  Model ini menghendaki proses belajar siswa aktif untuk
menemukan informasi atau ide-ide dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Ide-ide dalam
menyelesaikan masalah dapat dikonstruksi melalui pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Ide yang
dikonstruksi dapat digunakan  untuk menambah pemahaman siswa dalam mengembangkan kemampuannya
baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Peningkatan pemahaman melalui proses inquiry terbimbing
berkaitan dengan penalaran. Penalaran diarahkan untuk menemukan pola, membuat menggeneralisis,
mengevaluasi bukti, menyelidiki, dan menarik kesimpulan yang logis sehingga terjadi proses pembelajaran
yang bermakna. Tidak hanya mendapatkan proses pembelajaran yang bermakna tetapi juga siswa mampu
berdebat, menyanggah dan mempertahankan pendapatnya. Kegiatan inquiry terbimbing di dalamnya
menekankan pada eksplorasi siswa, penjelasan dan pengambilan keputusan.   Semua hal tersebut dibuat
dalam kerangka konseptual pada awal kegiatan inquiry terbimbing. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong
siswa melakukan aktivitas yang menerapkan proses berpikir yang sistematis. Proses berpikir sistematis yang
dilakukan oleh siswa dapat difasilitasi guru dengan merencanakan beberapa pertanyaan yang jawabannya
spesifik. Pertanyaan dibuat dengan maksud untuk memfokuskan siswa dan menggali pengetahuan
sebelumnya sehingga dapat menemukan konsep yang sebelumnya telah dibuat kerangka konseptualnya.
Siswa melalui bimbingan guru dapat melakukan refleksi dan memikirkan temuan yang telah dilakukan.
Temuan ini tentunya berkaitan dengan konstruksi pemahaman antara pengetahuan sebelumnya dan ide-ide
yang ditemukan. Oleh karena itu, model pembelajaran inquiry terbimbing dalam pelajaran matematika dapat
dijadikan solusi untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan menemukan konsep pengetahuan baru
ketika menyelesaikan permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari.

Key word: model inquiry terbimbing dan penalaran matematika

PENDAHULUAN
Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang

diajarkan pada semua jenjang pendidikan. Sebagian
besar siswa menganggap matematika merupakan mata
pelajaran yang sulit. Pelajaran matematika yang
berkaitan dengan rumus-rumus dan angka-angka
membutuhkan keterampilan yang lebih, terutama untuk
menerjemahkan konsep yang abstrak menjadi konkrit.
Skemp (1971: 37) menyatakan bahwa konsep-konsep
matematika bersifat abstrak, yang saling berkorelasi
membentuk konsep baru yang lebih kompleks. Hal ini
menjadi tugas guru sebagai fasilitator untuk
menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan siswa.
Keaktifan siswa dalam pembelajaran dibutuhkan agar
pelajaran matematika bukan sebagai momok yang
menakutkan.  Hal ini dilakukan untuk menjadikan
pelajaran matematika lebih bermakna. Pelajaran
matematika bermakna bukan hanya pada saat di sekolah
melainkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari.  Menurut Leonard & Supardi (2010: 342) bahwa
siswa cenderung menganggap matematika sebagai
pelajaran yang membosankan dan menakutkan karena
penuh dengan angka dan rumus. Untuk menghindari
angapan-anggapan tersebut maka pemerintah dalam hal
ini kementrian pendidikan terus melakukan
pembenahan. Tak terkecuali pembenahan terhadap mata
pelajaran matematika. Pembenahan yang dilakukan
pemerintah dapat terlihat dari adanya pengesahan
kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 dengan pendekatan scientifik
mengharapkan keterlibatan aktif siswa. Siswa dituntut
untuk mencari sumber informasi, menemukan ide-ide,
dan memiliki kemampuan mengolah informasi.
Perkembangan teknologi dewasa ini bagaikan jamur
tumbuh dimusim hujan. Perkembangan teknologi
memudahkan siswa untuk memperoleh informasi. Tak
dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar
teknologi sudah dihasilkan oleh siswa. Kemajuan
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tersebut diharapkan menjadi peran guru untuk
menyiapkan siswa-siswanya agar berperan penting
dalam penciptaan teknologi. Sebagai contoh siswa-
siswa SMAN 2 Sekayu dapat menciptakan kulkas tanpa
listrik yang berasal dari Sumatra Selatan dan
mendapatkan penghargaan oleh dunia internasional.
Hal ini berarti bahwa siswa bukan sebagai pengguna
teknologi melainkan sebagai pencipta teknologi. Salah
satu yang menunjang penciptaan teknologi tersebut
adalah penguasaan pelajaran matematika karena di
dalamnya siswa mengembangkan kemampuan
penalarannya. Contoh tersebut menunjukkan
keberhasilan siswa dalam mengembangkan kemampuan
penalarannya dalam mengaplikasikan hasil
pembelajaran formal kepada masyarakat. Berkaitan
dengan hal tersebut, siswa merupakan bagian terpenting
dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena
siswa merupakan objek utama implementasi dari
pendidikan, tercapainya prestasi bangsa dalam
pendidikan terletak pada siswa. Melalui pendidikan
segala kemampuan yang dimiliki siswa berkembang
secara aktif.  Kemampuan siswa dalam matematika
menurut NCTM (2000: 7) bahwa “five Standards
address the processes of problem solving, reasoning
and proof, connections, communication, and
representation”. Maksudnya adalah ada lima standar
yang harus dimiliki oleh siswa yakni kemampuan
pemecahan masalah, kemampuan penalaran dan bukti,
kemampuan koneksitas, kemampuan komunikasi, dan
kemampuan representasi.

Untuk dapat meningkatkan kemampuan tersebut
guru harus membuat suasana belajar dan proses
pembelajaran di kelas secara aktif. Kegiatan
pembelajaran yang dapat mengemukakan ide-ide atau
pendapat siswa. Semakin banyak pendapat yang
diutarakan oleh siswa semakin berkembang
pemikirannya. Pendapat-pendapat yang disampaikan
oleh siswa dapat membantu untuk menarik kesimpulan
yang logis. Pembelajaran yang direncanakan oleh guru
mengantarkan siswa untuk mengamati
fenomena/kejadian-kejadian disekitar. Pembelajaran
yang dapat direncanakan kerangka konseptualnya.
Kerangka konseptual yang dibuat dimaksudkan untuk
mengarahkan siswa menjadi fokus terhadap tujuan yang
ingin dicapai. Kerangka tersebut diharapkan siswa
mampu menemukan ide-ide dan pengetahuan.
Penemuan ide-ide dan pengetahuan oleh siswa
dibutuhkan adanya bimbingan guru. Tanpa adanya
bimbingan guru, siswa lebih cenderung bekerja secara
praktis. Bimbingan guru tidak dominan melainkan
siswa didorong untuk berfikir sendiri menemukan ide
dan konsep baru. Bimbingan juga dapat memudahkan
penilaian terhadap kemampuan siswa. Hal ini berkaitan

dengan penerapan pembelajaran inquiry terbimbing
dimana guru dapat menilai secara langsung. Oleh
karena itu, makalah ini akan membahas tentang model
pembelajaran inquiry terbimbing dalam meningkatkan
kemampuan penalaran matematika siswa.

PEMBAHASAN
A. Definisi inkuiry terbimbing

Makna inkuiri dalam makalah ini dapat diartikan
sebagai penemuan. Hal ini merujuk pendapat Hosnan
(2014 : 341) bahwa pembelajaran inquiry menekankan
kepada proses mencari dan menemukan. Hal ini berarti
bahwa siswa diarahkan untuk mecari dan menemukan
sendiri ide-ide atau pengetahuan dalam materi yang
telah dirancang konseptualnya oleh guru. Makna inkuiri
diartikan sebagai penemuan juga diungkapkan oleh
Westwood (2008: 28)  yang menyatakan bahwa Inquiry
Learning memiliki berbagai macam bentuk diantaranya
adalah pembelajaran penemuan. Dalam kegiatan
pembelajaran inkuiri ini siswa menemukan ide-ide
pengetahuan yang difasilitasi oleh guru dengan
menyiapkan berbagai macam sumber-sumber informasi
yang dapat menambah pengatahuan tentang suatu
masalah. Menurut Hamalik (2009: 63) pembelajaran
berdasarkan inquiri (inquiri based teaching) merupakan
suatu strategi yang berpusat pada siswa (student
Centered strategy). Didalam pembelajaran ini
menekankan adanya kegiatan siswa aktif sehingga
diharapkan dapat meningkatkan keterampilan,
kemampuan kognitif maupun sikap karena pengetahuan
dan pengalaman belajar ditemukan sendiri oleh siswa.

Namun pembelajaran inkuiri yang diberikan tanpa
adanya kontrol atau bimbingan guru maka siswa akan
cenderung bekerja secara praktis. Dalam menyelesaikan
soal ingin sampai pada kesimpulan dengan cepat tanpa
memberhatikan langkah demi langkah apa yang
dikerjakan. Hal ini dapat kita lihat dari adanya siswa
yang mengerjakan soal latihan atau tugas-tugas dengan
menyalin pekerjaan teman. Untuk mengatasi hal
tersebut maka dalam pembelajaran inkuiri ini dilakukan
bimbingan. Namun bimbingan yang diberikan tidak
dominan. Bimbingan yang diberikan secukupnya, agar
tidak terjadi kebosanan dalam belajar. Hal ini diperkuat
oleh pendapat Kuhlthau yang menyatakan bahwa
inkuiri dilakukan tanpa bimbingan maka akan terjadi
kekacauan (Kuhlthau, Maniotes, & Caspari, 207: 2).
Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran inkuiri
agar bisa maksimal diperlukan bimbingan guru yang
kemudian di istilahkan dengan inquiry terbimbing atau
penemuan terbimbing.

Menurut Eggen & Kauchak (2012: 177) bahwa
penemuan terbimbing adalah satu pendekatan mengajar
dimana guru memberi siswa contoh-contoh topik



1076

spesifik dan memandu siswa untuk memahami topik
tersebut. Hal ini mendorong siswa untuk
menggunakannya dalam berpikir matematis dengan
mengesplorasi sebuah aktivitas atau situasi dan
kemudian dengan bantuan dari guru mereka
merefleksikan dan memikirkan tentang apa yang telah
mereka kerjakan dan temukan. Refleksi dan diskusi
dengan guru sangatlah penting dalam membangun
pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan yang
tertanam dalam aktivitas tersebut. Pembelajaran
matematika model ini cocok, karena sesuai dengan
pengertian matematika itu sendiri yang diungkapkan
oleh Marsigit (2000) bahwa matematika adalah
kegiatan penelusuran pola dari hubungan dengan
hakikat matematika sebagai kegiatan penelusuran pola
dan hubungan memberikan implikasi terhadap usaha
guru dalam kegiatan pembelajaran yaitu memberi
kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan
penemuan dan penyelidikan pola-pola untuk
menemukan hubungan. Dalam melakukan penyelusuran
pola hubungan guru menyiapkan butir-butir pertanyaan
yang spesifik yang dapat mendorong aktifitas siswa
dalam menyelesaikan masalah matematika. Sajian
kegiatan dalam pembelajaran matematika disusun guru
secara sistematis untuk dapat mengarahkan siswa
hingga sampai pada tujuan capaian materi. Alasan ini
juga yang mendorong efektifnya  guru mengajar dengan
model inkuiri. Menurut Syaefudin (2008: 169) bahwa
metode inquiry merupakan proses pembelajaran
berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui
proses berpikir secara sistematis.

B. Penalaran Matematika
Kualitas sumber daya manusia dapat dibedakan

dari tingkat pendidikan. Dalam dunia pekerjaan tingkat
pendidikan seseorang menjadi tolak ukur. Semakin
tinggi tingkat pendidikannya akan semakin tinggi posisi
yang di embannya. Mutu pendidikan seseorang
mengindikasikan pengetahuan, pengalaman, serta
keterampilan yang dimiliki. Pendidikan di Indonesia
terus dilakukan perubahan. Hal ini dapat dilihat dari
perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013.
Perubahan dilakukan dengan tujuan agar system
pendidikan semakin baik. Perubahan kurikulum juga
diharapkan agar kualitas lulusan diharapkan mampu
bersaing.

Dalam amanat kurikulum 2013 ada tiga aspek yang
menjadi tujuan pendidikan yakni aspek sikap,
pengetahuan, dan ketrampilan. Dari ketiga aspek ini
kemudian dijabarkan dalam kompetensi inti satu
sampai empat. Pada kompetensi inti ke-3 yang
membahas tentang keterampilan sala satu
penjabarannya adalah adanya kegiatan penalaran yang

dilakukan oleh siswa. Penalaran dimaksudkan sebagai
proses kegiatan yang dimulai dari pengamatan secara
emprik terhadap suatu objek kemudian menghasilkan
suatu konsep. Dalam menghasilkan suatu konsep baru
siswa akan menggunakan pengamatan indra,
menemukan pola, mengumpulkan informasi-informasi,
mengevaluasi, menganalisi, generalisasi, berakhir pada
penarikan kesimpulan logis. Penarikan kesimpulan
yang logis didapatkan karena adanya cara berpikir yang
berpola atau terstruktur. Kegiatan ini dapat diterapkan
dalam pembelajaran matematika. Untuk menyelesaikan
permasalahan dalam matematika di butuhkan proses
berpikir secara sistematis.

Menurut Ball & Bass (Brodie, K. 2010: 8)
bahwa Reasoning is a “basic skill” of mathematics
and necessary for a number of purposes-to
understand mathematical concept, to use
mathematical ideas and procedures flexibly, and to
recnstruct ance understood, but forgotten
mathematical knowledge. Maksudnya penalaran
merupakan keterampilan dasar matematika yang
diperlukan untuk beberapa tujuan dalam
memahami konsep-konsep matematika,
menggunakan ide-ide matematika dan prosedur
fleksibel dan mengkonstruksi pengetahuan
matematika.

Menurut Brodie, (2010: 11) penalaran
matematika merupakan elemen kunci dari
matematika, sehingga merupakan bagian penting
dalam pembelajaran matematika  di sekolah.
Pendapat ini didukung oleh NCTM (2000: 262)
bahwa: reasoning is an integral part of doing
mathematics. Students should enter the middle
grades with the view that mathematics involves
examining patterns and noting regularities, making
conjectures about possible generalizations, and
evaluating the conjectures”. Hal ini menunjukan
bahwa penalaran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari melakukan kegiatan matematika.
Siswa pada tingkat sekolah menengah harus
berpandangan bahwa matematika melibatkan
kegiatan memeriksa pola dan keteraturan, membuat
dugaan tentang kemungkinan generalisasi, dan
mengevaluasi dugaan. Artinya bahwa penalaran
matematika merupakan dua hal yang tak
terpisahkan dan kemampuan matematika dapat
dilatih melalui kemampuan penalaran.

C. Pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
metakognisi

Dalam pembelajaran inkuiri, guru membimbing siswa
agar memahami, menguasai, menerapakan, serta
mendiskripsikan pengetahuan-pengetahuan yang
dimiliki sebelumnya. Bagaimana guru menerapkan
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pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan materi yang
akan dibawakan. Hal ini juga penting diketahui untuk
menerapkan cara-cara pembelajaran. Didalam materi
yang akan diajarkan guru perlu dipetakan kerangka
konseptual. Dari kerangka konseptual yang di buat akan
merumuskan tujuan-tujuan yang ingin di capai.
Kerangka konseptual juga akan menekankan jenis
pengetahuan apa yang harus di temukan. Dalam
cakupan materi pembelajaran memiliki isi yang
spesifik. Sehingga dari isi materi ini menentukan
bagaimana cara guru untuk mengkonstruksi tujuan dan
aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa saat
pembelajaran berlangsung. Menurut  Anderson &
Krathwohl (2010: 62) bahwa ada 4 jenis pengetahuan
yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual,
pengetahuan procedural, dan pengetahuan metakognitif.

1. Pengetahuan Faktual
Pembelajaran dengan menggunakan model

pembelajaran inkuiri. Guru memberikan
contoh-contoh dalam dunia nyata. Hal ini
dilakukan untuk mengkondisikan siswa dalam
belajar. Contoh dalam dunia nyata diartikan
sebagai bentuk stimulus untuk menggali
pengetahuan faktual yang dimiliki oleh siswa.
Pengetahuan yang dikaitkan dengan fakta-
fakta dalam kehidupan sehari-hari. Menurut
Anderson & Krathwohl (2010: 62) bahwa
pengetahuan faktual berisikan elemen-elemen
dasar yang harus diketahui siswa jika mereka
akan mempelajari suatu disiplin ilmu atau
menyelesaikan suatu masalah. Anderson &
Krathwohl menambahkan bahwa elemen-
elemen ini lazimnya berupa simbol-simbol
yang diasosiasikan dengan makna-makna
konkrit yang mengandung informasi penting.
Dapat dilihat bahwa pengetahuan faktual
menjadi dasar bagi siswa untuk
mengkonstruksi pengetahuan-pengetahuan
selanjutnya. Seorang siswa harus mampu
memetakan pengetahuan-pengetahuan yang
dimiliki. Siswa yang dihasilkan dalam
pembelajaran ini diharapkan bukan hanya
dapat mengetahui banyak hal, melainkan juga
pengetahuan yang dimiliki dapat tertata secara
sistematis. Pembelajaran dengan model inkuiri
akan membantu siswa menghubungkan fakta-
fakta dengan pengetahuan yang lebih luas agar
dapat manambah pemahaman dalam
menyelesaikan masalah.

2. Pengetahuan Konseptual
Menurut Anderson & Krathwohl

(2010: 71) bahwa pengetahuan konseptual
mencakup pengetahuan tentang kategori,

klasifikasi, dan hubungan antara dua atau lebih
kategori atau klasifikasi pengetahuan yang
lebih kompleks dan tertata. Anderson &
Krathwohl menambahkan pengetahuan
koseptual meliputi skema, model mental, atau
teori implisit atau eksplisit dalam beragam
model psikologi kognitif. Kemamapuan siswa
dalam memahami suatu konsep tertentu dapat
dilihat dari kemampuan siswa menganalisi
data, mengklasifikasikan, mengelompokan,
mampu menyebutkan contoh dan non contoh,
menyimpulkan kebenaran suatu permasalahan.
Kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan
suatu permasalahan akan mendorong siswa
dalam menemukan suatu prinsip-prinsip
terhadap permasalahan tersebut. kemampuan
dalam meklasifikasikan atau mengkategorikan
isi materi yang menjadi pokok suatu
permasalahan akan memfokuskan siswa dalam
penarikan generalisasi terhadap masalah
tersebut. Sehingga berkembangnya
pemahaman siswa terhadap suatu prinsip dan
generalisasi tersebut siswa sudah mampu
melahirkan atau menemukan teori dan konsep
baru. Untuk dapat melatih kemampuan
pengetahuan konsep siswa yakni guru dapat
memberikan pertanyaan-pertanyaan.
Pertanyaan terstruktur untuk menanamkan
konsep sehingga siswa mampu mengaitkan
konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

3. Pengetahuan Prosedural
Menurut Anderson & Krathwohl (2010:

77) pengetahuan prosedural adalah
pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu.
Melakukan sesuatu ini boleh jadi mengerjakan
latihan rutin sampai menyelesaikan masalah-
masalah baru. Anderson & Krathwohl
menambahkan pengetahuan ini berupa
rangkaian langkah-langak penyelesaian yang
harus dikuti dan biasanya mencakup
keterampilan, algoritma, tehnik, dan metode
yang selanjutnya disebut prosedur. Dalam
penerapan suatu pembelajaran pengetahuan ini
perlu diketahui oleh seorang guru. Guru dapat
mengetahui sejauh mana pemahaman konsep
siswa dalam materi tertentu. Dengan adanya
prosedur-prosedur penyelesaian suatu masalah.
Siswa sudah berusaha untuk mengkonstruksi
ide dan pengetahuan yang dimilikinya secara
sistematis. Adanya pekerjaan siswa yang
secara sistematis mengindikasikan bahwa cara
berpikirnya sudah berpola atau terstruktur.

4. Pengetahuan Metakognitif
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Menurut Anderson & Krathwohl (2010: 77)
pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan
kognisi secara umum dan kesadaran, serta
pengetahuan tentang kognisi diri sendiri.
Anderson & Krathwohl  menambahkan
pengetahuan metakognitif menekankan pada
metode untuk membuat siswa makin
menyadari dan bertanggung jawab atas
pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri.
Pengetahuan ini menjadi hal penting bagi
siswa untuk menyadari dan mengetahui
kemampuan dirinya. Pengetahuan akan dirinya
memantapkan bagaiman cara berpikir sesuatu.
Bagaimana menyadari adanya kemampuan
kognisi yang ada dalam diri siswa tersebut.
adanya kesadaran akan kemampuan dirinya
mampu untuk menerapkan strategi-strategi
tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah.
Pengetahuan ini dapat dilihat dari cara siswa
untuk menerapkan strategi menemukan suatu
konsep baru. Termasuk bagaimana
menerapkan strategi mengkonstruksi
pengetahuan. pengetahuan yang dimiliki agar
mampu dipadukan dengan sumber-sumber
lain.

Untuk dapat mengkoneksikan
pengetahuan-pengetahuan tersebut diatas
diperlukan suatu metode pembelajaran yang
tepat. Metode pembelajaran yang cocok
dengan menggunaka model pemebelajaran
inkuiri terbimbing. Dalam pembelajaran
inkuiri terbimbing pengetahuan faktual,
konseptual, procedural dan juga metakognisi
dalam matematika dapat dilatih dengan soal-
soal. Soal-soal yang diberikan dimaksudkan
tentang adanya pengenalan ide-ide abstrak
kemudian diterjemahkan kedalam simbol-
simbol. Dari ide abstrak kedalam symbol-
simbol siswa akan dengan mudah untuk
menyelesaikan secara prosedural. Prosedur
yang benar akan berakibat adanya kepercayaan
diri dan juga kesadaran diri akan kemampuan
yang dimiliki.

D. Ciri-ciri pembelajaran inquiry terbimbing
Penggunaan pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan
penalaran matematika siswa. Hal ini dapat dilihat dari
ciri-ciri pembelajaran inkuiri tersebut. adapun ciri-ciri
pembelajaran inkuiri menurut Hosnan (2014: 341)
adalah sebagai berikut:

a). Pembelajaran inquiri menekankan kepada
aktivitas peserta didik secara maksimal untuk
mencari dan menemukan. Artinya
pembelajaran inkuiri menempatkan peserta

didik sebagai subjek belajar. Dalam proses
pembelajaran, peserta didik tidak hanya
berperan sebagai penerima pelajaran melalui
penjelasan pendidik secara verbal, tetapi
mereka berperan untuk menemukan sendiri
inti dari materi pelajaran itu sendiri.

b). Seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik
diarahkan untuk mencari dan menemukan
jawaban sendiri dari sesuatu yang
dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat
menumbuhkan sikap percaya diri (Self-belief).
Dengan demikian, pembelajaran inkuiri
menempatkan pendidik bukan sebagai sumber
belajar, melainkan sebagai fasilitator dan
motivator belajar peserta didik. Aktivitas
pembelajaran biasanya dilakukan melalui
proses tanya jawab antara pendidik dan peserta
didik. Karena itu kemampuan pendidik dalam
menggunakan teknik bertanya merupaakan
syarat utama dalam melakukan inquiry.

c). Tujuan dari pembelajaran inquiri adalah
mengembangkan kemampuan berpikir secara
logis, sistematis, dan kritis atau
mengembangkan kemampuan intelektual
sebagai bagian dari proses mental. Dengan
demikian dalam pembelajaran inquiry, peserta
didik tidak hanya dituntut untuk menguasai
materi pelajaran, akan tetapi bagaimana
mereka dapat menggunakan potensi yang
dimilikinya.

E. Langkah-langkah Model Pembelajaran Inquiry
Terbimbing

Adapun langkah-langkah pembelajaran
penemuan terbimbing menurut (Eggen & Kauchak,
2012: 189-198).
1. Fase 1: Pendahuluan

Guru berusaha menarik perhatian siswa dan
menetapkan fokus pembelajaran dengan
memberikan kerangka kerja konseptual.

2. Fase 2: Terbuka
Guru memberi siswa contoh dan meminta
siswa untuk mengamati dan membandingkan
contoh-contoh. Fase ini diberikan dengan
tujuan untuk mendorong keterlibatan siswa
dan memastikan keberhasilan awal mereka.

3. Fase 3: Konvergen
Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang
lebih spesifik yang dirancang untuk
membimbing siswa mencapai pemahaman
tentang konsep atau generalisasi.

4. Fase 4 : Penutup dan Penerapan
Guru membimbing siswa memahami definisi
suatu konsep atau pernyataan generalisasi dan
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siswa menerapkan pemahaman mereka
kedalam konteks baru.

Keempat langkah pembelajaran inkuiri di atas
dapat mengakomodasi siswa untuk dapat
mengkonstruksi ide-ide dan pengetahuannya.
Pembelajaran inkuiri dengan bimbingan guru berupa
instruksi-instruksi tertuang dalam setiap kegiatan
matematika. intruksi-intruksi yang yang berbentuk
pertanyaan-pertanyaan spesifik akan mendorong
siswa untuk berpikir berpola, generalisasi,
menganilisis, hingga pada penarikan kesimpulan
yang logis. Penarikan kesimpulan yang logis
dilakukan sendiri oleh siswa. Kesimpulan akan
melekat dalam ingatan berbentuk konsep. Konsep
tersebut akan tertanam dalam benak siswa. Sehingga
dalam menemukan masalah dikemudian hari siswa
dapat mengesplorasi atau menerapkan konsep yang
ditemukan tersebut. Untuk dapat menerapkan
konsep tesebut antara siswa yang satu dengan siswa
lain bisa saja berbeda tergantung strategi yang
dimilikinya.

KESIMPULAN
Pembelajaran inquiry terbimbing menekankan pada
keaktifan siswa. Keaktifan siswa dalam melakukan
kegiatan-kegiatan pembelajaran matematika dibimbing
oleh guru. Bimbingan guru dapat berupa pemberian
pertanyaan-pertanyaan spesifik. Pertanyaan spesifik
diberikan agar siswa mampu melakukan pengamatan
indera (secara empirik) terhadap suatu objek yang
menjadi fokus atau capaian pembelajaran. Fokus
pembelajaran ini oleh guru dibuat kerangka-kerangka
konseptualnya. Tujuannya agar dapat menarik perhatian
siswa. Setelah perhatian siswa terfokus pada satu objek
guru mengarahkan siswa agar mengidentifikasi atau
membuat pemetaan-pemetaan informasi. Hasil
identifikasi yang diperoleh siswa akan memudahkannya
dalam menemukan suatu generalisasi, adanya pola yang
terstruktur. Dalam kegiatan ini siswa didorong untuk
berpikir secara sistematis. Adanya kegiatan berpikir
secara sistematis, siswa diarahkan untuk menarik
kesimpulan yang logis. Kesimpulan ini akan tertanam
didalam benaknya karena ditemukan sendiri.
Kesimpulan yang logis menjadikan konsep
pengetahuan baru. Semua langkah kegiatan di atas tidak
terlebas dari kegaiatan pembelajaran matematika.
sehingga pembelajaran inquiry terbimbing dapat
meningkatkan kemampuan penalaran matematika
siswa.
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Abstrak

Upaya untuk mengatasi masalah yang dialami guru dengan latar belakang bidang tunggal khususnya
guru biologi yang harus mengajar IPA dan penyiapan guru IPA bagi jurusan bidang tunggal adalah
dengan mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi pedagogik IPA maupun
penguasaan konsep IPA terpadu khususnya konsep fisika. Model hipotetik yang dikembangkan adalah
think scaffolding share. Scaffolding merupakan dukungan berjenjang yang diberikan kepada mahasiswa
calon guru dalam 2 bentuk.Scaffolding as instructional strategy untuk melatih mahasiswa atau guru
berupa instruksi dalam pembelajaran dan modul atau worksheet yang dapat menuntun mahasiswa atau
guru yang  menghasilkan karya atau mencapai tujuan pembelajaran. Scaffolding ascognitive
apprenticeship untuk memudahkan mahasiswa atau guru menguasai konten materi di luar bidang
spesialisnya berupa bantuan tutor. Khususnya tutor di bidang fisika. Makalah ini ditulis berdasarkan
hasil ujicoba satu kali pertemuan pada Desember 2014.Subyek uji coba adalah mahasiswa semester 7
Pendidikan Biologi FMIPA UM. Tujuan uji coba adalah: 1) Untuk mengetahui pendapat tutor tentang
perangkat yang akan diujicobakan. 2) Untuk mengetahui respon mahasiswa thd PBM menggunakan
model hipotetik TSS. 3) Untuk mengetahui hasil belajar menggunakan model hipotetik TSS. Hasil uji
coba: 2) Respon mahasiswa; materi yang dianggap baru oleh mahasiswa adalah materi tentang
pemaduan model connected. Model connected diberi komentar suka oleh mahasiswa. Namun ditinjau
dari factor lain seperti kemenarikan buku, kemudahan untuk dimengerti, masih jauh dari praktis.
Suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung sesuai dengan model TSS pada diberi komentar suka
oleh mahasiswa. 3) Rata-rata pretes = 33,23 dan rata-rata postes = 51,54. Peningkatan sebesar = 18.31.
rata-rata hasil belajar afektif = 78.21.

Kata kunci: IPA terpadu, guru bidang tunggal, scaffolding

Abstract

Efforts to address the problems experienced teacher with a background in a single field, especially
biology teacher should teach science and science teacher preparation for majors single field is to develop
a learning model to improve the pedagogical science and mastery of the concept of integrated science
especially physics concepts. Hypothetical model developed is think scaffolding share. Scaffolding is a
tiered support given to student teachers in 2 forms. Scaffolding as instructional strategy to train students
or teachers in the form of learning and instruction in a module or a worksheet that can lead students or
teachers who produce work or achieve the learning objectives.Scaffolding as cognitive apprenticeship to
facilitate student or teacher to master content material beyond the field of specialist tutors in the form of
aid.Particularly in the field of physics tutor. This paper was written based on the results of the trial one
meeting in December 2014. The subject of the test is 7th semester students of the UM Biological Science
Education. Experimental purposes are: 1) To know the opinion of the tutors that will be tested. 2) To
study the response of students thd PBM using a hypothetical model of TSS. 3) To determine the learning
outcomes using a hypothetical model of TSS.The result: 2) Response students; new material considered
by the students is the material of the integration of the model connected. Connected models given
comments like by students. But in terms of other factors such as the attractiveness of the book, the ease to
understand, is still far from practical. Classroom atmosphere when learning takes place in accordance
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with the model of TSS are given comments like by students. 3) The average pre-test = 33.23, and the
average post-test = 51.54. An increase of = 18:31. Average affective learning outcomes = 78.21.

Keywords: integrated science, single-field background teachers, scaffolding

PENDAHULUAN
IPA sebagai suatu bidang ilmu yang menyelidiki alam

semesta sebagai obyek pembelajaran, sangat erat
hubungannya dengan fenomena alam. Alam semesta
maupun fenomena yang terjadi di dalamnya bersifat
holistik, tidak berdiri sendiri, saling berkaitan. Salah satu
contoh fenomena atau kejadian alam yang  telah
diketahui secara luas adalah terjadinya fotosintesis pada
tumbuhan. Peristiwa ini biasanya dibahas dalam bidang
studi biologi. Padahal peristiwa yang terjadi pada
fotosintesis bersifat integratif, melibatkan peristiwa
biologi, kimia dan fisika. Pola pembelajaran IPA secara
parsial menyebabkan cara pikir siswa menjadi
fragmented. Cara berpikirnya sempit, kurang
menyeluruh, tidak holistik (Indrawati, 2009: 30).

Pola pikir peserta didik yang holistik ini akan
digunakan sebagai life skill dalam menyelesaikan
permasalahan dalam kehidupan (Susiwi, 2007:1).
Permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam
kehidupan sehari-hari sangat kompleks, untuk
memecahkannya tidak bisa diselesaikan hanya bertumpu
pada satu keilmuan saja, tetapi multi disipliner.
Pembelajaran terpadu menjadi sarana untuk melatih
peserta didik melihat masalah dan memecahkannya dari
berbagai sudut pandang keilmuan. Hal ini dapat diperoleh
melalui kerja ilmiah, bersikap ilmiah, bekerja sama dalam
kelompok, belajar berinteraksi dan berkomunikasi
(Indrawati, 2009:36). Dari segi ilmu psikologi dan
pendidikan, seorang anak akan lebih mudah mengenal
dan memahami benda-benda di alam ini secara
keseluruhan terlebih dahulu dan bukan melalui bagian-
bagiannyaterkecilnya (Salirawati, 2009:3).

Beberapa perguruan tinggi LPTK (Lembaga
Pendidikan Tenaga Keguruan) di Indonesia juga telah
membuka jurusan IPA.Salah satunya adalah UNY
(Universitas Negeri Yogyakarta). Wilujeng (2012:2-4)
menyatakan bahwa persiapan bagi mahasiswa S1
pendidikan IPA agar memiliki kompetensi integrated
science di LPTK Yogyakarta belum terlihat secara nyata,
berdasarkan hasil observasi pelaksanaan perkuliahan
IPA-1, IPA-2 dan IPA-3 masih belum membekali
mahasiswa pada integrasi IPA, karena penyajian
perkuliahan masih terpisah serta pedagogisnya juga
belum nampak. Mata kuliah praktikum IPA-1, praktikum
IPA-2 dan praktikum IPA-3 juga masih belum
menunjukkan adanya integrasi IPA, karena ketiga mata
kuliah praktikum tersebut hanya penggabungan saja dari
mata kuliah-mata kuliah praktikum fisika, biologi dan
kimia.

Universitas Negeri Malang, sebelum jurusan IPA
berdiri, mengambil langkah lain untuk menyiapkan SDM
yang mampu membelajarkan IPA terpadu. Jurusan
Biologi membekali mahasiswa dengan berbagai
matakuliah agar mahasiswa mampu membelajarkan

IPA.Strategi ini diambil dengan pertimbangan bahwa
bidang-bidang lain dalam subdisiplin IPA di SMP diikat
oleh bidang biologi.Secara implisit hal ini menunjukkan
bahwa, biologi merupakan subdisiplin sentral dalam
pembahasan IPA.Materi fisika dan kimia di IPA SMP
selalu dihubungkan dengan makhluk hidup dan
kehidupan manusia sehari-hari.Pertimbangan kedua,
pembekalan IPA bagi mahasiswa biologi merupakan
pengayaan kompetensi, jika di sekolah tempat mahasiswa
mengemban tugas tidak ada SDM IPA, sebagai guru
mereka tetap bisa mengajar IPA.

Mengamati kompetensi inti 3 untuk pengetahuan IPA
secara rasio, KD IPA non biologi yakni fisika dan kimia
pada kurikulum 2013, lebih banyak fisika.Hal penting
selanjutnya adalah bagaimana mengajarkan IPA terpadu
khusunya di perguruan tinggi yang bidang ilmunya
berbasis tunggal.Mahasiswa dalam hal ini harus dibekali
dengan bidang ilmu yang terkait dengan IPA. Relevan
dengan pernyataan tersebut Toto (2009) menyatakan hal
sebagai berikut: mahasiswa calon guru biologi yang
mengikuti perkuliahan fisika dasar, pada umumnya tidak
tertarik pada fisika. Mereka memandang fisika sebagai
matakuliah yang sulit. Toto juga mengutip Giancoli
(2005) bahwa: fisika dianggap subjek yang sulit. Namun,
kadang-kadang matematikalah sebagai sumber kesulitan
daripada fisika itu sendiri.Sekali pun bukan hasil riset
ilmiah, pendapat ini merupakan masukan dan bahan
pertimbangan untuk dicari solusi bagaimana agar
matematika tidak menjadi sumber kesulitan bagi
mahasiswa calon guru biologi dalam mempelajari fisika.

Sukardiyono (2011) dalam penelitiannya
mengungkapkan sebagai berikut: Hasil belajar fisika pada
Program Studi Pendidikan Biologi dan Program Studi
Pendidikan Kimia adalah rendah baik untuk pemahaman
versi “non kontekstual” maupun pemahaman versi
“kontekstual”. Rendahnya pemahaman konsep fisis, tidak
terlepas dari adanya kecenderungan pola pengajaran yang
bersifat abstrak dan kurang bermakna sehinggga
pembelajaran fisika menjadi kurang efektif.

Berdasarkan wawancara dan studi penjajagan yang
dilakukan pada mahasiswa calon guru biologi
menunjukkan mahasiswa calon guru biologi tidak
memahami mengapa mereka harus menempuh mata
kuliah fisika.Pada umumnya mereka tidak tertarik pada
mata kuliah fisika, sehingga kurang berminat
mempelajari dan memandang fisika sebagai mata kuliah
yang sulit (Toto, 2008:1).

Upaya untuk mengatasi masalah yang dialami guru
dengan latar belakang bidang tunggal khususnya guru
biologi yang harus mengajar IPA dan penyiapan guru
IPA bagi jurusan bidang tunggal adalah dengan
mengembangkan model pembelajaran untuk
meningkatkan kompetensi pedagogik IPA maupun
penguasaan konsep IPA terpadu khususnya konsep fisika.



1082

Model hipotetik yang dikembangkan adalah think
scaffolding share. Scaffolding merupakan dukungan
berjenjang yang diberikan kepada mahasiswa calon guru
dalam 2 bentuk.Scaffolding as instructional strategy
untuk melatih mahasiswa atau guru berupa instruksi
dalam pembelajaran dan modul atau worksheet yang
dapat menuntun mahasiswa atau guru yang
menghasilkan karya atau mencapai tujuan pembelajaran.
Scaffolding ascognitive apprenticeship untuk
memudahkan mahasiswa atau guru menguasai konten
materi di luar bidang spesialisnya berupa bantuan tutor.
Khususnya tutor di bidang fisika.
Tujuan UjiCoba

Makalah ini ditulis berdasarkan hasil ujicoba satu kali
pertemuan pada Desember 2014.Subyek uji coba adalah
mahasiswa semester 7 Pendidikan Biologi FMIPA UM.
Tujuan uji coba adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pendapat tutor tentang perangkat

yang akan diujicobakan
2. Untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap

komponen RPPdan PBM menggunakan model
hipotetik TSS

3. Untuk mengetahui aktivitas dan hasil belajar
menggunakan model hipotetik TSS

METODE
1. Focus Group Discussion untuk mengetahui

pendapat tutor tentang perangkat yang akan
diujicobakan

2. Angket respon terhadap KOMPONEN RPP dan
PBM kepada mahasiswa

3. Pretes dan postes materi yang diujicobakan

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pendapat tutor tentang perangkat yang akan

diujicobakan
a. Untuk materi fisika sebaiknya mengambil materi

dari sumber yang valid.
b. LKS harus diberi warna, terutama tentang langkah

pemaduan materi connected sehingga dapat
membantu mahasiswa secara optimal.

c. Sebaiknya LKM berupa petunjuk kerja yang jelas
jangan diberi deskripsi materi, deskripsi materi
sebaiknya dimasukkan dalam Buku Siswa.

d. Soal fisika di LKM jangan hanya mengubah angka.
Buat soal baru yang membuat mahasiswa aktif
berpikir.

e. Gambar pembiasan cahaya, sudut datang = sudut
bias pada LKM (hal.46), sebaiknya dihapus karena
membingungkan siswa.

f. Deskripsi rabun jauh dan dekat sebaiknya dihapus
karena seharusnya menjadi tugas bagi mahasiswa
untuk mendeskripkan apa itu rabun jauh dan rabun
dekat sesuai tujuan LKM.

g. Ada 2 soal yang salah yakni soal tentang hubungan
antara struktur mata dan proses melihat

Banyak perbaikan yang harus dilakukan berdasarkan
pendapat tutor.Berdasarkan masukan dosen setelah
melaporkan hasil uji coba, sebaiknya materi dan soal
fisika minta dibuat oleh yang mengerti di

bidangnya.Tujuan uji coba berkaitan dengan model
pembelajaran yang baik menurut Nieveen (2007:26-48).
Model pembelajaran yang baik harus memenuhi syarat-
syarat berikut: Validitas, kepraktisan dan keefektifan.

Validitas
Validitas model dapat diuji dengan menggunakan uji

validitas isi oleh para ahli yang mencerminkan rasional
teoritik. Selain itu juga harus memenuhi validitas
konstruk, yaitu apakah semua komponen dalam model
secara konsisten saling berkaitan.Belum dilakukan
dalam uji coba ini.

Kepraktisan
Kepraktisan suatu model pembelajaran merupakan

salah satu kriteria kualitas model ditinjau dari penilaian
pengamat berdasarkan pengamatannya selama
pembelajaran berlangsung. Kepraktisan mengacu pada
sejauh mana pengguna (atau ahli lain) memperimbangkan
intervensi yang dikembangkan dapat digunakan dan
disukai dalam kondisi normal (Nieveen, 2007:48). Model
pembelajaran yang dikembangkan dikatakan praktis jika
para ahli dan praktisi mengatakan tingkat
keterlaksanaannya termasuk kategori tinggi,
siswa/mahasiswa memberikan respon yang positif
(Akker, 1990:10 dalam Sunyono,
2014:66).Keterlaksanaan model dan pelaksanaan
pembelajaran dapat ditinjau dari keterlaksanaan sintak,
keterlaksanaan sistem sosial dan keterlaksanaan prinsip
reaksi.
2. Respon mahasiswa terhadap PBM menggunakan

model hipotetik TSS
Respon mahasiswa terhadap proses

pembelajaran  diperoleh melalui angket. Hasilnya
disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Respon Mahasiswa thd Komponen RPP
(Data dalam %)

Komponen Penilaian Pendapat
Baru Lama

1. Bahan Kajian yang dipelajari
– Model Connected 77 23

2. LKM 69 31
3. Buku Siswa (materi ajar) –

Cahaya, Mata dan Lensa 62 38

Merujuk pada Tabel 2.1 materi yang dianggap
baru oleh mahasiswa adalah materi tentang pemaduan
model connected. Selanjutnya hal yang relevan dengan
model connected diberi komentar suka oleh mahasiswa.
Pada uji coba kali ini, mahasiswa diberi materi
pembelajaran connected yang telah dialihbahasakan
menjadi bahasa Indonesia dan diberi pengayaan dari
jurnal. Hal ini yang membuat mahasiswa merasa
memperoleh pengetahuan baru. Namun ditinjau dari
factor lain seperti kemenarikan buku, kemudahan untuk
dimengerti, masih jauh dari praktis. Banyak hal yang
perlu dibenahi.
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Tabel 2.2 Respon Mahasiswa thd Bahan
Pembelajaran (Data dalam %)

Komponen Penilaian Ya Tidak
1. Bahasanya mudah dimengerti 62 38
2. Penampilan buku menarik 54 46
3. Isi buku menarik 77 23

Suasana kelas ketika pembelajaran berlangsung sesuai
dengan model TSS pada Tabel 2.3 diberi komentar suka
oleh mahasiswa. Mahasiswa merasa terbantu oleh
kehadiran tutor fisika yang membimbing mereka dalam
memadukan konsep biologi dan fisika.

Tabel 2.3 Respon Mahasiswa thd PBM (Data dalam
%)

Komponen Penilaian Pendapat
Suka TS

1. Bahan Kajian yang dipelajari
– Model Connected 100 -

2. LKM 77 23
3. Buku Siswa (materi ajar) –

Cahaya, Mata dan Lensa 85 15

4. Suasana kelas 100 -

Keefektifan
Keefektifan model pembelajaran sangat terkait

dengan pencapaian tujuan pembelajaran.Menurut Eggen
dan Kauchak (2011) bahwa model pembelajaran
dikatakan efektif bila peserta didik dilibatkan secara aktif
dalam mengorganisasi dan menemukan hubungan
berdasarkan informasi-informasi yang diberikan.Siswa
tidak pasif dalam menerima pengetahuan dari guru/dosen.
Keefektifan diukur melalui tes dan kemudahan orang lain
menggunakannya (Nieveen, 2007:48). Indicator
keefektifan meliputi:
1) Pencapaian ketuntasan belajar siswa/mahasiswa

(klasikal)
2) Pencapaian kemampuan guru/dosen dalam mengelola

pembelajaran
3) Aktivitas siswa/mahasiswa dalam pembelajaran

3. Hasil belajar
Hasil belajar materi cahaya, mata dan lensa diambil

menggunakan pretes – postes.Hasil disajikan dalam rata-
rata kelas. Rata-rata pretes = 33,23 dan rata-rata postes =
51,54. Peningkatan sebesar = 18.31. Hasil tes kognitif
masih sangat mengecewakan.Jauh dari level tuntas. Jika
di perguruan tinggi tuntas atau nilai minimal adalah C
dengan range nilai = 55 – 59.

Hasil belajar afektif dalam pembelajaran yang
meliputi rata-rata 3 pengamatan dalam sikap mahasiswa
yakni: antusias dalam mengikuti pembelajaran, aktivitas
kerja dalam kelompok dan tanggung jawab dalam
mengerjakan tugas mencapai hasil yang baik yakni 78.21.

Jika hasil belajar dianggap sebagai sebagai hasil skor
dari kognitif, afektif dan psikomotor maka belum dapat

disimpulkan apakah model yang diujicobakan efektif
karena hanya memberi informasi domain kognitif dan
afektif.

Kegagalan dalam hal hasil belajar diakibatkan oleh
tidak terlaksananya scaffolding oleh dosen. Factor lain
yang krusial adalah belum terbangun saling memahami -
belum ada chemistry dengan tutor, nervous karena model
hipotetik ini merupakan cara baru dalam membelajarkan
mahasiswa dalam mata kuliah Pengembangan Kurikulum
IPA SMP.

Ujicoba memang dalam taraf melihat bagaimana
penerapan di lapangan.Lebih khusus lagi mengatasi
berbagai hambatan yang muncul agar dapat dipakai
memperbaiki model yang sedang diuji coba.Hambatan
lain yang ditemukan selama pelaksanaan uji coba; belum
akrab dengan model yang diciptakan sendiri oleh peneliti
terutama membiasakan perilaku yang dirancang dalam
sistem reaksi model TSS.

KESIMPULAN
1. Berdasarkan pendapat tutor; ditemukan 7 poin

perbaikan pada perangkat yang diujicobakan.
2. Hasil uji coba: respon mahasiswa; materi yang

dianggap baru oleh mahasiswa adalah materi tentang
pemaduan model connected. Model connected diberi
komentar suka oleh mahasiswa. Namun ditinjau dari
factor lain seperti kemenarikan buku, kemudahan
untuk dimengerti, masih jauh dari praktis. Suasana
kelas ketika pembelajaran berlangsung sesuai dengan
model TSS pada diberi komentar suka oleh
mahasiswa.

3. Rata-rata pretes = 33,23 dan rata-rata postes = 51,54.
Peningkatan sebesar = 18.31. rata-rata hasil belajar
afektif = 78.21.

Saran
1. Bekerja sama lebih baik dan lebih saling mengerti

bersama tutor. Menyelenggarakan pembelajaran lebih
nyaman, menyenangkan dan memberikan scaffolding
dengan baik demi tercapainya tujuan pembelajaran.

2. Memberi waktu lebih banyak kepada mahasiswa untuk
membaca sehingga dapat melaksanakan tahap think
lebih baik.

3. Diharapkan dengan waktu untuk membaca yang lebih
lama, mahasiswa dapat memberi masukan lebih
banyak dalam hal kemudahan materi untuk dipahami.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  model pembelajaran kooperatif tipe STAD
terhadap hasil belajar kognitif dan keterampilan sosial siswa di kelas VII SMP Negeri 1 Buer.
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen dengan desain posttest-only control grup
design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Buer yang berjumlah 4
kelas. Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan metode claster random sampling sampling,
dimana kelas VIIB sebagai kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD, kelas VII A sebagai kelas kontrol diberi perlakuan dengan
menggunakan pembelajaran konvensional (teacher center). Instrumen dalam penelitian ini adalah
lembar observasi, tes hasil belajar kognitif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi
dan tes. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata post-test kelas eksperimen 60,80 dan persentase
ketuntasan klasikal sebesar 12,90%, sedangkan kelas kontrol nilai rata-rata post-test sebesar 55,16
dan ketuntasan klasikal sebesar 3,23%. Beradasarkan teknik analisis data diperoleh Thitung > Ttabel
(16,71 > 2,55) pada taraf signifikasn 5%, sehingga Ho ditolak. Sedangkan untuk keterampilan sosial
diperoleh hasil bahwa keterampilan sosial kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol yaitu
Thitung <  Ttabel (16,20 >2,55), sehingga Ho ditolak. Jadi penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Student Team Achiavement Division (STAD) berpengaruh terhadap hasil belajar
kognitif dan keterampilan sosial siswa di kelas VII SMP negeri 1 Buer.

Kata kunci: Model pembelajaran kooperatif tipe STAD, hasil belajar kognitif, Keterampilan sosial.

PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 bertujuan untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar mampu
berpikir reflektif untuk menyelesaikan masalah sosial di
masyarakat (Kunandar, 2013:33). Salah satu komponen
kemampuan berpikir reflektif adalah kemampuan
berpikir kritis, seperti yang terdapat pada Kurikulum
2013 yaitu perilaku ilmiah dalam Kompetensi Dasar
(KD) 2.1. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah
satu kemampuan berpikir tingkat tinggi dimana
kemampuan berpikir kritis mengajak siswa menjadi
pelajar yang aktif karena siswa dituntut melakukan
kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, memecahkan
masalah secara kreatif, dan berpikir logis (Conklin,
2012:21). Menurut Angelo (1995:6) berpikir kritis
adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan berpikir yang
tinggi, yang meliputi kegiatan menganalisis,

mensintesis, mengenal permasalahan dan
pemecahannya, menginferensi dan mengevaluasi.

Dalam Standar Proses Kurikulum 2013
dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan
pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan,  menantang dan memotifasi peserta
didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik
serta psikologis peserta didik.Pembelajaran diarahkan
untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari
berbagai sumber (observasi), mampu merumuskan
masalah (menanya) bukan hanya menyelesaikan
masalah. Di samping itu pembelajaran diarahkan untuk
melatih peserta didik  berpikir analitis (pengambilan
keputusan) bukan hanya berpikir mekanitis (rutin) serta
mampu bekerjasama dan kolaborasi dalam
menyelesaikan masalah. Sehingga pada proses
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pembelajaran tidak hanya mengutamakan hasil (produk)
saja, tetapi proses juga sangat penting dalam
membangun pengetahuan siswa. Karena menurut BSNP
(2006) mengajarkan sains tidak hanya ditinjau dari
mengajarkan produk/fakta, konsep dan teori saja.
Mengajarkan sains juga harus mengajarkan proses
ilmiah.

Komponen sikap ilmiah yang perlu
ditumbuhkan antara lain adalah tanggung jawab, rasa
ingin tahu, jujur, terbuka, objektif, kreatif, toleransi,
kecermatan bekerja, percaya diri, konsep diri positif,
mengenal hubungan antara masyarakat dan IPA,
perhatian terhadap sesama makhluk hidup, menyadari
bahwa kemajuan ilmiah diperoleh melalui usaha
bersama dan menginterpretasikan gejala alam dari sudut
prinsip-prinsip ilmiah. Dengan kata lain, pendidikan
IPA juga bertujuan mengembangkan kepribadian siswa.

Implikasi-implikasi teori Piaget terhadap
pembelajaran sains termasuk fisika, menurut Sund &
Trowbridge (1973: 55) adalah bahwa guru harus
memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada
siswa untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Mereka
dapat melakukan hal ini dengan jalan terlibat secara
langsung dalam berbagai kegiatan seperti diskusi kelas,
pemecahan soal-soal, maupun bereksperimen. Dengan
kata lain, siswa jangan hanya dijadikan objek yang pasif
dengan beban hafalan berbagai macam konsep dan
rumus-rumus fisika. Selanjutnya, fisika harus dijadikan
mata pelajaran yang menarik sekaligus bermanfaat bagi
siswa.

Hakikat pembelajaran IPA terdiri atas tiga
komponen yaitu produk, proses, dan sikap ilmiah.
Tujuan pembelajaran IPA adalah siswa memiliki tiga
kemampuan dasar, yaitu (1) kemampuan untuk
mengetahui apa yang diamati, (2) kemampuan untuk
memprediksi apa yang belum terjadi, dan kemampuan
untuk menguji tindak lanjut dari eksperimen, (3)
dikembangkannya sikap ilmiah. Oleh karena itu, dalam
pembelajaran IPA menekankan pada pengalaman
langsung untuk mengembangkan kompetensi agar
peserta didik mampu memahamai alam sekitar melalui
ketrampilan penyelidikan (inquiry skill) khususnya
untuk meningkatkan keterampilan proses, psikomotorik
dan ketrampilan berpikir kritis.

Dengan melibatkan peserta didik  secara langsung
dalam proses pembelajaran diharapkan siswa akan
terlatih dalam melakukan kegiatan mengobservasi,
merumuskan masalah, memprediksi, mengasosiasi dan
menyajikan data pengamatan. Untuk melihat bahwa
peserta didik telah memiliki ketrampilan berpikir kritis,
dapat digunakan kata kerja operasional pada ranah
kognitif  Benjamin S.Bloom yang telah direvisi. Kata
kerja operasional yang mengindikasikan peserta didik
telah memiliki ketrampilan berpikir kritis adalah pada
ranah kognitif  C4 (memisahkan, menerima,

menghubungkan, memilih, mempertentangkan, membuat
diagram/skema dan menunjukkan hubungan antara), C5
(menyimpulkan, membuat keputusan) dan C6
(merancang, mengkreasi).

Berdasarkan studi literature yang dilakukan oleh
peneliti masih banyak siswa yang ketrampilan berpikir
kritisnya masih rendah. Menurut Sudibyo,dkk (2013:2)
indikator  rendahnya ketrampilan berpikir kritis dapat
dilihat dari kecenderungan siswa memilih soal pilihan
ganda daripada soal essay , tidak dapat mendeskripsikan
data dari tabel dan grafik, tidak dapat menyajikan data
dalam bentuk grafik yang saling berhubungan, tidak
dapat mengidentifikasi variabel-variabel percobaan,
tidak dapat merumuskan rumusan masalah dan hipotesis
pada percobaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Ria Ulumi (2013) bahwa dari angket yang
dibagikan pada 26 siswa di salah satu SMP di Waru
diperoleh informasi bahwa 79% siswa tidak dapat
membuat hipotesis, 54% tidak dapat mendeskripsikan
data dan 96% tidak dapat mengidentifikasi variabel.

Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan
Kompetensi Inti 2 (KD 2.1) pada Kurikulum 2013 yang
menuntut kompetensi siswa untuk memiliki ketrampilan
berpikir kritis. Ketercapaian kompetensi atau tujuan
belajar  sangat dipengaruhi oleh guru. Untuk
membangun kompetensi pada aspek ketrampilan
berpikir kritis tersebut (sehingga siswa memiliki critical
thinking skills) dipandang perlu adanya bimbingan dan
pancingan dari guru. Penggunaan guided inquiry dirasa
tepat untuk maksud ini. Latihan berpikir kritis dan
kreatif, latihan mengembangkan keingintahuan
(curiosity), berpikir analitis dan juga latihan
menggunakan indera serta alat-alat lain, sangat
diperlukan untuk mendukung tercapainya kompetensi
yang diharapakan tersebut. Menurut Kuhlthau & Todd
(2007), penggunaan guided inquiry dalam pembelajaran
sains sangat tepat. Dengan strategi ini, siswa dibimbing
oleh guru dalam membangun pengetahuan dan
pemahaman mengenai objek dan persoalan sains.
Termasuk proses-proses sains terkait, dan secara
perlahan guru membekali mereka untuk mampu
melakukan belajar mandiri (termasuk melakukan
investigasi secara mandiri).

Dasar empiris, mengenai efektivitas guided
inquiry bagi peningkatan ketrampilan berpikir kritis,
pemahaman konsep siswa, kemampuan afektif, dan
psikomotorik siswa, telah diberikan oleh banyak
peneliti, antara lain Rahmanto Dwi S (2012)
menunjukkan peningkatan ketrampilan berpikir kritis
yang signifikan dari tiga kali siklus penelitian. Dengan
demikian semakin memperkuat keyakinan bahwa
implementasi guided inquiry dalam pembelajaran fisika
akan mampu meningkatkan ketrampilan berpikir kritis
siswa SMK.
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Kurikulum 2013 telah mulai dilaksanakan secara
luas di sekolah-sekolah sejak tahu ajaran 2013/2014,
temasuk di SMA. Untuk SMP-MTs dan SMA-MA
sederajat, implementasi ini di mulai dari kelas 1 (kelas
VII SMP-MTs dan kelas X SMA-MA sederajat), dan
kelas-kelas laiannya dilakukan secara bertahap pada
tahun-tahun berikutnya.

Sebagai sekolah sasaran Kurikulum 2013, SMK,
telah mulai mengimplementasikan Kurikulum 2013 ini
sejak 2013/2014. Sebagian besar guru juga telah
mendapatkan pelatihan implementasi Kurikulum 2013
sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Dengan
demikian, saat ini semua guru di SMK telah mempunyai
pengalaman untuk mengimplementasikan Kurikulum
2013 untuk mata pelajaran yang mereka ampu. Di pihak
lain, semua siswa seharusnya telah memiliki
kemampuan yang relevan dengan kompetensi yang
diharapkan. Para siswa juga telah mencoba dan
melakukan berbagai pengalaman belajar menuju
pencapaian kompetensi-kompetensi ini.

Hasil observasi dan monitoring terakhir di
beberapa kelas di sekolah ini menunjukkan hasil yang
menarik untuk dicermati. Sampai dengan kelas XI,
ketrampilanberpikir kritis siswa SMK masih jauh dari
harapan. Hampir seluruh siswa belum mampu
menerapkan aspek ketrampilan berpikir kritis dalam
pembelajaran fisika. Sebagian besar siswa belum
mampu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan
masalah, merumuskan hipotesis, dan juga membuat
hubungan antara tabel pengamatan dengan grafik hasil
pengamatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
berasumsi bahwa masalah-masalah yang menyebabkan
rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa pada
pembelajaran fisika adalah kurang tepatnya guru dalam
memilih strategi pembelajaran, yaitu cara-cara yang
digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai
tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN
Pembelajaran Fisika

Fisika merupakan bidang ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara
sistematis sehingga Fisika bukan hanya penguasaan
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan Fisika
di sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa
untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar.
Pendidikan Fisika  menekankan pada pemberian
pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan
memahami alam sekitar secara ilmiah (Depdiknas,
2006).

Pendidikan Fisika  diarahkan untuk “mencari
tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu siswa
untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
tentang alam sekitar. Oleh karena itu, pendekatan yang
diterapkan dalam menyajikan pembelajaran Fisika
adalah memadukan antara pengalaman proses Fisika
dan pemahaman produk serta teknologi Fisika dalam
bentuk pengalaman langsung yang berdampak pada
sikap siswa yang mempelajari Fisika

Dengan demikian, hakikat pembelajaran Fisika
terdiri atas tiga komponen yaitu produk, proses, dan
sikap ilmiah. Tujuan pembelajaran Fisika adalah siswa
memiliki tiga kemampuan dasar, yaitu (1) kemampuan
untuk mengetahui apa yang diamati, (2) kemampuan
untuk memprediksi apa yang belum terjadi, dan
kemampuan untuk menguji tindak lanjut dari
eksperimen, (3) dikembangkannya sikap ilmiah. Oleh
karena itu, dalam pembelajaran Fisika menekankan
pada pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar peserta didik mampu memahamai alam
sekitar melalui ketrampilan penyelidikan (inquiry skill)
khususnya untuk meningkatkan keterampilan proses
psikomotorik dan ketrampilan berpikir kritis.

Berpikir Kritis
Menurut Amri (2010:62) berpikir kritis

merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi.
Sedangkan menurut Johnson (2010:183) berpikir kritis
merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang
digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan
masalah, mengambil keputusan, membujuk,
menganalisis, asumsi dan melakukan penelitian ilmiah.
Menurut Ennis(1996) berfikir kritis adalah sebuah proses
yang dalam dengan mengungkapkan tujuan yang
dilengkapi alas an yang tegas tentang suatu kepercayaan
dan kegiatan yang telah dilakukan. Pada dasarnya
keterampilan berfikir kritis menurut Ennis (1996)
dikembangkan menjadi indikator-indikator keterampilan
berfikir kritis yang terdiri dari lima kelompok besar,
yaitu : (i) memberikan penjelasan sederhana (elementary
clarification), (ii) membangun keterampilan dasar (basic
support), (iii) menyimpulkan (interference), (iv)
memberikan penjelasaan lebih lanjut (advanced
clarification), (v) mengatur strategi dan taktik (strategy
and tactic). McPeck (1990) mengatakan bahwa kerja
utama berfikir kritis adalah pemecahan masalah dalam
menemukan konteks. Kurfiss percaya bahwa berfikir
kritis merupakan bentuk pemecahan masalah, tetapi
perbedaan utamanya adalah berfikir kritis melibatkan
penalaran open-ended atau ill structured masalah,
sementara pemecahan masalah biasanya lebih dangkal
kajiannya. Lebih lanjut Kurfiss berpandangan bahwa
berfikir kritis lebih dari analisis argument. Dia
menekankan bahwa “menemukan konteks” sebagai
representasi penemuan dan kreatif, sedangkan fase
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berfikir kritis representasi dari “menjustifikasi
konteks”(Garrison, D.R., 1991, p.291) Kelly, et al.
(2001) mengidentifikasi tujuh kata kunci berfikir kritis,
yaitu (i) identifikasi masalah, (ii) menetapkan dengan
jelas mengenai isu, (iii) mencari alternative pemecahan
masalah, (iv) mengidentifikasi konteks, (v) menunjukkan
fakta identifikasi dan evaluasi, (vi) membuat asumsi
dasar sebagai implisit, (vii) assessment implikasi dan
potensi kesimpulan. Borich (2006) menggemukakan
bahwa berfikir kritis menekankan pada proses mental
atau strategi siswa menggunakan analisis dan evaluasi,
pilihan, dan konsep. Burden dan Byrd (2007)
mengkategorikan berfikir kritis sebagai aktifitas berfikir
tingkat tinggi yang memerlukan keterampilan kognitif
Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, dapat
disimpulkan bahwa berpikir kritis merupakan proses
berpikir reflektif yang membutuhkan kecermatan dalam
mengambil keputusan melalui serangkaian prosedural
untuk menganalisis, menguji, dan mengevaluasi bukti
serta dilakukan secara sadar.

Rochmad (2013) berpendapat bahwa pada
Kategori berfikir kritis siswa dapat menguji, merelasikan
dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah,
berfikir dengan memfokuskan pada bagian-bagian dari
suatu situasi masalah, mengumpulkan dan
mengorganisasi informasi, memvalidasi dan
menganalisis informasi, mengingat dan mengaitkan
informasi yang dipelajari sebelumnya, menentukan alas
an dari jawaban, menggambarkan simpulan yang valid,
dan menganalisis dan merefleksikan sifat.

Winn (Rochmad, 2013) menyakini bahwa :
“Guru-guru seharusnya mengantarkan siswa kea rah
berfikir kritis, jika tidak masyarakat akan menderita
dalam kurun waktu yang lama disebabkan pembelajaran
yang memuat berfikir kritis. “Noddings (Rochmad,
2013) menyatakan bahwa banyak siswa kurang kritis.
Sebagai guru dia melihat bahwa ketika para siswa
dihadapkan pada soal yang memuat berfikir kritis, atau
memecahkan masalah (misalnya soal cerita); mereka
sering melewati atau tidak mengerjakannya. Demikian
pula Rapps, Riegel, dan Glaicer (Rochmad, 2013)
berpendapat : banyak siswa jarang menggunakan
keterampilan berfikir kritis jika soal memerlukan
pemikiran yang lebih hati-hati. Jadi, dengan
menggunakan kurikulum fisika apapun, tak terkecuali
penerapan dalam Kurikulum 2013, diperlukan guru-guru
fisika professional yang mampu membelajarkan siswa
berfikir kritis

Indikator ketrampilan berpikir kritis yang harus
dimiliki siswa adalah: (1) Ketrampilan menganalisis
yaitu suatu ketrampilan menguraikan sebuah struktur ke
dalam komponen-komponen agar mengetahui
pengorganisasian struktur tersebut. Dalam ketrampilan
tersebut tujuan pokoknya adalah memahami sebuah
konsep global dengan cara menguraikan ata  merinci

globalitas tersebut ke dalam bagian-bagian yang lebih
kecil dan terperinci; (2) Ketrampilan mensintesis
merupakan ketrampilan yang berlawanan dengan
ketrampilan menganalisis. Ketrampilan menganalisis
adalah ketrampilan menghubungkan bagian-bagian
menjadi sebuah bentukan atau susunan yang baru; (3)
Ketrampilan mengenal dan memecahkan masalah,
ketrampilan ini merupakan ketrampilan aplikatif konsep
kepada beberapa pengertian baru. Ketrampilan ini
menuntut siswa untuk memahami bacaan dengan kritis,
sehingga setelah kegiatan membaca selesai siswa mampu
menangkap beberapa pikiran poko bacaan, sehingga
mampu mempola sebuah konsep. Ketrampialn ini
bertujuan agar siswa mampu memahami dan
menerapkan konsep-konsep ke dalam permasalahan atau
ruang lingkup baru; (4) Ketrampilan menyimpulkan
ialah kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan
pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya
hingga dapat beranjak mencapai pengertian/pengetahuan
(kebenaran) yang baru lainnya; (5) Ketrampilan
mengevaluasi adalah ketrampilan yang menuntut
pemikiran matang dalam menntukan nilai sesuatu
dengan berbagai kriteria yang ada. Ketrampilan menilai
menghendaki siswa agar memberikan penilaian tentang
nilai yang diukur dengan menggunakan standar tertentu.

Inquiry
Inquiry berasal dari kata to inquire yang berarti

ikut serta, atau terlibat, dalam mengajukan pertanyaan-
pertanyaan, mencari informasi, dan melakukan
penyelidikan. Model pembelajaran ini dipelopori oleh
Donal Oliver dan James P. Shaver ini didasarkan atas
pemahaman masyarakat dimana setiap orang berbeda
pandangan dengan prioritas satu sama lain, dan nilai-
nilai sosialnya saling berkonfrontasi satu sama lain.
Memecahkan masalah kompleks dan controversial di
dalam konteks aturan social yang produktif
membutuhkan warga negara yang mampu berbicara satu
sama lain dan bernegosiasi tentang keberbedaan
tersebut. Menurut Amri (2010:85) inqury berasal dari
bahas inggris inquiry yang dapat diartikan sebagai
proses bertanya dan mencari jawaban terhadap
pertanyaan ilmiah yang diajukan. Sedangkan menurut
Julianto (2011:87) pembelajaran inquiry merupakan
kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara
maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan
menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa)
secara sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka
dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh
percaya diri. Jadi model pembelajaran inquiry adalah
suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan
informasi dengan melakukan observasi aau eksperimen
untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah
terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan
menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis.
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Langkah-langkah pembelajaran inquiry adalah
(1) Langkah orientasi yaitu langkah untuk membina
suasana atau iklim pembelajaran yang responsif. Pada
langkah ini guru mengkondisikan agar siswa siap
melaksanakan proses pembelajaran. Langkah orientasi
merupakan langkah yang sangat penting; (2)
Merumuskan masalah merupakan langkah membawa
siswa pada suatu persoalan yang mengandung teka-teki.
Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang
menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-teki
itu; (3) Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu
permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban
sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya; (4)
Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring
informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis
yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry,
mengumpulkan data merupakan proses mental yang
sangat penting dalam pengembangan intelektual. Proses
pengumpulan data bukan hanya memerlukan motivasi
yang kuat dalam belajar, akan tetapi juga membutuhkan
ketekunan dan kemampuan menggunakan potensi
berpikirnya; (5) Menguji hipotesis adalah proses
menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai
data atau informasi yang diperoleh berdasarkan
pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji
hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan
berpikir rasional; (6) Merumuskan kesimpulan adalah
proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh
berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Merumuskan
kesimpulan merupakan gong-nya dalam proses
pembelajaran.

Menurut Soeparman (2013:22) Melibatkan siswa
di dalam kegiatan inkuaieri merupakan salah satu cara
yang efektif untuk membantu mereka mengembangkan
keterampilan berfikir tingkat tinggi dan berfikir kritis.
Tujuan dari inkuiri sendiri adalah untuk
mengembangkan keterampilan berfikir tinggi dan kritis.
Sedangkan proses pembelajaran kurikulum 2013
menggunakan lima pengalaman belajar pokok yaitu : (i)
mengamati, (ii) menanya, (iii) mengumpulkan
informasi, (iv) mengasosiasi, dan (v)
mengkomunikasikan. Sehingga akan sesuai jika
menggukanan model inquiry terbimbing

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan proses
pembelajaran fisika di SMK sesuai dengan kurikulum
2013 dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri
terbimbing maka guru hendaknya bertindak sebagai
fasilitator, motivator dan mediator, sehingga siswa dapat
menumbuhkan keterampilan berfikir tingkat tinggi dan
kritis. Selain itu, siswa juga dapat berfikir kritis dalam

menanggapi berbagai permasalahan fisika yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

Siswa di dalam kegiatan inquiry terbimbing
merupakan salah satu cara yang efektif untuk membantu
mereka mengembangkan keterampilan berfikir tingkat
tinggi dan berfikir kritis yang sesuai dengan lima
pengalaman belajar pokok yang sesuai dengan
kurikulum 2013.

Dalam pembelajaran fisika guru disekolah
seyogyanya berupaya membiasakan berinteraksi dengan
siswa untuk meningkatkan keterampilan  berfikir kritis
dan tumbuh pada diri siswa karakter kritis.

Sebagai saran, kepada para mahasiswa calon
guru dan guru fisika dalam belajar seyogyanya
memperhatikan dan membangun keterampilan berfikir
kritis agar menjadi guru-guru professional. Gunakanlah
pertanyaan tingkat tinggi untuk membangun
keterampilan berfikir kritis siswa dalam memecahkan
masalah secara terbimbing. Karena berfikir kritis
melatihkan keterampilan pada ranah kognitif yaitu C4,
C5 dan C6 pada Taksonomi Bloom. Disamping itu,
penelitian berkaitan dengan berfikir kritis dalam
pembelajaran fisika terbuka lebar bagi guru dan
mahasiswa.
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Abstrak

Tujuan utama dari model konseptual scaffolding berbantuan analogi adalah mengintensifkan
scaffolding bagi guru, membimbing siswa untuk menjadi tutor pada teman sebaya, serta menjadi
pelajar yang mandiri, Model ini berpusat pada siswa dimana siswa bekerja secara kelompok. Guru
harus mempertimbangkan bagaimana siswa - siswa tertentu dalam bekerja kelompok akan merespons
dengan cara yang berbeda dengan berbagai tipe ada yang ingin berbicara terus sementara yang lain
enggan berbicara, disini peran guru senantiasa mengintefsikan scaffolding, mendorong partisipasi
dari sebanyak mungkin siswa untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan dan ide-ide yang akan
membangkitkan ketertarikan beragam kelompok siswa. segera memberi respon balikan ketika siswa
mengajukan pertanyaan. Model scaffolding berbantuan analogi bertujuan melatih kemampuan
berpikir siswa menggunakan kemampuan berpikir SOLO taksonomi  yang berguna untuk
mengetahui/mengukur kualitas respon siswa terhadap masalah berdasar pada kompleksitas
pemahaman atau jawaban siswa terhadap masalah yang diberikan melalui lima kategori yakni
prestruktural, unistruktural, multistruktural, relational dan extended abstract.  Model konseptual ini
langkah-langkah pembelajarannya disesuaikan dengan kurikulum 2013 dimana dalam model ini
siswa aktif mengumpulkan informasi melalui mengamati, menanya, mencoba, menalar, menuntun
siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu.

Kata Kunci: Scaffolding berbantuan Analogi, Kemampuan Berpikir

PENDAHULUAN
Tujuan pembelajaran IPA termasuk biologi antara

lain a) memberikan pemahaman tentang berbagai
macam gejala alam, prinsip dan konsep IPA, serta
keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi, dan
masyarakat. b) memberikan pengalaman kepada siswa
dalam merencanakan dan melakukan kerja ilmiah untuk
membentuk sikap ilmiah. c) meningkatkan kesadaran
untuk memelihara dan melestarikan lingkungan serta
sumber daya alam. d) memberikan bekal pengetahuan
dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
selanjutnya (Direktorat Tenaga Kependidikan 2008; 22-
23). Disimpulkan bahwa IPA menekankan pada
pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi peserta didik dan diarahkan untuk “mencari
tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu peserta
didik untuk dapat belajar mandiri. Selain itu untuk
menjadikan pebelajar yang mandiri peserta didik harus

dibiasakan membangun sendiri pemahamannya, perlu
mengamati model yang dapat membangkitkan perilaku
serupa pada orang lain dan menyampaikan pola perilaku
yang baru (Bandura, dikutip oleh Woolfolk, 2009) serta
memerlukan bimbingan yang terarah dan terstruktur
(Vygotsky, dikutip oleh Nur, 2008: 14). Pandangan
konstruktivisme, strategi memperoleh lebih diutamakan
dibandingkan seberapa banyak peserta didik
memperoleh dan mengingat pengetahuan.(Sagala,
2007:88). Konstruktivis menganjurkan bahwa peserta
didik adalah pembelajar aktif yang berusaha untuk
membangun makna dan pemahaman sampai pada situasi
baru berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka,
baik formal maupun informal (Maharaj 2011:8, dan
Slavin, 2009:6). Saat ini masih banyak dijumpai
pembelajaran di perguruan tinggi yang lebih
menekankan kepada transformasi pengetahuan daripada
mentransformasikan keterampilan yang dibutuhkan
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mahasiswa dalam belajar, sehingga mahasiswa kurang
kreatif dan belajar menjadi tidak bermakna. (Nurhayati,
2011:46). Untuk menjadikan pengetahuan bermakna,
peserta didik harus menerapkan ide sendiri guna
meningkatkan pemahaman belajar dan pengajaran.
Untuk itu diperlukan bimbingan/ scaffolding yaitu
pembimbingan yang bertolak dari kemampuan aktual
peserta didik agar dapat mencapai kemampuan
potensialnya dengan diberi bimbingan bertahap
(Lipscomb, Swanson dan West, 2004). Scaffolding
termasuk pemberian bantuan kepada peserta didik yang
lebih terstruktur pada awal pelajaran dan secara
bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar peserta
didik untuk bekerja atas arahan diri mereka sendiri
(Palincsar, 1986; Rosenshine & Meister, 1992, 1994
dalam (Slavin, 2009:14).  Kelebihan scaffolding adalah
melibatkan peserta didik secara aktif melalui dorongan
pendidik untuk mengkonstruk pengetahuan baru
berdasarkan pengetahuan sebelumnya. Selain itu
scaffolding dapat memotivasi peserta didik untuk belajar
terus serta menurunkan tingkat frustrasi mereka. Hal ini
senada dengan yang dikemukakan (Stuyf 2002) salah
satu bentuk scaffolding dapat mengurangi (reduce)
frustration and risk.

Proses konstruksi pengetahuan dan keterampilan ini
mudah terjadi ketika mahasiswa diberi kesempatan
belajar bermakna yang memungkinkan mahasiswa dapat
menghubungkan materi baru dengan apa yang mereka
miliki untuk membangun pemahaman belajar
mahasiswa (Maharaj,  2011:8, dan Slavin, 2009:6).
Pendidik dalam mengajarkan suatu materi untuk
memperdalam pemahaman diperlukan suatu link salah
satunya berupa analogi yang menghubungkan apa yang
akan dipelajari dengan apa yang sudah diketahui.
Gentner (1983) mendefinisikan analogi sebagai suatu
pemetaan pengetahuan dari satu domain (dasar) ke
domain lain (target) yang memperlihatkan suatu sistem
hubungan, yakni apa yang dimiliki oleh domain dasar
juga dimiliki oleh domain target. Macam dan jenis
tingkatan analogi menurut Orgill dan Bodner, (2006)
yang dikutip Spezzini, (2010:3) dapat diklasifikasikan
berdasarkan hubungan, presentasi, dan tingkat
pengayaaan.

Penggunaan analogi adalah salah satu strategi yang
menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang dikenal
dengan sesuatu yang akan dipelajari melalui penciptaan
hubungan yang bermakna antara keduanya, sebuah
analogi terdiri dari dua komponen: analog dan target
(Spezzini, 2010:3). Dalam menjelaskan konsep ilmiah,
dengan menggunakan analogi secara efektif, pendidik
harus secara eksplisit mengidentifikasi kedua persamaan
dan perbedaan antara analog dan konsep target
(Harrison dan Treagust 1993). Jika seorang pendidik
hanya mengatakan bahwa "sel adalah seperti sebuah
pabrik", mahasiswa tidak dapat memahami bagaimana

dua konsep serupa dan bagaimana dua konsep yang
berbeda. Akibatnya, mahasiswa dapat membuat
kesimpulan yang salah berdasarkan analogi (Glynn
1995). Hal ini terutama berlaku untuk analogi yang
tidak melibatkan alat bantu visual (Orgill dan Bordner
2003).

Peserta didik tidak dianggap sebagai saintis yang
mencoba penyelesaian, akan tetapi aktif belajar
dibimbing oleh orang yang lebih pakar, memfasilitasi
dengan menghubungkan apa yang akan dipelajari
dengan apa yang sudah diketahui untuk mengatasi
kesulitan belajar, dan melatih kemampuan berpikir
mahasiswa. Tugas pendidik adalah memfasilitasi proses
tersebut melalui pengalaman bermakna, memberi
kesempatan pada mahasiswa menemukan dan
menerapkan ide sendiri, dan menerapakan strategi
mereka sendiri dalam belajar. Strategi yang
dikembangkan seharusnya juga mampu membekali
mahasiswa dengan kemampuan berpikir. Biggs dan
Collins  (1982) dalam Biggs dan Tang (2011)
mengkategorikan kemampuan berpikir ke dalam lima
kategori yang dikenal dengan taksonomi SOLO
(Structure of the Observed Learning Outcome).
Pentingnya kemampuan berpikir SOLO taksonomi yaitu
membantu usaha dalam menggambarkan tingkat
kompleksitas pemahaman mahasiswa tentang subjek,
melalui lima kategori yakni prestruktural, unistruktural,
multistruktural, relational dan extended abstract
(Kuswana, 2012:98). Tahapan dalam SOLO taksonomi
sangat penting, saling terkait, masing-masing tahapan
diulang secara harfiah yang diikuti oleh penjelasan
secara rinci. SOLO taksonomi sangat berguna dalam
mempertegas tingkat pemahaman yang diharapkan
dapat dicapai mahasiswa ketika pendidik mengajarkan
suatu materi, misalnya untuk meningkatkan
pengetahuan (kuantitatif: unistruktural menjadi
multistruktural); dan untuk memperdalam pemahaman
(kualitatif: relasional, kemudian extended abstract).
Selama ini pendidik berpikir bahwa telah melakukan
semua hal yang benar, pendidik perlu menggunakan
refleksi transformatif untuk menemukan resolusi baru
bagi masalahnya. Respon extended abstract pada
pendekatan pembelajaran akan menjadi respon
'terobosan', memberikan perspektif yang mengubah apa
yang kita pikirkan tentang respon tersebut dan
hubungannya dengan pengajaran.

Kemampuan mahasiswa dalam menangkap konsep
IPA tidak sama. Dalam menghadapi hal ini, pendidik
perlu mengerti sejauh mana konsep mahasiswa ini tidak
lengkap dan pelan-pelan membantu kesulitan
mahasiswa antara lain dengan menggunakan analogi
secara efektif, seperti dikemukakan oleh Duzgun (2008)
dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa analogi
meningkatkan pemahaman belajar siswa, membantu
siswa memahami konsep-konsep sains yang kompleks,
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juga dapat meningkatkan minat siswa dalam
mempelajari konsep-konsep.

Subjek maupun objek pembelajaran biologi di
sekolah maupun di Perguruan Tinggi memiliki karakter
yang khas. Objek pembelajaran biologi selain
berhubungan dengan alam nyata juga berkaitan dengan
proses-proses kehidupan. Biologi memiliki karakteristik
tersendiri untuk mengembangkan konsep biologi juga
untuk mengembangkan keterampilan dasar biologi, nilai
biologi, dan sikap ilmiah, yang mampu menghasilkan
karya teknologi sederhana sebagai hasil kepekaan nalar
berfikir yang dipergunakan untuk menyelesaikan
masalah dalam kehidupan sehari-hari (Redjeki,
2007;8.4-8.5). Mahasiswa akan mudah memahami
konsep jika disertai dengan contoh-contoh konkret
sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan
mempraktekkan sendiri upaya penemuan konsep
melalui penanganan benda-benda yang benar-benar
nyata  (Redjeki, 2007;7.6-7.7). Belajar akan lebih
bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya,
bukan yang diberi tahu. Dikatakan bahwa dalam
pembelajaran kontekstual untuk mempelajari suatu
pengetahuan baru akan lebih bermakna jika
dihubungkan dengan situasi dunia nyata siswa dan
mendorong siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari (Rusman,
2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Glynn dan
Takahashi 1998 mengatakan bahwa umumnya siswa
mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep tentang
sel. Hasil wawancara dengan siswa kelas XI SMA
Negeri 2 Limboto Kabupaten Gorontalo yang telah
mengikuti pembelajaran tentang sel mengatakan bahwa
konsep sel gamapang-gampang susah dalam
mempelajarinya, setelah guru menjelaskan materi sel
mereka cukup mengerti, tetapi setelah diulang/
ditanyakan kembali pada saat kuis mereka lupa tentang
konsep tersebut. Hal ini dikarenakan konsep tersebut
dihafal dan tidak bertahan lama di benak siswa sehingga
menjadi tidak bermakna. Hasil kuesioner yang diberikan
pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Limboto Kabupaten
Gorontalo ada 93.33% menyukai materi sel, tetapi
76,66% mengatakan pembelajarannya tidak
menyenangkan disebabkan metode dan strategi
pembelajaran kurang tepat sekitar 73,33% mengatakan
demikian. Dalam mempelajari suatu pengetahuan baru
akan lebih bermakna jika dihubungkan dan disesuaikan
dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Misalnya
dalam mempelajari materi tentang "sel", agar materi
abstrak itu mudah dipahami oleh mahasiswa, maka
hendaknya difasilitasi mengaitkan materi tersebut
dengan materi kajian lain yang telah dikenal siswa.

Dari uraian di atas penulis melakukan kajian tentang
model konseptual yang dapat melatihkan kemampuan

berpikir melalui scaffolding berbantan analogi agar
belajar menjadi bermakna.

PEMBAHASAN
Pengertian scaffolding

Menurut pandangan konstruktivisme keberhasilan
belajar bergantung bukan hanya pada lingkungan atau
kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal siswa
(Rustaman, 2000:5). Belajar melibatkan pembentukan
"makna" oleh siswa dari apa yang mereka lakukan, lihat
dan dengar (West & Pines, 1985 dalam Rustaman,
2000:5). Pembentukan makna merupakan suatu proses
aktif yang terus berlanjut, agar pembelajaran dapat
bermakna bagi peserta didik maka perlu adanya
bimbingan terarah dan bertahap yang di sebut
scaffolding.

Vygotsky mendefinisikan pengajaran scaffolding
sebagai "peran pendidik dan lainnya dalam mendukung
pengembangan peserta didik dan menyediakan struktur
pendukung untuk sampai ke tahap atau tingkat
berikutnya, peserta didik tidak belajar sendirian tetapi
belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial anak
dengan orang yang lebih pakar. Komunikasi yang
terjadi dengan orang yang lebih pakar membantu
peserta didik mengkonstruk suatu pemahaman konsep.
(Stuyf, 2002).

Scaffolding bersifat temporer, yaitu bila kemampuan
peserta didik telah meningkat maka scaffolding
berangsur-angsur dihentikan, sehingga peserta didik
dapat menyelesaikan tugas secara mandiri (Stuyf, 2002).
Hal ini sesuai dengan pendapat (Slavin 2009:14) bahwa
dalam penggunaan sehari-hari, scaffolding termasuk
pemberian kepada siswa bantuan yang lebih terstruktur
pada awal pelajaran dan secara bertahap mengalihkan
tanggung jawab belajar siswa untuk bekerja atas arahan
diri mereka sendiri.  Berdasarkan pendapat di atas
disimpulkan bahwa scaffolding adalah bantuan yang
diberikan orang lain yang lebih pandai dan dihilangkan
sedikit demi sedikit bantuan tersebut sampai peserta
didik mandiri.

Pengertian lain dikemukakan oleh Stone (1998)
Scaffolding adalah ungkapan yang digunakan sebagai
kerangka kerja untuk menggambarkan bagaimana
pendidik dapat membimbing peserta didik melalui suatu
tugas belajar. Scaffolding sebagai suatu strategi
pengajaran bersumber dari teori sosiokultural Vygotsky
dan konsepnya tentang zone of proximal development,
Cole & Cole, 2001 dalam (Slavin 2009). Strategi
pengajaran scaffolding menyiapkan bantuan individu
berdasarkan Zone of Proximal Development (ZPD)
peserta didik. Aktivitas yang disiapkan hanya berada di
atas tahap yang dapat dilakukan peserta didik sendiri.
Orang yang lebih pakar menyiapkan scaffolding
sehingga peserta didik dapat menyelesaikan tugas
sepanjang ZPD yang tidak dapat diselesaikan tanpa
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bimbingan (Stuyf, 2002). Disimpulkan bahwa  siswa
belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada
dalam ZPD mereka.

Menurut Vygotsky, peserta didik memiliki dua
tingkat perkembangan yang berbeda yaitu tingkat
perkembangan aktual dan tingkat perkembangan
potensial. Tingkat perkembangan aktual menentukan
fungsi intelektual individu saat ini dan kemampuannya
untuk mempelajari sendiri hal-hal tertentu. Sedangkan
tingkat perkembangan potensial yaitu sebagai tingkat
yang dapat difungsikan atau dicapai oleh individu
dengan bantuan orang lain, misalnya pendidik, orang
tua, atau teman sebaya (Arends,2008:47).
Bruner (dalam Oakley, 2004:42) mengembangkan ide
Vygotsky, disarankan bahwa individu lebih ahli
memberikan scaffolding untuk peserta didik. Ahli
menyediakan kerangka atau scaffolding, sementara anak
mengembangkan pemahamannya. Pada Awalnya ahli
memberikan saran dan petunjuk, dan akan dikurangi
apabila peserta didik tidak memerlukannya lagi. Dapat
dikatakan bahwa yang perlu diperhatikan ketika
menerapkan pengajaran scaffolding: bahwa pendidik
dapat mengikuti teknik yang efektif beberapa
scaffolding, mulai dengan memacu peningkatan percaya
diri dengan memberikan tugas awal yang dapat
dikerjakan siswa dengan sedikit atau tanpa bantuan.
Siapkan bantuan yang membuat siswa dapat
menyelesaikan tugas dengan cepat, dengan begitu
motivasi siswa terpelihara hingga pada tugas
berikutnya.

Jenis-jenis Scaffolding
Menurut Saye dan Brush (2002) yang dikutip

Simons dan Klein 2006:44) scaffolding diklasifikasikan
menjadi soft scaffolding dan hard scaffolding. Soft
scaffolding artinya bersifat dinamis dan mengacu pada
domain tindakan peserta didik dalam mendukung upaya
peserta didik pada saat peserta didik memiliki
kebutuhan khusus (Berk & Winsler, 1995; Roehler &
Cantlon, 1997; Saye & Brush, 2002 dalam Simons dan
Klein 2006:44 ). Hard scaffolding adalah dukungan
statis yang dapat dikembangkan berdasarkan kesulitan
belajar peserta didik sebagai antisipasi atau asosiasi
khas yang terkait dengan tugas (Saye & Kuas yang
dikutip oleh Simons dan Klein 2006:44). Sebagai
contoh seorag pendidik dapat mengembangkan
scaffolding untuk membantunya menyampaikan materi
kepada peserta didik. Argumen didasarkan pada bukti
untuk mendukung peserta didik pada tahap tertentu dari
proses belajar yang umumnya sulit bagi kebanyakan
peerta didik. Menurut (Hannafin et al dalam Simons dan
Klein. 2006) Hard scaffolding membimbing peserta
didik menciptakan ide-ide atau pendapat untuk
memecahkan masalah melalui petunjuk atau isyarat

Dua tipe khusus hard scaffolding yakni
konseptual dan dukungan strategis (Hannafin et al.1999
dalam Simons dan Klein, (2006). Hard scaffolding
konseptual misalnya dalam bentuk online, dan proyek
PBL. Hard scaffolding strategis menyediakan saran dari
para ahli untuk membantu peserta didik menganalisis
dan menyelesaikan tugas.

Bentuk-Bentuk Pengajaran Scaffolding
Dalam proses scaffolding yang benar, dapat

diidentifikasi ciri yang memfasilitasi bantuan peserta
didik dalam menginternalisasi pengetahuan hingga
menjadi mahir. Zhao dan Orey 1999 dalam Orey
(2010:229) mengidentifikasi kelima ciri tersebut, a)
intentionality ( terencana); tugas jelas tujuannya yaitu
mengelompokkan tugas kompleks yang hendak dikuasai
peserta didik menjadi beberapa bagian yang spesifik dan
jelas. Bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan untuk
mencapai kompetensi secara utuh, b) appropriateness
(sesuai dengan ZPD) yaitu pemberian bantuan oleh ahli
pada peserta didik secara maksimal pada aspek-aspek
yang belum dapat dikuasai peserta didik, c) structure
(terstruktur) yaitu memodelkan agar peserta didik dapat
belajar dari model yang ditampilkan, d) collaboration
(kolaboratif) yaitu pendidik memberikan
respons/balikan terhadap tugas yang dikerjakan peserta
didik. Peran utama pendidik adalah berkolaborasi
daripada mengevaluasi, e) internalization (internalisasi)
yaitu pemantapan pemilikan pengetahuan yang dimiliki
peserta didik  agar benar-benar dikuasainya dengan
baik. Menurut Lange 2002 dalam (Orey 2010:231)
menyatakan bahwa berdasarkan karya Hogan dan
Pressley (1997) ada lima metode yang berbeda dalam
pengajaran scaffolding: 1) pemodelan sesuai dengan
perilaku yang diinginkan (mengajarkan perilaku
bagaimana seeorang berpikir dan bertindak), 2)
menawarkan penjelasan (mahasiswa memberikan
penjelasan terkait dengan model yang ditampilkan
sebagai contoh mahasiswa diminta menjelaskan apa
yang dipelajari dari model tersebut, bagaimana dan
mengapa seperti itu), 3) mengajak mahasiswa untuk
berpartisipasi, mengklarifikasi, 4) memverifikasi
pemahaman mahasiswa (mahasiswa melakukan
kegiatan sesuai dengan tujuan, dari kegiatan tersebut
dosen memberikan verifikasi dan klarifikasi berupa
umpan balik), dan 5) mengajak mahasiswa untuk
memberikan alasan atau inti pembelajaran (meminta
mahasiswa untuk memberikan pendapat dari
pembelajaran yang dilakukan yakni apa yang belum dan
sudah dikuasai). Teknik-teknik ini digunakan untuk
siswa terhadap pengaturan diri dan kemandirian. Dalam
proses scaffolding pendidik membantu penguasaan
tugas atau konsep-konsep yang sulit bagi pesrta didik.
Bukan tidak mugkin dalam mengerjakan tugas, pesrta
didik melakukan beberapa kesalahan, namun dengan
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bantuan berupa, bimbingan atau petunjuk dan umpan
balik yang diberikan pendidik, mahasiswa dapat
mengerjakan tugas-tugas tersebut dan mencapai tujuan.
Pendidik hanya membantu peserta didik dengan
memberikan arahan dalam mengerjakan tugas-tugas
yang sulit dikuasai peserta didik, namun tanggung
jawab penyelesaian tugas tetap pada diri peserta didik.
Scaffolding merupakan jembatan yang digunakan untuk
menghubungkan apa yang sudah diketahui oleh peserta
didik dengan sesuatu yang baru yang akan
dikuasai/diketahui peserta didik. Dapat dikatakan bahwa
yang perlu diperhatikan ketika menerapkan pengajaran
scaffolding: bahwa pendidik dapat mengikuti teknik
yang efektif beberapa scaffolding, mulai dengan
memacu peningkatan percaya diri dengan memberikan
tugas awal yang dapat dikerjakan peserta didik dengan
sedikit atau tanpa bantuan. Siapkan bantuan yang
membuat peserta didik dapat menyelesaikan tugas
dengan cepat, dengan begitu motivasi peserta didik
terpelihara hingga pada tugas berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dengan melihat ide-ide
penting scaffolding berupa pemodelan yaitu
mengajarkan perilaku bagaimana seseorang berpikir
atau bertindak, menawarkan penjelasan yang dapat
membantu pemahaman peserta didik terhadap apa yang
dipelajarinya, penjelasan yang diberikan secara detail
dan sering diulangi disertai dengan pertanyaan tentang
apa, mengapa, dan bagaimana, selanjutnya mengajak
peserta didik untuk berpartisipasi diberikan verifikasi
dan klarifikasi oleh pendidik terhadap pemahaman
mereka akan dapat memotivasi peserta didik dalam
proses belajar dan dapat membantu melatihkan
kemampuan berpikir dan penguasaan konsep bagi
peserta didik.

Analogi
Pandangan konstruktivisme menganggap bahwa

belajar bukanlah penyerapan atau perekaman melainkan
poses aktif di mana seseorang mengkonstruksikan
pemahamannya dengan jalan merangkai pengalaman
yang telah dimiliki dengan pengalaman baru yang
dijumpainya (Driver & Bell, 1986 dalam Yilmazoglu,
2004:3). Dalam pandangan konstruktivisme, strategi
memperoleh lebih diutamakan dibandingkan seberapa
banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan.
Tugas guru adalah memfasilitasi proses tersebut dengan
(1) menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi
siswa;
(2) memberi kesempatan siswa menemukan dan
menerapkan idenya sendiri; (3) menyadarkan siswa agar
menerapkan strategi belajar mereka sendiri
(Sagala,2007:88). Salah satu strategi belajar adalah
analogi. Analogi adalah pembanding yang dibuat untuk
menunjukkan kesaman atau ciri-ciri pokok sesuatu
benda atau ide, selebihnya berbeda (Glynn, 1995).

Pengajaran dengan analogi digunakan secara luas dalam
pendidikan sains untuk memperkenalkan peserta didik
suatu konsep mewakili yang rumit, dan sulit
divisualisasikan.

Beberapa definisi analogi diantaranya Loosely
(dalam Podolefsky, 2008) menyatakan, analogi adalah
perbandingan antara dua hal yang sama, atau
penggunaan sesuatu yang akrab untuk menyampaikan
atau memahami sesuat yg asing. Gentner (1983)
mendefinisikan analogi sebagai suatu pemetaan
pengetahuan dari satu domain (dasar) ke domain lain
(target) yang memperlihatkan suatu system hubungan,
yakni apa yang dimiliki oleh domain dasar juga dimiliki
oleh domain target. Spezzini (2010) mengatakan
analogi memiliki dua domain: domain dasar dan domain
target. Dari pendapat para ahli di atas dapat dikatakan
bahwa analogi memiliki dua domain yaitu domain dasar
(analog) dan domain target, antara dua konsep tersebut
tidak sepenuhnya sama atau benar-benar berbeda. Ryder
& Redding, 1993; Wiggs & Perez, 1988) dalam (Glynn
1995) mengidentifikasi enam pedoman untuk
menggambar analogi dalam pembelajaran: (a)
Memperkenalkan konsep target, (b) mengingatkan
pembaca dari konsep analog, (c) mengidentifikasi fitur
yang relevan dari target dan analog, (d) kesamaan peta,
(e) menunjukkan di mana analogi terurai, dan (f)
menarik kesimpulan. Dapat dikatakan bahwa dengan
analogi seseorang dapat belajar mulai dari suatu domain
yang dikenal untuk mempelajari domain lain yang tidak
dikenal, melalui kaitan analogi antar domain dan
membantu pemahaman peserta didik terhadap
pengetahuan yang abstrak.

Analogi membantu peserta didik membentuk
jembatan antara pengetahuan yang ada dan pengetahuan
baru (Smith dan Abell 2008). Analogi yang efektif
memotivasi peserta didik, menjelaskan pemikiran
peserta didik, membantu peserta didik mengatasi
kesalahpahaman, dan memberikan peserta didik cara
untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak apabila
digunakan dengan tepat (Glynn 1995), analogi juga
dapat mempromosikan pembelajaran bermakna siswa
dan pertumbuhan konseptual (Harrison, dan
Treagust.1993). Analogi membandingkan dua konsep
atau ide-salah satu yang akrab dan satu yang kurang
familiar. Konsep familiar sering disebut sebagai analog,
konsep kurang akrab, atau konsep yang harus dipelajari,
biasanya disebut sebagai target. Seperti yang
dikemukakan oleh Hargittai & Hargittai, 2007 dalam
(Spezzini, 2010) domain dasar merupakan objek umum
yang sudah dikenal siswa, dan target domain adalah
objek baru atau konsep yang akan dipelajari oleh siswa.
Dengan menghubungkan atribut antara dikenal (lama)
dan tidak diketahui (baru), analogi bertujuan untuk
membantu peserta didik memperoleh pemahaman yang
lebih baik tentang konsep sasaran. Analogi mendukung
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pengajaran dengan menghubungkan "informasi baru
dengan pengetahuan dan pengalaman bahwa siswa telah
memiliki, terutama jika informasi baru bersifat abstrak
dan sulit untuk dipahami (Hargittai & Hargittai, 2007
dalam (Spezzini, 2010;2). Glynn (1995)
mengungkapkan bahwa tidak ada analogi yang ideal,
masing-masing mempunyai keterbatasan, sehingga
perlu menggunakan beberapa analogi untuk tujuan yang
berbeda.  Agar analogi benar-benar efektif dan dapat
memberikan manfaat dalam pembelajaran konsep
abstrak, maka penggunaan analogi hendaknya dicari
yang semirip mungkin dengan pengetahuan yang
dipelajari. Hal-hal yang harus diingat menggunakan
analogi dalam pembelajaran adalah: 1) sebuah analogi
seharusnya dikenal peserta didik dan mudah
dibayangkan, 2) pemetaan analog – target seharusnya
disusun sistematis dan dimulai dari analogi bentuk
sederhana dan berkembang menuju pemikiran tingkat
tinggi, 3) titik kelemahan  setiap analogi seharusnya
didiskusikan, 4) mengajar analogi seharusnya menarik
dan menawarkan gagasan baru (Paramitha, 2013:25).

Analogi dapat diklasifikasikan berdasarkan
hubungan, presentasi, dan tingkat pengayaan (Orgill &
Bodner, 2006 dalam Spezzini, 2010). Berdasarkan
hubungan, analogi dapat bersifat
struktural maupun fungsional.

Analogi bersifat struktural adalah ketika kedua
objek menunjukkan struktur fisik (penampilan luar yang
sama), sedangkan Analogi fungsional adalah ketika
kedua objek berfungsi atau berperilaku dengan cara
yang sama. Pembelajaran analogi juga dapat bersifat
struktural maupun fungsional sekaligus. Berdasarkan
presentasi, analogi dapat berupa visual atau verbal
(Radford, 1989 dalam Spezzini 2010). Analogi visual,
instruksi ditingkatkan dengan menggunakan gambar
dari objek yang dikenal (Gambar konkrit) yang analog
dengan obyek yang tidak diketahui (konsep
target). Dalam presentasi verbal, hubungan analog
disajikan dalam bentuk verbal. Presentasi tertulis ini
disebut analogi verbal dan analogi teks (Radford, 1989
dalam Spezzini, 2010). Pembelajaran analogi juga dapat
berupa analogi visual dan verbal sekaligus. Jika ditinjau
dari tingkat pengayaan, analogi dapat berbentuk
sederhana, diperkaya, atau diperluas (Orgill. &
Bodner,2006 dalam Spezzini, 2010 ). Analogi
sederhana terbatas pada satu kalimat, contoh “sebuah sel
seperti sebuah kotak kecil”. Dasar yang digunakan
sebagai sebuah perbandingan tidaklah tetap dan pesrta
didik disilahkan untuk menafsirkan bagaimana sebuah
sel seperti kotak. Analogi diperkaya membantu
pemahaman dengan menyediakan tujuan untuk
menggunakan analogi tertentu dan/atau penjelasan
hubungan analog tidak terbatas padaan bagian dalam
hubungan itu (Orgill & Bodner, 2006 dalam Spezzini,
2010). Analogi diperkaya menjelaskan analogi

prosesnya, fungsinya senantiasa dinamis tidak terbatas
pada bentuk permukaannya saja. Perbedaan antara
analogi struktur yang sederhana dengan analogi fungsi
yang diperkaya terletak pada metode penjelasan: analogi
sederhana itu deskriptif, sedangkan analogi diperkaya
ditambah dengan penjelasan cara kerja.  Analogi yang
diperluas mengandung pemetaan yang sederhana dan
diperkaya, contoh “Mata seperti kamera” dasar
perbandingan setiap sifat mata dan kamera adalah tetap,
dan memiliki banyak sifat yang sama dengan beberapa
keterbatasan atau sifat yang bukan bersamanya. Analogi
diperkaya atau diperluas bisa menjadi analogi terinci
ketika fitur analogi yang sistematis dipetakan ke fitur
sasaran dan disertai dengan gambar (Paris & Glynn,
2004 dalam Spezzini 2010). .

Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan
ide-ide penting dari analogi berupa mengidentifikasi
terhadap sifat yang sama dan sifat yang tidak sama
antara target dan analog, melakukan pemetaan antara
konsep target dan analog dengan hati-hati dan guru
membantu peserta didik untuk memiliki gagasan-
gagasan melalui diskusi, membimbing peserta didik,
membantu menemukan saat kapan dan bagaimana
konsep sains mirip dengan analog dan kapan tidak, hal
tersebut dilakukan untuk melatih kemampuan  peserta
didik dalam berpikir dan menguasai konsep yang
dipelajarinya.

Kemampuan Berpikir
Kemanpuan berpikir ini mengacu pada model SOLO

taksonomi. SOLO (Structure of the Observed Learning
Outcome), atau struktur hasil belajar yang dapat
diamati. Dapat dikatakan bahwa  taksonomi SOLO
adalah klasifikasi respon nyata dari peserta didik
tentang struktur hasil belajar yang diamati. Taksonomi
SOLO didesain sebagai alat evaluasi tentang kualitas
respons siswa terhadap suatu tugas yang digunakan
untuk mengukur kemampuan siswa dalam merespon
suatu masalah dengan cara membandingkan jawaban
benar optimal dengan jawaban yang diberikan siswa.
Taksonomi  SOLO juga berperan menentukan kualitas
respon siswa terhadap masalah, digunakan sebagai alat
menentukan kualitas jawaban siswa. Berdasarkan
kualitas yang diperoleh dari hasil jawaban siswa
selanjutnya ditentukan kualitas ketercapaian proses
kognitif yang ingin diukur oleh alat evaluasi tersebut
(Biggs dan Collis, 1999) dalam (Biggs dan Tang, 2011).

SOLO taksonomi mengelompokkan tingkat
kemampuan siswa pada lima tingkatan taksonomi yang
berbeda dan bersifat hirarkis yaitu level 0: prastruktural
(Pre-structural), level 1 unistruktural (uni-structural),
level 2 multistruktural (multy-structural), level 3
relasional (relational), dan level 4 extended abstract.
Menurut Biggs dan Collis (1999) dalam Kuswana
(2012:96) tahapan respon berpikir berdasar SOLO
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taksonomi sebagai berikut. 1) tahap pre-structural: tahap
ini peserta didik hanya memiliki sedikit sekali informasi
yang terlepas satu sama lain, sehingga tidak membentuk
satu kesatuan konsep dan tidak mempunyai makna. 2)
tahap unistructural: hubunganya jelas, nyata dan
sederhana antara satu konsep dengan konsep lain, tetapi
makna konsep belum dipahami. 3) multistructural:
beberapa koneksi sudah terbentuk, namun kemampuan
metakognisi belum nampak. Peserta didik sudah
memahami beberapa komponen tetapi masih bersifat
terpisah sehingga belum membentuk pemahaman secara
keseluruhan. 4) relational: peserta didik dapat
menunjukkan pemahaman beberapa komponen dari satu
kesatuan konsep dan dapat mengaplikasikan sebuah
konsep kepada keadaan serupa. 5) extended abstract:
peserta didik membuat hubungan tidak hanya sebatas
pada konsep yang sudah diberikan, melainkan dengan
konsep-konsep diluar dari itu, mampu membuat
generalisasi dan dapat melakukan sebuah perumpamaan
pada situasi spesifik.

SOLO taksonomi dapat digunakan untuk
mengidentifikasi dan menentukan tujuan kurikulum
yang menggambarkan tujuan atau target kinerja, serta
untuk mengevaluasi hasil pembelajaran, sehingga
tingkat kemampuan siswa dapat diidentifikasi.
Penggunaan SOLO taksonomi untuk merancang
peningkatan hasil pembelajaran khusus sangat terbantu
oleh adanya kata kerja yang paralel dengan SOLO
taksonomi. Kata kerja yang disusun dalam tingkatan
tersebut merupakan kata kerja yang umum, yang
menunjukkan apa yang perlu dilakukan siswa sebagai
indikasi tingkat pencapaian mereka dalam pertanyaan
yang diberikan (Biggs dan Tang, 2011:90). Hirarki kata
kerja yang dapat digunakan untuk membentuk hasil
belajar sebagai berikut. unistructural, kata kerjanya
adalah: mengidentifikasi, melakukan prosedur
sederhana, multistruktural, kata kerjanya adalah:
mengklasifikasikan, menjelaskan, membilang, membuat
daftar, melakukan algoritma, relasional, kata kerjanya

adalah: membandingkan, membedakan, menjelaskan
hubungan sebab akibat, menganalisis, mengaplikasikan
dan menghubungkan, extended abstract, kata kerjanya
adalah: membuat hipotesis, membuat generalisasi,
melakukan refleksi, dan membangun suatu konsep.
SOLO taksonomi  digunakan untuk
mengetahui/mengukur kualitas respon siswa terhadap
masalah berdasar pada kompleksitas pemahaman atau
jawaban siswa terhadap masalah yang diberikan. Seperti
yang dikemukakan oleh Biggs dan Collis (1999) bahwa
pendekatan model respon dari SOLO taksonomi sangat
berguna bagi pendidik untuk mendeskripsikan level
penalaran siswa yang berkaitan dengan tugas-tugas.

Karakteristik model pembelajaran scaffolding
berbantuan analogi dikembangkan berdasarkan dari
beberapa teori belajar yaitu teori konstruktivisme, teori
Piaget,  teori Vigotsky, teori pemrosesan informasi, dan
teori Ausubel, serta teri Bandura. Teori–teori tersebut
menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun
tahapan/sintaks pembelajaran, tahapan tersebut terdiri
dari 1) sajikan fenomena, 2) menanya, dan merumuskan
pertanyaan/masalah, 3) aktivitas eksplorasi
(pengamatan), 4) report, penyusunan laporan, dan
perumusan kesimpulan, 5) terapkan pada konteks baru
yang disingkat dengan SMART. Model hipotetik
pembelajaran yang diajukan bertujuan untuk melatih
kemampuan berpikir dan mahasiswa. Model scaffolding
berbantuan analogi dan langkah-langkah pembelajaran
tersebut disesuaikan dengan kurikulum 2013 dimana
dalam kurikulum dikemukakan bahwa siswa aktif
menyelidiki dengan konteks dunia nyata, dalam
karakteristik penguatan proses pembelajaran
menggunakan pendekatan saintifik melalui mengamati,
menanya, mencoba, menalar, menuntun siswa untuk
mencari tahu, bukan diberi tahu. Proses penilaian
dituntut mengukur tingkat berpikir siswa mulai dari
rendah sampai tinggi, menekankan pada pertanyaan
yang membutuhkan pemikiran mendalam bukan sekedar
hafalan, dan mengukur proses kerja siswa, bukan hanya
hasil kerja siswa. Model konseptual untuk melatihkan
kemampuan berpikir mahasiswa secara ringkas dapat
dilihat pada bagan berikut.
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Gambar 1. Model Konseptual Scaffolding berbantuan Analogi

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil kajian teoritis dan beberapa
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model
scaffolding ber bantuan analogi memberi kesempatan
belajar bermakna bagi mahasiswa dan merupakan
salah satu alternatif untuk melatih kemampuan
berpikir.
Saran
Model scaffolding berbantuan analogi perlu
diterapkan oleh guru atau dosen khususnya untuk

pembelajaran IPA/biologi karena langkah-langkah
pembelajarannya disesuaikan dengan kuriulum 2013.
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SCAFFOLDING ANALOGi KONSEP

S
Sajikan Fenomena

Pemberian model agar mahasiswa
dapat belajar dari model yang

ditampilkan (Lange, 2002)

Mengelompokkan tugas kompleks
yang hendak dikuasai mahasiswa

menjadi beberapa bagian yang spesifik
dan jelas.

( Zhao dan Orey 1999)

M
Menanya,

dan merumuskan
Pertanyaan/masalah

A
Aktivitas eksplorasi

Pengamatan/eksperimen
Untuk mengumpulkan data

R
Report, Penyusunan Laporan

Merumuskan simpulan

T
Terapkan temuan pada

konteks baru (evaluasi dan
pemberian tugas)

Mengajak mahasiswa untuk
berpartisipasi (Lange, 2002)

Appropriatenes: pemberian bantuan
oleh ahli pada siswa secara maksimal
pada aspek-aspek yang belum dapat

dikuasai siswa
(Zhao dan Orey, 1999)

Mengajak mahasiswa berpartisipasi.
Dosen memberikan klarifikasi dan

verifikasi berupa umpan balik
(Lange, 2002)

Collaboration: dosen memberikan
respon balikan terhadap tugas yang
dikerjakan mahasiswa.peran dosen

adalah berkolaborasi
(Zhao dan Orey, 1999)

Internalization: pemantapan
pemilikan pengetahuan yang

dimiliki siswa agar benar-benar
dikuasai dengan baik (Zhao dan

Orey, 1999)

LANGKAH-LANGKAH
PEMBELAJARAN
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan pembelajaran, aktivitas siswa, hasil
belajar dan respons siswa. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian Eksperimen Semu.
Penelitian dilaksanakan pada satu kelas penelitian yang diberi perlakuan tertentu tanpa kelas
kontrol. Penelitian ini dilakukan di kelas 11 SMK Negeri 10 Surabaya. Desain penelitian ini
menggunakan rancangan One Group Pre-Test Post-Test Design. Sebelum proses pembelajaran
dimulai, siswa diberi pre-test dan di akhir pembelajaran siswa diberi post-test. Dari data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif menunjukkan bahwa: 1) Keterlaksanaan rencana pembelajaran
yang dilakukan termasuk dalam kategori sangat baik dengan skor rata-rata pada pertemuan pertama
dan kedua mendapatkan skor 3,61 dan pada pertemuan ketiga mendapatkan skor 3,70; 2) Aktivitas
siswa yang paling dominan dilakukan siswa selama mengikuti proses pembelajaran adalah
mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru sebesar 24,26% pada pertemuan pertama,
merancang dan melakukan percobaan atau pengamatan poster sebesar 26,84% pada pertemuan
kedua dan berdiskusi dan bertanya antar siswa dan guru sebesar 22,06% pada pertemuan ketiga.
Sedangkan untuk aktivitas yang paling jarang dilakukan siswa pada setiap pertemuan adalah
melakukan hal yang tidak relevan dengan KBM dengan persentase sebesar 2,21% pada pertemuan
pertama, 1,84% pada pertemuan kedua, dan 1,65% pada pertemuan ketiga; 3) Hasil belajar siswa
setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan media poster pada tema
pemanasan global didapatkan ketuntasan klasikal siswa sebesar 94,12% atau sebanyak 32 siswa lulus
KKM dan hanya 2 siswa yang belum lulus KKM; 4) Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran
mendapatkan respon positif.

Kata kunci : Kooperatif  tipe STAD, Aktivitas siswa, Hasil Belajar, Respon Siswa

Abstract

This aims of this research are to describe the feasibility of study, students activity, students learning
outcomes and responses. The method used is a kind of Quasi- Experimental research, research studies
conducted in the class will be given a particular treatment without control class. This research was
conducted in class 11 SMK Negeri 10 Surabaya. The design of this study used One Group Pre - Test
Post - Test Design. Before starting the learning process, students were given a pre-test and at the end
of the lesson, students were given a post-test. The analyzed descriptively obtained data indicate that :
1 ) The fulfillness of plan lessons was assumed very well with an average score of 3.61, both  in the
first and second meeting; the third meeting got a score of 3.70 ; 2 ) The most dominant students
Activity during the learning process is listening and paying attention to the teacher's explanation of
24.26 % in the first meeting , designing and conducting experiments or observing poster by 26.84 %
in the second meeting; discussing and inquiring among students and teachers by 22 , 06 % in the third
meeting . While the least frequent students activities in each meeting were doing things that irrelevant
to teaching and learning with a percentage of 2.21 % in the first meeting , the second meeting 1.84 %
, and 1.65 % at the third meeting ; 3 ) Students’ learning results after  applying STAD cooperative
learning model using media posters about global warming theme resulted in students’ classical
fulfillness of  94.12 %, or a total of 32
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PENDAHULUAN
Proses pengajaran IPA di sekolah masih didominasi

oleh guru atau berpusat pada guru (teacher centered)
dan guru kurang memotivasi siswa secara maksimal.
Suatu pembelajaran akan dapat mencapai hasil yang
optimal bila didesain dan dilaksanakan sesuai dengan
karakteristik dan tujuan dari mata pelajaran tersebut.
Oleh karena itu dalam mendesain sebuah pembelajaran
sebaiknya guru lebih menekankan pada aktivitas siswa,
agar siswa dapat menemukan dan memahami konsep-
konsep penting tentang materi yang diajarkan dengan
cara berdiskusi dalam suatu kelompok kecil. Salah satu
model pembelajaran yang desain pembelajarannya
menekankan pada aktivitas siswa adalah pembelajaran
kooperatif tipe STAD.

Model kooperatif tipe Student Team Achievement
Divisions (STAD) merupakan salah satu model
pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa
dengan belajar mulai dari keterampilan-keterampilan
dasar sampai pemecahan masalah secara kompleks.
Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa
diharapkan melakukan kegiatan selama pengajaran,
baik tuntutan akademik maupun sosial dengan belajar
dalam kelompok kecil dan bekerja sama menyelesaikan
tugas-tugas belajar yang telah diberikan kepada mereka
(Ibrahim, 2000).

Dalam pengajarannya, pembelajaran IPA dapat
dikemas dengan tema atau topik tentang suatu wacana
yang dibahas dari berbagai sudut pandang atau disiplin
keilmuan yang mudah dipahami dan dikenal peseta
didik. Sebagai contoh tema pemanasan global. Proses
terjadinya pemanasan global tidak dapat dilihat secara
langsung. Dalam mengajarkan konsep pemanasan
global diperlukan suatu media yang dapat membantu
guru dalam menjelaskan materi kepada siswa. Fungsi
utama media pembelajaran adalah untuk memudahkan
para pengajar dalam menyampaikan materi secara tepat
dan efisien kepada siswa.

Selain itu, kegunaan dari media pembelajaran
adalah untuk memperjelas pesan agar tidak terlalu
bersifat verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang,
waktu dan daya indra serta dapat mengatasi sikap pasif
anak didik. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah
penggunaan media pembelajaran secara tepat dan
bervariasi dapat menimbulkan kegairahan belajar
(motivasi) pada anak didik. (Sadiman, Arif dkk, 1996:
14)

Dalam penggunaan media harus disesuaikan dengan
psikologis siswa agar tujuan pembelajaran dapat
tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam
pemilihan media pembelajaran tentunya harus
disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi  di
suatu sekolah. Poster adalah salah satu media yang
terdiri dari lambang kata atau simbol yang sangat
sederhana, dan pada umumnya mengandung anjuran

atau larangan (Depdikbud, 1988:50). Menurut Sudjana
dan Rivai (1997:51) poster adalah sebagai kombinasi
visual dari rancangan yang kuat, dengan warna, dan
pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian
orang yang lewat tetapi cukup lama menanamkan
gagasan yang berarti di dalam ingatannya.

Pada tema pemanasan global, ada konsep tentang
proses terjadinya pemanasan global. Jika tidak ada
media, guru akan sulit dalam menjelaskan proses
terjadinya pemanasan global pada siswa. Oleh sebab itu
diperlukan suatu media untuk membantu guru dalam
menjelaskan materi tentang pemanasan global.
Misalnya, guru membawa poster tentang proses
terjadinya pemanasan global yang berisi gambar-
gambar berwarna menarik dan sedikit keterangan
gambar. Selain menghemat kata-kata, menghemat
waktu, penjelasan gurupun akan lebih mudah
dimengerti oleh siswa, menarik, dan membangkitkan
motivasi belajar siwa.

Dari uraian di atas, penulis melakukan penelitian
yang bertujuan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan
pembelajaran, aktivitas siswa, hasil belajar dan respons
siswa terhadap pembelajaran. Dengan diterapkannya
pembelajaran IPA dengan model pembelajaran
kooperatif menggunakan media poster pada tema
pemanasan global diharapkan siswa dapat lebih tertarik
belajar IPA dan membuat hasil belajar  memuaskan.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan adalah jenis penelitian

Eksperimen Semu. Penelitian dilaksanakan pada satu
kelas penelitian yang diberi perlakuan tertentu tanpa
kelas kontrol. Penelitian ini dilakukan di kelas 11 SMK
Negeri 10 Surabaya pada semester genap bulan Mei
2014. Desain penelitian ini menggunakan rancangan
One Group Pre-Test Post-Test Design. Untuk
memperoleh data, peneliti menggunakan metode
observasi, metode angket dan metode tes. Sebelum
proses pembelajaran dimulai, siswa diberi pre-test dan
di akhir pembelajaran siswa diberi post-test. Dari data
yang diperoleh dilakukan analisis keterlaksanaan RPP,
analisis aktivitas siswa, analisis hasil tes, dan analisis
respon siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengamatan keterlaksanaan RPP dilakukan untuk

mengetahui aktivitas guru selama proses pembelajaran.
Pengamatan terhadap keterlaksanaan pembelajaran
dilakukan oleh 3 orang pengamat. Keberhasilan guru
dalam melaksanakan pembelajaran IPA model
pembelajaran kooperatif tipe STAD disajikan dalam
Tabel  1.
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Tabel 1. Hasil Pengelolaan Pembelajaran Kooperatif
Tipe STAD

N
o Aspek yang diamati

Rata-rata skor
pertemuan ke-

Rata-
rata
tiap

aspek

Rata-
rata
tiap

tahap1 2 3
1 Pendahuluan

3,8
a. Memotivasi siswa 4 4 4 4
b.Menyampaikan

tujuan
pembelajaran

4 3,3 3,7 3,6

2 Kegiatan inti

3,6

c. Menyampaikan
materi secara garis
besar

3,7 3 3,7 3,5

d.Membagi siswa
dalam kelompok-
kelompok

4 3,7 3,7 3,8

e. Membagi LKS
dan memberi
penjelasan

3,3 3,3 3 3,2

f. Membimbing
diskusi kelompok 3 3,7 3,7 3,4

g. Memberi
kesempatan
kelompok
presentasi

3,7 4 4 3,9

h.Memberikan
umpan balik 3,3 3,7 3,7 3,6

i. Memberikan
penghargaan 4 4 4 4

3 Penutup

3,5

j. Membimbing
siswa membuat
simpulan

3,7 3,7 4 3,8

k.Memberi tugas
siswa 3 3,3 3,3 3,2

Skor rata-rata tiap
pertemuan 3,6 3,6 3,7

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa
pada pertemuan pertama mendapatkan skor
keterlaksanaan pembelajaran sebesar 3,6, pada
pertemuan kedua juga mendapatkan skor
keterlaksanaan pembelajaran sebesar 3,6 dan pada
pertemuan ketiga mendapatkan skor keterlaksanaan
pembelajaran sebesar 3,7. Skor rata-rata tahap
pendahuluan mendapatkan mendapatkan skor 3,8, tahap
kegiatan inti mendapatkan skor 3,6, dan tahap penutup
mendapatkan skor rata-rata 3,5. Sedangkan Skor rata-
rata tiap aspek, ada beberapa aspek yang tidak
mencapai skor 3,5, yaitu pada aspek 2a (menyampaikan
materi secara garis besar), 2c (membagi LKS dan
memberi penjelasan), 2d (membimbing diskusi
kelompok), dan 3b (memberi tugas siswa).

Aspek yang mendapatkan skor paling rendah
adalah aspek memberi tugas siswa, hal tersebut
dikarenakan, menurut pengamat (guru IPA), peneliti
hanya memberi tugas untuk mempelajari dan
merangkum kembali materi yang telah disampaikan
selama pembelajaran tanpa adanya tugas
pengembangan materi. Akan tetapi aspek tersebut
masih termasuk dalam kategori baik, karena menurut
Ridwan (2010), jika skor berada antara 2,50-3,49
termasuk dalam kategori baik.

Dari uraian di atas, secara umum keterlaksanaan
pembelajaran pada tiga pertemuan termasuk dalam
kategori sangat baik.

Aktivitas siswa diamati oleh 2 pengamat setiap 5
menit. Waktu penelitian dengan rentan yang cukup
lama ini dimaksudkan karena guru dalam pembelajaran
ini sebagai fasilitator. Siswa diharapkan aktif dalam
pembelajaran dalam kelompok-kelompok dan saling
berdiskusi antar sesama siswa dan guru sebagai
fasilitator dalam pembelajaran.

Data hasil aktivitas siswa ditampilkan dalam bentuk
Grafik 1.

Gambar 1. Grafik Batang aktivitas siswa
Keterangan:

1. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru
2. Membaca buku siswa
3. Berdiskusi dan bertanya antar siswa dan guru
4. Merancang dan melakukan percobaan atau

pengamatan poster
5. Mengerjakan LKS dalam kelompok belajar
6. Berdiskusi bersama kelompok belajar
7. Menulis data atau hasil pengamatan
8. Mempresentasikan hasil kerja kelompok
9. Menarik kesimpulan materi bersama-sama guru
10. Melakukan hal yang tidak relevan dengan KBM

Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa pada
pertemuan pertama, aktivitas yang paling dominan
adalah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan
guru. Hal ini belum sesuai dengan ciri pembelajaran
kooperatif tipe STAD yaitu pembelajaran yang berpusat
pada siswa. Hal ini terjadi karena siswa kelas 11
terbiasa menerima materi pelajaran dengan metode
ceramah, sehingga masih belum terbiasa dengan model
pembelajaran yang berpusat pada siswa. Namun hal
tersebut sudah dapat diatasi pada pertemuan kedua dan
ketiga. Pada pertemuan kedua aktivitas yang dominan
adalah aspek nomor empat yaitu merancang dan
melakukan percobaan atau pengamatan poster,
sedangkan pada pertemuan ketiga aktivitas yang
dominan adalah berdiskusi dan bertanya antar siswa
dan guru. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa
sudah terbiasa dengan model pembelajaran kooperatif
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tipe STAD dimana siswa melakukan suatu bentuk
pembelajaran kelompok-kelompok dan berdiskusi
dengan guru sebagai fasilitator. Mereka aktif dalam
bertukar pikiran dan menanyakan serta memberikan
argumen berdasarkan percobaan atau pengamatan yang
telah mereka lakukan untuk memperoleh suatu konsep
atau memahami materi pemanasan global. Dalam
pembelajaran ini siswa antusias dalam mengikuti
pembelajaran sehingga tidak banyak siswa yang tidak
memperhatikan proses pembelajaran seperti yang telah
ditunjukkan dalam grafik bahwa perilaku yang tidak
relevan dengan KBM hanya memperoleh nilai sebesar
2,21% pada pertemuan pertama, 1,84% pada pertemuan
kedua, dan 1,65% pada pertemuan ketiga.

Pada pembelajaran ini dilakukan 2 kali proses
evaluasi untuk aspek kognitif, yaitu pre-test yang
diberikan sebelum proses pembelajaran dan post-test
yang diberikan setelah proses pembelajaran.
Rekapitulasi ketuntasan hasil pre-test dan pos-test
siswa disajikan dalam tabel 2.
Tabel 2. Ketuntasan Hasil Pre-Test dan Pos-Test

No Test Tuntas Tidak Tuntas
Jumlah (%) Jumlah (%)

1 Pre-
Test 0 0 34 100

2 Post-
Test 32 94,12 2 5,88

Pada tabel 2. dapat dilihat bahwa ada perbedaan
yang menonjol antara pre-test dan post-test. Nilai pre-
test menunjukkan semua siswa belum tuntas.
Sedangkan nilai post-test menunjukkan sebanyak 32
siswa tuntas dan hanya 2 siswa yang tidak tuntas. Hal
tersebut berdasarkan kriteria ketuntasan yang
ditetapkan oleh sekolah bahwa siswa dinyatakan tuntas
jika mendapatkan nilai ≥ 75dan  kelas dikatakan tuntas
jika prosentase mencapai 80%. Perbedaan yang
menonjol dikarenakan jawaban siswa pada saat pre-test
hanya sebatas pengetahuan awal yang dimiliki siswa
sebelum menerima pembelajaran, tetapi setelah
menjalani proses pembelajaran siswa telah memiliki
kemampauan atau kompetensi mengenai hal-hal yang
telah dipelajari sehingga hasil post-test semakin baik.

Berdasarkan fakta yang ada (wawancara dengan
guru IPA), bahwa ketuntasan siswa sebelumya pada
mata pelajaran IPA sebesar 65%, dan hasil wawancara
menunjukkan bahwa keaktifan siswa belum optimal.
Setelah diterapkannya model pembelajaran kooperatif
tipe STAD yang dipadukan dengan media poster pada
tema pemanasan global, ketuntasan klasikal siswa
menjadi 94,12% atau sebanyak 32 siswa lulus KKM
dan hanya 2 siswa yang belum lulus KKM. Hal tersebut
menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif
tipe STAD yang dipadukan dengan media poster pada
tema pemanasan global dapat meningkatkan hasil

belajar siswa. Hasil ketuntasan klasikal yang baik,
berhubungan dengan aktivitas siswa selama kegiatan
pembelajaran. Dari pertemuan pertama sampai
pertemuan ketiga, aktivitas siswa yang diluar kegiatan
pembelajaran terus mengalami penurunan yaitu dari
2,21% pada pertemuan pertama, 1,84% pada pertemuan
kedua, dan 1,65% pada pertemuan ketiga.

Hasil belajar kognitif yang baik, juga dikarenakan
tingginya minat siswa terhadap kegiatan pembelajaran.
Dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang
dipadukan dengan media yang menarik yaitu poster,
maka siswa bertambah antusias dalam mengikuti proses
pembelajaran. Dengan adanya minat dan antusias yang
tinggi dari siswa maka hal tersebut mempengaruhi
aktivitas siswa dalam melakukan percobaan dan
berdiskusi serta menyampaikan pendapat. Aktivitas
diskusi, praktikum atau pemangamatan poster yang
tinggi, maka hal tersebut juga mempengaruhi
pemahaman siswa terhadap materi pemansan global.
Pemahaman yang baik serta pengalaman dalam
percobaan dan pengamatan, membuat siswa dapat
menguasai materi dengan baik, sehingga nilai post-test
yang didapatkan siswa dapat tuntas KKM. Ketuntasan
hasil belajar kognitif  didukung juga bahwa seluruh
siswa memberikan hasil kualitas aktivitas yang baik,
Karena semua aktivitas dalam model pembelajaran
kooperatif tipe STAD dilakukan oleh siswa.

Dari hasil persentase ketuntasan klasikal dan
persentase aktivitas yang dominan, dapat diketahui
bahwa keaktifan siswa mempengaruhi nilai post-test
siswa.

Setelah siswa mengikuti proses pembelajaran, maka
dilakukan penyebaran angket untuk mengetahui respon
siswa terhadap kegiatan pembelajaran IPA dengan
pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan
media poster pada tema pemanasan global. Terdapat 7
pernyataan yang harus ditanggapi siswa dengan kriteria
ya dan tidak. Hasil rekapitulasi respon yang diberikan
oleh siswa kelas 11 SMK Negeri 10 Surabaya disajikan
dalam Table 3.
Tabel 3. Hasil Angket Siswa

No Pernyataan
Penilaian

Persentase Kriteria

1

Saya berminat mengikuti
pelajaran IPA dengan
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
STAD yang dipadukan
dengan media pembelajaran
poster.

100% Positif

2

Saya merasa senang dengan
diterapkannya model
pembelajaran kooperatif tipe
STAD yang dipadukan
dengan media pembelajaran
poster pada pelajaran IPA
tema pemanasan global.

100% Positif

3 Dengan diterapkannya model 91,1% Positif
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No Pernyataan
Penilaian

Persentase Kriteria

pembelajaran kooperatif tipe
STAD yang dipadukan
dengan media pembelajaran
poster membuat saya lebih
mudah memahami pelajaran
IPA tema pemanasan global.

4

Dengan diterapkannya model
pembelajaran kooperatif tipe
STAD yang dipadukan
dengan media pembelajaran
poster  membuat saya lebih
termotivasi dalam mengikuti
pelajaran IPA tema
pemanasan global.

97,1% Positif

5

Dengan dibentuknya
kelompok belajar dalam kelas
selama pembelajaran, saya
bisa saling berdiskusi dengan
teman satu kelompok
sehingga saya dapat lebih
memahami pelajaran IPA
tema pemanasan global.

88,2% Positif

6

Dengan adanya penghargaan
dalam proses pembelajaran,
membuat saya  menjadi lebih
merasa senang dan
bertambah semangat untuk
belajar.

94,1% Positif

7

Saya setuju bila model
pembelajaran kooperatif tipe
STAD diterapkan dalam
mempelajari pelajaran IPA
dengan tema yang lain.

100% Positif

Dari Gambar 1. dapat diketahui bahwa semua
pernyataan mendapatkan respon positif dari siswa.
Melalui angket respon siswa dapat diketahui bahwa
dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD yang dipadukan dengan media poster pada
tema pemanasan global, 100% siswa berminat dan
senang selama mengikuti pelajaran IPA. Selain itu juga,
100% siswa juga setuju apabila pembelajaran tersebut
diterapkan dalam mempelajari pelajaran IPA dengan
tema yang lain.

Ada beberapa pernyataan yang tidak mendapat
respon 100%, yaitu 91,1% siswa menyatakan lebih
mudah memahami pelajaran, 97,1% siswa menyatakan
termotivasi dalam mengikuti pembelajaran, 88,2%
siswa menyatakan bisa saling berdiskusi sehingga dapat
lebih memahami pelajaran, dan 94,1% merasa senang
dan bertambah semangat untuk belajar setelah
mengikuti proses pembelajaran. Akan tetapi, walaupun
tidak mendapatkan respon 100%, hasil respon tersebut
masih termasuk dalam kategori mendapatkan respon
positif.

Pernyataan  5 yaitu ”dengan dibentuknya
kelompok belajar dalam kelas selama pembelajaran,
saya bisa saling berdiskusi dengan teman satu
kelompok sehingga saya dapat lebih memahami
pelajaran IPA tema pemanasan global” mendapatkan
respon yang paling rendah dari siswa sebesar 88.2%.
Hal tersebut dikarenakan, siswa masih membutuhkan
fasilitator sebagai penengah atau pengarah dalam

diskusi sehingga siswa lebih paham atau tidak salah
konsep dalam memahami suatu pelajaran. Oleh sebab
itu di dalam pembelajaran kooperatif, walaupun
pembelajaran berpusat pada siswa, guru tetap berperan
penting dalam mengarahkan dan memfasilitasi siswa
dalam mempelajari suatu materi pelajaran.

PENUTUP
Simpulan
1. Hasil pengamatan keterlaksanaan rencana

pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran IPA
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
menggunakan media poster pada tema pemanasan
global termasuk dalam kategori sangat baik dengan
skor rata-rata pada pertemuan pertama dan kedua
mendapatkan skor 3,61 dan pada pertemuan ketiga
mendapatkan skor 3,70.

2. Aktivitas siswa yang paling dominan dilakukan
siswa selama mengikuti pembelajaran IPA model
pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan
media poster pada tema pemanasan global adalah
mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru
sebesar 24,26% pada pertemuan pertama,
merancang dan melakukan percobaan atau
pengamatan poster sebesar 26,84% pada pertemuan
kedua dan berdiskusi dan bertanya antar siswa dan
guru sebesar 22,06% pada pertemuan ketiga.
Sedangkan untuk aktivitas yang paling jarang
dilakukan siswa pada setiap pertemuan adalah
melakukan hal yang tidak relevan dengan KBM
dengan persentase sebesar 2,21% pada pertemuan
pertama, 1,84% pada pertemuan kedua, dan 1,65%
pada pertemuan ketiga.

3. Hasil belajar siswa setelah diterapkan pembelajaran
IPA dengan model pembelajaran kooperatif tipe
STAD menggunakan media poster pada tema
pemanasan global didapatkan ketuntasan klasikal
siswa sebesar 94,12% atau sebanyak 32 siswa lulus
KKM dan hanya 2 siswa yang belum lulus KKM.

4. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran IPA
dengan model pembelajaran kooperatif tipe STAD
menggunakan media poster pada tema pemanasan
global mendapatkan respon positif.

Saran
1. Sebaiknya guru mengalokasikan waktu dengan baik

untuk menerapkan pembelajaran IPA dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan
media poster agar kenyamanan dan antusias siswa
selama pembelajaran tidak terhambat oleh
terbatasnya jam pelajaran.

2. Teknis pelaksanaan pengamatan aktivitas siswa,
sebaiknya jumlah pengamat lebih dari 2 orang
sehingga pengamat dapat lebih fokus dalam
mengamati kegiatan siswa atau jika memungkinkan
aktivitas siswa bisa diamati dengan CCTV.
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3. Guru/peneliti lain dapat mengembangkan poster
pada materi yang lain sehingga dapat menambah
alternatif media yang dapat digunakan dalam
menyampaikan materi pelajaran.

4. Penerapan Pembelajaran IPA dengan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD menggunakan
media poster dapat dijadikan alternatif oleh
guru/peneliti yang lain untuk melaksanakan
penelitian yang serupa pada materi dan sekolah
yang berbeda sehingga dapat dijadikan pembanding
bagi penelitian sebelumnya.
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Abstrak

Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi dalam rangka pembuatan
keputusan yang diperoleh melalui pengukuran untuk menjelaskan kemampuan peserta didik dalam
mengerjakan tugas-tugas terkait. Dalam kurikulum 2013, salah satu yang ditekankan adalah penilaian
otentik (authentic assessment). Kurikulum 2013 mempertegas adanya pergeseran dalam melakukan
penilaian, yaitu dari penilaian melalui tes yang hanya mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan
hasil saja menuju penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan
berdasarkan proses dan hasil. Penilaian otentik adalah suatu bentuk penilaian yang menghendaki
peserta didik untuk menunjukkan kinerjanya di dunia nyata, yang merupakan penerapan dari
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang menekankan kemampuan peserta didik untuk
mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara nyata dan bermakna. Dalam implementasinya,
penilaian otentik menilai tiga kompetensi yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan
keterampilan (psikomotor). Setiap kompetensi mempunyai teknik dan instrumen penilaian masing-
masing. Pendidik harus mengetahui teknik dan instrumen penilaian yang tepat dari masing-masing
kompetensi yang dinilai agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat, sehingga tidak ada peserta
didik yang merasa dirugikan dalam penilaian.

Kata Kunci: penilaian, penilaian otentik, kurikulum 2013, implementasi.

Abstract

Assessment is process of collecting and processing information to make a decision that is obtained
through measurement to explain the ability of the learners in work related tasks. One of which is
emphasized in curriculum 2013 is authentic assessment. Curriculum 2013 reinforces the shift in
assessment, from assessment through tests that only measure the competence of knowledge based on
outcomes toward an authentic assessment that measures the attitudes, skills, and knowledge
competencies based on processes and outcomes. Authentic assessment is an assessment that is requires
the learners to demonstrate their performance in the real world, which is the application of knowledge
and skills, which emphasizes the ability of the learners to demonstrate their knowledge in a real and
meaningful. In the implementation, authentic assessment assesses three competencies, that are
knowledge (cognitive), attitudes (affective), and skills (psychomotor). Each competency has a
techniques and instruments assessment respectively. Educators should be know the techniques and
instruments assessment of each competency are assessed in order to the information obtained is
completely accurate, so that no learners who feel aggrieved in assessment.

Keywords: assessment, authentic assessment, curriculum 2013, implementation.

PENDAHULUAN
Penilaian menurut McMillan (Firman, 2013)

adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi
dalam rangka pembuatan keputusan. Dalam konteks
pendidikan terdapat berbagai keputusan perlu dibuat.
Terdapat keputusan-keputusan pendidikan yang perlu
dibuat guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai
pendidik, seperti penentuan dapat tidaknya

pembelajaran dilanjutkan untuk materi pokok
selanjutnya, serta penentuan peserta didik yang perlu
memperoleh bimbingan khusus. Keputusan-keputusan
tersebut perlu dibuat berdasarkan informasi capaian
hasil belajar peserta didik dibandingkan dengan kriteria
ketuntasan minimum kompetensi dasar mata pelajaran
yang ditetapkan satuan pendidikan.
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Hart (Muslich, 2013) menyatakan penilaian
sebagai proses pengumpulan, pelaporan, dan
penggunanaan informasi tentang hasil belajar peserta
didik yang diperoleh melalui pengukuran untuk
menganalisis atau menjelaskan unjuk kerja atau prestasi
peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas terkait.
Menurut Arikunto (2013), bagi siswa penilaian akan
bermakna sebagai cara siswa mengetahui siswa telah
berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru.
Sedangkan bagi guru, dengan melihat hasil penilaian,
guru dapat melihat siswa mana yang telah menguasai
materi dan dan siswa mana yang belum menguasai
materi, selain itu juga dengan penilaian ini guru dapat
mengetahui materi yang diajarkan pada siswa dan
metode yang digunakan guru sudah tepat atau belum.
Dengan demikian guru dapat memperbaiki kekurangan
tersebut pada pembelajaran yang akan datang.

Tujuan dilaksanakannya penilaian menurut
Herman, Aschbacker, dan Winters (Nahadi, 2009)
adalah untuk menentukan sejauh mana pembelajar telah
menguasai pengetahuan khusus atau keterampilan-
keterampilan (content goal), mendiagnosa kelemahan
dan kelebihan pebelajar, serta merancang pengajaran
yang sesuai (process goals). Sedangkan tujuan
penilaian kelas yang berbasis kompetensi menurut Uno
dan Koni (2012) adalah (1) untuk mengetahui seberapa
jauh siswa dapat mencapai tingkat kompetensi yang
dipersyaratkan, selama pembelajaran atau setelah
pembelajaran, (2) untuk memberikan umpan balik
(feedback) secara langsung pada peserta didik, (3)
untuk melakukan pemantauan kemajuan yang dialami
peserta didik secara terus-menerus, (4) untuk
memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan
sumber belajar  yang digunakan sesuai dengan
kebutuhan materi dan kebutuhan siswa, (5) untuk
memberikan informasi mengenai efektivitas
pendidikan. Di sisi lain, menurut Sudijono (Uno dan
Koni, 2012), penilaian sebagai suatu tindakan atau
proses harus memiliki tiga fungsi, yaitu untuk
mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana,
dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan
kembali.

Penilaian dalam kurikulum 2013 mengacu pada
Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar
Penilaian Pendidikan. Standar Penilaian bertujuan
untuk menjamin: 1) perencanaan penilaian peserta didik
sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan
berdasarkan prinsip-prinsip penilaian; 2) pelaksanaan
penilaian peserta didik secara profesional, terbuka,
edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks
sosial budaya; dan 3) pelaporan hasil penilaian peserta
didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. Standar
penialian pendidikan ini disusun sebagai acuan
penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan

pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah.

Menurut Permendibud tersebut standar penilaian
pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme,
prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta
didik. Penilaian pendidikan sebagai proses
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik
mencakup: penilaian autenti, penilaian diri, penilaian
berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat
kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian
nasional, dan ujian sekolah/madrasah (Kunandar,
2013).

Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013
adalah penilaian otentik (authentic assessment).
Sebenarnya dalam kurikulum sebelumnya, yaitu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah
memberi ruang terhadap penilaian otentik, tetapi dalam
implementasinya di lapangan belum berjalan secara
optimal. Melalui kurikulum 2013 ini penilaian otentik
menjadi penekanan yang serius dimana guru dalam
melakukan penilaian hasil belajar peserta didik benar-
benar memperhatikan penilaian otentik.

Dalam kurikulum 2013 mempertegas adanya
pergeseran dalam melakukan penilaian, yaitu dari
penilaian melalui tes (mengukur kompetensi
pengetahuan berdasarkan hasil saja) menuju penilaian
otentik (mengukur kompetensi sikap, keterampilan, dan
pengetahuan berdasarkan proses dan hasil). Dalam
penilaian otentik peserta didik diminta untuk
menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata. Otentik
berarti keadaan yang sebenarnya, yaitu kemampuan
atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
Misalnya, peserta didik diberi tugas proyek untuk
melihat kompetensi peserta didik dalam menerapkan
pengetahuan yang dimiliki peserta didik dalam
kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Penilaian
otentik mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP),
yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi
skor yang diperolehnya terhadap skor ideal (maksimal).
Dengan demikian, pencapaian kompetensi peserta didik
tidak dalam konteks dibandingkan dengan peserta didik
lainnya, tetapi dibandingkan dengan standar atau
kriteria tertentu, yaitu Kriteria Ketuntasan Minimum
(KKM). Dalam penilaian otentik guru melakukan
penilaian tidak hanya pada penilaian level KD, tetapi
juga kompetensi inti dan SKL (Kunandar, 2013).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penilaian Otentik
Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013

adalah penilaian otentik. Penilaian otentik menurut
Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang standar
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penilaian adalah penilaian yang dilakukan secara
komprehensif untuk menilai mulai dari masukan
(input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran.

Menurut Kunandar (2013) penilaian otentik
adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan
pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun
hasil dengan berbagai instrumen penilaian yang
disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di
Standar Kompetensi (SK) atau Kompetensi Inti (KI)
dan Kompetensi Dasar (KD). Pucket & Black
(Arikunto, 2013) menyatakan penilaian otentik adalah
penilaian terarah pada semua kejadian yang terdapat
pada diri siswa dan lingkungannya secara riil.
Sedangkan Muslich (2013) menyatakan penilaian
otentik adalah proses penilaian yang mencakup
sejumlah bukti-bukti yang menunjukkan pencapaian
hasil belajar peserta didik. Selain itu juga Hart (1994)
menyatakan penilaian otentik merupakan suatu
penilaian yang dilakukan melalui penyajian atau
penampilan oleh siswa dalam bentuk pengerjaan tugas-
tugas atau berbagai aktivitas tertentu yang langsung
mempunyai makna pendidikan. Pendapat lain, Mueller
(2008) menyatakan penilaian otentik merupakan “a
form of assessment in which students are asked to
perform realworld tasks that demonstrate meaningful
application of essential knowledge and skills”. Dengan
kata lain penilaian otentik adalah bentuk penilaian yang
mana siswa diminta untuk menampilkan tugas-tugas
pada situasi yang sesungguhnya yang mendemonstrasi-
kan penerapan keterampilan dan pengetahuan esensial
yang bermakna.

Berdasarkan beberapa pengertian dan batasan
penilaian otentik tersebut di atas, dapat disimpulkan
bahwa penilaian otentik adalah suatu bentuk penilaian
yang menghendaki peserta didik untuk menunjukkan
kinerjanya di dunia nyata, yang merupakan penerapan
dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang
menekankan kemampuan peserta didik untuk
mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara
nyata dan bermakna.

Adapun ciri-ciri penilaian otentik menurut
Kunandar (2013) adalah: 1) harus mengukur semua
aspek pembelajaran, yaitu kinerja dan hasil atau
produk; 2) dilaksanakan selama dan sesudah proses
pembelajaran berlangsung; 3) menggunakan berbagai
cara dan sumber; 4) tes hanya salah satu pengumpul
data penilaian; 5) tugas-tugas yang diberikan kepada
peserta didik harus mencerminkan bagian-bagian
kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari; 6)
Penilaian harus menekankan kedalaman pengetahuan
dan keahlian peserta didik, bukan keluasannya
(kuantitas). Sedangkan karakteristik penilaian otentik
menurut Kunandar (2013) adalah: 1) bisa digunakan
untuk sumatif maupun formatif; 2) mengukur
keterampilan dan perpormansi, bukan mengingat fakta;

3) berkesinambungan dan terintegrasi; 4) dapat
digunakan sebagai feedback.

B. Pentingnya Penilaian Otentik
Ketika melakukan penilaian, banyak kegiatan

yang akan lebih jelas apabila dinilai secara langsung,
misalnya kemampuan berargumentasi atau berdebat,
keterampilan menggunakan komputer dan keterampilan
melaksanakan percobaan (Rustaman, 2006). Begitu
pula menilai sikap atau perilaku siswa terhadap sesuatu
atau pada saat melakukan sesuatu. Selain itu dalam hal-
hal tertentu mungkin saja ada tugas-tugas yang tidak
dapat dikerjakan di dalam kelas, sehingga tugas-tugas
tersebut harus dikerjakan di luar jam pelajaran bahkan
di luar sekolah. Bagaimana menilai pembelajaran
seperti itu? Cara bagaimana kita dapat menilai hasil
belajar serupa itu? Orang-orang biasanya menyebutkan
pembelajaran semacam itu pembelajaran berbasis
proyek atau project-based learning (Wiggins dalam
Rustaman, 2006). Jadi, penilaian otentik juga
digunakan untuk menilai hasil belajar berdasarkan
penugasan atau proyek.

Asmawi Zainul (2001) menekankan perlunya
penilaian kinerja untuk mengukur aspek lain di luar
kognitif, yaitu tujuh kemampuan dasar menurut
Howard Gardner yang tidak mungkin dinilai hanya
dengan cara-cara yang biasa. Ketujuh kemampuan
dasar tersebut adalah: (1) visual-spatial, (2) bodily-
kinesthetic, (3) musical-rhythmical, (4) interpersonal,
(5) Intrapersonal, (6) logical mathematical, (7) verbal
linguistic. Baru dua kemampuan yang terakhir yang
banyak diukur atau dinilai orang, sementara lima
kemampuan yang lainnya belum banyak diungkap.

Menurut Rustaman (2006), sebagian besar guru
tidak tertarik dan tidak mau menggunakan penilaian
otentik atau penilaian berbasis kinerja. Pada umumnya
mereka berpendapat bahwa melakukan penilaian
otentik itu membuang waktu dan energi serta  terlalu
mahal. Apalagi penilaian otentik perlu dirancang
dengan baik. Pendapat tersebut tentunya tidak benar.
Menilai kinerja dengan tes tertulis tentu tidak valid,
karena tidak mengukur apa yang ingin dinilai. Kinerja
perlu dinilai pada saat kegiatannya sedang berlangsung.
Apabila penilaian kinerja dilakukan terhadap sejumlah
siswa dan tidak dirancang dulu atau dilakukan asal-
asalan, tentu hasilnya tidak dapat dipertanggung-
jawabkan karena tidak konsisten. Dengan demikian kita
mungkin berlaku tidak adil terhadap sejumlah siswa
dalam menilai kinerja mereka. Menurut Wiggins
(dalam Rustaman, 2006) merancang dan melaksanakan
penilaian kinerja sangatlah efisien, karena ajeg atau
konsisten, tidak mahal dan tidak membuang waktu.
Standar tidak dapat dibuat tanpa melakukan penilaian
berbasis kinerja.
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C. Perbandingan Penilaian Otentik dengan
Penilaian Tradisional

Penilaian otentik berbeda dengan penilaian
tradisional. Penilaian tradisional peserta didik
cenderung memilih respon yang tersedia, sedangkan
dalam penilaian otentik peserta didik menampilkan atau
mengerjakan suatu tugas atau proyek. Pada penilaian
tradisional kemampuan berpikir yang dinilai cenderung
pada level memahami dan fokusnya adalah guru. Pada
penilaian otentik kemampuan berpikir yang dinilai
adalah level konstruksi dan aplikasi serta fokusnya pada
peserta didik.

Dalam penilaian otentik memperhatikan
keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap,
pengetahuan dan keterampilan yang disesuaikan dengan
perkembangan karakteristik peserta didik sesuai dengan
jenjangnya. Berikut ini gambar yang menjelaskan hal
tersebut.

Gambar 1. Keseimbangan antara Sikap,
Keterampilan dan Pengetahuan untuk Membangun

Soft Skills and Hard Skills

(Marzano & Bruner dalam Kemdikbud, 2013)

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa
semakin tinggi tingkat perkembangan dan jenjang
pendidikan peserta didik penguasaan kompetensi
pengetahuan dan keterampilan semakin besar (luas),
tetapi penguasaan kompetensi sikap semakin kecil
(diasumsikan kompetensi sikap sudah tertanam di
jenjang sebelumnya). Dengan demikian, pada jenjang
yang rendah, sperti SD/MI dan SMP/MTs penanaman
kompetensi sikap harus benar-benar menjadi penekanan
dan perhatian, sehingga ketika peserta didik kelak
melanjutkan pendidikan ke jenjng yang lebih tinggi
sudah memilki fondasi sikap yang kuat dan jenjang
yang lebih tinggi tinggal memperdalam kompetensi
pengetahuan dan keterampilannya.

Menurut Kunandar (2013), hal-hal yang dapat
digunakan sebagai dasar menilai prestasi peserta didik
dalam penilaian otentik adalah: 1) proyek atau
penugasan dan laporannya; 2) hasil tes tulis; 3)
portofolio (kumpulan karya peserta didik) selama satu
semester atau satu tahun; 4) pekerjaan rumah; 5) kuis;
6) karya peserta didik; 7) presentasi atau penampilan
peserta didik; 8) demonstrasi; 9) laporan; 10) jurnal; 11)
karya tulis; 12) kelompok diskusi; 13) wawancara.

Menurut pandangan penilaian tradisional (biasa)
untuk menjadi warga yang produktif seseorang harus
memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan
tertentu (Rustaman, 2006). Oleh sebab itu sekolah harus
membekali siswa sejumlah keterampilan dan
pengetahuan tersebut. Untuk menetapkan berhasil
tidaknya, sekolah  seyogianya  mentes  para  siswanya
apakah  mereka  menguasai pengetahuan dan
keterampilan tersebut. Jadi, dalam penilaian tradisional
sejumlah pengetahuan ditetapkan terlebih dahulu.
Dengan demikian jadilah pengetahuan tersebut
kurikulum yang perlu dicapai atau disampaikan.
Akibatnya penilaian (asesmen) dikembangkan dan
dilaksanakan untuk menentukan apakah terjadi
pencapaian kurikulum tersebut atau tidak.

Sebaliknya penilaian otentik berangkat dari
alasan dan praksis sebagai berikut. Salah satu misi
sekolah adalah mengembangkan warganegara
produktif. Untuk menjadi seorang warganegara yang
produktif, seseorang harus mampu menampilkan
sejumlah task yang bermakna di dunia sesungguhnya.
Akibatnya, sekolah harus membantu para siswanya
menjadi mahir dalam menampilkan sejumlah tugas
yang akan dikuasai saat mereka lulus. Untuk
menentukan apakah berhasil atau tidak, sekolah
seyogianya meminta siswa menampilkan tugas-tugas
bermakna yang menyerupai tantangan dunia
sesungguhnya untuk melihat apakah siswa-siswa
tersebut mampu melakukannya. Jadi, dalam penilaian
otentik, penilaian menggiring kurikulum, yang berarti
bahwa guru mestinya pertama-tama menetapkan
sejumlah tugas yang harus ditampilkan oleh para siswa
tentang hal-hal yang telah dikuasainya. Selanjutnya
dikembangkan  sebuat  kurikulum  yang
memungkinkan  siswa  menampilkan kinerjanya
dengan  baik,  yang  dengan  sendirinya  melibatkan
penguasaan pengetahuan  dan  keterampilan-
keterampilan  yang  esensi.  Hal  ini  berarti merancang
dengan langkah mundur.

Intinya dengan penilaian otentik, pertanyaan
yang ingin dijawab adalah “Apakah peserta didik
belajar?”, bukan “Apa yang sudah diketahui peserta
didik. Sehingga peserta didik dinilai kemampuannya
dengan berbagai cara, tidak hanya dari hasil ulangan
tertulis. Prinsip utama penilaian dalam pembelajaran

Keseimbangan antara sikap, keterampilan
dan pengetahuan untuk membangun soft skills

dan hard skills

PT

SMA/
SMK

SMP

SD

Knowledge
Skill Attitude
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tidak hanya menilai apa diketahui peserta didik, tetapi
juga menilai apa yang dapat dilakukan peserta didik.
Penilaian itu mengutamakan penilaian kualitas hasil
kerja peserta didik dalam menyelesaikan suatu tugas.

D. Implementasi Penilaian Otentik
Menurut Muslich (2011:37), ada tiga ranah yang

menjadi objek penilaian otentik, yaitu ranah kognitif,
afektif, dan psikomotoris. Menurut Bloom (Anderson &
Krathwohl, 2010), pengetahuan (kognitif) adalah
kemampuan seseorang untuk mengungkapkan apa yang
diketahuinya dalam bentuk bukti jawaban maupun
tulisan sebagai suatu reaksi dari suatu pertanyaan.
Menurut Bloom (1956) pada ranah kompetensi
pengetahuan (kognitif) terdapat enam jenjang proses
berfikir yaitu: 1) hafalan/ingatan (knowledge),
merupakan kemampuan seseorang untuk mengingat
kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama,
istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya tanpa
mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya; 2)
pemahaman (comprehension), merupakan kemampuan
seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu
setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, meliputi
kemampuan menangkap arti dari informasi yang
diterima, misalnya dapat menafsirkan bagan, diagram,
atau grafik, menerjemahkan sesuatu pernyataan verbal
kedalam rumusan matematis atau sebaliknya,
meramalkan berdasarkan kecenderungan tertentu
(ekstrapolasi atau interpolasi) serta mengungkapkan
suatu konsep atau prinsip dengan kata-kata sendiri; 3)
penerapan (application), merupakan kemampuan
seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide
umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-
prinsip, rumus-rumus, dan teori-teori dalam situasi yang
baru dan konkret; 4) analisis (analysis), merupakan
kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan
suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang
lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara
bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan
faktor-faktor yang lainnya; 5) sintesis (synthesis),
adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan
dari proses berpikir analisis, yaitu suatu proses yang
memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara
logis, sehingga menjadi suatu pola yang berstruktur
atau berbentuk pola baru; 6) evaluasi (evaluation),
merupakan kemampuan seseorang untuk membuat
pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide
berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan.

Pengetahuan pada standar penilaian pendidikan
kurikulum 2013 didasarkan pada taksonomi Bloom
yang telah direvisi. Taksonomi Bloom direvisi ini
dikembangkan oleh Anderson dan merupakan
pengembangan dari taksonomi Bloom yang lama. Pada
taksonomi Bloom revisi dikenalkan dimensi-dimensi
pengetahuan yang disusun mulai dari yang konkret

hingga pengetahuan abstrak (Anderson & Krathwohl,
2010). Terdapat empat jenis dimensi pengetahuan yaitu:
(1) pengetahuan faktual, merupakan pengetahuan yang
menjadi elemen dasar yang harus diketahui siswa
umtuk mempelajari satu disiplin ilmu atau untuk
menyelesaikan masalah-masalah dalam disiplin ilmu
yang meliputi pengetahuan tentang terminologi dan
pengetahuan tentang detail-detail elemen-elemn yang
spesifik; (2) pengetahuan konseptual, merupakan
pengetahuan tentang bentuk-bentuk yang lebih
kompleks dan terorganisasi yang meliputi pengetahuan
tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan mengenai
prinsip dan generalisasi, serta pengetahuan mengenai
teori, model dan struktur; (3) pengetahuan prosedural,
merupakan pengetahuan mengenai cara melakukan
sesuatu, mempraktikkan metode-metode penelitian, dan
kriteria-kriteria untuk menggunakan keterampilan,
algoritme, teknik dan metode; (4) pengetahuan
metakognitif, merupakan pengetahuan tentang kognisi
secara umum dan kesadaran yang meliputi pengetahuan
strategis, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, dan
pengetahuan diri.

Selain dimensi-dimensi pengetahuan, pada
taksonomi Bloom revisi yang dikembangkan Anderson
& Krathwohl (2010), perubahan yang terdapat pada
taksonomi Bloom revisi adalah perubahan susunan
jenjang pada ranah kognitif. Perubahan pada jenjang
ranah kognitif pada taksonomi Bloom revisi disajikan
pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan Jenjang Taksonomi Bloom
Domain Kognitif Bloom

Lama
Domain kognitif Bloom

Revisi
Evaluasi Mencipta
Sintesis Mengevaluasi
Analisis Menganalisis
Aplikasi Mengaplikasi
Pemahaman Memahami
Pengetahuan Mengingat

Untuk menilai kompetensi kognitif siswa dapat
menggunakan: 1) tes tertulis dengan menggunakan butir
soal; 2) tes lisan dengan bertanya langsung terhadap
peserta didik dengan menggunakan daftar pertanyaan;
3) penugasan atau proyek dengan lembar kerja tertentu
yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam kurun
waktu tertentu.

Terdapat banyak ragam bentuk soal tes tertulis,
namun yang sering digunakan dalam pelajaran sains
adalah: 1) tes uraian, meliputi uraian terbuka dan uraian
terbatas; 2) tes obyektif, meliputi tes pilihan (bentuk
benar-salah, menjodohkan, pilihan berganda,
melengkapi berganda, analisis hubungan) dan tes isian
(melengkapi dan jawaban singkat). Suatu tes tidak
harus selalu terdiri dari satu bentuk pokok tes saja,
melainkan dapat dibentuk oleh soal dengan bermacam-



1111

macam bentuk, tergantung pada keperluan. Misalnya,
suatu tes obyektif dapat terdiri dari kelompok soal
betul-salah, pilihan berganda, dan melengkapi. Namun,
tidak salah juga apabila suatu tes dibentuk oleh soal
dengan bentuk sejenis. Bahkan dapat terjadi suatu tes
yang terdiri dari bentuk pilihan ganda dan uraian
terbatas. Semuanya tergantung pada kemampuan apa
yang akan diukur oleh tes tersebut.

Tes dalam bentuk lisan merupakan tes yang
digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian
kompetensi, terutama kognitif dimana guru
memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik
secara lisan dan ditanggapi oleh peserta didik secara
langsung dengan menggunakan bahasa lisan juga. Tes
lisan menuntut peserta didik memberikan jawaban
secara lisan. Tes lisan biasanya dilaksanakan dengan
cara mengadakan percakapan antara siswa dengan
tester tentang masalah yang yang diujikan. Pelaksanaan
tes lisan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab
secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Tes
lisan digunakan untuk mengungkapkan hasil belajar
siswa pada aspek pengetahuan. Tes lisan juga dapat
digunakan untuk menguji siswa, baik secara individual
maupun kelompok. Tes lisan bisa digunakan pada
ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir
semester, ujian tingkat kompetensi, dan ujian sekolah
(Kunandar, 2013).

Instrumen penugasan (proyek) berupa pekerjaan
rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu
atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.
Penilaian ini bertujuan untukpendalaman terhadap
penguasaan kompetensi pengetahuan yang telah
dipelajari atau dikuasai di kelas melalui proses
pembelajaran. Dalam memberikan tugas kepada peserta
didikhendaknya ditentukan lamanya waktu pekerjaan.
Pada prinsipnya, penilaian melalui pendekatan
penugasan adalah menilai hasil (produk) dari penugasan
tersebut.

Penilaian otentik juga menilai ranah afektif.
Ranah afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Selama
ini penilaian hasil belajar ranah afektif ini kurang
mendapatkan perhatian dari guru. Sebaliknya para guru
lebih banyak menilai ranah kognitif. Hal ini selain
karena sebagian guru kurang memahami fungsi ranah
afektif ini dalam hasil belajar, juga guru kurang
mengetahui bagaimana strategi pelaksanaan penilaian
hasil belajar ranah afektif (Muslich, 2011). Kemampuan
afektif berhubungan dengann minat dan sikap yang
berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin,
komitmen, percaya diri, jujur, menghargai pendapat
orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Semua
kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan
pembelajaran di sekolah, yang akan dicapai melalui
kegiatan pembelajaran yang tepat. Masalah afektif
dirasakan penting oleh semua orang, namun

implementasinya masih kurang. Hal ini disebabkan
karena merancang pencapaian tujuan pembelajaran
afektif  tidak semudah  seperti pembelajaran kognitif
dan psikomotor (Muslich, 2011). Penilaian afektif
adalah metode yang digunakan untuk mengungkapkan
bagaimana seorang siswa merasakan tentang citra
dirinya, apa yang berpengaruh terhadap perilakunya
didalam masyarakat, kelas, dan rumahnya. Dalam
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
guru dapat melakukan penilaian kompetensi sikap
melalui: 1) observasi, merupakanteknik penilaian yang
dilakukan secara berkesinambungan dengan
menggunakan indera, baik secara langsung maupun
tidak langsung dengan menggunakan pedoman
observasi yang berisi sejumlah indikator yang diamati.
Instrument yang digunakan adalah skala penilaian yang
disertai rubrik; 2) penilaian diri, merupakan penilaian
dengan cara meminta peserta didik untuk
mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya
dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang
digunakan berupa skala Likert; 3) penilaian “teman
sejawat “ (peer assessment), merupakan penilaian
dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai
terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang
digunakan berupa skala Likert; dan 4) jurnal,
merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas
yang berisi informasi hasil pengamatan tentang
kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan
dengan sikap dan perilaku. Catatan-catatan tersebut
secara tertulis dan dijadikan dokumen bagi guru untuk
melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap peserta
didik.

Menurut Anderson dalam Muslich (2011),
penggunaan metode observasi berdasarkan pada asumsi
bahwa karakteristik afektif dapat dilihat dari perilaku
atau perbuatan yang ditampilkan dan/atau reaksi
psikologi. Metode penilaian diri berdasarkan asumsi
bahwa yang mengetahui keadaan afektif seseorang
adalah dirinya sendiri, walaupun dalam hal ini
menunutut kejujuran siswa untuk menilai dirinya.
Penilaian antar peserta didik merupakan teknik
penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk
saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi.
Sedangkan jurnal berisi catatan-catatan pendidik
terhadap peserta didik berkaitan dengan sikap dan
perilaku.

Selain penilaian afektif dan kognitif, penilaian
psikomotor siswa juga perlu dilakukan. Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 54  Tahun 2013 tentang Standar
Kompetensi Lulusan  Pendidikan Dasar dan Menengah
menyatakan kompetensi lulusan dimensi keterampilan
siswa adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak
yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan
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konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di
sekolah secara mandiri. Penilaian psikomotor
diperlukan untuk mengetahui keterampilan kerja siswa
secara nyata, agar siswa dapat mengaplikasikan ilmu
yang telah dipelajarinya. Hasil belajar ranah psikomotor
ini nampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan
kemampuan bertindak individu (Muslich, 2011).

Menurut Kunandar (2013), dalam ranah
psikomotor terdapat lima jenjang proses berpikir, yaitu:
1) imitasi, merupakan kemampuan melakukan kegiatan-
kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat
atau diperhatikan sebelumnya. Contohnya, seorang
peserta didik dapat memukul bola dengan tepat karena
pernah melihat atau memperhatikan hal yang sama
sebelumnya; 2) manipulasi, merupakan kemampuan
melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah
dilihat, tetapi berdaarkan pada pedoman atau petunjuk
saja. Contohnya, seorang peserta didik dapat memukul
bola dengan tepat hanya berdasarkan pada petunjuk
guru atau teori yang dibacanya; 3) presisi, merupakan
kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat
sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang
tepat. Contohnya, peserta didik dapat mengarahkan bola
yang dipukulnya sesuai dengan target yang diinginkan;
4) artikulasi, merupakan kemampuan melakukan
kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil
kerjanya merupakan sesuatu yang utuh. Contohnya,
peserta didik dapat mengejar bola kemudian
memukulnya dengan cermat sehingga arah bola sesuai
dengan target yang diinginkan; 5) naturalisasi,
merupakan kemampuan melakukan kegiatan secara
reflek, yaitu kegiatan yang melibatkan fisik saja
sehingga efektivitas kerja tinggi. Contohnya, tanpa
berpikir panjang peserta didik dapat mengejar bola
kemudian memukulnya dengan cermat sehingga arah
bola sesuai dengan target yang diinginkan.

Menurut Kunandar (2013), guru dapat menilai
kompetensi keterampilan melalui penilaian berupa: 1)
kimerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik
mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu
menggunakan tes praktik (unjuk kerja) dengan
menggunakan instrumen lembar pengamatan
(observasi); 2) proyek dengan menggunakan instrumen
lembar penilaian dokumen laporan proyek; 3) penilaian
portofolio dengan menggunakan instrumen lembar
penilaian dokumen kumpulan portofolio dan penilaian
produk dengan menggunakan instrumen lembar
penilaian produk. Instrumen yang digunakan berupa
daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang
dilengkapi rubrik.

Menurut Muslich (2011:76), terdapat tiga
komponen dalam implementasi penilaian otentik, yaitu
perencanaan, pelaksanaan, serta analisis dan pelaporan.
Pada tahap perencanaan penilaian autentik, serangkaian
kegiatan yang dilakukan adalah: (1) Menentukan tujuan

dan fokus (kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator
pencapaian kompetensi, domain (kognitif, afektif,
psikomotor] yang diases); (2) Merencanakan isi
penilaian autentik yang meliputi: pemilihan prosedur
penilaian, menentukan isi/topik, dan menetapkan waktu
dilakukannya asesmen; (3) Mendesain cara
menganalisis data, yaitu dengan menetapkan standar
atau kriteria penilaian, menetapkan cara memadukan
hasil penilaian dari berbagai sumber (misalnya dari
kinerja, portofolio, penilaian diri, tes, dan lain-lain); (4)
Merencanakan langkah-langkah kegiatan asesmen
(terpadu dalam pembelajaran, ada kegiatan pemberian
umpan balik, penilaian proses, dan penilaian produk);
(5) Menentukan prosedur pengujian instrumen
penilaian, yaitu menetapkan cara mengetahui validitas
dan reabilitas penilaian.

Pada tahap pelaksanaan, serangkaian kegiatan
yang dilakukan adalah: (1) Mengumumkan tujuan dan
fokus pembelajran kepada peserta didik; (2)
Menyepakati prosedur asesmen yang digunakan serta
criteria penilaiannya; (3) Mendiskusikan cara-cara yang
perlu dilakukan untuk encapai hasil maksimal; (4)
Melaksanakan kegiatan asesmen sesuai dengan
perencanaan dan kesepakatan bersama; (5) Memberikan
umpen balik (feedback).

Pada tahap analisis dan pelaporan asesmen
otentik, serangkaian kegiatan yang dilakukan antara
lain: (1) Menganalisis data yang telah dikumpulkan; (2)
Memadukan hasil analisis dari berbagai data yang
didapat; (3) Menerapkan kriteria penilaian akhir; (5)
Melaporkan hasil penilaian.

PENUTUP

A. Simpulan
Salah satu penekanan dalam kurikulum 2013

adalah penilaian otentik (authentic assessment).
Penilaian otentik merupakan suatu bentuk penilaian
yang menghendaki peserta didik untuk menunjukkan
kinerjanya di dunia nyata, yang merupakan penerapan
dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, yang
menekankan kemampuan peserta didik untuk
mendemonstrasikan pengetahuan yang dimiliki secara
nyata dan bermakna. Penilain otentik berbeda dengan
penilaian tradisional. Pada penilaian tradisional peserta
didik cenderung memilih respon yang tersedia,
sedangkan dalam penilaian otentik peserta didik
menampilkan atau mengerjakan suatu tugas atau proyek
dan juga pada penilaian tradisional kemampuan berpikir
yang dinilai cenderung pada level memahami dan
fokusnya adalah guru sedangkan pada penilaian otentik
kemampuan berpikir yang dinilai adalah level
konstruksi dan aplikasi serta fokusnya pada peserta
didik. Dalam penilaian otentik ada tiga kompetensi
yang dinilai yaitu pengetahuan (kognitif), sikap
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(afektif), dan keterampilan (psikomotor). Setiap
kompetensi mempunyai teknik dan instrumen penilaian
masing-masing.

B. Saran
Setiap pendidik harus mengetahui teknik dan

instrumen penilaian yang tepat dari masing-masing
kompetensi (kognitif, afektif dan psikomotor) pada
penilaian otentik agar informasi yang diperoleh benar-
benar akurat, sehingga tidak ada peserta didik yang
merasa dirugikan dalam penilaian. Karena apabila
penilaian dilakukan terhadap siswa dan tidak dirancang
dengan cara dan instrumen yang tepat atau dilakukan
asal-asalan, tentu hasilnya tidak dapat dipertanggung-
jawabkan karena tidak konsisten. Dengan demikian kita
mungkin berlaku tidak adil terhadap sejumlah siswa
dalam menilai mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, L dan Karthwohl. (2010). Kerangka
Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan
Asesmen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, S. (2013). Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.
Jakarta: Bumi Aksara).

Asmawi, Z. dan Noehi, N. (2001). Penilaian Hasil
Belajar. Jakarta: PAU-PPAI Universitas
Terbuka.

Firman, H. (2013). Evaluasi Pembelajaran Kimia.
Bandung: Jurusan Pendidikan Kimia UPI.

Hart, Diane. 1994. Authentic Assessment A handbook
for Educators. California, New York: Addison
Wesley Publishing Company).

James H. McMillan. (2008). Assessment Essentials for
Standards-based Education. California: Corwin
Press.

Kemendikbud. (2013). Pedoman Penilaian Hasil
Belajar. Jakarta: Kemdikbud.

Kunandar (2013). Penilaian Autentik (Penilaian Hasil
Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum
2013) Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta:
Rajawali Press).

Mueler, J. (2003). What is  Authentic Assessment?
Tersedia:
http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/toolbo
x/whatisit.htm. Diakses: tanggal 19 Desember
2014.

Muslich, M. (2013). Pengembangan dan Implementasi
Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya).

Nahadi. (2009). Efektivitas Pembekalan Kemampuan
Asesmen Pembelajaran Bagi Mahasiswa Calon
Guru Kimia. Disertasi Doktor pada SPS UPI
Bandung: tidak diterbitkan

Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar
Penilaian Pendidikan.

Rustaman, N.Y. (2006). Penilaian Otentik (Authentic
Assessment dan Penerapannya dalam Pendikan
Sains). Sekolah Pascasarjana UPI.

Uno, H.B., & Koni, S. (2012). Assessment
Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara.



Prosiding Semanar Nasional Pendidikan Sains 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains Sesuai Tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari 2015

1114

IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN BERBASIS
INQUIRI-DISKOVERI UNTUK OPTIMALISASI

PENCAPAIAN HASIL BELAJAR SESUAI KURIKULUM
2013

Muntari

Program Studi Pendidikan Kimia, FKIP Universitas Mataram
Email: muntari_unram@yahoo.com

Abstrak

Kimia merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan berdasarkan percobaan
(induktif), namun pada perkembangan selanjutnya kimia juga diperoleh dan dikembangkan
berdasarkan teori (deduktif). Implementasi pembelajaran inquiri dalam pembelajaran kimia
merupakan suatu proses pembelajaran yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah-masalah
kimia dalam kehidupan sehari-hari, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen,
mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Langkah-langkah pembelajaran
inquiri adalah: orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji
hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Model pembelajaran diskoveri adalah salah satu model dalam
pembelajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar
yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri di mana siswa memperoleh pengetahuan yang
sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, melainkan sebagian atau seluruhnya
ditemukan sendiri. Siswa dituntut menghimpun informasi, membandingkan, mengkategorikan,
menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan, dan menyimpulkan. Langkah-langkah
pembelajaran diskoveri adalah: stimulasi, pernyatan/identifikasi masalah, pengumpulan data,
pengolahan data, verifikasi/pembuktian, dan generalisasi. Tujuan utama implementasi pembelajaran
inquiri-diskoveri adalah: (1) menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah, serta
berkomunikasi, (2) siswa akan terbiasa bersikap seperti ilmuwan sains, yaitu: teliti, tekun/ulet,
objektif/jujur, kreatif, serta menghormati pendapat orang lain, (3) siswa memperoleh hasil belajar
yang bermakna dan tahan lama dalam ingatan.

Kata kunci: inquiri, diskoveri, langkah-langkah inquiri, langkah-langkah diskoveri

Abstract

Chemistry is the knowledge that was originally acquired and developed based on experiments
(inductive), but in the further development of chemistry was also acquired and developed based on
theory (deductive). Implementation of the inquiry learning in chemistry learning is a learning process
pursued by students to solve chemical problems in everyday life, planning experiments, conduct
experiments, collect and analyze data, and draw conclusions. Inquiri learning steps are: orientation,
formulating the problem, formulate hypotheses, collect data, test hypotheses, and formulating
conclusions. Discovery learning model is one of the models in the cognitive theory of learning with
emphasis on the role of teachers in creating learning situations involving students learn actively and
independently in which syudents acquire knowledge that previously did not already know it was not
through a notification, but partly or wholly invented itself. Students are required to gather information,
compare, categorize, analyze, integrate, reorganize, and concluded. Discovery learning steps are:
stimulation, statement/ problem identification, data collection, data processing, verification, and
generalization. The main purpose of the implementation of the inquiry-discovery learning are: (1)
foster the thinking ability, scientific work and scientific attitude, and communicate, (2) the student will
be familiar to behave like scientists, namely: thorough, diligent/ resilient, objective/honest, creative,
and respect the opinions of others, (3) students gain meaningful learning outcomes and long-lasting in
the memory.

Keywords: inquiry, discovery, steps of inquiry, steps of discovery
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PENDAHULUAN
Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum

berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi
pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi tidak
dapat disangkal lagi bahwa kurikulum 2013, yang
dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat
diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan
peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3)
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab
(Permendikbud RI[1] No. 64 Tahun 2013).

Kurikulum 2013 dalam rekonstruksi kompetensi
mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
1. Kompetensi sikap mencakup sikap spiritual (KI-1)

dan sikap sosial (KI-2).
• Sikap spiritual (KI-1) untuk mencapai insan

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa.

• Sikap sosial (KI-2) untuk mencapai insan yang
berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis,
bertanggung jawab.

2. Kompetensi pengetahuan (KI-3) untuk mencapai
insan yang berilmu.

3. Kompetensi keterampilan (KI-4) untuk mencaai
insan yang cakap dan kreatif.

Kurikulum dalam dimensi proses adalah
realisasi ide dan rancangan kurikulum menjadi suatu
proses pembelajaran. Guru adalah tenaga kependidikan
utama yang mengembangkan ide dan rancangan
tersebut menjadi proses pembelajaran. Pemahaman
guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan
guru (Rencana Program Pembelajaran/RPP) dan
diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran.
Peserta didik berhubungan langsung dengan apa yang
dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan
menjadi pengalaman langsung peserta didik. Apa yang
dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada
dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu
proses pembelajaran harus memberikan kesempatan
yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan
potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau
lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam Standar
Kompetensi Lulusan.

Ilmu kimia  adalah salah satu cabang ilmu
Pengetahuan Alam (IPA) yang berlandaskan
eksperimen (experimental science), artinya konsep-
konsep yang terdapat dalam materi kimia dapat
dikembangkan dalam berbagai percobaan atau
praktikum. BSNP[2] (2006) menyatakan bahwa dalam
ilmu kimia terdapat dua hal yang sangat berkaitan dan

tidak dapat dipisahkan, yaitu ilmu kimia sebagai produk
(pengetahuan kimia berupa fakta, konsep, teori, dan
prinsip) dan proses (kerja ilmiah). Kedua hal tersebut
dapat dicapai peserta didik salah satunya melalui
kegiatan praktikum. Zainuddin[3] (2001) menyatakan
bahwa praktikum merupakan strategi pembelajaran atau
bentuk pengajaran yang digunakan untuk
membelajarkan secara bersama-sama kemampuan
psikomotorik (keterampilan), pengertian (pengetahuan),
dan afektif (sikap) menggunakan sarana laboratorium.

Banyak siswa dan mahasiswa memandang
bahwa konsep-konsep ilmu kimia sebagai suatu konsep
yang sulit dipelajari. Kean dan Middlecamp[4] (1994)
melihat masalah ini terjadi karena hampir sebagian
besar materi-materi kimia seperti atom, molekul, ikatan
kimia dan sifat-sifat yang menyertainya merupakan
materi yang abstrak. Salah satu masalah yang
menyedihkan yang dihadapi guru dalam pembelajaran
kimia adalah bahwa siswa yang mempunyai
kemampuan cukup, tetapi tidak berhasil dalam
pelajaran kimia. Bodner[5] (1991) telah menunjukkan
bahwa banyak siswa telah mempelajari konsep kimia
dengan baik, akan tetapi mereka tidak dapat
menggunakan pengetahuannya untuk menjelaskan
fenomena yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Di satu sisi kebanyakan guru telah berupaya dengan
segala kemampuannya bertanggung jawab atas belajar
siswanya, di sisi lain siswa hanya menerima sedikit atau
tidak ada tanggung jawab (Katz[6], 1996).
Kecenderungan ini menambah kesulitan dalam
pengajaran kimia, suatu pelajaran yang telah memiliki
masalah yang menyertainya.

Hasil survei pendahuluan pada bulan Juli –
September 2013 terhadap kegiatan pembelajaran kimia
di beberapa SMA Negeri dalam wilayah Kota Mataram,
memberikan gambaran sebagai berikut: (1)
pembelajaran kimia masih lebih ditekankan pada
kegiatan menghafal materi berupa fakta, konsep, dan
prinsip-prinsip yang disajikan secara langsung oleh
guru dengan mengacu pada buku-buku teks; (2) siswa
belum banyak diberi kesempatan untuk melakukan
pengalaman langsung dalam rangka membangun
pengetahuan; (3) siswa masih kurang diberi kesempatan
untuk belajar bekerja sama melalui pembelajaran
kooperatif; dan (4) dalam proses pembelajaran, guru
jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
melatih keterampilan pemecahan masalah dengan
memanfaatkan masalah-masalah nyata atau objek-objek
kimia yang ada di sekitar siswa sebagai sumber belajar.

Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian
penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek
sebelum, sedang dan sesudah pembelajaran yang
dilakukan guru serta segala fasilitas yang terkait yang
digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam
proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang
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diutamakan dalam implementasi Kurikulum 2013
adalah model pembelajaran inquiri (inquiry based
learning), model pembelajaran diskoveri (discovery
learning), model pembelajaran berbasis projek (project
based learning), dan model pembelajaran berbasis
permasalahan (problem based learning). Pada makalah
ini dibahas implementasi model pembelajaran inquiri
dan diskoveri dalam pembelajaran kimia. Model
pembelajaran inquiri menekankan pada proses berpikir
secara kritis dan analis untuk mencari dan menemukan
sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.
Sedangkan discovery learning lebih menekankan pada
ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya
tidak diketahui.

Atas dasar itu, penulisan makalah ini secara
khusus memiliki tujuan untuk: (1) mengkaji secara
teoritis dan empiris implementasi model pembelajaran
inquiri dan diskoveri dalam pembelajaran kimia, dan
(2) mengembangkan rancangan pembelajaran berbasis
pembelajaran inquiri dan diskoveri.

Berbagai masalah yang ingin dikaji melalui
penuliasan makalah ini adalah:
1. Apa dasar teori implementasi pembelajaran inquiri-

diskoveri dalam pembelajaran kimia?
2. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran inquiri

dalam pembelajaran kimia?
3. Bagaimana langkah-langkah implementasi

pembelajaran doskoveri dalam pembelajaran
kimia?

PEMBAHASAN
Karakteristik Ilmu Kimia dan Pembelajarannya

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu
pengetahuan alam (natural science) yang mengambil
materi sebagai obyek. Kimia adalah bidang yang
dinamis dan berkembang sangat cepat (Goldberg[7],
2004). Menurut Kean dan Middlecamp[4] (1994), ilmu
kimia bersifat abstrak, mikroskopis yang membahas
atom, molekul yang tidak tampak, disamping itu
mengkaji pula hitungan kimia (stoikiometri). Namun
tidak dapat disangkal bahwa ilmu kimia adalah ilmu
yang selalu bersama-sama kita dalam kehidupan sehari-
hari. Oleh karena dalam pembelajarannya, peserta didik
perlu dihadapkan pada permasalahan kimia dalam
kehidupan sehari-hari, mencoba menemukan
pemecahan masalahnya, sehingga mampu menjawab
permasalahan yang terkait dengan ilmu kimia dalam
kehidupannya.

Pada umumnya siswa takut menghadapi
pelajaran kimia dengan berbagai alasan. Banyak siswa
merasa tidak memiliki kompetensi untuk mempelajari
kimia, tidak sanggup memahami konsep-konsep yang
abstrak, tidak menyukai materi yang dipelajari, dan
lebih dari itu siswa merasa takut tidak berhasil
mengikuti pelajaran ini. Untuk itu Kean dan

Middlecamp[4] (1994) mengajukan beberapa saran
untuk mempelajari kimia. Saran pertama, meskipun
konsep kimia banyak yang bersifat abstrak (seperti
atom, ikatan, kristal, dan lain sebagainya), buatlah
gambaran mental tentang obyek abstrak tersebut dengan
menggambarkannya sebagai suatu obyek nyata. Saran
kedua, banyak materi kimia bersifat kompleks, mulailah
mempelajari kimia dari yang paling sederhana, yang
hanya mengandung sedikit bahan kimia. Saran ketiga,
rasionalkan obyek-obyek kimia yang mikroskopis
dengan menjelaskan sifat-sifat makroskopisnya. Saran
keempat, materi kimia saling berhubungan dan
berkembang dengan cepat, untuk itu, pelajari kimia
setiap hari dan perbaiki jika ada kesalahan pemahaman.
Saran kelima, meskipun masalah hitungan-kimia adalah
penting, namun banyak materi kimia yang bersifat
deskriptif (fakta kimia, istilah-istilah kimia, ide
sederhana, dan lain sebagainya). Untuk itu siswa
dituntut pula mempelajari konsep-konsep yang bersifat
deskriptif seperti itu.

Dalam mengikuti pelajaran kimia, banyak siswa
mengalami kesulitan untuk memperoleh dan
menerapkan strategi, mentransfer pengetahuan dari dan
ke bidang lain, dan berhubungan dengan rendahnya
motivasi. Ward dan Bodner[8] (1999) menyatakan
bahwa motivasi yang dibawa siswa ke dalam kelas
dapat mempengaruhi siswa dalam menghadapi masalah
dan strategi pemecahannya. Apabila siswa membawa
motivasi yang tinggi untuk menghadapi tugas-tugas
yang terkait dengan pelajaran kimia, maka siswa akan
melakukan usaha strategi belajar yang lebih dalam,
termasuk mengidentifikasi informasi-informasi penting
dan membuat hubungan yang logis.

Kegagalan siswa dalam mata pelajaran kimia
diduga sebagai akibat dari kurangnya kemampuan
siswa dalam mengimplementasikan pengetahuannya
untuk memecahkan masalah (problem) dan kurangnya
komunikasi, baik antara guru dan siswa, atau antar
siswa itu sendiri. Sebagaimana temuan Hagen[9] (2000),
banyak siswa merasa telah memahami konsep mata
pelajaran dan telah mereviu soal-soal (problem) yang
ada dalam bab, akan tetapi hanya sedikit saja yang bisa
menyelesaikan masalah dengan benar.

Banyak teori-teori pendidikan digunakan
sebagai landasan pembelajaran kimia. Selama tahun
1970-an sampai awal tahun 1980-an, teori yang paling
mendominasi sebagai landasan dalam penelitian
pendidikan kimia adalah teori perkembangan
intelektual Piaget (Nurrenbern[10], 2001). Deskripsi
Piaget bahwa siswa secara individual mengembangkan
intelektualnya secara lebih luas dan perspektif tentang
proses pembelajaran dan pendekatan yang mungkin
untuk pembelajaran di kelas.

Mulai paroh kedua tahun 1980-an, fokus
perhatian dalam penelitian pendidikan kimia telah
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berpindah pada pertanyan bagaimana pengetahuan
dibangun dalam pikiran siswa. Dalam belajar
bermakna, siswa harus menetapkan bagaimana
menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep yang
relefan dan proposisi yang telah mereka miliki
(Bunce[11], 2001). Konsep belajar seperti ini, saat ini,
dikenal sebagai teori konstruktivis. Memperhatikan
teori Piaget, banyak persamaan dengan teori belajar
konstruktivis dan teori belajar pemrosesan informasi.
Bodner (1991) dalam (Bunce[11], 2001) mendefinisikan
belajar dalam teori konstruktivis sebagai proses dalam
mana “pengetahuan dibangun dalam pikiran siswa”.
Pandangan belajar ini, seperti teori Piagetian,
menempatkan siswa pada pusat belajar atau proses
pengembangan.

Dibandingkan dengan teori Vygotsky, teori
Piaget kurang menekankan pada interaksi siswa dengan
teman sejawat atau orang dewasa lain (Berk[12], 1997).
Menurut Vygotsky, perkembangan fungsi kognitif
tingkat tinggi sebagai hasil dari interaksi antar individu,
dan kemudian digabungkan ke dalam kerangka
individualnya. Pandangan Vygotsky ini, saat ini, di
antaranya diimplementasikan dengan bentuk
pembelajaran kooperatif, di mana sekelompok kecil
siswa diberikan permasalahan untuk dipecahkan secara
kolaborasi. Dalam pembelajaran kooperatif diperlukan
interaksi timbal balik, di mana setiap anggota kelompok
dituntut secara aktif terlibat dalam pemecahan masalah
secara bersama-sama. Dengan melakukan diskusi
dengan yang lain, siswa dapat meningkatkan
kemampuan berfikir kritis. Laporan terbaru
menekankan pentingnya diskusi dalam suatu kerja
kelompok secara kooperatif dalam pengembangan
kreativitas pemecahan masalah kimia (Wood[13], 2006;
Cardellini[14], 2006).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran kimia harus
dipermudah dengan menyajikan materi yang abstrak
menjadi gambaran mental tentang obyek tersebut
sebagai obyek nyata, (2) mulailah mempelajari kimia
dari yang paling sederhana, (3) rasionalkan obyek-
obyek kimia yang mikroskopis dengan menjelaskan
sifat-sifat makroskopisnya, (4) meskipun masalah
hitungan-kimia adalah penting, namun banyak materi
kimia yang bersifat deskriptif (fakta kimia, istilah-
istilah kimia, ide sederhana, dan lain sebagainya), untuk
itu siswa dituntut pula mempelajari konsep-konsep
yang bersifat deskriptif seperti itu.

Dalam pandangan teori  konstruktivistik, siswa
dihadapkan pada permasalahan kimia yang
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, selanjutnya
siswa diminta untuk memecahkan masalah yang
dihadapi melalui suatu tahapan penyelidikan baik
secara perorangan maupun kelompok. Pandangan
Vygotsky, lebih menekankan pembelajaran dengan

mengimplementasikan pembelajaran kooperatif, di
mana sekelompok kecil siswa diberikan permasalahan
untuk dipecahkan secara kolaborasi.

Pembelajaran Kimia Berbasis Inquiri
Ada dua hal yang berkaitan dengan kimia yang

tidak terpisahkan, yaitu kimia sebagai produk
(pengetahuan kimia yang berupa fakta, konsep, prinsip,
hukum, dan teori) temuan ilmuwan dan kimia sebagai
proses (kerja ilmiah). Oleh sebab itu, pembelajaran
kimia dan penilaian hasil belajar kimia harus
memperhatikan karakteristik ilmu kimia sebagai proses
dan produk.

Mata pelajaran kimia perlu diajarkan untuk
tujuan yang lebih khusus yaitu membekali peserta didik
pengetahuan, pemahaman dan sejumlah kemampuan
yang dipersyaratkan untuk memasuki jenjang
pendidikan yang lebih tinggi serta mengembangkan
ilmu dan teknologi. Proses inquiri ilmiah bertujuan
menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan
bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu
aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu
pembelajaran kimia menekankan pada pemberian
pengalaman belajar secara langsung melalui
penggunaan dan pengembangan keterampilan proses
dan sikap ilmiah (Mulyasa[15], 2006).

Mengajar dengan keterampilan proses berarti
memberi kesempatan kepada siswa bekerja dengan ilmu
pengetahuan, mendengarkan cerita dari guru tentang
ilmu pengetahuan. Selain itu, keterampilan proses
membuat siswa belajar proses dan produk ilmu
pengetahuan sekaligus. Pelaksanaan keterampilan
proses memerlukan suatu pendekatan yang dapat
mengarahkan siswa pada pembelajaran yang bermakna.
Belajar akan lebih bermakna apabila anak
mengalaminya sendiri apa yang dipelajarainya, bukan
hanya sekedar mengetahuinya dari pihak lain
(Trianto[16], 2007).

Pendekatan inquiri adalah suatu pembelajaran
yang dirancang untuk mengajarkan kepada siswa
bagaimana cara meneliti permasalahan atau pertanyaan
fakta-fakta. Pembelajaran inquiri memerlukan
lingkungan kelas di mana siswa merasa bebas untuk
berkarya, berpendapat, membuat dugaan dan membuat
kesimpulan. Suasana seperti itu amat penting karena
keberhasilan pembelajaran bergantung pada kondisi
pemikiran siswa.

Inquiri menciptakan pengalaman kongkrit dan
pembelajaran aktif yang mendorong dan memberikan
ruang dan peluang kepada siswa untuk mengambil
inisiatif dalam mengembangkan keterampilan
pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan
penelitian sehingga memungkinkan mereka menjadi
pelajar sepanjang hayat. Inquiri melibatkan komunikasi
yang berarti tersedia suatu ruang, peluang dan tenaga
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bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan dan
pandangan yang logis, obyektif dan bermakna, serta
untuk melaporkan hasil-hasil kerja mereka
(Roestiyah[17], 1990).

Dalam inquiri, seseorang bertindak sebagai
seorang ilmuwan (scientist), melakukan eksperimen,
dan mampu melakukan proses mental berinquiri
(Hamalik[18], 2007), yaitu: mengajukan pertanyaan-
pertanyaan tentang gejala alami, merumuskan masalah-
masalah, merumuskan hipotesis-hipotesis, merancang
pendekatan investigatif yang meliputi eksperimen,
melaksanakan eksperimen, mensintesiskan
pengetahuan, memiliki sikap ilmiah, antara lain
objektif, ingin tahu, keterbukaan, menginginkan dan
menghormati model-model teoritis, serta bertanggung
jawab.

Model pembelajaran ini didasari dari teori-teori
belajar seperti teori konstruktivisme yakni siswa
mengkontruksi pengetahuan mereka sendiri melalui
interaksi langsung dengan objek dan akan dianggap
benar apabila pengetahuan tersebut dapat digunakan
untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Wilson[19],
1996). Selain itu, teori yang juga mendasari model ini
adalah teori belajar bermakna menurut Ausubel yang
terjadi apabila siswa mampu menghubungkan setiap
informasi baru kedalam struktur pengetahuan mereka
(Brook & Brook[20], 1993). Teori yang terakhir adalah
belajar penemuan dari Brunner yakni siswa disarankan
berusaha sendiri untuk memecahkan masalah dengan
interaksi langsung, agar mereka memperoleh
pengalaman, melakukan eksperimen dan menemukan
konsep sendiri (Mulyasa[21], 2008).

Berdasarkan kajian teori yang dikemukakan oleh
pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
inquiri merupakan suatu proses pembelajaran yang
ditempuh siswa untuk memecahkan masalah,
merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen,
mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik
kesimpulan. Jadi dengan metode pembelajaran ini siswa
terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan
suatu permasalahan yang diberikan guru. Dengan
demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti ilmuwan
sains, yaitu: teliti, tekun/ulet, objektif/jujur, kreatif,
serta menghormati pendapat orang lain.

Langkah-Langkah Pembelajaran Inquiri
Dalam pengaplikasian model pembelajaran

inquiri ini terdapat beberapa langkah-langkah
pembelajarannya (Sanjaya[22], 2008), yaitu:
1. Orientasi, pada langkah ini guru mengkondisikan

agar siswa siap melaksanakan proses pembelajaran
dengan cara guru merangsang dan mengajak siswa
untuk berpikir memecahkan masalah.

2. Merumuskan Masalah, pada langkah ini siswa
dibawa pada suatu persoalan yang mengandung
teka-teki yang menantang siswa untuk berpikir

memecahkan teka-teki itu dan mendorong siswa
untuk mencari jawaban yang tepat.

3. Merumuskan Hipotesis, hipotesis adalah jawaban
sementara dari suatu permasalahan yang sedang
dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu
diuji kebenarannya dan harus memiliki landasan
berpikir yang kokoh.

4. Mengumpulkan Data, aktivitas menjaring
informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis
yang diajukan.

5. Menguji Hipotesis, menguji hipotesis adalah
proses menentukan jawaban yang dianggap
diterima sesuai dengan data atau informasi yang
diperoleh berdasarkan pengumpulan data dan
kebenaran jawaban dapat dipertanggungjawabkan.

6. Merumuskan Kesimpulan, merumuskan
kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan
yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian
hipotesis.

Pembelajaran Kimia Berbasis Diskoveri
Model pembelajaran diskoveri adalah salah satu

model dalam pembelajaran teori kognitif dengan
mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi
belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan
mandiri di mana anak memperoleh pengetahuan yang
sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui
pemberitahuan, melainkan sebagian atau seluruhnya
ditemukan sendiri. Model pembelajaran diskoveri
adalah teori belajar yang didefinisikan sebagai proses
pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan
dengan pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi
diharapkan siswa mengorganisasi sendiri. Pembelajaran
diskoveri lebih menekankan pada ditemukannya konsep
atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui.
Penggunaan pembelajaran diskoveri mengubah kondisi
belajar yang pasif menjadi aktif-kreatif. Siswa dituntut
menghimpun informasi, membandingkan,
mengkategorikan, menganalisis, mengintegrasikan,
mereorganisasikan, dan menyimpulkan. Siswa
diberikan kesempatan untuk menemukan suatu konsep,
teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh
yang dijumpai dalam kehidupannya. Tujuan akhir
pembelajaran diskoveri yaitu  menjadi problem solver
dan saintis.

Penemuan (discovery) juga merupakan suatu
model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan
pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan
pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting
terhadap suatu disiplin ilmu, melalui keterlibatan siswa
secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut
Jerome Bruner, discovery (penemuan) adalah metode
belajar yang mendorong siswa untuk mengajukan
pertanyaan dan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip
umum praktis contoh pengalaman (Mulyasa[21], 2008).
Dalam pembelajaran diskoveri, mulai dari strategi
sampai dengan jalan dan hasil penemuan ditentukan
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oleh siswa sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat
Maier (Widdiharto[23], 2004) yang menyatakan bahwa
apa yang ditemukan, jalan, atau proses semata-mata
ditentukan oleh siswa sendiri.

Pembelajaran diskoveri menekankan pada
pengalaman seperti yang dialami oleh peneliti ketika
melakukan penemuan suatu temuan. Dalam
embelajaran diskoveri, guru harus menyediakan situasi
sedemikian rupa sehingga siswa didorong untuk
melakukan prosedur yang digunakan oleh peneliti
(Rustaman[24], 2002). Sa’ud[25] (2008) mengemukakan
bahwa model pembelajaran diskoveri adalah teori
belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran
yang terjadi bila peserta didik tidak disajikan dengan
pelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan
mengorganisasi sendiri, memahami konsep, arti dan
hubungan, melalui proses intuitif untuk akhirnya
sampai kepada suatu kesimpulan. Sebagaimana
pendapat Bruner, bahwa: “Discovery Learning can be
defined as the learning that takes place when students
are not presented with concepts and ideas in their final
form, but rather are required to formulate them for
themselves” (Schunk[26], 2000).

Sund, seperti yang dikutip oleh Subroto[27]

(2002),  menyatakan bahwa diskoveri merupakan
bagian dari inquiri, atau inquiri merupakan perluasan
proses diskoveri yang digunakan lebih mendalam.
Pembelajaran discovery (penemuan) adalah metode
mengajar yang mengatur pembelajaran sedemikian rupa
sehingga anak memperoleh pengetahuan yang
sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui
pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan
sendiri. Menurut Sund ”discovery adalah proses mental
dimana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep
atau prinsip”. Proses mental tersebut ialah mengamati,
mencerna, mengerti, mengolong-golongkan, membuat
dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan
dan sebagainya (Roestiyah[28], 2001). Pembelajaran
diskoveri mengacu pada situasi pembelajaran, upaya
siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan bimbingan
yang sangat terbatas atau tanpa bimbingan sama sekali
oleh guru. Pembelajaran diskoveri adalah suatu
prosedur pembelajaran yang menekankan pada belajar
mandiri, memanipulasi obyek, melakukan eksperimen
atau penyelidikan dengan siswa-siswa lain sebelum
membuat generalisasi. Model pembelajaran diskoveri
memberikan kesempatan secara luas kepada siswa
dalam mencari, menemukan, dan merumuskan konsep-
konsep dari materi pembelajaran. Dalam
pembelajaran diskoveri kegiatan atau pembelajaran
dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat
menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui
proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep,
siswa melakukan pengamatan, menggolongkan,
membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan

dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep
atau prinsip.

Diskoveri adalah pembelajaran yang terjadi
sebagai hasil dari manipulasi pembelajar,
penstrukturan, dan transformasi informasi dengan
demikian seseorang menemukan informasi baru.
Elemen yang pokok dalam penemuan informasi baru
adalah penemu harus mengambil bagian aktif dalam
perumusan dan pencapaian informasi baru. Penemuan
ini dapat terjadi karena telah direncanakan oleh guru
(Bell[29], 1981). Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa metode pembelajaran diskoveri merupakan
metode pembelajaran yang dalam belajarnya siswa
diberi kesempatan oleh guru untuk menemukan sendiri
penemuan baru bagi dirinya yang telah dirancang oleh
guru.

Sebagai strategi belajar, Discovery Learning
mempunyai prinsip yang sama dengan inquiri (inquiry)
dan Problem Solving. Tidak ada perbedaan yang
prinsipil pada ketiga istilah ini, pada Discovery
Learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep
atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui.
Perbedaannya ialah bahwa pada discovery masalah
yang diperhadapkan kepada siswa semacam masalah
yang direkayasa oleh guru, sedangkan pada inquiri
masalahnya bukan hasil rekayasa, sehingga siswa harus
mengerahkan seluruh pikiran dan keterampilannya
untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah
itu melalui proses penelitian.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa model pembelajaran diskoveri
adalah suatu model yang mengembangkan cara agar
siswa aktif yakni dengan menemukan sendiri,
menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh
dapat bermakna dan tahan lama dalam ingatan. Dengan
belajar penemuan (discovery), anak juga bisa belajar
berfikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri
masalah yang dihadapi. Kebiasaan ini nantinya akan
ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah-langkah pembelajaran diskoveri
Oemar Hamalik[30] (2001) mengemukakan

bahwa pembelajaran diskoveri (discovery learning)
memiliki langkah-langkah sebagai berikut:
1. Stimulation (stimulasi/pemberian rangsangan)

Pada tahap ini siswa diberikan rangsangan oleh
pengajar berupa permasalahan-permasalahan yang
membuat siswa penasaran dan ingin tahu sehingga
siswa berkeinginan untuk menyelidiki sendiri.

2. Problem statement (pernyataan/identifikasi
masalah)
Pada tahap ini guru memberi kesempatan kepada
siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin
agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan
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pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan
dirumuskan dalam bentuk hipotesis.

3. Data collection (Pengumpulan Data).
Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab
pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya
hipotesis, dengan demikian anak didik diberi
kesempatan untuk mengumpulkan (collection)
berbagai informasi yang relevan, membaca
literatur, mengamati objek, dsb.

4. Data Processing (Pengolahan Data)
Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah
data dan informasi yang telah diperoleh para siswa
baik melalui wawancara, observasi, dan
sebagainya, lalu ditafsirkan.

5. Verification (Pembuktian)
Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan
secara cermat untuk membuktikan benar atau
tidaknya hipotesis yang ditetapkan dengan temuan
alternatif, dihubungkan dengan hasil data
processing.

6. Generalization (menarik kesimpulan/gene-
ralisasi)
Tahap generalisasi adalah proses menarik sebuah
kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum.

PENUTUP

Simpulan dan Saran
Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat

disimpulkan bahwa: (1) pembelajaran kimia harus
dipermudah dengan menyajikan materi yang abstrak
menjadi gambaran mental tentang obyek tersebut
sebagai obyek nyata, (2) mulailah mempelajari kimia
dari yang paling sederhana, (3) rasionalkan obyek-
obyek kimia yang mikroskopis dengan menjelaskan
sifat-sifat makroskopisnya, (4) meskipun masalah
hitungan-kimia adalah penting, namun banyak materi
kimia yang bersifat deskriptif (fakta kimia, istilah-
istilah kimia, ide sederhana, dan lain sebagainya), untuk
itu siswa dituntut pula mempelajari konsep-konsep
yang bersifat deskriptif seperti itu, (5) siswa dihadapkan

pada permasalahan kimia yang berhubungan dengan
kehidupan sehari-hari, selanjutnya siswa diminta untuk
memecahkan masalah yang dihadapi melalui suatu
tahapan penyelidikan secara kelompok.

Implemnetasi pembelajaran inquiri dalam
pembelajaran kimia merupakan suatu proses
pembelajaran yang ditempuh siswa untuk memecahkan
masalah-masalah kimia dalam kehidupan sehari-hari,
merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen,
mengumpulkan dan menganalisis data, serta menarik
kesimpulan. Melalui pembelajaran ini, siswa akan
terbiasa bersikap seperti ilmuwan sains, yaitu: teliti,
tekun/ulet, objektif/jujur, kreatif, serta menghormati
pendapat orang lain.

Implementasi model pembelajaran diskoveri
dalam pembelajaran kimia adalah suatu model yang
mengembangkan cara agar siswa aktif yang telah
dirancang oleh guru, yakni dengan menemukan sendiri,
menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh
dapat bermakna dan tahan lama dalam ingatan. Dengan
belajar penemuan (discovery), anak bisa belajar berfikir
analisis dan mencoba memecahkan sendiri masalah
yang dihadapi. Kebiasaan ini nantinya akan ditransfer
dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 1. Langkah-langkah pembelajaran Inquiri

dan diskoveri
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Abstrak

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pembelajaran IPA berbasis model inkuiri terbimbing dapat
melatih kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu.
Teori pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran inkuiri terbimbing adalah Teori
Perkembangan Kognitif  Piaget, Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky, Teori Belajar Penemuan
Jerome Bruner, dan Teori Pemrosesan Informasi. Inkuiri terbimbing adalah suatu model
pembelajaran yang dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan kemudian merumuskan masalah,
membuat hipotesis dan menguji hipotesis dengan percobaan kemudian menarik kesimpulan melalui
bimbingan guru. Keterampilan berpikir kritis menurut Ennis (1996) adalah kemampun berpikir yang
dimiliki siswa yang tergambar dalam suatu rangkaian proses penemuan dan tercermin melalui
kemampuan merumuskan masalah, memberikan argumentasi, melakukan analisis, melakukan
evaluasi dan memutuskan. Hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa model pembelajaran inkuiri
terbimbing mampu melatih kemampuan berpikir kritis siswa.

Kata kunci: Model inkuiri terbimbing,keterampilan berpikir kritis

Abstract

This paper is aimed to determine the science learning based on guided inquiry can train students'
critical thinking skills based on theorical study and the results of previous research. Learning theories
that support the learning process of guided inquiry are Piaget's Theory of Cognitive Development,
Theory of Cognitive Development Vygotsky, Bruner Jerome discovery learning theory, and theory of
processing information. Guided inquiry is learning models that starts with identifying and formulate a
problem, make and test hypotheses with the experiment then draw conclusions through the guidance
of teachers. Critical thinking skills according to  Ennis (1996) is thinking skills of the students were
reflected in a series of process discovery and reflected through the ability to formulate the problem,
arguing, analyzing, evaluating and deciding. Results of previous studies show that guided inquiry
learning model is able to train the students' critical thinking skills.

Key word : guided inquiry models, critical thinking

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan cara

mencari tahu tentang alam secara sistematis untuk
memperoleh pengetahuan, fakta-fakta, konsep-
konsep, prinsip-prinsip, proses penemuan, dan
memiliki sikap ilmiah (Depdiknas, 2014). Siswa
memperoleh pengetahuan melalui aktivitas
mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis

dan mengevaluasi. Keterampilan diperoleh melalui
aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar,
menyaji dan mencipta.

IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk
memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan
masalah-masalah yang dapat diidentifikasi melalui
proses ilmiah. Proses ilmiah  dilaksanakan untuk
melatih kemampuan berpikir, bekerja, dan sikap
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ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek
penting kecakapan hidup. Pembelajaran IPA
menekankan pada pemberian pengalaman belajar
secara langsung melalui keterlibatan aktif siswa dalam
mempelajari konsep-konsep dan prinsip-prinsip
dengan melakukan pengamatan atau percobaan yang
memungkinkan siswa menemukan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip sendiri, sedangkan guru mendorong
siswa untuk memecahkan sendiri masalah yang
dihadapi atau memecahkan sendiri dengan
kelompoknya, bukan mengajarkan mereka jawaban
dari masalah yang dihadapi (Depdiknas, 2014).

Trowbridge dan Bybee (1996) mengemukakan
pandangannya mengenai pembelajaran sains melalui
pendekatan inkuiri. Pembelajaran inkuiri dapat
memfasilitasi siswa mengerjakan keterampilan
intelektual (aquisitives skills), keterampilan manual
(manipulative skills), keterampilan proses, berpikir
kreatif, melatih berpikir kritis, sikap ilmiah serta
keterampilan sosial. Model pembelajaran inkuiri
dirancang untuk membantu murid mendapatkan
pemahaman  tentang metode ilmiah guna
mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
pengaturan diri, dan pemahaman tentang topik-topik
spesifik (Eggen dan Kauchak,2012).

Proses  pembelajaran IPA umumnya masih
didominasi oleh guru (teacher centered), aktivitas
siswa hanya duduk, mendengarkan guru, mencatat
dan mengerjakan soal latihan. Proses pembelajaran
belum memberikan akses bagi siswa untuk
berkembang secara mandiri melalui proses ilmiah.
Pembelajaran IPA yang dilakukan lebih dominan
kepada aspek pengetahuan dan pemahaman konsep,
akibatnya keterampilan berpikir kritis dikalangan
siswa tidak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan
harapan. Hal ini dapat terlihat dari hasil survei Trends
International Mathematic and Science Study (TIMSS)
2011 kelas VIII bidang sains/ IPA Indonesia
memperoleh skor 406 menempati peringkat 40 dari 42
negara dengan  persentase tingkat rendah, sedang,
tinggi dan lanjut berturut- turut 54%, 19%, 3% dan
0%. Nilai ini turun 21 angka dibandingkan hasil tahun
2007, Indonesia peringkat 36 dari 49 negara peserta
dengan nilai 427. Hasil data pada observasi dan
wawancara guru IPA SMP Negeri 6 Bandar Lampung
pada tanggal 19 September 2014 nilai rata- rata
ulangan harian maupun ulangan tengah semester
ganjil pada tahun pelajaran 2013/ 2014  hanya 61%
siswa saja yang mampu tuntas dan 39%  belum
tuntas.

Model pembelajaran yang memberikan
kesempatan bagi siswa untuk menemukan
pengetahuannya sendiri serta berperan aktif dalam
pembelajaran sehingga mampu memahami konsep
dengan baik dan mengembangkan kemampuan
berpikir kritis adalah model pembelajaran inkuiri
terbimbing. Model pembelajaran inkuiri terbimbing
memberi kesempatan pada siswa untuk  menjawab
pertanyaan dan memecahkan masalah sendiri
berdasarkan fakta dan observasi . Pendekatan model

pembelajaran inkuiri terbimbing dirancang untuk
melatih kemampuan siswa bagaimana meneliti
masalah dan pertanyaan berdasarkan fakta. Model
pembelajaran inkuiri terbimbing
mengimplementasikan lima tahap pembelajaran yaitu
(1) mengidentifikasi suatu  pertanyaan atau masalah,
(2) merumuskan hipotesis, (3) mengumpulkan data,
(4) menguji hipotesis, dan (5) merumuskan
generalisasi (Kardi, 2013).

Pembelajaran IPA sarat dengan konsep-konsep
rumit dan  abstrak yang sulit untuk dipahami. Ilmu
pengetahuan alam tidak cukup dapat dipahami secara
mendalam hanya dengan mendengarkan penjelasan
guru atau  hanya dengan membaca buku-buku teks
saja, tetapi dilakukan melalui proses inkuiri yang
disebut proses ilmiah. Proses ilmiah merupakan suatu
proses  yang dirancang untuk memberi murid
pengalaman metode ilmiah. Metode ilmiah adalah
pola pemikiran yang menekankan pada pengajuan
pertanyaan, mengembangkan hipotesis untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menguji
hipotesis dengan data (Eggen dan Kauchak, 2012).
Dengan demikian siswa mendapat kesempatan untuk
mempelajari cara menemukan fakta, konsep dan
prinsip melalui pengalamannya secara langsung.
Siswa bukan hanya belajar dengan membaca
kemudian menghafal materi dari buku-buku teks atau
berdasarkan informasi dan ceramah dari guru saja,
akan tetapi juga mendapat kesempatan untuk berlatih
mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial,
pengetahuan, keterampilan psikomotor dan
keterampilan berpikir.

Model pembelajaran inkuiri terbimbing
diimplementasikan pada pelajaran IPA untuk melatih
keterampilan berpikir kritis siswa. Fisher, 2009
menyatakan berpikir kritis adalah model berpikir
mengenai hal, substansi atau masalah apa saja dimana
sipemikir meningkatkan kualitas pemikirannya
dengan menangani secara terampil struktur-struktur
yang melekat dalam pemikiran dan menerapkan
standar-standar intelektual padanya.  Ennis, 1996
menyatakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah
proses yang dalam mengungkap tujuan dilengkapi
alasan yang tegas tentang suatu kepercayaan dan
kegiatan yang telah dilakukan. Berpikir kritis
difokuskan pada pengertian mengenai sesuatu dengan
penuh kesadaran dan mengarah pada sebuah tujuan,
seperti menjawab pertanyaan, membuat keputusan,
memecahkan masalah, menyelesaikan masalah,
menyusun rencana atau melaksanakan percobaan,
yang terangkum dalam proses pembelajaran inkuiri
terbimbing. Semakin baik pengembangan
kemampuan-kemampuan ini maka siswa akan
semakin dapat mengatasi masalah-masalah dengan
hasil yang memuaskan.

Pada penelitian terdahulu oleh  Prasetyowati
(2013) menunjukan bahwa pembelajaran dengan
model pembelajaran inkuiri pada pokok bahasan
larutan penyangga  dapat meningkatkan penguasaan
kosep dan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal yang
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sama diungkapkan pada penelitian Hanifah (2013)
pembelajaran materi pembelahan sel berbasis strategi
inkuiri dapat meningkatkan keterampilan berpikir
kritis siswa. Dengan demikian pembelajaran model
inkuiri mampu melatih keterampilan berpikir kritis
siswa.

Berdasarkan proses pembelajaran IPA yang pada
umumnya masih di dominasi oleh guru, data hasil
TIMSS tahun 2011, proses pembelajaran inkuiri dan
karakteristik materi Perubahan Benda-Benda Di
Sekitar Kita yang rumit dan abstrak serta hasil-hasil
penelitian model pembelajaran inkuiri terbimbing
dalam melatihkan kemampuan berpikir kritis siswa,
peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul
“Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA
Berbasis Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
(Guided Inquiry Learning) Untuk Melatihkan
Keterampilan Berpikir Kritis Pada Siswa SMP”
dengan menggunakan perangkat pembelajaran yang
telah dikembangkan meliputi, Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS),
Bahan Ajar Siswa (BAS), Lembar Instrumen Tes
terkait dengan tes keterampilan berpikir kritis dan tes
hasil belajar.

PEMBAHASAN
A. Pembelajaran IPA

Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014
menyatakan bahwa pembelajaran pada pendidikan
dasar dan menengah menggunakan pendekatan ilmiah
(saintifik). Pendekatan ilmiah (scientific approach)
merupakan  proses pembelajaran yang menggali
informasi melalui   langkah-langkah mengamati,
bertanya, melakukan percobaan, kemudian mengolah
data atau informasi, menganalisis, menalar, kemudian
menyimpulkan dan mencipta. Pembelajaran saintifik
dalam pembelajaran IPA disajikan sebagai berikut:
a. Mengamati (observasi)

Proses pembelajaran mengamati menyediakan
media obyek secara nyata, hal ini sangat
bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa,
yang akan memberikan kebermaknaan yang tinggi
(meaningfull learning)  pada proses pembelajaran
siswa itu sendiri.

b. Menanya
Kegiatan menanya adalah kegiatan  mengajukan
pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang
konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan
dengan fakta, konsep, dan prosedur. Kegiatan
menanya dilakukan untuk mencari informasi yang
tidak dipahami dari apa yang diamati untuk
mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, dan
kemampuan merumuskan pertanyaan.

c. Mengumpulkan informasi
Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan
dengan menggali dan mengumpulkan informasi
dari berbagai sumber melalui berbagai cara.
Kegiatan mengumpulkan informasi dilakukan
dengan cara membaca buku, memperhatikan

fenomena atau objek yang diteliti sampai
melakukan eksperimen.

d. Mengasosiasi/ Mengolah Informasi/ Menalar
Kegiatan mengasosiasi yaitu proses kegiatan
mengolah imformasi yang telah dikumpulkan dari
hasil kegiatan eksperimen dan kegiatan mengamati
untuk menemukan pola dari keterkaitan informasi
tersebut. Aktifitas mengasosiasi juga diistilahkan
sebagai kegiatan menalar, yaitu proses berpikir
logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang
dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan
berupa pengetahuan. Kegiatan mengasosiasi dapat
mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat
aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan
prosedur dan kemampuan menyimpulkan.

e. Menarik kesimpulan
Menarik kesimpulan merupakan kegiatan lanjutan
dari kegiatan mengolah informasi, setelah
menemukan keterkaitan antar informasi dan
menemukan berbagai pola dari keterkaitan
tersebut, secara bersama-sama dalam satu
kelompok siswa membuat kesimpulan.

f. Mengkomunikasikan
Kegiatan mengkomunikasikan adalah
menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan
berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau
media lain.
(Sanjaya, 2006)

B. Keterampilan Berpikir Kritis
1. Deskripsi Keterampilan Berpikir Kritis

Dewey menanamkan berpikir kritis sebagai
reflektif dan mendefinisikannya sebagai pertimbangan
yang aktif, persistent (terus menerus), dan teliti
mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan
yang diterima begitu saja dipandang dari sudut alasan-
alasan yang mendukung kesimpulan lanjutan yang
menjadi kecendrungannya (Fisher, 2009).

Menurut Fisher (2001) ada tiga kegiatan penting
berpikir dalam pembelajaran yaitu berpikir kritis,
berpikir kreatif dan berpikir dialogikal. Sementara itu
Kruli & Rudnick berpikir kritis adalah proses
terorganisasi yang melibatkan aktivitas mental seperti
memecahkan masalah, pengambilan keputusan,
analisis asumsi, dan inkuiri sains.

Ennis (1996) menyatakan bahwa berpikir kritis
adalah berpikir logis dan masuk akal yang difokuskan
pada pengambilan keputusan tentang apa yang
dipercaya dan dilakukan. Kegiatan berpikir ini
meliputi berpikir reflektif yang berfokus pada pola
pengambilan keputusan tentang apa yang diyakini dan
harus dilakukan.

Ennis (1996) menyebutkan ada 5 komponen
berpikir kritis. Kelima komponen tersebut dipecah
lagi menjadi 12 indikator dan 29 sub indikator yaitu:
a. Klarifikasi Dasar

1) Memfokuskan pada pertanyaan; a)
Mengidentifikasi atau merumuskan
pertanyaan, b) Mengidentifikasi atau
merumuskan kriteria- kriteria untuk
mempertimbangkan jawaban yang mungkin,
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c) Memelihara kondisi dalam keadaan
berpikir.

2) Menganalisis argumen; a) Mengidentifikasi
kesimpulan, b) Mengidentifikasi alasan yang
dinyatakan (ekpisit), c) Mengidentifikasi
alasan yang tidak dinyatakan (implisit), d)
Mencari persamaan dan perbedaan, e)
Mengidentifikasi dan mengatasi
ketidakrelevanan, f) Mencari struktur dari
suatu argument, g) Merangkum.

3) Bertanya dan/ atau menjawab pertanyaan
klarifikasi dan/ atau tantangan; a) Menjawab
pertanyaan “ Mengapa”, b) Menjelaskan apa
yang menjadi ide utamanya, c) Bertanya dan
menjawab “ Apa yang dimaksud dengan …,”
d) Menyebutkan apa saja yang bisa dijadikan
contoh, e) Menyebutkan apa saja yang tidak
bisa menjadi contoh (meskipun mendekati
salah satu contoh), f) Menggambarkan
keadaan selain yang sudah dicontohkan, g)
Menyebutkan perbedaan, h) Menjelaskan
fakta, i) Menjelaskan “ Inikah yang
disebutkan sebagai … ,” j) Menceritakan lebih
banyak tentang suatu hal.

b. Dukungan Dasar
4) Mempertimbangkan kredibilitas sumber; a)

keahlian, b) Mengurangi konflik kepentingan
(conflict of Interest), c) Mempertimbangkan
kesesuaian sumber, d) Reputasi, e)
Menggunakan prosedur yang dirancang, f)
Mengetahui resiko reputasi, g) Kemampuan
memberi alasan, h) Kebiasaan berhati- hati.

5) Menyelidiki dan/ atau mempertimbangkan
laporan observasi; a) Terlibat dalam
menyimpulkan, b) Menggunakan waktu yang
singkat antara observasi dan pelaporan, c)
Dilaporkan oleh pengamat sendiri, d)
Mencatat informasi yang diperlukan, e)
Penguatan (corroboration) dan kemungkinan
penguatan, e) Kondisi akses yang baik, f)
Kompeten menggunakan teknologi, h)
Kepuasan observer atas kredibilitas suatu
sumber.

c. Inferensi
6) Membuat dan/ atau mempertimbangkan

deduksi; a) Kelompok logis, b) Kondisi yang
logis, c) Interpretasi istilah yang logis dalam
pernyataan.

7) Membuat dan/  atau mempertimbangkan
induksi; a) Membuat generalisasi, b)
Membuat kesimpulan dan hipotesis.

8) Membuat dan/ atau mempertimbangkan
pendapat yang bernilai; a) Latar belakang
fakta, b) Konsekuensi jika menerima atau
menolak hasil keputusan, c) Mengaplikasikan
prinsip yang diterima, d) Pemikiran alternatif,
e) Menyeimbangkan, menimbang,
memutuskan.

d. Klarifikasi lanjut

9) Mendefinisikan istilah dan/ atau
mempertimbangkan definisi, Ada tiga
dimensi, yaitu: a) Bentuk: sinonim,
klasifikasi, rentang, ekspresi yang sama,
operasional, serta contoh dan bukan contoh,
b) Strategi definisi: melakukan tindakan serta
mengidentifikasi dan menangani masalah, c)
Content ( isi).

10) Mengidentifikasi asumsi; a) Penalaran secara
implisit, b) Asumsi yang diperlukan,
rekonstruksi argumen.

e. Strategi taktik
11) Menentukan suatu tindakan; a) Merumuskan

masalah, b) Menyeleksi kriteria untuk
membuat solusi, c) Merumuskan alternatif
yang memungkinkan untuk memecahkan
masalah, d) Memutuskan tindakan sementara,
e) Mereview, f) Memonitor implementasi.

12) Berinteraksi dengan orang lain; a)
Menggunakan argumen, b) Menggunakan
strategi logika, c) Menggunakan strategi
retorika, d) Menunjukan posisi, orasi atau
tulisan.

C. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
(Guided Inquiry Learning)

1. Pengertian dan Karakteristik Model
Pembelajaran Inkuiri

National Science Educational Standards
menggunakan istilah inkuiri dalam dua hal berbeda.
Pertama inkuiri menunjukan pada kemampuan siswa
mengembangkan kemampuan merancang dan
melakukan investigasi ilmiah serta pemahaman siswa
akan hakikat penemuan ilmiah (scientific inquiry).
Kedua inkuiri menunjukan pada strategi belajar
mengajar yang memungkinkan konsep ilmiah dikuasai
melalui investigasi (Olson et al., 2000).

Kata inkuiri berasal dari bahasa inggris “inquiry”
berarti pertanyaan, atau pemeriksaan, penyelidikan.
Inkuiri menekankan pada pemecahan masalah secara
logis dan faktual melalui proses dan berpikir analitis.
Inkuiri pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu
proses untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan
masalah berdasarkan fakta dan observasi (Kardi,
2013). Menurut W. Gulo, strategi inkuiri berarti
rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara
maksimal seluruh kemampuan siswa  untuk mencari
dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis,
analisis sehingga siswa dapat merumuskan sendiri
penemuaannya dengan penuh percaya diri (Putra,
2013).

Dalam National Science Educational Standards,
The National Research Council (1999)
mendefinisikan inkuiri sebagai berikut, inkuri adalah
aktivitas beraneka segi yang meliputi observasi,
membuat pertanyaan, memeriksa buku- buku atau
sumber informasi lain untuk melihat apa yang telah
diketahui, merencanakan investigasi, memeriksa
kembali apa yang telah diketahui  menurut bukti
eksperimen, menggunakan alat untuk mengumpulkan,
menganalisa, dan menginterpretasi data, mengajukan
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jawaban, penjelasan dan prediksi, serta
mengkomunikasikan hasil. Inkuiri memerlukan
identifikasi asumsi, berpikir kritis dan logis, dan
pertimbangan keterangan atau penjelasan alternatif.

Menurut Khulthau, et al. (2007) inkuiri adalah
sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang
mengharapkan peserta didik menemukan dan
menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide
untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang
topik masalah-masalah atau membutuhkan lebih
banyak lagi dari sekedar menjawab pertanyaan  atau
mendapatkan jawaban yang benar. Hal ini harus
didukung investigasi, eksplorasi, pencarian dan
penyelidikan.

Model inkuiri adalah sebuah model pembelajaran
yang termasuk dalam model pembelajaran
pemrosesan informasi. Menurut Joyce dan Weil
(1992), model inkuiri adalah sebuah model yang
intinya melibatkan siswa dalam masalah asli dan
menghadapkan mereka dengan sebuah penyelidikan,
membantu mereka mengidentifikasi konseptual atau
model pemecahan masalah yang terdapat dalam
penyelidikan, dan mengarahkan siswa untuk mencari
jalan keluar dari masalah tersebut.

Senada dengan hal tersebut Sanjaya (2014),
mengemukakan bahwa inkuiri merupakan rangkaian
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses
berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang
dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya
dilakukan melalui tanya jawab.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri
merupakan model pembelajaran yang berpusat pada
siswa ( student- centered learning), melalui
serangkaian kegiatan ilmiah yang meliputi:
mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis sesuai
dengan pertanyaan yang diajukan, merancang suatu
eksperimen untuk memperolah data, menganalisis
data, menjelaskan dan mengkomunikasikan data yang
diperoleh serta menyatakan suatu kesimpulan.
2. Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry)

Inkuiri terbimbing (Guided Inquiry) merupakan
salah satu metode inkuiri dimana guru menyedikan
materi atau bahan dan permasalahan untuk
penyelidikan. Siswa merencanakan prosedurnya
sendiri untuk memecahkan masalah. Guru
memfasilitasi penyelidikan dan mendorong siswa
mengungkapkan atau membuat pertanyaan-pertanyaan
yang membimbing mereka untuk penyelidikan lebih
lanjut.  Peran guru pada inkuiri terbimbing adalah
menentukan atau mengajukan masalah dan siswa
menentukan prosedur kerja dan melaporkan hasilnya
(Jufri, 2013).

Peseta didik memperoleh pedoman sesuai dengan
yang dibutuhkan. Pedoman-pedoman tersebut
biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang
membimbing. Pendekatan ini digunakan terutama
bagi para peserta didik yang belum berpengalaman
belajar dengan metode inkuiri, dalam hal ini guru

memberikan bimbingan dan pengarahan yang cukup
luas. Pada tahap awal bimbingan lebih banyak
diberikan, dan sedikit demi sedikit dikurangi, sesuai
dengan pengalaman peserta didik. Dalam
pelaksanaannya sebagian besar perencanaan dibuat
guru. Peserta didik tidak merumuskan masalah.
Petunjuk yang cukup luas tentang bagaimana
menyusun dan mencatat data yang diberikan oleh guru
(Sund dan Trowbridge,1973).
3. Karakteristik Inkuiri Terbimbing

Menurut Kuhlthau (2007) terdapat enam
karakteristik inkuiri terbimbing (Guided Inquiry),
yaitu:
1) Siswa belajar aktif dan terefleksikan pada

pengalaman.
Dewey menggambarkan pembelajaran sebagai
proses aktif individu, bukan sesuatu dilakukan
untuk seseorang tetapi lebih kepada sesuatu itu
dilakukan oleh seseorang. Pembelajaran
merupakan sebuah kombinasi diri dari tindakan
dan refleksi pada pengalaman. Dewey sangat
menekankan pembelajaran hands on (berdasar
pengalaman) sebagai penentang metode otoriter
dan menganggap bahwa pengalaman dan inkuiri
(penyelidikan) sangat penting dalam
pembelajaran bermakna.

2) Siswa belajar berdasarkan pada apa yang mereka
tahu.
Pengalaman masa lalu dan pengertian
sebelumnya merupakan bentuk dasar untuk
membangun pengetahuan baru. Menurut
Ausubel faktor ter terpenting yang
mempengaruhi pembelajaran adalah melalui apa
yang mereka tahu.

3) Siswa mengembangkan rangkaian berpikir
dalam proses pembelajaran melalui bimbingan.
Rangkaian berpikir kearah yang lebih tinggi
memerlukan proses mendalam yang membawa
kepada sebuah pemahaman. Proses yang
mendalam memerlukan waktu dan motivasi yang
dikembangkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang
otentik mengenai objek yang telah digambarkan
dari pengalaman dan keingintahuan siswa.
Proses yang mendalam juga memerlukan
perkembangan kemampuan intelektual yang
melebihi dari penemuan dan pengumpulan fakta.
Menurut Bloom, kemampuan intelektual seperti
pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis,
sintesis dan evaluasi membantu merangsang
untuk berinkuiri yang membawa kepada
pengetahuan dan pendalaman yang mendalam.

4) Perkembangan siswa terjadi secara bertahap.
Siswa melalui semua pengertiannya. Mereka
menggunakan seluruh kemampuan fisik, mental
dan sosial untuk membangun pemahaman yang
mendalam mengenai dunia dan apa yang hidup
di dalamnya.

5) Siswa mempunyai cara yang berbeda dalam
pembelajaran.
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Siswa belajar melalui semua pengertiannya.
Mereka menggunakan seluruh kemampuan fisik,
mental dan sosial untuk membangun
pemahaman yang mendalam mengenai dunia
dan apa yang hidup di dalamnya.

6) Siswa belajar melalui interaksi sosial dengan
orang lain.
Siswa hidup dilingkungan sosial dimana mereka
terus menerus belajar melalui interaksi dengan
orang lain disekitar mereka..Vigotsky
berpendapat bahwa perkembangan proses hidup
bergantung pada interaksi sosial dan
pembelajaran sosial berperan penting untuk
perkembangan kognitif.

Dalam proses pembelajaran inkuiri terbimbing
pendidik lebih memegang peranan dalam
merumuskan masalah atau pertannyaan, mengarah,
mengontrol dan menyediakan materi. Inkuiri
terbimbing merupakan cara terbaik untuk memulai
pergeseran paradigma pembelajaran dari pola yang
didominasi ekspositori dan sangat terstruktur menjadi
lebih fleksibel. Sekali pendidik dan peserta didik
menguasai inkuiri terbimbing maka selanjutnya akan
lebih mudah untuk memulai kegiatan open inkuiri
(Jufri, 2013).
4. Sintak Pembelajaran Inkuiri Terbimbing

Secara sederhana inkuiri dapat dipandang sebagai
proses pemecahan permasalah berdasarkan fakta dan
pengamatan. Pembelajaran inkuiri adalah bentuk
Pembelajaran Berbasis Masalah, menerapkan
pembelajaran inkuiri sama dengan menerapkan
pembelajaran untuk Pembelajaran Berbasis Masalah
(Eggen dan Kauchak,2012). Proses ini terjadi dalam
empat fase yang diberikan di dalam table 2.2.

Tabel 2.2. Fase-Fase dalam Menerapkan
Pembelajaran Inkuiri

FASE DESKRIPSI

Fase 1:
Mengidentifikasi
pertanyaan
Guru atau (idealnya)
murid
mengidentifikasi suatu
pertanyaan yang akan
coba dijawab oleh
siswa.

Menarik perhatian
siswa dan menarik
mereka ke dalam
pelajaran.
Memberikan fokus

untuk pelajaran.

Fase 2: Membuat
hipotesis
Siswa membuat
hipotesis yang
berusaha menjawab
pertanyaan.

Memberikan kerangka
referensi untuk
mengumpulkan data.

Fase 3:
Mengumpulkan dan
menganalisis data
Itu siswa
mengumpulkan data
terkait dengan

Memberi siswa
pengalaman menguji
hipotesis dengan bukti.

hipotesis dan
menyusun serta
menampilkannya
supaya data itu bisa
dianalisa.
Fase 4: Menilai
hipotesis dan membuat
generalisasi
Guru memandu
diskusi tentang hasil
dan sejauh mana hasil-
hasil itu mendukung
hipotesis. Juga murid
melakukan
generalisasi terhadap
hasil berdasarkan
asesmen terhadap
hipotesis.

Memberi siswa
pengalaman tambahan
untuk menggunakan
metode ilmiah.
Mengembangkan

kemampuan untuk
membuat kesimpulan
berdasarkan bukti
Mendorong pengalihan

penerapan (transfer) ke
situasi-situasi baru.

(Eggen dan Kauchak,2012)

Peneliti mengimplementasikan sintak
pembelajaran inkuiri dalam proses pembelajaran
inkuiri terbimbing  (guided inquiry) pada mata
pelajaran IPA kelas VII  yang dapat dilihat pada Tabel
2.3.

Tabel 2.3. Fase-Fase Pembelajaran Inkuiri
Terbimbing dalam Penelitian

FASE KEGIATAN GURU

Fase 1:
Mengidentifikasi
pertanyaan
Menyajikan
pertanyaan atau
masalah

 Guru membimbing siswa
mengidentifikasi masalah
 Guru menulis masalah di

papan tulis
 Guru membagi siswa dalam

kelompok-kelompok
Fase 2: Membuat
hipotesis
Membuat
hipotesis

 Guru memberi kesempatan
pada siswa untuk curah
pendapat dalam menentukan
hipotesis
 Guru membimbimg siswa

menentukan hipotesis yang
relevan dengan permasalahan
yang diajukan.
 Guru membimbing siswa

menetapkan hipotesis mana
yang  menjadi masalah utama
pada permasalahan yang
diajukan.
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Fase 3:
Mengumpulkan
dan menganalisis
data
Merancang

percobaan
Melakukan

percobaan
untuk
memperoleh
informasi
Mengumpulkan

data
menganalisis
data

 Guru memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk menentukan langkah-
langkah yang sesuai dengan
hipotesis yang akan dilakukan
 Guru membimbing siswa

mengurutkan langkah-
langkah percobaan
 Guru membimbing siswa

mendapatkan informasi
melalui percobaan
 Guru memberikan

kesempatan pada tiap- tiap
kelompok untuk
mengumpulkan data hasil
percobaan dan
menghubungkan data-data
tersebut untuk mendapatkan
kesimpulan.

Fase 4: Menilai
hipotesis dan
membuat
generalisasi
Membuat
kesimpulan

Guru membimbing siswa
membuat kesimpulan

5. Kelebihan dan Kekurangan Model
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing
Menurut Kuhlthau (2007) pembelajaran inkuiri

terbimbing mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu
siswa dapat membangun pemahaman sendiri,
mendapatkan kebebasan dalam melakukan penelitian,
meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan
strategi belajar untuk menyelesaikan masalah dan
membantu siswa untuk meningkatkan ingatan/
memori. Sedangkan kekurangan pembelajaran inkuiri
terbimbing yaitu proses pembelajaran membutuhkan
waktu yang lama, sering membutuhkan sumber
informasi yang banyak dan siswa mempunyai
kesulitan dalam berpendapat, membuat ramalan atau
menggambar, dan menarik kesimpulan dari bukti.
D. Teori yang Mendukung Pembelajaran Inkuiri

Terbimbing
1. Teori  Perkembangan Kognitif Piaget

Menurut Piaget bahwa belajar adalah proses aktif
pembentukan pengetahuan dalam pikiran siswa.
Belajar dapat diartikan sebagai tindakan kreatif
pembentukan konsep dan bayangan melalui kegiatan
berpikir tentang benda dan peristiwa serta kejadian-
kejadian yang mereka alami. Piaget juga berpendapat
bahwa proses perkembangan kognitif juga ditentukan
oleh lingkungan belajar anak. Jika lingkungan belajar
maupun tempat tinggal anak merupakan lingkungan
yang aktif, penuh kompetisi, sehat dalam
memecahkan masalah, maka kognitif anak akan
terpola untuk mampu menguasai konsep memecahkan
masalah dengan cepat.

Implikasi teori Piaget dalam pelaksanaan proses
belajar mengajar seperti dikutip Slavin  (1994) adalah
:
a. Memusatkan perhatian kepada berpikir atau

proses mental anak dan tidak sekedar hasilnya.
Ini sejalan dengan belajar menggunakan
keterampilan proses yang dikendaki kurikulum.

b. Mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif
sendiri dan keterlibatan dalam kegiatan. Anak
perlu didorong untuk menemukan
pengetahuannya sendiri melalui interaksi spontan
dengan lingkungannya. Guru hanya sebatas
sebagai pembimbing dalam proses penemuan
atau inkuiri.

c. Memaklumi akan adanya perbedaan individual
dalam hal kemauan belajar. Semua anak tumbuh
melalui urutan perkembangan yang sama, tetapi
pertumbuhan itu berlangsung dengan kecepatan
yang berbeda. Dengan kecepatan berbeda proses
untuk mencapai kedewasaan juga berbeda. Guru
harus memandang siswa sebagai individu yang
berbeda bukan sebagai kelas yang utuh.

2. Teori Perkembangan Kognitif Vygotsky
Menurut Vygotsky, dalam mengkonstruksi

pengetahuan belajar, siswa mengetahui bukan dari
menyalin yang ditemukan di lingkungannya, tetapi
hasil pemikiran dan tindakan sendiri yang dimediasi
melalui bahasa.

Guru yang menggunakan ide Vygotsky dalam
mengajar IPA menerapkan proses pembelajaran
inkuiri terbimbing dengan menetapkan tugas-tugas
yang melampaui kemampuan siswa sendiri, tetapi
yang dapat dicapai dengan kemampuan guru. Pada
awalnya apa yang akan dilakukan siswa bergantung
pada guru, tetapi semakin lama siswa akan semakin
mandiri dalam melaksanakan tugas mempelajari
sesuatu yang baru. Tugas guru adalah menyediakan
lingkungan dan kondisi yang memungkinkan siswa
belajar untuk menguasai keterampilan baru dan
mempelajari hal yang baru.
3. Teori Pembelajaran Penemuan Jerome

Bruner
Bruner mengemukakan bahwa belajar penemuan

merupakan proses mencari pengetahuan secara aktif
untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan
yang menyertainya maka akan menghasilkan
pengetahuan yang benar-benar bermakna (Dahar,
2011).

Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar
penemuan menunjukan beberapa kebaikan. Pertama,
pengetahuan itu bertahan lama atau lama diingat atau
lebih mudah diingat bila dibandingkan dengan
pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara lain.
Kedua hasil belajar penemuan mempunyai efek
transfer yang lebih baik dari pada hasil belajar
lainnya. Dengan kata lain konsep-konsep dan prinsip-
prinsip yang dijadikan milik kognitif seseorang lebih
mudah diterapkan pada situasi baru. Ketiga secara
menyeluruh belajar penemuan meningkatkan
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penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir
secara bebas (Dahar, 2011).

Model pembelajaran inkuiri terbimbing
memfasilitasi siswa memperoleh pengetahuan dengan
cara melatih kemampuan intelektual siswa serta
merangsang keingintahuan mereka dengan
memotivasi kemampuan mereka dalam melakukan
penyelidikan melalui proses ilmiah, inilah yang
dimaksud dengan memperoleh pengetahuan melalui
belajar penemuan Jerome Bruner.
4. Teori Pemrosesan Informasi

Belajar menurut teori pemrosesan informasi
dilakukan dengan melakukan operasi atas informasi
yang ada untuk mengubah bentuk dan isinya,
menyimpan informasi itu, memanggil kembali
informasi itu bila diperlukan. Langkah pertama dalam
pemrosesan informasi mulai saat salah satu indera
atau lebih menerima rangsangan dari luar (input).
Rangsangan-rangsangan ini disimpan hanya sesaat di
dalam register pengindraan, yakni tempat dimana
rangsangan-rangsangan dikenali atau dipahami.

Rangsangan-rangsangan yang mendapat atensi
atau perhatian dan dikenali itu kemudian dipindahkan
ke short term memory (ingatan jangka pendek), suatu
tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas yang
terbatas (Galnzer dalam Nur, 1999). Adanya
serangkaian kerja mental berupa pengulangan,
hafalan, dan pemecahan masalah, menyebabkan
informasi tersebut dipindahkan ke ingatan jangka
panjang (long term memory). Menurut Nur (1999)
memori jangka panjang merupakan sistem memori
yang dapat menyimpan informasi dalam jumlah besar
untuk periode waktu yang terbatas. Selanjutnya
dijelaskan bahwa teori kognitif tentang pembelajaran
menekankan pentingnya membantu siswa
menghubungkan informasi yang akan dipelajari
terhadap informasi yang ada dalam memori jangka
panjang.
E. Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri

Terbimbing Terhadap Keterampilan Berpikir
Kritis
Pembelajaran dengan metode inkuiri dapat

meningkatkan kemampuan intelektual, juga
meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik
(Arends, 2008). Timbulnya motivasi siswa baik
intrinsik maupun ekstrinsik akan meningkatkan
semangat serta kesadaran belajar siswa, dan pada
akhirnya akan meningkatkan hasil belajar kognitif
atau pemahaman konsep.

Implementasi pembelajaran inkuiri terbimbing
pada penelitian ini meliputi empat fase kegiatan yaitu
fase 1 mengidentifikasi pertanyaan, fase 2 membuat
hipotesis,fase 3 mengumpulkan dan menganalisis data
fase 4 menilai hipotesis dan membuat generalisasi.
Keempat fase tersebut sebagian besar merupakan
aktivitas keterampilan berpikir kritis siswa baik secara
langsung maupun tidak langsung.  Hubungan kegiatan
proses inkuiri terbimbing dan keterampilan berpikir
kritis yang akan diteliti terlihat pada table 2.4.

Tabel 2.4. Hubungan Pembelajaran Inkuiri
Terbimbing dengan Keterampilan Berpikir Kritis

Sintak
Pembelajaran

Inkuiri
Terbimbing
( Eggen &
Kauhack)

Keterampilan berpikir kritis
siswa yang dimunculkan

Fase 1:
Mengidentifikasi

pertanyaan

 Memfokuskan pada
pertanyaan dan menjawab
pertanyaan klarifikasi atau
tantangan.
 Memutuskan suatu tindakan

meliputi mengidentifikasi
masalah, menyeleksi kriteria
untuk membuat solusi,
merumuskan alternatif yang
memungkinkan mereview.

Fase 2:
Membuat
hipotesis

 Merumuskan alternatif yang
memungkinkan untuk
memecahkan masalah.

 Mengidentifikasi asumsi
 Membuat dan

mempertimbangkan hasil
keputusan meliputi
mempertimbangkan alternatif.

Fase 3:
Mengumpulkan

dan menganalisis
data

 Menentukan suatu tindakan.
 Menyelidiki dan

mempertimbangkan laporan
observasi.

 Mengobservasi dan
mempertimbangkan hasil
observasi, meliputi
keterlibatan dalam mencatat
informasi yang diperlukan.

 Berinteraksi dengan orang
lain.

Fasa 4:
Menilai hipotesis

dan membuat
generalisasi

 Membuat induksi dan
mempertimbangkan hasil
induksi, meliputi membuat
generalisasi, membuat
kesimpulan, dan hasil
hiptesis.

Tabel di atas menunjukan bahwa fase-fase pada
proses pelaksanaan pembelajaran inkuiri terbimbing
merupakan proses latihan keterampilan berpikir kritis
siswa dalam menjawab pertanyaan, merumuskan
masalah, memberi alasan dan menarik kesimpulan.
F. Hasil Penelitian yang Relevan
1. Iriany, Liliasari, Setiabudi (2009)

Menyimpulkan bahwa model pembelajaran inkuiri
laboratorium berbasis tekhnologi informasi pada
konsep laju reaksi dapat meningkatkan keterampilan
generik sains dan keterampilan berpikir kreatif siswa
SMU.
2. Prasetyowati (2013)

Menyimpulkan bahwa hasil penerapan
pembelajaran inkuiri pada pokok bahasan larutan
penyangga dapat meningkatkan penguasaan konsep
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dan keterampilan berpikir kritis siswa di SMA Negeri
1 Gresik.
3. Hanifa (2013)

Menyimpulkan bahwa penerapan pembelajaran
berbasis strategi inkuiri terbimbing dapat
meningkatkan hasil belajar dan kemampuan berpikir
kritis siswa pada materi pembelahan sel di SMA
Negeri 19 Surabaya.
4. Hamid (2013)

Menyimpulkan bahwa pembelajaran kimia
berorientasi inkuiri terbimbing efektif untuk
melatihkan keterampilan proses dan meningkatkan
hasil belajar siswa pada materi Asam Basa di SMA
Barunawati Surabaya.
5. Anggareni (2013)

Menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran
inkuiri dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan pemahaman konsep siswa SMPN 2 Kintamani.
G. Kerangka Konseptual

Pembelajaran IPA menurut kurikulum2013
dilaksanakan secara inkuiri (scientific inquiry) untuk
menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan
sikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai
aspek penting kecakapan hidup yang menekankan
pada pemberian pengalaman belajar secara langsung
melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan
proses dan sikap ilmiah.

Data TIMSS dan hasil survey menunjukan bahwa
pada SMP Negeri 6 Bandar Lampung menunjukan
bahwa hasil belajar dengan kategori berpikir kritis
masih rendah. Sesuai dengan permendikbud no 58
tahun 2013 pembelajaran IPA dilaksanakan secara
inkuiri ilmiah, sehingga penggunaan model
pembelajaran inkuiri sesuai untuk diterapkan pada
proses pembelajaran IPA. Menurut teori belajar Piaget
menunjukan bahwa model pembelajaran inkuiri dapat
mempermudah asimilasi dan mempermudah siswa
menyimpan informasi pada memori jangka panjang.
Sementara itu menurut Vigotsky, dengan model
pembelajaran inkuiri maka siswa dapat berinteraksi
dengan teman yang lebih pandai sehingga hasilnya
akan lebih bagus. Solusi yang ditawarkan adalah
pelaksanaan model pembelajaran inkuiri untuk
meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan
berpikir kritis siswa.

Hasil belajar menyangkut aspek yang luas,
sehingga dalam penelitian ini hanya dibatasi pada
kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Indikator
keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan
disesuaikan dengan kata kerja pada penguasaan
konsep dan keterampilan berpikir kritis. Indikator
keterampilan berpikir kritis yang dikembangkan
disesuaikan  dengan kata kerja pada penguasaan
konsep yaitu: 1) menjawab pertanyaan mengapa,
termasuk dalam kategori C4: Menganalisis (analyze);
2) kemampuan memberikan alasan, termasuk dalam
kategori C4: menganalisis (analyze); 3) membuat
generalisasi, kesimpulan dan hipotesis, termasuk
dalam kategori C4: menganalisis (analyze) dan C6:
mencipta (create); 4) mengaplikasi prinsip yang

diterima, termasuk dalam kategori C4: menganalisis
(analyze); 5) merumuskan alternatif yang
memungkinkan untuk memecahkan masalah,
termasuk dalam kategori C6: Mencipta (create)
(Anderson & Krathwol, 2001).

KESIMPULAN
Inkuiri merupakan salah satu model pembelajaran

yang dapat meningkatkan hasil belajar dan melatih
keterampilan berpikir kritis siswa karena proses
inkuiri menerapkan keterampilan berpikir yang
mendorong siswa belajar melalui keterlibatan aktif
dengan melakukan pengamatan atau metode lain
dalam menemukan prinsip-prinsip untuk mereka
sendiri dan guru mendorong siswa memecahkan
sendiri masalah dengan kelompoknya bukan sekedar
mengajarkan jawaban dari masalah yang dihadapi.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh model pembelajaran ECIRR terhadap penurunan
miskonsepsi ditinjau dari kemampuan berpikiri kritis siswa. Rancangan penelitian ini menggunakan
faktorial 2 x 2. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Prajekan Bondowoso kelas XII. Sampel
ditetapkan dengan random sampling. Perlakuan pada kelompok eksperimen adalah pembelajaran
dengan model ECIRR, sedangkan kelompok kontrol menggunakan model konflik kognitif. Instrumen
yang digunakan adalah soal tes miskonsepsi, soal tes kemampuan berpikir kritis, lembar observasi
pembelajaran, dan perangkat pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan Anava dua jalur untuk uji
perbedaan rerata pada masing-masing kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)
miskonsepsi siswa yang diajar dengan model pembelajaran ECIRR lebih rendah daripada miskonsepsi
siswa yang diajar dengan model pembelajaran konflik kognitif; (2) terdapat efek interaksi model
pembelajaran dan kemampuan berpikir kritis terhadap penurunan miskonsepsi siswa.

Kata Kunci: model ECIRR, konflik kognitif, miskonsepsi, kemampuan berpikir kritis.

Abstract

This research aims to show effect of ECIRR Learning Model to misconception remediation viewed by
students critical thinking skill. The research design used 2 x 2 Factorial. The experiment was conducted
in State Vocational High School 1 of Prajekan Bondowoso grades XII. Samples were determined by
random sampling. Treatment in the experimental group was learning by ECIRR model, whereas in the
control group by conflict cognitive model. The instrument used were a misconceptions test, critical
thinking skill test, observation sheets of learning, and learning tools. Data analysis was performed with
Two-Way Anova to test mean difference between groups. The results showed that: (1) students
misconceptions taught using ECIRR Model lower than students misconception thaught by conflict
cognitive model; (2) there was an interaction effect of the learning models and critical thinking skill
toward the students remediation misconceptions.

Keywords: ECIRR models, conflict cognitive, misconception, critical thinking skill.

PENDAHULUAN
Pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus

mampu membekali siswa dengan kemampuan yang
mencakup tiga ranah yakni sikap, pengetahuan dan
keterampilan. Pada ranah pengetahuan, kurikulum 2013
mengamanatkan terbentuknya lulusan yang memiliki
pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak
mata (Kemendikbud, 2013). Oleh karena itu,
pembelajaran di sekolah harus mampu mewadahi siswa
untuk mengembangkan kemampuannya dalam rangka
menguasai ilmu pengetahuan secara komprehensif.

Pencapaian pemahaman konsep siswa masih
dirasa kurang dalam proses pembelajaran fisika. Materi
listrik arus searah merupakan salah satu materi yang
dianggap sulit oleh siswa, yang mana tingkat pencapaian
pemahaman konsepnya masih rendah. Siswa sulit
memahami konsep listrik arus searah dan berdampak
pada rendahnya perolehan nilai ulangan harian yang
diperolehnya. Di SMK Negeri 1 Prajekan Bondowoso,
hasil ulangan harian Bab Listrik Arus Searah yang telah
diberikan guru menunjukkan rata-rata ketuntasan kelas
masih di bawah 60%. Artinya, masih terdapat 40%
siswa yang belum memiliki pemahaman konsep yang
baik terhadap materi kelistrikan yang telah diajarkan
guru.
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Rendahnya pemahaman konsep siswa pada
materi kelistrikan salah satunya disebabkan adanya
miskonsepsi. Observasi proses pembelajaran fisika di
SMK Negeri 1 Prajekan Bondowoso menunjukkan
bahwa terdapat miskonsepsi pada pemahaman siswa
tentang kelistrikan. Beberapa miskonsepsi tersebut
antara lain: ketika mempelajari Hukum Ohm, siswa
berpikir jika tegangan diperbesar maka hambatan juga
akan ikut besar, karena berdasarkan persamaan Hukum
Ohm keduanya saling berbanding lurus; penggunaan
beberapa sumber arus listrik secara signifikan akan
memperbesar arus yang mengalir pada rangkaian listrik
sehingga nyala lampu lebih terang; serta penggunaan
beberapa lampu selalu memperbesar nilai hambatan total
lampu. Miskonsepsi ini terjadi karena siswa belum
memahami makna fisis dari konsep-konsep yang
dipelajari serta hubungan antar konsep-konsep tersebut.

Pada dasarnya, siswa datang ke sekolah tidak
dalam keadaan kosong. Sebelum memperoleh
pembelajaran di kelas, siswa memiliki konsepsi sendiri
sebagai hasil penafsiran terhadap konsep-konsep dari
suatu objek atau fenomena yang pernah diamatinya.
Konsepsi yang dimiliki siswa tersebut dapat benar atau
salah (Baser, 2006). Konsepsi yang tidak sesuai dengan
pemahaman umum yang diterima secara ilmiah disebut
sebagai konsepsi alternatif (Baser, 2006; Wenning,
2008; Ipek & Calik, 2008) atau dapat disebut juga
sebagai miskonsepsi (Chen, dkk, 2013; Kocakulah &
Kural, 2010; Suratno, 2008). Konsepsi alternatif
merupakan pengetahuan awal yang harus dikembangkan
selama pembelajaran di sekolah (Suratno, 2008). Model
pembelajaran biasa tidak efektif untuk mengatasi
miskonsepsi siswa (Baser, 2006).

Salah satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan untuk mengakomodasi konsepsi alternatif
siswa adalah model pembelajaran konflik kognitif.
Model konflik kognitif terjadi ketika siswa dikonfrontasi
dengan situasi yang tidak cocok dengan konsepsi awal
siswa dalam pembelajaran sain (Lee & Kwon, 2001).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa model
konflik kognitif efektif diterapkan dalam pembelajaran
fisika. Kwon, dkk (2006) melaporkan bahwa pengaruh
konflik kognitif menunjukan terjadinya perubahan
pemahaman konsep pada siswa tentang fisika yang lebih
efektif dibandingkan dengan metode yang lain. Pada
penelitian yang lain, Setyowati, dkk (2011) melaporkan
bahwa implementasi pendekatan konflik kognitif efektif
menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman
konsep dan hasil belajar kognitif siswa kelas VIII SMP.

Namun demikian, tahap-tahap dalam model
konflik kognitif tidak selalu efektif diterapkan untuk
mengatasi konsepsi alternatif siswa. Tahap pembelajaran
pada model konflik kognitif terdiri dari 3 tahap, yaitu
penyajian konflik, konflik, dan penyelesaian. Siswa
diberikan fenomena yang menyebabkan terjadinya

konflik dalam struktur kognitif siswa, sehingga
mengalami pertentangan yang mana akan diberikan
penyelesaian pada tahap pembelajaran berikutnya.
Namun, pemberian fenomena konflik tidak selalu
efektif. Siswa sering tidak mengenali konflik (Lee, dkk,
2003). Oleh karena itu, perlu diperhatikan bahwa proses
untuk mengubah konsepsi alternatif menjadi konsepsi
yang baru bukan merupakan proses yang mudah.

Keberadaan konsepsi alternatif menghambat
masuknya konsep pengetahuan yang baru. Guru harus
menyadarkan kembali adanya konsepsi alternatif kepada
siswa tersebut, kemudian menjelaskan bahwa konsepsi
alternatif menyesatkan pemahaman siswa. Dengan
menyadarkan adanya konsepsi alternatif, maka konsepsi
alternatif tidak akan mengendap dalam memori siswa,
sehingga siswa tahu dan siap menerima pengetahuan
yang baru. Selain itu, konsepsi alternatif sifatnya sukar
dihilangkan karena sudah terlanjur terikat kuat dalam
memori siswa (Baser, 2006; Ipek & Calik, 2008).
Pengetahuan baru yang diperoleh siswa dalam proses
pembelajaran tidak menghapus pengetahuan yang lama,
akan tetapi keduanya akan tersimpan secara bersama-
sama dalam memori siswa. Pembelajaran yang efektif
bukan untuk menghilangkan konsepsi alternatif, akan
tetapi menciptakan situasi yang mana pengetahuan baru
lebih mudah terpanggil dari memori siswa ketimbang
konsepsi alternatifnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi
konsepsi alternatif juga perlu penekanan adanya langkah
penguatan terhadap pengetahuan baru yang telah
diperoleh siswa, dan langkah ini harus dilakukan secara
berulang-ulang, sehingga pengetahuan baru akan
cenderung lebih mudah terpanggil dari pada konsepsi
alternatif siswa.

Wenning (2008) menyarankan penerapan model
pembelajaran Elicit, Confront, Identify, Resolve,
Reinforce (ECIRR) yang mencakup kedua langkah
tersebut dalam mengorganisasi konsepsi alternatif siswa.
Kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan adanya
konsepsi alternatif dalam diri siswa diberikan pada tahap
identify, sedangkan langkah penguatan atas pengetahuan
baru yang diperoleh siswa dilakukan pada tahap
reinforce.

Sesuai dengan kepanjangannya, model
pembelajaran ECIRR memiliki 5 tahap atau fase
pembelajaran. Tahap pertama adalah tahap elicit, pada
tahap ini guru menyelidiki konsepsi alternatif siswa
melalui pertanyaan, dialog, atau meminta siswa
menjelaskan suatu proses atau fenomena fisika.
Selanjutnya pada tahap confront, guru menunjukkan
fenomena fisika tertentu dalam rangka menciptakan
kontradiksi atas pernyataan siswa, kemudian
memberikan kesempatan kepada siswa untuk
membandingkan apa yang sudah menjadi konsepsi
alternatifnya dengan fenomena yang teramati.
Ketidaksesuaian antara apa yang dilihat dengan apa



1134

yang sudah dipahami sebelumnya akan menimbulkan
konflik kognitif dalam pikiran siswa, sehingga siswa
berada dalam fase disequilibrium.

Tahap identify merupakan tahap yang sangat
penting. Konsepsi alternatif dapat menyesatkan
pemahaman siswa, sehingga pada tahap ini guru harus
benar-benar dapat meyadarkan siswa akan adanya
konsepsi alternatif dalam dirinya. Proses belajar dibawa
agar siswa mampu melepaskan diri dari konsepsi
alternatif tersebut. Selanjutnya pada tahap resolve, guru
memberikan konsep-konsep yang benar dengan
menunjukkan bukti-bukti yang dapat digali dari
fenomena yang teramati. Siswa akan mengkonstruk
konsep baru yang berbeda dengan konsep yang telah
dipahami sebelumnya. Tahap terakhir reinforce juga
merupakan tahap yang sangat penting. Sebagaimana
dijelaskan sebelumnya, konsepsi alternatif sifatnya sukar
dihilangkan, sehingga pembelajaran dilakukan bukan
untuk menghapus konsepsi alternatif, akan tetapi
dilakukan untuk menciptakan keadaan di mana
pengatahuan baru akan lebih mudah terpanggil dari pada
konsepsi alternatif siswa. Pada tahap ini guru harus
memberikan penguatan secara berulang-ulang dan
dengan berbagai cara.

Model pembelajaran ECIRR menganut paham
konstruktivis yang mana menyatakan bahwa siswa
belajar dengan merekonstruksi pengetahuan awalnya
sendiri. Model pembelajaran ECIRR merupakan model
pembelajaran yang mengakomodasi pengetahuan awal
dengan strategi konflik kognitif untuk memperoleh
perubahan konseptual. Proses peningkatan pemahaman
konsep dengan memperhatikan adanya konsepsi
alternatif siswa akan membangkitkan motivasi siswa
(Ipek & Calik, 2008). Di sisi lain, strategi konflik
kognitif yang terdapat dalam model pembelajaran
ECIRR menyadarkan siswa bahwa ada yang kurang
terhadap pengetahuannya, sehingga menimbulkan rasa
ingin tahu mencari solusi yang benar (Sahin, dkk, 2010),
dikarenakan siswa tidak puas dengan konsep awal yang
bersifat umum yang dimiliki dan kemudian menerima
pandangan normatif yang masuk akal dan bermanfaat
(Ozdemr & Clark, 2007).

Proses yang dilakukan untuk menimbulkan
konflik kognitif dalam model pembelajaran ECIRR
sangat bermanfaat dalam proses pembentukan
pemahaman konsep siswa. Penelitian terdahulu
mengungkapkan bahwa konflik kognitif merupakan
faktor penting dalam proses perubahan konseptual siswa
(Kim, dkk, 2005; Lee, dkk, 2003; Kang, dkk, 2004;
Baser, 2006). Konflik kognitif adalah keadaan
perseptual di mana terjadi ketidaksesuaian antara
struktur kognitif yang dimiliki siswa dengan
lingkungannya (informasi eksternal). Rangsangan
konflik kognitif dalam pembelajaran fisika akan sangat
membantu proses perubahan konsep menjadi lebih

efektif dan bermakna dalam pergulatan intelektualitas
siswa (Mosik & Maulana, 2010; Setyowati, dkk, 2011).
Guru harus mendorong kepercayaan diri siswa untuk
membantu mengatasi konflik kognitif yang dialaminya
(Kim, dkk, 2005). Hal ini dimaksudkan agar siswa
termotivasi untuk memecahkan konflik tersebut dengan
mencari informasi baru atau dengan mencoba
mengorganisasi kembali pengetahuannya (Lee, dkk,
2003).

Keterlaksanaan tahap-tahap model pembelajaran
ECIRR dipengaruhi oleh kemampuan berpikir siswa.
Dalam berpikir, siswa mengolah dan mengorganisasikan
bagian-bagian dari pengetahuannya dalam rangka
menyusun pengalaman dan pengetahuannya yang baru.
Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu
kemampuan berpikir yang sangat penting dalam proses
pengolahan informasi. Berpikir kritis meliputi proses
pengumpulan fakta dan informasi, berpikir
menyimpulkan (deduksi dan induksi), dan melakukan
analisis lanjut serta menyusun dan mengkomunikasikan
hasil pengolahan data (Sarwi, dkk, 2012).

Dalam model pembelajaran ECIRR, proses
berpikir kritis terlibat dalam proses pembelajaran ketika
memasuki tahap confront. Semakin kritis cara berpikir
siswa maka konflik kognitif yang terjadi pada akan
semakin besar. Sebagaimana dinyatakan Barak & Dori
(2009) bahwa siswa yang berpikir secara kritis akan
mampu menganalisis situasi yang komplek dan
menghasilkan alasan yang kuat. Situasi belajar menjadi
komplek ketika fenomena yang diamati berbeda dengan
konsepsi alternatif siswa. Senada dengan pernyataan
tersebut, Dwijananti & Yulianti (2010) menyatakan
bahwa individu yang berpikir kritis akan mengevaluasi
dan kemudian menyimpulkan suatu hal berdasarkan
fakta, serta akan mencari dan memaparkan hubungan
antara masalah yang dipecahkan dengan masalah atau
pengalaman yang relevan. Dengan adanya kemampuan
berpikir kritis pada diri siswa akan membuat hasil
belajar kognitif siswa menjadi optimal (Setyowati dkk,
2011). Jadi, keberhasilan model pembelajaran ECIRR
dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa juga
dikendalikan oleh kemampuan berpikir kritis siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
model pembelajaran ECIRR terhadap penurunan
miskonsepsi ditinjau dari kemampuan berpikir kritis
siswa, serta efek interaksi model pembelajaran dan
kemampuan berpikir kritis terhadap penurunan
miskonsepsi siswa

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen

dengan rancangan faktorial 2 x 2. Penelitian ini
menempatkan miskonsepsi siswa sebagai variabel
terikat. Model pembelajaran sebagai variabel bebas
berupa treatment terdiri atas dua kategori, yaitu model
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pembelajaran ECIRR dan model pembelajaran konflik
kognitif. Kemampuan berpikir krirtis sebagai variabel
moderator yang dikelompokkan secara berjenjang, yaitu
kemampuan berpikir kritis tinggi dan kemampuan
berpikir kritis rendah.

Penelitian dilakukan pada tahun 2014 di SMK
Negeri 1 Prajekan Bondowoso Kelas XII. Pengumpulan
data penelitian dilakukan dengan perekaman terhadap
semua aspek yang terjadi selama proses pelaksanaan
pembelajaran dengan menggunakan pedoman observasi,
angket dan tes.

Data hasil penelitian selanjutnya diolah dan
dianalisis untuk pengujian hipotesis penelitian dengan
menggunakan statitika anova dua jalur pada taraf
signifikansi α = 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembelajaran model ECIRR dilaksanakan selama

tujuh kali pertemuan pada pokok bahasan Listrik Arus
Searah, Enam kali pertemuan untuk perlakuan
pembelajaran dan satu kali pertemuan untuk tes. Tahap
pertama pembelajaran model ECIRR yaitu Elicit
yakni menggali miskonsepsi siswa dengan memberikan
aktivitas-aktivitas yang merangsang siswa untuk
berpikir, seperti memberikan sebuah pertanyaan atau
melalui dialog intensif. Siswa nantinya harus
mengetahui tentang keberadaan konsepsi-miskonsepsi
dalam dirinya. Tahap kedua Confront, di mana guru
mengkonfrontasi konsepsi awal siswa melalui
pertanyaan-pertanyaan, demonstrasi, dan implikasi agar
siswa mengalami konflik kognitif yang menyebabkan
siswa dalam keadaan tidak seimbang. Tahap ketiga,
Identify, langkah ini bertujuan untuk menyadarkan siswa
akan adanya konsepsi-miskonsepsi dalam dirinya. Siswa
dibawa untuk menjelaskan konsepsi awal yang mereka
kemukakan. Guru berperan menyadarkan siswa bahwa
miskonsepsi yang ada dalam dirinya menyesatkan.
Selanjutnya Resolve, guru membantu perbaikan
miskonsepsi siswa dengan bantuan berupa pertanyaan,

percobaan, demonstrasi interaktif. Selanjutnya, guru
memaparkan konsep sains secara ilmiah dan
membandingkan dengan konsep yang siswa miliki
sebelumnya. Tahap terakhir adalah Reinforce, guru
melihat ulang keberadaan miskonsepsi siswa di berbagai
kondisi pada akhir pelajaran, hal ini dilakukan dengan
memberikan pertanyaan tentang konsepsi-miskonsepsi
siswa yang telah didiskusikan sebelumnya. Hal ini
dimaksudkan untuk mengecek pemahaman siswa dan
membantu menguatkan memori siswa yang lemah,
sehingga konsepsi ilmiah tersebut dapat bertahan lebih
lama dan akan lebih mudah dipanggil dari memori
mereka ketika siswa mengikuti evaluasi.

Secara umum, di setiap tahap pada pertemuan
pertama teramati bahwa siswa masih malu
menyampaikan konsepsi yang dimiliki. Pertemuan
selanjutnya, siswa sudah mulai beradaptasi dan banyak
siswa yang berani mengungkapkan pendapat dan
mengajukan konsepsei-konsepsi yan diyakininya
walaupun masih salah.

Berdasarkan hasil analisis keterlaksaan
pembelajaran, menunjukkan bahwa treatment yang
diberikan di kelas tersebut terlaksana dengan baik. Hal
ini, terlihat bahwa hasil observasi keterlaksanaan
pembelajaran model ECIRR sebesar 85,68%, dan
pembelajaran model konflik kognitif sebesar 83,20%.
Secara umum, pembelajaran pada dua kelompok
tersebut terlaksana dengan baik.

Data miskonsepsi siswa diukur dengan
menggunakan instrumen berupa tes pilihan ganda pada
yang dibuat berisomorfik pada pokok bahasan listrik
arus searah.

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan
dengan teknik analisis anava dua jalur dengan bantuan
program SPSS. Secara rinci, hasil uji hipotesis
dikemukakan pada Tabel 1.
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Hipotesis pertama yaitu “ada perbedaan
penurunan miskonsepsi siswa antara kelompok siswa
yang belajar melalui model pembelajaran ECIRR dan
model konflik kognitif”. Tabel 1 menunjukkan bahwa
nilai signifikansi 0,002 < α (= 0,05), sehingga Ha
diterima dan dinyatakan bahwa terdapat perbedaan
miskonsepsi siswa antara kelompok siswa yang belajar
melalui model pembelajaran ECIRR dan model konflik
kognitif. Rerata miskonsepsi siswa yang belajar melalui
model ECIRR lebih rendah secara signifikan daripada
yang belajar melalui model konflik kognitif. Fenomena
ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada
model pembelajaran terhadap miskonsepsi siswa.

Sifat-sifat konsep kelistrikan yang kompleks dan
mengandung beberapa konsep yang abstrak sering
menimbulkan miskonsepsi pada siswa. Miskonsepsi
dapat terjadi pada siswa ketika siswa memperoleh
pengetahuan dari lingkungannya (Wenning, 2008),
sebagaimana peristiwa yang berhubungan dengan listrik
sangat mudah dijumpai oleh siswa. Tumbuhnya
miskonsepsi dikarenakan siswa salah dalam memahami
peristiwa-peristiwa terkait kelistrikan tersebut.

Penerapan model pembelajaran ECIRR
merupakan sarana untuk mengorganisasi pengetahuan
yang sudah dimiliki siswa. Pada tahap Elicit
pembelajaran dibawa pada proses menggali pengetahuan
siswa tentang kelistrikan sebelum diberi pembelajaran
oleh guru. Tahap-tahap pembelajaran selanjutnya
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah
konsep yang sudah dimiliki siswa tersebut. Artinya,
pembelajaran dilakukan dalam rangka mengubah konsep
yang tertanam dalam pikiran siswa. Di mana fase ini
bertujuan untuk mengkonfrontasi antara konsep yang
dimiliki siswa dengan konsep yang benar. Keberhasilan
proses ini akan menjadikan pemahaman yang mendalam
atas konsep yang telah dipelajari siswa.

Terlaksananya model pembelajaran ECIRR akan
memberikan pengaruh terhadap penurunan miskonsepsi

siswa. Pemahaman konsep siswa menjadi mendalam
sebagai hasil kolaborasi antara konsep yang sudah
dimiliki siswa dengan konsep yang diterima selama
proses pembelajaran. Strategi konflik kognitif yang
terdapat dalam model pembelajaran ECIRR
menyadarkan siswa bahwa ada yang kurang terhadap
pengetahuannya, sehingga menimbulkan motivasi (Ipek
& Calik, 2008), serta rasa ingin tahu mencari solusi
yang benar (Sahin, dkk, 2010), dikarenakan siswa tidak
puas dengan konsep awal yang bersifat umum yang
dimiliki dan kemudian menerima pandangan normatif
yang masuk akal dan bermanfaat (Ozdemr & Clark,
2007). Siswa semakin baik dalam memahami suatu
konsep yang diperoleh dari konflik yang telah dialami
dalam kognitifnya. Oleh karena itu, miskonsepsi siswa
menjadi berkurang.

Hipotesis kedua yaitu “ada perbedaan penurunan
miskonsepsi siswa antara kelompok siswa memiliki
tingkat kemampuan berpikir kritis berbeda”. Tabel 1
menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 < α (=
0,05), sehingga Ha diterima dan dinyatakan bahwa
terdapat perbedaan miskonsepsi siswa antara kelompok
siswa yang memiliki kemampuan berpkir kritis tinggi
dan rendah.

Konsep pembelajaran pada model pembelajaran
ECIRR adalah terbentuknya konsepsi baru yang berasal
dari konsepsi lama. Pemahaman konsep akan diperoleh
ketika proses perubahan konseptual terjadi pada kognitif
siswa, dan proses inilah yang akan menimbulkan
penurunan miskonsepsi siswa.

Taylor & Kowalski (2004) menyatakan bahwa
kemampuan berpikir kritis merupakan alat penting
dalam proses perubahan konsep. Dalam proses
perubahan konsep, pembelajaran terjadi ketika konsep
baru berbeda atau bahkan bertentangan dengan konsepsi
siswa, dan siswa harus mengorganisasi kembali konsep-
konsep dalam struktur kognitifnya. Siswa akan berusaha
keras untuk mengevaluasi konsepsi yang lama dan
membandingkannya dengan konsep baru yang lebih

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Anava Dua Jalur
Source Type III Sum of

Squares
df Mean Square F Sig.

Corrected Model
Intercept
Model Pembelajaran
K. Berpikir Kritis
Model * K. B. Kritis
Error
Total
Corrected Total

154.792a

3267.000
25.521
99.188
30.083
468.208
3890.000
623.000

3
1
1
1
1
188
192
191

51.597
3267.000
25.521
99.188
30.083
2.490

20.718
1311.801
10.247
39.827
12.079

.000

.000

.002

.000

.001

a. R Squared = .248 (Adjusted R Squared = .236)
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masuk akal. Siswa yang kritis dalam mengevaluasi
informasi yang baru akan lebih mudah mengubah
miskonsepsinya (Taylor & Kowalski, 2004). Oleh
karena itu, kemampuan berpikir kritis yang baik akan
melindungi siswa dari miskonsepsi (McCutcheon, dkk,
1992).

Kemampuan berpikir tinggi mencerminkan
kemampuan siswa beranalogi, sehingga mampu
mengatasi miskonsepsi yang dimilikinya. Siswa yang
memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi akan
memiliki kemampuan menganalisis serta memecahkan
masalah yang lebih baik. Siswa lebih tanggap dan kritis
terhadap fenomena-fenomena yang dihadapi. Oleh
karena itu kemampuan berpikir kritis tinggi akan lebih
memudahkan terlaksananya tahap confront pada model
pembelajaran ECIRR. Selain itu, kemampuan berpikir
kritis tinggi akan menjadikan siswa lebih cepat dalam
mengolah dan mengorganisasikan bagian-bagian dari
konsep-konsep yang dipelajarinya. Semakin kritis proses
berpikir siswa maka akan semakin cepat dalam
menerima kebanaran suatu konsep. Akhirnya,
miskonsepsi siswa akan berkurang dengan lebih baik.

Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis
rendah akan terlambat dalam berinteraksi dengan
fenomena yang diberikan dalam tahap pembelajaran
ECIRR. Namun demikian, bukan berarti bahwa model
pembelajaran ECIRR tidak cocok diterapkan pada siswa
dengan kemampuan berpikir kritis rendah. Akan tetapi,
kemampuan berpikir kritis rendah akan memperlambat
proses kognitif yang ada dalam pembelajaran ECIRR.
Oleh karena itu miskonsepsi akan menurun lebih lambat
jika dibandingkan dengan kelompok siswa dengan
kemampuan berpikir kritis tinggi.

Hipotesis ketiga yaitu “ada pengaruh interaksi
model pembelajaran (model pembelajaran ECIRR dan
model konflik kognitif) dan kemampuan berpikir kritis
terhadap penurunan miskonsepsi siswa”. Tabel 1
menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,001 < α (=
0,05), sehingga Ha diterima dan dinyatakan bahwa
terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara model
pembelajaran dan tingkat kemampuan berpikir kritis
terhadap miskonsepsi siswa.

Inti dari model pembelajaran ECIRR adalah
terbentuknya pengetahuan baru siswa dengan
mengkonstruk pengetahuan awal yang dimiliki sebelum
pembelajaran. Pengetahuan baru terbentuk setelah siswa
diberikan fenomena-fenomena yang bertentangan
dengan miskonsepsinya. Perbedaan antara apa yang
diyakini sebelumnya dengan fenomena yang teramati
menimbulkan konflik kognitif yang selanjutnya akan
dipecahkan pada tahap-tahap pembelajaran berikutnya.

Konflik kognitif dalam diri siswa terjadi karena
adanya proses berpikir siswa. Ketika siswa apatis serta
tidak menggunakan kemampuan berpikirnya dalam
mengamati suatu fenomena maka konflik kognitif akan

sulit terjadi. Sebaliknya semakin kritis cara berpikir
siswa dalam merespon fenomena yang dihadapi, maka
konflik kognitif akan lebih mudah terjadi. Hal ini
memberikan arti bahwa keberhasilan pelaksanaan tahap-
tahap dalam model pembelajaran ECIRR juga
dikendalikan oleh kemampuan berpikir kritis siswa.

PENUTUP
Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama,
terdapat perbedaan penurunan miskonsepsi siswa antara
kelompok siswa yang belajar melalui model
pembelajaran ECIRR dan model konflik kognitif.
Miskonsepsi siswa yang belajar dengan model ECIRR
lebih rendah dibaningkan dengan miskonsepsi siswa
yang belajar dengan model konflik kognitif. Kedua,
terdapat perbedaan penurunan miskonsepsi siswa antara
kelompok siswa memiliki tingkat kemampuan berpikir
kritis berbeda. Siswa yang memiliki kemampuan
berpikir kritis tinggi akan memiliki kemampuan
menganalisis serta memecahkan masalah yang lebih
baik. Siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis
rendah akan terlambat dalam berinteraksi dengan
fenomena yang diberikan dalam tahap pembelajaran
ECIRR. Terakhir, terdapat pengaruh interaksi model
pembelajaran (model pembelajaran ECIRR dan model
konflik kognitif) dan kemampuan berpikir kritis
terhadap penurunan miskonsepsi siswa.
Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang
dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai
berikut. Bagi guru, jika ingin menerapkan model
pembelajaran ECIRR dapat dilakukan perbaikan pada
perencanaan waktu pembelajaran. Agar pembelajaran
berjalan sesuai perencanaan¸ guru harus mengurangi
waktu praktikum agar pembelajaran tidak melebihi
waktu yang ditentukan. Tes konsep yang diajukan guru
dapat mengungkapkan kesulitan siswa terhadap materi
dan dapat mengungkap miskonsepsi siswa. Oleh karena
itu, untuk meluruskan miskonsepsi dan mengatasi
kesulitan siswa perlu diadakan pembahasan pada tahap
resolve dan reinforce. Untuk peneliti lain, model
pembelajaran ini menuntut keaktifan siswa dalam
mengolah pengetahuan (konsepsi) yang telah
dimilikinya, sehingga perlu diteliti dan dikembangkan
pengimplementasiannya dalam proses pembelajaran
fisika pada materi maupun jenjang pendidikan yang lain.
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Abstrak

Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran kimia di sekolah, maka guru perlu memiliki
variasi pembelajaran. Salah satunya dengan metode yang diterapkan dalam penelitian ini. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui efektivitas metode pembelajaran berbasis
proyek melalui program field trip perusahaan dalam proses belajar kimia kelas XI MIA ditinjau dari
hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menerapkan program field trip serta respon siswa terhadap
proses belajar sebelum dan sesudah menerapkan program field trip perusahaan. Pendekatan yang
digunakan adalah kualitatif dengan membandingkan hasil belajar dan respon siswa sebelum dan
sesudah menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek (Project based learning) melalui field
trip perusahaan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah : 1. Hasil belajar siswa dalam hal ini adalah
kompetensi keterampilan siswa setelah menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek melalui field
trip perusahaan menunjukkan peningkatan yaitu dari 64 % menjadi 91 % . 2. Respon siswa
menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang menerapkan  metode pembelajaran berbasis proyek
melalui field trip perusahaan bermanfaat dan membantu siswa untuk lebih mudah memahami konsep.
Sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran berbasis proyek melalui
field trip perusahaan dapat mengefektifkan proses belajar kimia siswa.

Kata Kunci : Pembelajaran Berbasis Proyek

Abstract

In effort to improve the quality of chemistry education in schools, the teachers need to have some
variation in the learning method.   One of the efforts is the method applied in this research. The
purpose of this research is to determine the effectiveness of Project Based Learning Methods through
the factory fieldtrip program during the teaching learning process, in terms of Grade Eleven Science
student learning outcomes and students responses. The approach used was the qualitative method. It
compared between the student learning outcomes and the students responses before and after using
project based learning methods. The findings of this research were: 1. The student learning outcomes
(competency skills) after applying the Project Based Learning Methods through the factory field trip
showed an increase from 64 % to 91 %. 2. The student responses showed that learning process which
applied the Project Based Learning through the factory visit was useful and it helped students to
understand the concept easier. So overall, it can be said that the Project Based Learning Methods
through the Factory Field Trip can make the student learning process more effective.

Keywords: Project Based Learning
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PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting

dan berkaitan langsung dengan aspek kehidupan
manusia. Oleh karena itu dalam setiap aspek kehidupan
mutlak diperlukan adanya pendidikan, untuk
mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berlangsung semakin cepat. Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan
bahwa pendidikan  adalah  usaha sadar  dan  terencana
untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses
pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual  keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

Upaya memperbaiki dan meningkatkan mutu
pendidikan seakan tidak pernah berhenti.Reformasi
pendidikan tidak cukup hanya dengan perubahan dalam
sektor kurikulum. Pembaharuan kurikulum akan lebih
bermakna bila diikuti oleh perubahan praktik
pembelajaan di dalam maupun di luar kelas.  Proses
pembelajaran selain diawali dengan perencanaan yang
bijak, serta didukung dengan komunikasi yang baik,
juga harus didukung dengan pengembangan strategi
yang mampu membelajarkan siswa (Majid, 2007:111).
Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran
kompetensi dengan memperkuat proses pembelajaran
dan penilaian autentik untuk mencapai kompetensi
sikap, pengetahuan dan keterampilan. Penguatan proses
pembelajaran dilakukan melalui pendekatan saintifik,
yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih
mampu dalam mengamati, menanya,
mencoba/mengumpulkan data, mengasosiasi/menalar,
dan mengomunikasikan.

Berdasarkan kurikulum 2013, untuk mendorong
kemampuan siswa menghasilkan karya kontekstual
sangat disarankan menggunakan pendekatan
pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis
pemecahan masalah (project based learning). Bagi
siswa agar benar-benar mengerti dan dapat menerapkan
ilmu pengetahuan, mereka harus bekerja untuk
memecahkan masalah, menemukan sesuatu bagi dirinya
sendiri dan selalu berhubungan dengan ide-ide (Nur dan
Wikandari, 1998:1) Intinya adalah siswa harus
membangun pengetahuannya sendiri.

Peranan guru dalam pembelajaran adalah
membantu proses belajar siswa dengan cara-cara
mengajar yang membuat informasi menjadi sangat
bermakna dan sangat relevan bagi siswa, dengan
memberikan kesempatan pada siswa untuk menemukan
atau menerapkan sendiri ide-ide serta menggunakan
strategi-strategi mereka sendiri untuk belajar. Hal ini
disebabkan karena pengajaran efektif bukan sekedar
proses dimana seseorang yang memiliki pengetahuan
lebih meneruskan pengetahuan itu kepada orang lain.
Lebih dari itu, pengajaran yang efektif menuntut
penggunaan banyak strategi.

Mata pelajaran kimia adalah salah satu cabang
ilmu pengetahuan alam, yang tidak hanya berisi
hitungan, tetapi juga teori-teori. Tetapi seringkali siswa

menjadi kurang tertarik atau kurang memperhatikan
dengan materi-materi yang tergolong teori-teori atau
hafalan. Meskipun materi tersebut disampaikan
menggunakan metode eksperimen, siswa menganggap
materi-materi tersebut membosankan. Siswa masih
cenderung mementingkan hasil belajar berupa nilai
tetapi kurang memahami materi pembelajaran secara
mendalam, disamping itu siswa menjadi mudah lupa
dengan apa yang sudah dibahas di kelas maupun di
laboratorium.Hal ini disebabkan karena siswa kurang
aktif dalam pembelajaran, dimana mereka hanya
menerima pengetahuan dari guru secara langsung dan
tidak menemukan serta membangun pengetahuan untuk
dirinya sendiri. Akibatnya tentu saja efektifitas siswa
untuk belajar menjadi berkurang.

Dalam upaya meningkatkan mutu
pembelajaran kimia di sekolah, maka guru perlu
memiliki variasi pembelajaran. Salah satu upaya
tersebut adalah menggunakan program pembelajaran
yang lebih menekankan keaktifan siswa dan
memudahkan mereka memahami konsep, misalnya
dengan menggunakan program fieldtrip perusahaan dan
terapannya. Dalam penelitian ini materi pembelajaran
yang dipilih adalah materi laju reaksi dengan tujuan
agar siswa dapat lebih memahami penerapan teori
tentang faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi
dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia
industri. Alasan lain adalah bahwa kenyataan di
lapangan selama ini, materi pembelajaran laju reaksi
cenderung disampaikan dengan metode eksperimen di
laboratorium yang hanya berdasar pada buku teks saja.

Program ini dimulai dengan meminta siswa
mencari informasi dan membuat pertanyaan tentang
tentang PT Rembaka La Tulip Cosmetics, perusahaan
yang akan kami kunjungi melalui web site mereka, agar
siswa mendapat pengetahuan awal tentang perusahaan
tersebut. Setelah siswa melakukan kunjungan ke
perusahaan yang telah ditentukan, Guru memberikan
tugas selanjutnya yaitu meminta siswa untuk mencari
resep kosmetik sederhana yang akan dipraktekkan di
laboratorium sekolah. Program dilanjutkan dengan
siswa mempraktekkan resep kosmetik yang mereka
tentukan sendiri, mendokumentasikan hasil, dan
selanjutnya mempresentasikannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah  “Apakah
Metode Pembelajaran Berbasis Proyek melalui Program
Field Trip Perusahaan dapat Mengefektifkan Proses
Belajar Kimia Siswa Kelas XI MIA SMAK Santo
Hendrikus ?”

Rumusan masalah di atas dapat diuraikan
menjadi pertanyaan penelitian berikut :

1. Bagaimanakan hasil belajar siswa setelah
menerapkan metode pembelajaran berbasis
proyek melalui program field trip perusahaan ?

2. Bagaimanakah respon siswa terhadap proses
belajar yang menerapkan metode pembelajaran
berbasis proyek melalui program field trip
perusahaan ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek
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melalui program field trip perusahaan dalam proses
belajar kimia kelas XI MIA ditinjau dari hasil belajar
siswa sebelum dan sesudah menerapkan program field
trip serta respon siswa terhadap proses belajar sebelum
dan sesudah menerapkan program field trip perusahaan.

Lebih dari 2000 tahun silam, Konfusius
menyatakan : Yang saya dengar, saya lupa. Yang saya
lihat, saya ingat. Yang saya kerjakan, saya pahami.
(Silberman, Melvin. L, 2006:23). Tiga pernyataan
sederhana ini berbicara banyak tentang perlunya cara
belajar yang lebih mengaktifkan siswa. Aktivitas
belajar yang efektif membantu siswa mengenali
perasaan, nilai-nilai, dan sikap mereka.

Pembelajaran Berbasis Proyek dirancang
untuk digunakan pada permasalahan komplek yang
diperlukan siswa dalam melakukan investigasi dan
memahaminya. Pembelajaran Berbasis Proyek
merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik
dunia nyata, yang pasti akan sangat berharga bagi
perhatian dan usaha siswa. Keuntungan Pembelajaran
Berbasis Proyek diantaranya :

1. Meningkatkan motivasi belajar dan membuat
siswa menjadi lebih aktif.

2. Mendorong siswa untuk mengembangkan dan
mempraktikkan keterampilan komunikasi.

3. Memberikan pengalaman kepada siswa
pembelajaran dan praktik dalam
mengorganisasi proyek, dan membuat alokasi
waktu dan sumber lain seperti perlengkapan
untuk menyelesaikan tugas.

4. Menyediakan pengalaman belajar yang
melibatkan siswa secara kompleks dan
dirancang untuk berkembang sesuai dunia
nyata.

5. Membuat suasana belajar menjadi
menyenangkan, sehingga siswa maupun
pendidik menikmati proses pembelajaran.
(Kemendikbud 2013)

Supaya tidak terjadi salah tafsir terhadap maksud judul
diatas, perlu diberikan penjelasan tentang beberapa
istilah diantaranya :

1. Efektivitas
Efektivitas adalah berdaya guna atau berhasil
guna dalam menyampaikan materi untuk
tercapainya tujuan dan hasil belajar yang
tinggi, ditinjau dari hasil belajar yang tinggi,
serta respon siswa terhadap proses belajar yang
menerapkan program field trip perusahaan.

2. Metode pembelajaran berbasis proyek (Project
Based Learning)
Metode pembelajaran berbasis proyek (Project
Based Learning) adalah metode pembelajaran
yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai
media.

3. Field trip perusahaan
Field trip adalah program kunjungan ke tempat
yang berkaitan dengan apa yang akan / sedang
dipelajari siswa di kelas.

METODE
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas

XI MIA di SMAK Santo Hendrikus Surabaya (Sekolah

tempat peneliti mengajar). Siswa dibuat berkelompok,
tiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif,
dengan membandingkan hasil belajar dan respon siswa
sebelum dan sesudah menggunakan metode
pembelajaran berbasis proyek (Project based learning)
melalui field trip perusahaan.

Proses dari Metode pembelajaran berbasis
proyek melalui field trip perusahaan ini terdiri dari
beberapa tahapan yaitu :

1. Siswa mencari informasi dan membuat
pertanyaan tentang perusahaan yang akan
dikunjungi melalui internet, 12 – 14 Oktober
2014

2. Siswa mengamati proses pembuatan produk
industri di perusahaan yang dikunjungi
(Observating) , hari Kamis, 16 Oktober 2014

3. Siswa mengumpulkan informasi dengan
bertanya kepada pihak perusahaan
(Questioning)

4. Siswa mencari resep produk industri sederhana
sesuai dengan materi yang sedang dibahas di
kelas, yang akan dipraktikkan di laboratorium
sekolah (Data collecting), 16 – 19 Oktober
2014

5. Mempraktikkan resep (experimenting), hari
Kamis 23 Oktober 2014

6. Siswa mendokumentasikan dan mengolah data
hasil praktikum untuk disajikan dalam bentuk
powerpoint laporan kegiatan mereka
(Assosiating), 23 – 29 Oktober 2014

7. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok
berupa laporan kegiatan kelompok dari awal
hingga akhir proyek (Communicating), hari
Kamis 30 Oktober 2014

Instrumen penelitian ini terdiri dari :
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Disusun dengan tujuan untuk membuat suatu
rincian proses belajar untuk satu kali tatap
muka.

2. Buku Paket Siswa
Buku yang berisi materi yang sedang dipelajari

3. Lembar Praktikum Siswa
Berupa resep produk industri yang akan
dipraktikkan oleh siswa. Sebelumnya siswa
mengumpulkan 2 resep sesuai dengan kriteria
yang diberikan guru berkaitan dengan
ketersediaan bahan baku, alat dan waktu
pengerjaan di laboratorium.

4. Penilaian Hasil Belajar
Berisi rubrik penilaian hasil kegiatan siswa
(penilaian kompetensi keterampilan – proyek)

5. Angket
Berisi tanggapan / respon siswa terhadap
proses pembelajaran yang tidak menggunakan
metode pembelajaran berbasis proyek,
dibandingkan dengan pembelajaran yang
menggunakan metode pembelajaran berbasis
proyek.

1. Metode observasi
Cara pengumpulan data dengan menggunakan
pengamatan, baik pada saat praktikum maupun
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saat siswa mempresentasikan hasil kegiatan
mulai dari awal hingga akhir.

2. Metode angket
Angket diberikan kepada siswa untuk
mengetahui tanggapan / respon siswa terhadap
kegiatan belajar yang menggunakan metode
pembelajaran berbasis proyek melalui fieldtrip
perusahaan.
Dalam penelitian ini data yang diperoleh

meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang
diperoleh kemudian  dikumpulkan dan dianalisis secara
deskriptif, yaitu :

1. Analisis data hasil belajar siswa
Diperoleh dari data penilaian hasil kegiatan

siswa. Selanjutnya analisis data yang digunakan
bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar
siswa pada kompetensi keterampilan.

Secara individu, seorang siswa telah tuntas
belajar bila telah mencapai nilai 2,67 (kriteria
ketuntasan minimal) dengan perhitungan :

Nilai praktikum =
Skor yang diperoleh siswa x 4
Skor maksimum

Nilai laporan hasil kegiatan =
Skor yang diperoleh siswa x 4
Skor maksimum

Nilai Akhir Keterampilan Proyek =
Nilai praktikum + Nilai laporan hasil kegiatan

2
2. Analisis data angket siswa

Membandingkan respon siswa terhadap
proses pembelajaran yang tidak menggunakan
metode pembelajaran berbasis proyek, dengan
pembelajaran yang menggunakan metode
pembelajaran berbasis proyek.

Jika siswa yang menjawab positif lebih dari 60
%, maka dianggap seluruh siswa setuju atau
mempunyai tanggapan yang positif terhadap
pernyataan tersebut, dan metode pembelajaran
berbasis proyek melalui field trip perusahaan
efektif untuk proses belajar siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam bagian ini akan disajikan data hasil

penelitian serta analisisnya. Adapun data yang
dianalisis adalah data hasil belajar siswa pada
kompetensi keterampilan proyek, sebelum dan sesudah
menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek
(Project Based Learning) melalui fieldtrip perusahaan
dari rubrik penilaian yang telah disiapkan , serta respon
siswa terhadap proses pembelajaran sebelum dan
sesudah menggunakan metode pembelajaran berbasis
proyek (Project Based Learning).

Tabel 1. Rubrik Penilaian Praktikum Hasil Field Trip
KRITERI

A SKORING

Persiapan 4 3 2 1
a. Alat Seluruh 1 anggota 2 anggota 3

dan
bahan

anggota
kelompok
membawa
alat dan
bahan yang
dibutuhkan
sesuai
dengan
resep

kelompok
tidak
membawa
alat dan
bahan yang
dibutuhkan
sesuai
dengan
resep

kelompok
tidak
membawa
alat dan
bahan yang
dibutuhkan
sesuai
dengan
resep

anggot
a
kelomp
ok
tidak
memba
wa alat
dan
bahan
yang
dibutuh
kan
sesuai
dengan
resep

b.Ketepa
tan
waktu

Seluruh
anggota
kelompok
hadir tepat
waktu yang
disepakati,
yaitu
maksimal 5
menit
setelah bel
pergantian
pelajaran

1 anggota
kelompok
hadir tidak
tepat waktu
yang
disepakati

2 anggota
kelompok
hadir tidak
tepat waktu
yang
disepakati

3
anggot
a
kelomp
ok
hadir
tidak
tepat
waktu
yang
disepak
ati

Pelaksan
aan

4 3 2 1

a. Prosed
ur

Siswa
melaksanak
an
praktikum
sesuai
prosedur
yang telah
direncanaka
n

Siswa
melaksanak
an 1
langkah
praktikum
yang tidak
sesuai
dengan
prosedur
yang telah
direncakan

Siswa
melaksanak
an 2
langkah
praktikum
yang tidak
sesuai
dengan
prosedur
yang telah
direncakan

Siswa
melaks
anakan
3
langka
h
praktik
um
yang
tidak
sesuai
dengan
prosed
ur yang
telah
direnca
kan

b. Kete
rlibat
an

Seluruh
anggota
kelompok
terlibat
secara aktif
dalam
proses
praktikum

1 anggota
kelompok
tidak
terlibat
secara aktif
dalam
proses
praktikum

2 anggota
kelompok
tidak
terlibat
secara aktif
dalam
proses
praktikum

3
anggot
a
kelomp
ok
tidak
terlibat
secara
aktif
dalam
proses
praktik
um

c. Kebers
ihan

Seluruh
anggota
kelompok
terlibat
secara aktif
menjaga
kebersihan

1 anggota
kelompok
tidak
terlibat
secara aktif
menjaga
kebersihan

2 anggota
kelompok
tidak
terlibat
secara aktif
menjaga
kebersihan

3
anggot
a
kelomp
ok
tidak
terlibat
secara
aktif
menjag
a
kebersi
han

Hasil
Akhir

4 3 2 1

a. Prod
uk

Kosmetik
memiliki
aroma yang
segar,

Kosmetik
memiliki
aroma yang
segar, tetapi

Kosmetik
memiliki
aroma yang
menyengat,

Kosme
tik
memili
ki



1143

warna yang
pas

warnanya
mencolok

tetapi
warnanya
pas

aroma
yang
menye
ngat
dan
warna
yang
mencol
ok

b. Kem
asan

Kosmetik
dikemas
dalam
wadah yang
sesuai dan
memiliki
label yang
berisi
informasi
yang jelas
mengenai
produk

Kosmetik
dikemas
dalam
wadah yang
kurang
sesuai
dengan
produk
tetapi
memiliki
label yang
berisi
informasi
yang jelas
mengenai
produk

Kosmetik
dikemas
dalam
wadah yang
sesuai
dengan
produk
tetapi
memiliki
label yang
berisi
informasi
yang
kurang
jelas
mengenai
produk

Kosme
tik
dikema
s
dalam
wadah
yang
kurang
sesuai
dengan
produk
dan
memili
ki label
yang
berisi
inform
asi
yang
kurang
jelas
menge
nai
produk

Tabel 2. Rubrik Penilaian Laporan Praktikum Field
Trip

KRITERI
A

SKORING

Pendahul
uan

4 3 2 1

a. Latar
Belaka
ng

Siswa
menjelaska
n latar
belakang
kegiatan
dengan
jelas dan
tepat

Siswa
menjelaska
n latar
belakang
kegiatan
dengan
jelas namun
kurang
tepat

Siswa
menjelaska
n latar
belakang
kegiatan
dengan
tepat namun
kurang jelas

Siswa
menjel
askan
latar
belaka
ng
kegiata
n
dengan
tidak
jelas
dan
tidak
tepat

Isi 4 3 2 1
a. Proses

Produk
si
Perusa
haan

Proses
produksi
ditampilkan
secara
runtut dan
dilengkapi
dengan
bagan yang
representati
f (bentuk &
keterangan
jelas).

Proses
produksi
ditampilkan
secara
runtut dan
dilengkapi
dengan
bagan
namun
kurang
representati
ve (salah
satu dari
bentuk,
atau
keterangan
kurang
jelas).

Proses
produksi
ditampilkan
secara
runtut,
namun
tidak
terdapat
bagan sama
sekali

Proses
produk
si tidak
ditamp
ilkan
secara
runtut
dan
tidak
terdapa
t bagan
sama
sekali

b.Proses
Produk
si di
laborat

Proses
produksi
ditampilkan
secara

Proses
produksi
ditampilkan
secara

Proses
produksi
ditampilkan
secara

Proses
produk
si tidak
ditamp

orium runtut dan
dilengkapi
dengan
bagan yang
representati
f (bentuk &
keterangan
jelas).

runtut dan
dilengkapi
dengan
bagan
namun
kurang
representati
ve (salah
satu dari
bentuk,
atau
keterangan
kurang
jelas).

runtut,
namun
tidak
terdapat
bagan sama
sekali

ilkan
secara
runtut
dan
tidak
terdapa
t bagan
sama
sekali

c. Penera
pan
teori
pada
proses
produk
si di
perusa
haan

Menentuka
n bagian
dari proses
produksi
yang
berkaitan
dengan
faktor-
faktor yang
mempengar
uhi laju
reaksi dan
penjelasan
yang sesuai
dengan
teori

Menentuka
n bagian
dari proses
produksi
yang
berkaitan
dengan
faktor-
faktor yang
mempengar
uhi laju
reaksi
tetapi
penjelasan
kurang
sesuai
dengan
teori

Menentuka
n bagian
dari proses
produksi
yang
berkaitan
dengan
faktor-
faktor yang
mempengar
uhi laju
reaksi tetapi
penjelasan
tidak sesuai
dengan
teori

Menen
tukan
bagian
dari
proses
produk
si yang
berkait
an
dengan
faktor-
faktor
yang
mempe
ngaruh
i laju
reaksi
tetapi
tidak
terdapa
t
penjela
san
sama
sekali

d.Penera
pan
teori
pada
proses
produk
si di
laborat
orium

Menentuka
n bagian
dari proses
produksi
yang
berkaitan
dengan
faktor-
faktor yang
mempengar
uhi laju
reaksi dan
penjelasan
yang sesuai
dengan
teori

Menentuka
n bagian
dari proses
produksi
yang
berkaitan
dengan
faktor-
faktor yang
mempengar
uhi laju
reaksi
tetapi
penjelasan
kurang
sesuai
dengan
teori

Menentuka
n bagian
dari proses
produksi
yang
berkaitan
dengan
faktor-
faktor yang
mempengar
uhi laju
reaksi tetapi
penjelasan
tidak sesuai
dengan
teori

Menen
tukan
bagian
dari
proses
produk
si yang
berkait
an
dengan
faktor-
faktor
yang
mempe
ngaruh
i laju
reaksi
tetapi
tidak
terdapa
t
penjela
san
sama
sekali

Presentas
i

4 3 2 1

a.Sistema
tika
laporan

Sistematis
dan
menampilk
an hanya
poin-poin
penting
dalam tiap
bagian

Sistematis,
tetapi
menambah
kan
penjelasan
dalam
poin-poin
penting
dalam tiap
bagian

Tidak
sistematis,
tetapi
menampilk
an hanya
poin-poin
penting
dalam tiap
bagian

Tidak
sistem
atis,
dan
menam
bahkan
penjela
san
dalam
poin-
poin
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pentin
g
dalam
tiap
bagian

b.Penam
pilan

Lancar dan
menarik
dalam
mempresen
tasikan

Tidak
lancar
tetapi
menarik
dalam
mempresen
tasikan

Lancar
tetapi tidak
menarik
dalam
mempresent
asikan

Tidak
lancar
dan
tidak
menari
k
dalam
mempr
esentas
ikan

c. Menja
wab
pertany
aan

Seluruh
anggota
kelompok
aktif
berdiskusi
untuk dapat
menjawab
pertanyaan

1 anggota
kelompok
tidak aktif
berdiskusi
untuk dapat
menjawab
pertanyaan

2 anggota
kelompok
tidak aktif
berdiskusi
untuk dapat
menjawab
pertanyaan

3
anggot
a
kelom
pok
tidak
aktif
berdisk
usi
untuk
dapat
menja
wab
pertan
yaan

Tabel 3. Daftar Nilai Keterampilan sebelum dan
sesudah field trip

Kelompok Sebelum Sesudah
1 2,25 2,92
2 2,75 3,06
3 2,50 3,19
4 2,70 2,99
5 3,01 3,54
6 2,75 2,63
7 2,75 3,48
8 2,75 2,73
9 2,70 2,92

10 2,50 3,12
11 2,25 3,04

Data hasil belajar siswa pada kompetensi
keterampilan proyek, sebelum dan sesudah
menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek
(Project Based Learning) melalui fieldtrip perusahaan
dapat dilihat pada tabel 3 diatas. Yang membedakan
sebelum dan sesudah menggunakan metode
pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran
adalah bahwa pada kolom sebelum (materi
termokimia), pembelajaran lebih terpusat kepada guru
dan berorientasi pada materi buku pelajaran. Guru
meminta siswa mengerjakan praktikum yang sudah ada
pada buku pelajaran, menganalisis hasil praktikum
berdasarkan teori yang sudah dipelajari di kelas,
membuat kesimpulan lalu membuat laporannya. Materi
praktikumnya pun adalah materi yang teoritis, bukan
aplikasi. Dari data tabel terlihat hasilnya menunjukkan
bahwa dari 11 kelompok yang ada, hanya 7 kelompok
(64 %) yang mendapatkan nilai tuntas (nilai lebih dari
2,67). Dapat disimpulkan bahwa masih ada siswa
(kelompok) yang belum dapat memahami sepenuhnya
apa yang sedang dipelajari. Hal ini disebabkan karena
siswa masih kurang dapat mengkaitkan apa yang
dipelajari di kelas dengan apa yang dipraktikkan.
Materi masih bersifat abstrak bukan aplikasi

(penerapan) yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-
hari siswa.

Sedangkan bila dilihat dari kolom sesudah,
yaitu pembelajaran yang menggunakan metode
pembelajaran berbasis proyek melalui field trip
perusahaan (materi laju reaksi), dari 11 kelompok
terdapat 10 kelompok (91%) yang mendapat nilai lebih
dari 2,67. Terdapat peningkatan jika dibandingkan
dengan nilai keterampilan pada materi termokimia yang
tidak menggunakan fieldtrip sebagai pendukung metode
pembelajaran berbasis proyek (project based learning).
Siswa melalui 5 langkah pembelajaran yang telah
dirumuskan dalam kurikulum 2013 yaitu mengamati
(observating), menanya (questioning), mengumpulkan
informasi / mencoba (data collecting / experimenting),
mengasosiasi / mengolah informasi (assosiating) dan
mengkomunikasikan (communicating). Pembelajaran
lebih terpusat pada siswa (student centered), guru hanya
sebagai fasilitator. Pembelajaran berbasis proyek
menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam
mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan
baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktifitas
secara nyata. Siswa lebih mudah memahami materi
yang lebih bersifat aplikatif, dekat dengan kehidupan
sehari-hari mereka.

Dari hasil analisis data diatas dapat dikatakan
bahwa keterampilan siswa dalam memahami materi
kimia mengalami peningkatan, dan berarti bahwa
metode pembelajaran berbasis proyek melalui field trip
perusahaan efektif untuk proses belajar siswa.

A. Hasil dan Analisis Data Respon Siswa
Tabel 4. Hasil respon siswa sebelum field trip

No Uraian Sebelum (%)
Selalu Kadang Tidak

1 Antusias saat akan
mengikuti
pelajaran kimia

40 58 2

2 Antusias
mengikuti
pelajaran kimia

42 56 2

Setuju Tidak Ragu
3 Antusias saat akan

praktikum kimia
70 19 11

4 Praktikum teoritis
adalah hal yang
menarik

53 13 34

5 Dapat
menjelaskan
kembali proses
praktikum

51 2 47

6 Dapat membuat
dan
mempresentasikan
hasil praktikum

58 0 42

7 Dapat
menerapkan
pengetahuan dari
praktikum dalam
kehidupan sehari-
hari

53 9 38

8 Lebih antusias
mengikuti
pelajaran kimia

56 13 31

No Uraian Sebelum (%)
Selalu Kadang Tidak

1 Antusias saat akan
mengikuti field trip
pelajaran kimia

91 0 9
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2 Antusias mengikuti field
trip pelajaran kimia

71 22 7

Setuju Tidak Ragu
3 Antusias saat akan

praktikum kimia hasil
field trip

87 4 9

4 Praktikum aplikatif
adalah hal yang menarik

80 9 11

5 Dapat menjelaskan
kembali proses
praktikum

80 2 18

6 Dapat membuat dan
mempresentasikan hasil
praktikum

82 4 13

7 Dapat menerapkan
pengetahuan dari
praktikum dalam
kehidupan sehari-hari

85 4 11

8 Lebih antusias
mengikuti pelajaran
kimia

83 4 13

Analisis data angket respon siswa mengenai kegiatan
pembelajaran berbasis proyek melalui field trip
perusahaan disusun berdasarkan hasil angket dan
menghitung setiap frekuensi ke dalam persentase. Jika
siswa yang menjawab positif lebih dari 60 % maka
dianggap seluruh siswa setuju atau mempunyai
tanggapan positif terhadap pernyataan tersebut.

Dari hasil angket yang dibagikan pada materi
yang belum menggunakan field trip sebagai pendukung
pembelajaran berbasis proyek (tabel 4), dapat dilihat
bahwa respon positif siswa terhadap proses
pembelajaran yang dilakukan adalah lebih besar jika
dibandingkan dengan respon negatif ataupun yang
ragu-ragu. Tetapi persentase dari respon positif siswa
terhadap pembelajaran saat itu masih kurang dari 60 %.
Sehingga dari hasil ini dapat dikatakan bahwa tidak
seluruh siswa setuju atau mempunyai tanggapan yang
positif terhadap pembelajaran yang berlangsung.Pada
tabel 4 uraian nomor 6 dapat dilihat bahwa tidak ada
satupun siswa yang menjawab tidak terhadap
pernyataan “dapat membuat dan mempresentasikan
hasil praktikum”. Mereka yang tidak menyetujui
pernyataan ini lebih memilih pernyataan ragu-ragu. Ini
menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa tidak
percaya diri dengan apa yang telah didapatkannya
dalam proses pembelajaran tersebut.   Jika hal ini tidak
diperbaiki, dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil
belajar siswa terhadap materi yang sedang dipelajari di
kelas.

Sedangkan hasil angket sesudah menggunakan
metode pembelajaran berbasis proyek melalui field trip
perusahaan (tabel 5) dapat dilihat bahwa respon positif
siswa meningkat jika dibandingkan dengan respon
siswa terhadap pembelajaran sebelum menggunakan
field trip perusahaan sebagai pendukung metode
pembelajaran berbasis proyek (project based learning).
Dari semua pertanyaan yang diajukan, semuanya
mendapatkan respon positif lebih dari 60 % dari total
responden (siswa). Hasil yang signifikan dapat dilihat
dari responden yang semula memilih pernyataan ragu-
ragu, persentasenya menurun setelah digunakan metode
pembelajaran berbasis proyek melalui field trip
perusahaan.

Dari analisis data diatas dapat disimpulkan
bahwa siswa menyetujui metode pembelajaran berbasis
proyek melalui field trip perusahaan. Kegiatan
pembelajaran kimia dengan menggunakan metode
pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning)
dapat membuat siswa lebih aktif dalam menemukan dan
membangun pengetahuannya sendiri serta lebih mudah
memahami materi yang sedang dipelajari. Penggunaan
metode ini terutama diharapkan dapat mengefektifkan
pelaksanaan kegiatan pembelajaran khususnya pada
materi yang membutuhkan kompetensi keterampilan
didalamnya.

Dengan demikian metode
pembelajaran berbasis proyek melalui field trip
perusahaan dapat melatih siswa untuk belajar mandiri
dan lebih aktif dalam proses pembelajaran, serta
mengefektifkan proses belajar kimia siswa kelas XI
MIA SMAK Santo Hendrikus.

PENUTUP
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan

diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Hasil belajar siswa dalam hal ini adalah

kompetensi keterampilan siswa setelah
menerapkan metode pembelajaran berbasis
proyek melalui field trip perusahaan
menunjukkan peningkatan yaitu dari 64 %
menjadi 91 % .

2. Hasil angket respon siswa menunjukkan
bahwa pembelajaran yang menerapkan
metode pembelajaran berbasis proyek melalui
field trip perusahaan bermanfaat dan
membantu siswa untuk lebih mudah
memahami konsep.
Sehingga secara keseluruhan dapat dinyatakan

bahwa metode pembelajaran berbasis proyek melalui
field trip perusahaan dapat mengefektifkan proses
belajar kimia siswa.
Saran
Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang dapat
disarankan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan ini hanya pada taraf
kaji awal sehingga perlu ditindak lanjuti
dengan serangkaian penelitian yang
mengembangkan alat ukur keberhasilan yang
lebih reliabel agar dapat memberikan hasil
yang sempurna.

2. Pembelajaran yang menggunakan metode
seperti ini membutuhkan waktu yang relatif
lebih lama, sehingga akan lebih baik jika
pembelajaran berbasis proyek menggunakan
field trip perusahaan dilaksanakan bersama-
sama mata pelajaran lain sebagai suatu bentuk
kolaborasi mata pelajaran.
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Abstrak

Penilaian proses cenderung dipahami guru dan calon guru hanya dapat diukur menggunakan teknik
non-tes melalui observasi, sementara di beberapa referensi dinyatakan dapat dilakukan dengan teknik
lain dengan persyaratan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil KPS siswa SMA
dengan menggunakan teknik tes sebagai alternatif dalam penilaian sains. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif yang melibatkan 186 siswa kelas X pada 6 SMA (S) di wilayah
Surakarta dan sekitarnya yaitu: SMAN 2 Karanganyar (S1); SMAN 7 Surakarta (S2); SMAN 5
Surakarta (S3); SMAN 1 Karanganom Klaten (S4); SMAN 1 Sumberlawang (S5); SMAN I Banyudono
(S6). Data dihimpun menggunakan teknik tes untuk mengukur KPS siswa, selanjutnya dianalisis
secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian rata-rata kemampuan KPS
siswa secara umum belum optimal (61,20) dengan rincian: S1 (60,00); S2 (71,80); S3 (67,96); S4
(56,42); S5 (62,73); S6 (48,33). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa profil KPS
siswa secara umum belum optimal, dan penilaian KPS dengan teknik tes dapat menjadi alternatif
dalam penilaian sains. Disarankan peningkatan KPS menjadi fokus penelitian khususnya mahasiswa
di Program Magister Pendidikan Sains Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Kata kunci: KPS, penilaian sains, teknik tes

PENDAHULUAN
Biologi sebagai bagian dari sains idealnya

dibelajarkan sesuai hakikatnya mengacu pada: proses,
produk, dan sikap. Implikasinya, penilaian hasil belajar
biologi diarahkan pada 3 aspek yaitu: pengetahuan
(kognitif), keterampilan (psikomotor), dan sikap
(afektif) sebagaimana diamanahkan dalam
Kemendiknas 2013. Pada konteks penilaian hasil
belajar aspek psikomotor, penilaian ditekankan pada
kegiatan manual (hands on) yang dapat diindera secara
langsung, sehingga umumnya dilakukan secara
langsung melalui observasi. Namun demikian penilaian
proses atau keterampilan proses sains (KPS) juga dapat

dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui teknik
tes. Secara faktual, penilaian proses pada umumnya
cenderung dipahami oleh guru dan calon guru hanya
dapat diukur menggunakan teknik non-tes melalui
observasi. Dalam upaya memetakan profil KPS siswa,
penggunaan teknik tes dimaksudkan sebagai alternatif
dalam penilaian proses.

KAJIAN TEORI
Biologi sebagai bagian dari sains memiliki

karakteristik bidang keilmuan yang spesifik baik
ditinjau dari materi yang dipelajari maupun cara
mempelajarinya. Mempelajari biologi idealnya
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mengacu pada hakikat pembelajarannya sebagai sains
yaitu mengacu pada 3 aspek: proses, produk, sikap
(Carin & Sund, 2005). Hakikat biologi sebagai produk
artinya belajar biologi untuk memperoleh pengetahuan
deklaratif sebagai hasil belajar berupa fakta, konsep,
prinsip, hukum, teori. Hakikat biologi sebagai proses
artinya pembelajaran biologi sebagai cara untuk
memperoleh pengetahuan sebagai suatu proses
konstruktif pengetahuan prosedural yaitu cara
memperoleh pengetahuan yang dilandasi oleh
partisipasi aktif siswa melalui penemuan dan
pengolahan informasi menggunakan serangkaian
metode ilmiah yang dikenal dengan kegiatan KPS.
Hakikat biologi sebagai sikap, artinya melalui metode
ilmiah sebagai proses sains, diharapkan dapat
berkembang perilaku sebagaimana ilmuwan bekerja
seperti: kejujuran, ketelitian, tanggung jawab, dll. yang
dikenal dengan sikap ilmiah.

Salah satu tantangan era globalisasi abad 21 adalah
tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang
memiliki keterampilan (life skills) yang memadai untuk
memecahkan permasalahan global secara inovatif dan
kompetitif (Tilaar, dalam Anwar 2010). Hal ini relevan
dengan 4 pilar pendidikan yang dicanangkan oleh
UNESCO yaitu: learning to know, learning to do,
learning to be, dan learning to live together. Dengan
demikian, pembelajaran biologi idealnya diorientasikan
pada pembentukan kompetensi terutama pembekalan
KPS. Hal ini relevan dengan pernyataan Rustaman
(2005:103) bahwa belajar biologi secara bermakna baru
akan dialami siswa apabila siswa terlibat aktif secara
intelektual, manual, dan social. Belajar dengan
pendekatan KPS memungkinkan siswa mempelajari
konsep sekaligus dapat mengembangkan keterampilan-
keterampilan dasar sains dan sikap ilmiah.

Pendekatan KPS adalah pendekatan pembelajaran
yang menekankan pada proses sebagai bentuk
kemampuan dasar.  Penerapan metode ilmiah penting
dibekalkan kepada peserta didik untuk mengatasi
masalah abad 21 yang semakin beragam dan kompleks.
Menurut Rustaman KPS terdiri atas sejumlah
keterampilan yang saling berkaitan yang sebenarnya
tidak dapat dipisahkan, namun ada penekanan khusus
dalam masing-masing keterampilan proses tersebut.
Jenis-jenis keterampilan proses sains tersebut antara
lain: melakukan pengamatan (observation),
menafsirkan pengamatan (interpretation),
mengelompokkan (classification), meramalkan
(prediction), berkomunikasi (communication),
berhipotesis (hyphotesis), merancang percobaan,
melakukan percobaan, aplikasi konsep, dan
mengajukan pertanyaan. Sementara menurut beberapa
pakar (Bransford: 1984; Brotherton & Precee dalam
Rustaman 2005) KPS dibedakan menjadi KPS dasar
dan terintegrasi. KPS dasar merupakan keterampilan

proses sederhana yang merupakan keterampilan dasar
seperti: mengamati, mengukur, interpretasi, klasifikasi,
prediksi, klasifikasi, dst. KPS terintegrasi adalah
keterampilan lanjutan sebagai hasil integrasi dari
keterampilan-keterampilan dasar seperti: merumuskan
masalah, menyusun hipothesis, merancang percobaan,
mengontrol variabel, melakukan penyelidikan,
menyimpulkan, dst.

Di dalam konteks pembelajaran biologi, penerapan
KPS merupakan manifestasi dari serangkaian kegiatan
ilmiah yang merupakan proses dalam rangka
membangun konsep serta sikap ilmiah sebagai produk
sains sebagaimana diamanahkan dalam hakikat sains.
Keunggulan KPS dapat memberi rangsangan ilmu
pengetahuan, memberi kesempatan siswa aktif bekerja
dengan ilmu pengetahuan, sehingga sekaligus siswa
belajar proses, produk, dan sikap. Melalui KPS siswa
aktif terlibat secara intelektual, manual, dan sosial.
Dengan demikian pembelajaran biologi idealnya
diarahkan pada pengembangan KPS siswa.

Di dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
dinyatakan bahwa SKL pada satuan pendidikan
pendidikan dasar dan menengah diarahkan pada
peningkatan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian,
akhlak mulia, erta keterampilan untuk hidup mandiri
dan mengikuti pendidikan lebih lanjut (BSNP,2006).
Hal ini relevan dengan definisi hasil belajar yaitu
serangkaian kompetensi yang dimiliki siswa baik
berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai
pengalaman diperoleh setelah melakukan kegiatan
pembelajaran. Sesuai hakikat pembelajaran biologi
yang mengacu pada proses, produk, dan sikap ilmiah,
membawa implikasi pada penilaian hasil belajar.
Penilaian hasil belajar biologi idealnya diarahkan pada
3 aspek yakni aspek kognitif, psikomotor dan afektif.
Di dalam Kurikulum 2013, ketiga aspek tersebut
dimanivestasikan dalam bentuk kompetensi inti (KI)
yang meliputi: KI 1 (berkaitan dengan sikap religi); KI2
(berkaitan dengan  sikap sosial); KI3 (berkaitan dengan
pengetahuan); KI4 (berkaitan dengan keterampilan).

Di dalam konteks penilaian proses belajar, dapat
digunakan 2 jenis teknik penilaian yaitu: teknik tes dan
non-tes. Ada 2 cara untuk mengukur hasil belajar yang
sifatnya psikomotor, yaitu metode langsung dan tidak
langsung. Pada  metode langsung dilakukan
menggunakan teknik non-tes melalui observasi
terhadap siswa yang sedang memperlihatkan
keterampilan-keterampilan yang menjai hasil proses
belajar. Metode observasi langsung lebih tepat
digunakan dalam penilaian aspek psikomotor, karena
guru dapat secara langsung menentukan tingkat
penguasaan keterampilan setiap siswa. Namun
demikian, Rustaman juga menandaskan bahwa
penilaian aspek psikomotor dapat juga dilakukan secara
tidak langsung melalui teknik tes tertulis yang
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dirancang secara khusus yang dikenal dengan istilah tes
perbuatan. Penekanan rancangan penilaian aspek
psikomotor menggunakan teknik tes tertulis, terletak
pada penentuan indikatornya yaitu harus
menggambarkan penguasaan suatu keterampilan siswa
yang akan dinilai dan dituangkan dalam suatu tugas
tertentu yang harus dilakukan siswa.

METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif

kuantitatif.  yang melibatkan 186 siswa kelas X pada 6
SMA (S) di wilayah Surakarta dan sekitarnya yaitu:
SMAN 2 Karanganyar (S1); SMAN 7 Surakarta (S2);
SMAN 5 Surakarta (S3); SMAN 1 Karanganom Klaten
(S4); SMAN 1 Sumberlawang (S5); SMAN I
Banyudono (S6). Penelitian diawali dengan tahap
perancangan soal tes KPS meliputi: analisis indikator,
penyusunan kisi-kisi, perakitan soal tes, validasi soal
tes, uji coba (try out) tes, analisis butir soal tes, revisi
soal tes, implementasi soal tes. Data dihimpun
menggunakan teknik tes untuk mengukur KPS siswa,
selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian rata-
rata kemampuan KPS siswa disajikan pada Tabel 1
berikut.

Tabel 1: Hasil Perbandingan Rata-rata KPS Siswa

1) Keterangan: S = sekolah

Berdasarkan data pada Tabel 1 tampak bahwa nilai
capaian rata-rata KPS siswa tertinggi pada S2 yaitu
sebesar 71,8, sedangkan capaian terendah adalah pada
S6 yaitu 48,33. Kondisi ini tampaknya berhubungan
dengan beberapa faktor. Ditinjau dari aspek guru,
tampaknya paradigma pembelajaran yang cenderung
teacher center dan guru yang cenderung dominan,
kurang memberikan ruang yang cukup bagi siswa
dalam mengembangkan KPS. Hal ini didukung oleh
hasil observasi yang menunjukkan bahwa pemanfaatan
laboratorium di sekolah yang kurang optimal dan
pembelajaran cenderung verbal mengakibatkan siswa
pasif. Pembelajaran kurang memberikan kesempatan
pada siswa untuk mengembangkan kemampuan KPS
secara optimal. Dengan demikian ketika harus
menjawab soal-soal tes KPS, hasilnya rendah.
Sementara kemampuan KPS siswa paling tinggi tampak
pada S2 meski belum optimal. Hal ini didukung oleh
hasil observasi yang menunjukkan bahwa guru lebih

tampak perannya sebagai fasilitator daripada sebagai
pusat sumber belajar. Kondisi ini menyebabkan siswa
banyak memperoleh kesempatan untuk
mengembangkan kemampuan KPSnya lebih banyak.
Penggunaan laboratorium serta keaktivan guru dalam
kegiatan MGMP tampaknya berpengaruh terhadap
pengetahuan dan wawasan guru dalam pembelajaran.
Meski demikian secara keseluruhan rata-rata capaian
KPS hanya mencapai 61,20, artinya secara umum
kemampuan KPS siswa belum optimal. Informasi hasil
tes KPS dalam penelitian ini ditujukan sebagai upaya
melakukan pemetaan tentang kemampuan KPS siswa,
yang selain diharapkan dapat menjadi acuan guru atau
peneliti lain dalam meningkatkan KPS siswa yang
belum optimal juga sebagai alternatif penilaian KPS
menggunakan tes perbuatan.

KESIMPULAN dan SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa profil KPS siswa secara umum belum optimal,
dan penilaian KPS dengan teknik tes dapat menjadi
alternatif dalam penilaian sains. Disarankan
peningkatan KPS menjadi fokus penelitian khususnya
mahasiswa di Program Magister Pendidikan Sains
Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
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Abstrak

Fenomena perguliran kurikulum 2013 menjadi KTSP kembali lagi untuk sementara merupakan suatu
langkah pertimbangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Akan tetapi tuntutan kehidupan abad 21 tetap
menjadikan para praktisi pendidikan untuk melakukan langkah yang tepat serta strategis untuk
menciptakan generasi peserta didik Indonesia untuk memiliki kecakapan, pengetahuan, keterampilan
serta sikap yang memadai melalui proses pembelajaran di sekolah. Berberapa hal yang perlu
diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran salah satunya adalah pemilihan model pembelajaran.
Tulisan ini adalah pemaparan tentang beberapa model seperti model pemaknaan, model inkuiri serta
kooperatif tipe Group Investigastion yang dapat dijadikan alternatif untuk pengimplementasian dari
kurikulum 2013 khususnya dalam pembelajaran IPA.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, IPA, Model Pemaknaan, Model Inkuiri dan Model Koopeatif Tipe Group
Investigation

Abstract

The phenomenon of the revolving curriculum 2013 to return again be KTSP for a while is a step separate
consideration for education . However, the demands of 21st century life still make educational
practitioners to undertake appropriate measures and strategic to create a generation of Indonesian
students to have the skills, knowledge , and attitudes appropriate through the learning process in schools
. A couple of things that need to be considered by the teacher in learning one of them is a learning model
selection . This paper is a presentation on some models such as the meaningful learning’s model, as well
as the inquiry model cooperative Group Investigation that can be used as an alternative to implement the
curriculum 2013, especially in science teaching.

Keywords: Curriculum, 2013, Science, Meaningful learning Model, Inquiry Model, Investigation Group
Type of Cooperative Model

PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan yang dihadapi pendidikan

di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan mulai
tingkat dasar hingga tingkat menengah atas. Hal ini
dapat terlihat jelas dari kualitas sumber daya manusia
secara umum. Pendidikan memegang peranan penting
dalam menyiapkan sumber daya manusia yang
berkualitas, sehingga mampu berkompetisi dengan
bangsa lain terutama dalam menghadapi era globalisasi.
Rendahnya pendidikan tersebut dapat dilihat dari hasil
pembelajaran IPA, dengan demikian untuk mengatasi
permasalahan tersebut, maka diperlukan penekanan
pada keterampilan berpikir siswa, mengingat bahwa
keterampilan berpikir yang dimiliki oleh siswa masih
termasuk dalam kategori rendah berdasarkan data
survey TIMSS (Trend International In Mathematics
and Science Study) tahun 2007 yang dilakukan oleh
Global Instutute. Data tersebut menunjukkan hanya
lima persen yang mampu mengerjakan soal penalaran

berkategori tinggi. Padahal peserta didik Korea dapat
mencapai 71 persen. Sebaliknya, 78 persen peserta
didik Indonesia dapat mengerjakan soal hafalan yang
berkategori rendah, sementara peserta korea 10 persen.
Data lain yang diungkapan oleh Programme for
International Student Aseesmnet (PISA), hasil studinya
tahun 2009 menempatkan Indonesia pada peringkat
bawah 10 besar, dari 65 negara peserta PISA. Kondisi
pembelajaran saat ini terutama dalam proses belajar
mengajar adalah pembelajaran yang masih bersifat
teacher centered, artinya sampai saat ini pembelajan di
kelas terasa satu arah saja, monoton, di mana peserta
didik semakin terlihat malas dengan pembelajarn IPA
yang efeknya peserta didik tidak merasakan
kebermaknaan belajar dan sempitnya wawasan peserta
didik sehingga kualitas pendidikan berada pada pada
titik yang rendah dan kecakapan mereka masih rendah
pula. Pendidikan di Indonesia telah terjadi perubahan
dari kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013. Salah
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satu aspek penting dalam Kurikulum 2013 adalah
pemberian penekanan kembali pada penilaian berbasis
kompetensi, perluasan dari penilaian melalui tes pada
domain kognitif menuju penilaian yang mengukur
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan
berdasarkan proses dan hasil yang sering disebut
penilaian autentik.

Dalam suatu kegiatan belajar, sudah sewajarnya
guru merancang suatu aktivitas agar terjadi
pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan
selalu menjadi unsur penggerak untuk pengembangan
kemampuan lain. Namun hal tersebut menjadikan
hampir pendidikan terutama dalam pembelajaran IPA di
Indonesia masih condong pada hafalan produk IPA dan
penghafalan rumus-rumus saja sehingga aspek pada
pengembangan sikap pada khususnya terabaikan.

Berdasarkan data yang di akses dari catatan akhir
tahun 2013 oleh PP Gema Pembebasan (2013) bahwa
sepanjang tahun 2013 tercatat sebanyak 19 pelajar
tewas sia-sia dalam tawuran antar pelajar di Indonesia.
Belasan pelajar itu menjadi korban dari 229 kasus
tawuran yang terjadi sepanjang januari hingga oktober
2013. Jumlah ini hanya yang diketahui dan belum di
tambah dengan jumlah pelajar yang dirawat di rumah
sakit akibat kekerasan antar sesama pelajar. Dengan
data yang dihimpun Komisi Nasional Perlindungan
Anak (Komnas PA). Ketua Komnas PA, Arist Merdeka
Sirait menyatakan kasus tawuran yang terjadi sepanjang
2013 meningkat secara drastis dari tahun sebelumnya
yang hanya sekitar 128 kasus tawuran…(Suara
Pembaruan.com -20/11/2013) padahal peranan sekolah
sebagai tempat pendidikan moral semakin penting
ketika jutaan anak-anak hanya mendapat sedikit
pendidikan moral dari orang tua mereka dan ketika
makna nilai yang sangat berpengaruh yang didapatkan
melalui tempat ibadah lainnya perlahan tidak berarti
dan menghilang dari kehidupan mereka (Lickona,
2012). Banyaknya kasus perilaku yang menyimpang ini
menunjukkan bahwa nilai-nilai moral perlu
ditingkatkan di lingkungan sekolah. Nilai–nilai moral
yang ditanamkan ini diharapkan dapat membentuk
karakter siswa sehingga mereka dapat berperilaku baik
dalam hidup bermasyarakat. Variasi model
pembelajaran yang diterapkan oleh guru dalam proses
pembelajaran akan berpengaruh signifikan terhadap
peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang
dapat diterapkan pada kurikulum 2013 pada pelajaran
IPA adalah model pembelajaran pemaknaan.

Dalam peraturan pemerintah no 17 tahun 2010
tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
bertujuan membangun landasan dan berkembangnya
potensi peserta didk agar menjadi manusai yang
beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia dan berkepribadian luhur, kemudian
berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif, sehat,
mandiri, dan percaya diri dan tolean, peka social,
demokratis dan bertanggung jawab

Sementara selain mengkesampingkan aspek afektif
pada siswa, keterampilan berpikir yang lebih tinggi juga
sering diabaikan dalam pembelajaran misalnya
keterampilan berpikir kritis (salah satu aspek

keterapilan berpikir tingkat tinggi) sehingga SDM di
Indonesia boleh dikatakan rendah.

Berdasarkan  tujuan tersebut diperlukan strategi
untuk menyongsong implementasi dari kurikulum 2013
adalah pemilihan model yang sesuai dan mampu
mencapai tujuan tersebut misalnya model pemaknaan,
model inkuiri, model inkuiri, model kooperatif atau
model lainnya. pendekatan inkuiri memungkinkan
siswa menggunakan semua proses mental menemukan
konsep atau prinsip ilmiah. Pendekatan ini juga banyak
memberikan keuntungan menghindari proses belajar
secara menghafal, mengembangkan kreatifitas,
meningkatkan aspirasi, membuat proses pelajaran
menjadi “student centered”. Model pembelajaran adalah
kerangka berpikir yang menuntun perancang
pembelajaran dan guru merencanakan pembelajaran
serta mengimplimentasikannya di dalam kelas dalam
bentuk proses belajar mengajar untuk mecapai hasil
belajar (Kompetensi) yang telah dirumuskan Arends
(1997). Model pembelajaran dikembangkan oleh
perancangnya dengan tujuan tertentu.  Proses
pembelajaran haruslah dirancang terutama untuk
mencapai tujuan tersebut, tidak hanya sekedar lulus
dalam ujian evaluasi belajar saja. Oleh karena itu
pembelajaran, pembelajaran secara mandiri perlu
dikembangkan untuk membantu siswa memiliki
kemampuan berpikir, kemampuan pemecahan masalah
dan keterampilan intelektual.

Beraneka ragam model pembelajaran yang
diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran akan
berpengaruh terhadap peserta didik. Hadirnya
Kurikulum 2013, maka proses pembelajaran di kelas
akan lebih mudah untuk menggunakan beragam variasi
model pembelajaran. Guru dituntut untuk bijaksana
dalam penerapan model-model pembelajaran tersebut.

PEMBAHASAN
Model Pemaknaan

Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013
diarahkan untuk memberdayakan semua potensi yang
dimiliki peserta didik agar mereka dapat memiliki
kompetensi yang diharapkan melalui upaya
menumbuhkan serta mengembankan; sikap / attitude,
pengetahuan / knowledge dan keterampilan / skill.

Untuk mencapai kualitas dalam kegiatan
pembelajaran menggunakan prinsip (1) pembelajaran
berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan
kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi yang
menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai
etika, estetika dan kinestetika, dan (5) menyediakan
pengalaman belajar / learning experience yang beragam
melalui penerapan berbagai strategi dan metode
pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif,
efesien dan bermakna (Hosnan, 2014).

Model pembelajaran pemaknaan ini
dikembangkan dengan dua tujuan yaitu tujuan umum
dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk
mengembangkan kerangka berpikir yang dapat
dijadikan pedoman oleh guru dan perancang
pembelajaran untuk merencanakan dan melaksanakan
pembelajaran yang mampu mengeksplorasi,
mengoptimalisasi, dan memberdayakan seluruh potensi
siswa melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah
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raga. Sementara tujuan khusus yang ingin dicapai
adalah: (1) Implementasi model ini diharapkan dapat
dilakukan pengembangan kecakapan hidup
(berkomunikasi, berpikir, penyelesaian masalah) dan
(2) Mengefektifkan capaian akademik siswa (kognitif,
psikomotorik, dan afektif). Model ini terutama memberi
penekanan pada capaian afektif siswa yang dilakukan
secara sengaja (Ibrahim, 2008).

Model ini dikembangkan berdasarkan enam
prinsip yaitu, (1). prinsip berpusat pada siswa (student
centered) mengandung  pengertian pembelajaran
menerapkan strategi pedagogi mengorientasikan peserta
didik kepada situasi yang bermakna, konstektual, dunia
nyata dan menyediakan sumber belajar, bimbingan,
petunjuk bagi peserta didik ketika mereka
mngembangkan pengetahuan tentang materi pelajaran
yang dipelajarinya sekaligus keterampilan memecahkan
masalah. (2). Prinsip berdasarkan masalah, yaitu
pembelajan hendaknya dimulai dari masalah-masalah
aktual, otentik, relevan dan bermakna bagi siswa. (3).
Prinsip terintegrasi yaitu pengembangan hasil belajar
dirancang dan dilakukan secara terintegrasi, pada saat
belajar aspek akademik, juga dikembangkan aspek -
aspek yang relevan seperti aspek sosial, sikap, akhlak.
(4). Prinsip berorientasi pada masyarakat, yaitu
pembelajaran akan lebih bermakna jika peserta didik
dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang di
dapat ke dalam konteks masyarakat atau sebaliknya.(5).
Prinsip menawarkan pilihan, yaitu setiap peserta didik
memiliki gaya belajar, kecepatan belajar, dan pusat
perhatian berbeda, pembelajaran bukan dilakukan
seperti yang diinginkan oleh guru tetapi lebih kepada
apa yang diinginkan oleh peserta didik dan (6). Prinsip
pemaknaan yaitu belajar hendaknya tidak diakhiri pada
saat konsep dan teori dicapai oleh siswa pada saat
menarik kesimpulan, melainkan perlu dilanjutkan
dengan memberi makna gejala yang mereka temukan.
Prinsip pemaknaan ini merupakan ciri inovasi model
pembelajaran pemaknaan.

Beberapa penelitian yang relevan dengan model
pemaknaan antara lain: Pertiwiningrum Agustina
(2011) menyimpulkan bahwa: Sensitivitas moral siswa
pada aspek pengetahuan moral, perasaan moral, dan
tindakan moral semua dinyatakan tuntas. Habibi (2009)
tesis berjudul pengembangan perangkat pembelajaran
biologi SMA berorientasi model pemaknaan untuk
mengajarkan kemampuan akademik dan sensitivitas
moral. Perolehan skor kemampuan berpikir siswa rata-
rata sebesar 2,9, berdasarkan rubrik kemampuan
berpikir termasuk pada katagori berpikir kritis. Skor
keterampilan ilmiah berkatagori baik sebesar 3,64.
Dalam tes sensitivitas moral secara keseluruhan siswa
mendapatkan skor rata-rata 3,8 dengan katagori sensitif.
Berdasarkan hasil tersebut, dapat dideskripsikan secara
umum bahwa perangkat pembelajaran yang telah
dikembangkan dapat mengajarkan kemampuan kognitif
dasar, kemampuan berpikir, keterampilan ilmiah, dan
sensitivitas moral. Yuliani N (2013) tesis berjudul
penerapan model pembelajaran pemaknaan pada
pembelajaran kimia terhadap hasil belajar dan
pengembangan karakter pada siswa SMK.

Pada aspek tujuan khusus dari pembelajaran
pemaknaan diharapkan adanya dapat dilakukan

pengembangan kecakapan hidup (Life Skill). Sementara
itu Visi integrasi abad 21 bergantung pada penguasaan
keterampilan siswa yang berhubungan dengan mata
pelajaran, beberapa keterampilan perlu dimiliki siswa
diantaranya: berpikir kritis, pemecahan masalah,
berkomunikasi dan berkolabulator yang baik, melek
informasi dan teknologi, inovatif dan kreatif,
kompetensi global dan melek lingkungan (Partnership
For 21 st Century Skills, 2009).  Pendidikan
berorientasi life skill (kecakapan hidup) di Indonesia
baru diusulkan oleh tim BBE (2002) yang memilah life
skill menjadi 5 bahgian yaitu: pengenalan diri (self
awarenes), kecakapan berpikir (thinking skill),
kecakapan sosial (social skill), kecakapan kejuruan
(vocational skill) dan kecakapan akademik (academic
skill). Bangsa Indonesia yang merupakan bahagian
integral dari masyarakat dunia yang memiliki nilai
religius, life skill masih harus ditambah lagi dengan
akhlak artinya kesadaran diri berpikir rasional. Akhlak
harus menjadi kendali setiap tindakan seseorang, inilah
pentingnya pembentukan jati diri dan kepribadian.

Konsep kecakapan Hidup menurut Armin
Mahmoudi dan Golsa Moshayedi (2012)  meliputi
pembuatan keputusan (making decision), Problem
Solving (Pemecahan masalah), Berpikir Kreatif
(Creative Thingking), Berpikir Kritis (Creative
Thingking), Komunikasi Efektif (Effective
Communication), Keterampilan Hubungan
Interpersonal (Interpersonal relationship Skills),
Kesadaran diri (Self awareness) dan Empati (Emphaty).

Sementara dalam Ibrahim (2008), sintaks model
pmebelajaran pemaknaan meliputi: (1)
mengorientasikan pada masalah atau pertanyaan, (2)
merancang proses pemecahan masalah atau menjawab
pertanyaan, (3) membimbing penyelidikan, (4)
mengkomunikasikan hasil, (5) Negoisasi dan
konfrimasi, (6) pemaknaan, dan (7) Evaluasi dan
refleksi. Sementara itu, Teori belajar yang mendukung
model pembelajaran pemaknaan dan pengembangan
karakter antara lain teori belajar perilaku, teori belajar
sosial Bandura, dan teori belajar Vygotsky.
Model Inkuiri

Melihat dan menganisis sintaks pada model
pemaknaan dengan inkuiri hampir memiliki kemiripan
tetapi tidak mengurangi esensi tujuan yang ingin
dicapai oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar.
Beberapa tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan
pembelajaran inkuiri (Ahmadi, dkk., 2011) yaitu: (1)
merumuskan masalah, di mana kemampuan yang
dituntut adalah kesadaran terhadap masalah, melihat
pentingnya masalah dan merumuskan masalah; (2)
mengembangkan hipotesis, dimana kemampuan yang
dituntut dalam mengembangkan hipotesis adalah
menguji dan menggolongkan data yang diperoleh dan
melihat dan merumuskan hubungan yang ada secara
logis serta merumuskan hipotesis; (3) menguji jawaban
tentatif, dimana kemammpuan yang dituntut adalah
merakit peristiwa yang terdiri atas mengidentifikasi
peristiwa yang dibutuhkan, mengumpulkan data dan
mengevaluasi data; menyusun data yang terdiri  atas
mentranlasikan data, menginterpretasikan data
mengklasifikasikan data; analisis data yang yang terdiri
atas melihat hubungan, mencatat persamaan dan
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perbedaan dan mengidentifikasi trend, sekuensi dan
keteraturan; (4) menarik kesimpulan, dimana
kemampuan yang dituntut adalah mencari pola dan
makna hubungan dan merumuskan kesimpulan; dan (5)
menerapkan kesimpulan dan generalisasi. Sementara itu
menurut Kardi (2013) model inkuiri diimplementasikan
dalam lima tahap, yaitu (1) mengidentifikasi suatu
pertanyaan dan masalah, (2) merumusakan hipotesis,
(3) mengumpulkan data, (4) menguji hipotesis dan (5)
merumuskan generalisasi.

Menurut Sun dan Trowbridge (dalam Mulyasa,
2011) ada 3 macam inkuiri yaitu : (1) Guided Inqury
atau inkuiri terbimbing, siswa mendapat bimbingan
bagi guru melalui pertanyaan-pertanyaam. Pendekatan
ini dipergunakan bagi para peserta didik yang belum
berpengalaman belajar dengan metode inkuiri, dalam
hal ini guru memberikan bimbingan cukup luas. Pada
tahap awal bimbingan lebih banyak diberikan, dan
sedikit demi sedikit dikurangi, sesuai dengan
perkembangan peserta didik. (2) Modified free inquiry
(Inkuiri bebas termodifikasi), guru memberikan
problem atau permasalahan saja siswa diminta untuk
memcahkan masalah tersebut melalui pengamatan,
eksplorasi, dan melalui prosedur pelatihan untuk
memperoleh jawaban. (3) Free inquiry (Inkuiri bebas),
siswa melakukan penelitian sendiri bagaikan seorang
ilmuwan. Pada pengajaran ini peserta didik harus dapat
mengidentifikasi dan merumuskan berbagai topik
permasalahan yang hendak di selidiki. Metode ini
melibatkan peserta didik dalam kelompok tertentu,
setiap anggota kelompok memiliki tugas sebagai
misalnya coordinator, pembimbing teknis, pencatatan
data, dan pengevaluasi proses

Penelitian yang relevan yang ada misalnya
penelitian dari Sukamto (2014) dalam makalah
komprehensifnya bahwa pembelajaran inkuri dapat
melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA
dengan peningkatan keterampilan berpikir yang tinggi.
Dan dalam David Haurt (tercantum dalam National
Research Council, 1996 dalam Fadilah, 2014) dia
menyimpulkan bahwa pembelajaran berbasis inkuiri
dapat memberikan hasil meliputi “melek” sains,
pengetahuan kosakata, pemahaman konseptual, berpikir
kritis dan sikap positif terhadap sains.

National Research Council (2000) juga
menyatakan bahwa siswa pada semua tingkatan dan
disetiap domain sains harus memiliki kesempatan
menggunakan inkuiri, termasuk mengajukan
pertanyaan, pernecanaan dan melakukan investigasi,
menggunakan alat dan teknik yan tepat untuk
megumpulkan data, berpikir kritis dan logis mengenai
hubungan, membangun dan menganalisis penjelasan
alternative, dan mengkomunikasikan sains.

Ibrahim, dkk (2005) juga menyatakan bahwa
peningkatan hasil belajar terjadi tidak bergantung pada
usia siswa, mata pelajaran, dan aktivitas belajar. Tugas-
tugas belajar yang kompleks seperti pemecahan
masalah, berpikir kritis, dan pemebelajaran  konseptual
meningkat secara nyata pada saat digunakan strategi-
strategi kooperatif. Siswa lebih memiliki kemungkinan
menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi selama
dan setelah diskuis kelompok kooperatf dari pada
mereka bekeraj secara individual atau kompetitif.

Model Group Investigation
Keberhasilan belajar dari kelompok tergantung

pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik
secara individual maupun secara kelompok. Sunal dan
Haas dalam Isjoni (2011) mengemukakan, cooperative
learning merupakan pendekatan atau serangkaian
strategi yang khusus yang dirancang untuk memberi
dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama
selama berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan
berkelompok siswa mendapat kesempatan yang lebih
luas untuk mempraktekkan sikap dan prilaku untuk
berpartisifasi pada situasi sosial yang bermakna bagi
mereka.

Salah satu tipe model kooperatif yang menuntut
untuk tujuan kognif yang lebih tinggi dan keterampilan
inkuri adalah model Group Investigation (Arends,
2012)

Group Investigation merupakan salah satu bentuk
model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada
partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri
materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari
melalui bahan-bahan yang tersedia, misalnya dari buku
pelajaran atau siswa dapat mencari melalui internet.
Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam
menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya
melalui investigasi. Tipe ini menuntut para siswa untuk
memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi
maupun dalam keterampilan proses kelompok.

Pada pembelajaran berbasis kurikulum 2013
adanya Kompetensi Inti (KI) misalnya pada KI 2 yang
melatihkan sikap sosial siswa serta KI 4 melatihkan
keterampilan bagi siswa. Dengan adanya pembelajaan
berorientasi inkuri melalui model Group Investigastion,
diharapkan pembelajaran tidak hanya condong pada
hafalan kognitif saja melainkan membangkitkan
keterampilan sosial siswa.

Sharan dan rekan-rekan sejawatnya dalam Arends
mendeskripsikan enam langkah pendekatan Investigasi
kelompok (GI) yaitu: (1) Pemilihan topik: Siswa
memilih sub-subtopik tertentu dalam bidang
permasalahan umum tertentu, yang biasanya
diterangkan oleh guru. Siswa kemudian diorganisasikan
ke dalam kelompok-kelompok kecil berorientasi tugas
yang beranggotakan dua sampai enam orang.
Komposisi kelompoknya heterogen baik secara
akademis maupun etnis. (2) Cooperative learning:
Siswa dan guru merencanakan prosedur, tugas, dan
tujuan belajar tertentu yang sesuai dengan sub-subtopik
yang dipilih dalam langkah 1. (3) Implementasi: Siswa
melaksanakan rencana yang diformulasikan dalam
langkah 2. Pembelajaran mestinya melibatkan beragam
kegiatan dan keterampilan dan seharusnya
mengarahkan siswa ke berbagai macam sumber di
dalam maupun di luar sekolah. Guru mengikuti dari
dekat perkembangan masing-masing kelompok dan
menawarkan bantuan bila dibutuhkan. (4) Analisis dan
sintesis: Siswa menganalisis dan mengevaluasi
informasi yang diperoleh selama langkah 3 dan
merencanakan bagaimana informasi itu dapat
dirangkum dengan menarik untuk dipertontonkan atau
dipresentasikan kepada teman-teman sekelas sebagai
laporan dari hasil analisisnya. (5) Presentasi produk
akhir: Beberapa atau semua kelompok di kelas
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memberikan presentasi menarik tentang topik-topik
yang dipelajari untuk membuat satu sama lain saling
terlibat dalam pekerjaan temannya dan mencapai
perspektif yang lebih luas tentang sebuah topik.
Presentasi kelompok dikoordinasikan oleh guru. (6)
Evaluasi: Dalam kasus-kasus yang kelompoknya
menindaklanjuti aspek-aspek yang berbeda dari topik
yang sama, siswa dan guru mengevaluasi kontribusi
masing-masing kelompok ke hasil pekerjaan siswa
secara keseluruhan. Evaluasi dapat memasukkan
asesmen individual atau kelompok atau kedua-duanya.

Menurut Siddiqui (2013) menyatakan bahwa
aplikasi dari penggunaan model Group Investigation
beberapa diantaranya adalah untuk melakukan
penyelidikan, untuk meningkatkan partisipasi,cocok
untuk segala usia siswa, untuk membuat inqury tentang
suatu permasalahan, untuk mempertinggi tingkat
interaksi, untuk mengembangkan, untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis, untuk mengembangkan
keterampilan kepemimpinan dan mempertinggi tingkat
keterampilan berkomunikasi siswa, dan guru.

SIMPULAN
1. Beberapa model pembelajaran yang dapat

dipergunakan dalam implementasi Kurikulum
2013 adalah model pemaknaan, model inkuri
serta model kooperatif tipe group
investigation.

2. Model Pemaknaan sebagai model inovatif
yang dapat diterapkan dalam pembelajaran
yang berbasis Kurikulum 2013  karena selain
meningkatkan hasil akademik secara kognitif
juga melibatkan pembelajaran pada aspek
afektif dengan munculnya moral yang positif.

3. Model inquiry jika menurut Carin dan Sund
(dalam Mulyasa, 2011), mengemukakan
bahwa inkuiri adalah the process of
investigating a problem. Di sini siswa akan
berperan sebagai pencari tahu dan menemukan
konsep yang dibanngun melalui penyelidikan
sehingga pembelajaran bukanlah pembelajaran
yang monoton. Beberapa temuan menyatakan
bahwa model ini dapat meningkatkan hasil
belajar dan keterampilan berpikir.

4. Group investigation adalah kelompok kecil
untuk menuntun dan mendorong siswa dalam
keterlibatan belajar. Metode ini menuntut
siswa untuk memiliki kemampuan yang baik
dalam berkomunikasi maupun dalam
keterampilan proses kelompok (group process
skills). Hasil akhir dari kelompok adalah
sumbangan ide dari tiap anggota serta
pembelajaran kelompok yang notabene lebih
mengasah kemampuan intelektual siswa
dibandingkan belajar secara individual
sehingga model pembelajaran ini diharapkan
dapat dipergunakan dalam implementasi
Kurikulum 2013.
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS WEBSITE
SEBAGAI MEDIA UNTUK MENINGKATKAN SELF-

REGULATION BELAJAR SISWA

Norhalisah

SMK Nahdlatul ‘Ulama  Kota Banjarmasin
Email: bundaqsay@gmail.com

Abstrak

Website memberikan virtual  keragaman tampilan bahan ajar dan memudahkan guru dalam
menyajikan. Website sebagai penyampai pesan   (the carriers ofmessage)dapat  difungsikan sebagai
multi saluran ke penerima pesan (the receiver of the messages).  LKS, Modul, Slide, foto, diagram,
dapat divirtualkan dalam website sehingga  memberikan manfaat, antara lain : (1) bahan yang
disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa, dan tidak bersifat verbalistik; (2) metode
pembelajaran lebih bervariasi; (3) siswa menjadi lebih aktif melakukan beragam aktivitas; (4)
pembelajaran lebih menarik; dan (5) mengatasi keterbatasan ruang. Upaya kongkret  ini hanya dapat
dilakukan melalui  pengembangan media. Langkah-langkah penggunaan  media disejajarkan dengan
langkah-langkah model pembelajaran blended.

Kata Kunci :Bahan ajar, Media Website, Blended Learning, Self- Regulation.

PENDAHULUAN
Kebijakan pembangunan pendidikan ”link and

match” berusaha menempatkan pendidikan menengah
kejuruan sebagai sub-sistem dari sistem pembangunan
nasioal dalam peran dan tugas pengembangan sumber
daya manusia. Wawasan sumber daya manusia
menuntut supaya penyelenggaraan pendidikan di SMK
tidak sekedar merupakan “layanan sosial” terhadap
masyarakat, melainkan secara sungguh-sungguh dapat
diandalkan untuk menghasilkan tamatan yang bermutu
tinggi, yang memiliki kemampuan produktif sehingga
menjadi aset bangsa.

Sebagai sub-sistem dari sistem pembangunan
nasional, SMK harus dapat diandalkan untuk peranan
dan tugas sebagai berikut :
 Menghasilkan tamatan yang memiliki

keterampilan dan penguasaan IPTEK pada bidang
dan dengan tingkat keahlian yang sesuai dengan
kebutuhan pembangunan untuk mengisi kebutuhan
industrialisasi atau mandiri

 Menghasilkan tamatan yang memiliki kemampuan
produktif, keahlian yang tinggi sehingga membuat
mereka memperoleh penghasilan sendiri dari
pekerjaannya, mampu meningkatkan harkat dan

martabat sendiri, dan mengubah status tamatan
dari “manusia beban” menjadi aset bangsa

 Menghasilkan tamatan yang bermutu tinggi dan
memiliki keunggulan sehingga mampu berperan
sebagai faktor keunggulan kompetitif industri
nasional dalam menghadapi persaingan global

 Menghasilkan tamatan yang memiliki bekal dasar
pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang
kuat, yang memungkinkan mereka untuk
mengembangkan dirinya secara berkelanjutan.
(Soemaryo, M.Sc, 2002)

Salah satu  implementasi dari “link and match”
adalah pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG).
PSG adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan
keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematik
dan sinkron program pendidikan di sekolah dan
program belajar melalui kegiatan bekerja langsung pada
bidang pekerjaan yang relevan, terarah untuk mencapai
penguasaan kemampuan keahlian tertentu.

Dalam pelaksanaan, PSG dilakukan oleh sekolah
bersama dunia kerja/dunia industri atau instansi lain
yang berhubungan dengan dunia kerja sebagai institusi
pasangan. Lamanya kegiatan 1050 jam kerja (6 bulan),
untukpembelajaran bersama dengan pihak sekolah
biasanya guru melakukan beberapa cara antara lain :
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1. Memberikan tugas terstruktur secarasekaligus
untuk seluruh materi pelajaran.

2. Memberikan tugas terstruktur secara bertahap
3. Dilakukan pertemuan satu kali dalam seminggu

untukkegiatan pembelajaran dan membahas tugas
yang telah diberikan.

Hal-hal diatas tentunya dilaksanakan sesuai
dengan kondisi sekolah.Pada kenyataan selama ini,
karena tugas yang diberikan masih secara konvensional
sehingga sangat menyulitkan bagi siswa untuk
menguasai maupun menyelesaikan tugas tersebut.
Ditambah lagi materi pelajaran yang banyak, bersifat
abstrak, berisi rumus-rumus sehingga siswasering
mengalami miskonsepsi dan yang lebih
mengkhawatirkan keengganan siswa untuk
mengerjakan tugas yang diberikan dengan alasan tidak
paham. Selain ituguru juga mengalami kesulitan dalam
hal mengontrol ketercapaian penguasaan materi oleh
siswa.

Permasalahan lain yang juga sering dialami dalam
hal penguasaan materi pelajaran adalah terbatasnya
waktu pertemuan pembelajaran, cara mengajar guru
yang konvensional, sarana pendukung yang kurang
memadai, kemampuan dan keterampilan guru yang
rendah, minat belajar siswa yang kurang, juga
kurangnya dukungan orang tua.

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, salah
satu cara yang dapat ditempuh oleh guru adalah
mengembangkan bahan ajar berbasis website sebagai
media yang diharapkan mampu meningkatkan self-
regulation belajar siswa.

PEMBAHASAN
1. Bahan Ajar

Bahan ajar merupakan bagian penting dalam
pelaksanaan pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar
guru akan lebih mudah dalam melaksanakan
pembelajaran dan siswa akan lebih terbantu dan mudah
dalam belajar. Bahan ajar dapat dibuat dengan berbagai
bentuk sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
materi yang akan diajarkan.

Bahan ajar atau teaching-material, terdiri dari
atas dua kata yaitu teaching atau mengajar dan material
atau bahan. Dalam website Dikmenjur pengertian bahan
ajar adalah seperangkat materi/substansi pembelajaran
(teaching material) yang disusun secara sistematis,
menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan
dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Pendapat lain mengatakan bahwa bahan ajar
adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu guru/instruktur dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar dikelas. Bahan yang
dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan
tidak tertulis (National center for education research
Ltd/National center for Competency Based Training).

Pengelompokan bahan ajar menurut faculte de
Psychologie et des Sciences de l,Eduction Universite de
Geneve dalam website adalah sebagai berikut :
Intergrated media-written , audiovisual, electronic, and
interactive appears in all their programs under the
name of Medienverbund or Mediamix (Feren
Universitaet and Open University respectively ).
http:/tecfa.unige.ch/tecfa/general/tecfapeople/peraya.ht
ml>http://tecfa.unege.ch/tecfa/general/tecfa-
people/peraya.html,Faculte de Psychologie et des
Sciences de l’Education Universite de Geneve.

Media tulis , audio visual , elektronik, dan
interaktif terintegrasi disebut sebagai medienverbund (
bahasa jerman yang berarti media terintegrasi ) atau
mediamix.

Sedangkan Bernd Weidenmann, 1994 dalam
buku Lernen mit Bildmedien mengelompokkan menjadi
tiga besar, pertama auditiv yang menyangkut rasio (
Rundfunk ), kaset (Tonkssette), piringan hitam
(Schallplate).  Kedua yaitu visual (Visuell) yang
menyangkut flipchart, gambar (Wandbild), film bisu
(Stummfilm), video bisu (Stummvideo), program
computer (Computer-Lernprogram), bahan tertulis
dengan dan tanpa gambar (Lerntext, mit und ohne
abbidung).   Ketiga yaitu audio visual (audiovisuell)
yang menyangkut berbicaradengan gambar (Red emit
Bild), pertunjukan suaradan gambar (Tonbildschau),
dan film/video.

Dari beberapa  pendapat di atas dapat
disimpulkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat
materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta
lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar.
Bahan ajar berfungsi sebagai :
a. Pedoman bagi guru dalam proses pembelajaran,

sekaligus merupakan substansi kompetensi yang
seharusnya diajarkan kepada siswa

b. Pedoman bagi siswa dalam proses pembelajaran,
sekaligus merupakan substansi kompetensi yang
seharusnya dipelajari/dikuasai

c. Alat evaluasi pencapaian/penguasaan hasil belajar.

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru dituntut
mampu mengembangkan bahan ajar dengan alasan : a)
ketersediaan bahan sesuai tuntutan kurikulum, bahan
ajar yang akan dikembangkan harus sesuai dengan
kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan
standar kompetensi kelulusan telah ditetapkan oleh
pemerintah, namun bagaimana untuk mencapainya dan
apa bahan ajarnya diserahkan sepenuhnya kepada para
pendidik sebagai tenaga professional. Untuk
mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar dapat
menempati posisi sabagai bahan ajar pokok maupun
suplementer. Bahan ajar pokok merupakan bahan ajar
yang sesuai kurikulum sedangkan bahan ajar
suplementer dimaksudkan untuk memperkaya,
menambah ataupun memperdalam isi kurikulum, b)
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karakteristik sasaran, karena  bahan ajar yang
dikembangkan  oleh orang lain seringkali tidak cocok
untuk siswa kita karena lingkungan sosial, budaya,
geografis, perkembangan siswa, kemampuan awal
siswa, minat, latar belakang keluarga sehingga bahan
ajar dapat dikembangkan sendiri oleh guru, dan c)
tuntutan pemecahan masalah belajar, terdapat sejumlah
materi pembelajaran yang bersifat abstark, rumit, asing
sehingga siswa sulit untuk memahaminya ataupun guru
sulit untuk menjelaskannya, mengatasinya perlu
dikembangkan bahan ajar yang tepat.

Untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai
dengan tuntutan kompetensi, diperlukan analisis SK-
KD, analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta
judul bahan ajar. Analisis SK-KD dilakukan untuk
menentukan kompetensi-kompetensi mana yang
memerlukan bahan ajar, sehingga akan diketahui
seberapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan dan
jenis bahan ajar mana yang dipilih. Analisis sumber
belajar dilakukan untuk mengetahui ketersediaan,
kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya,
caranya dengan menginventaris ketersediaan sumber
belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan.Sedangkan
pemilihan dan penentuan bahan ajar dimaksudkan untuk
memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan ajar harus
menarik, dapat membantu siswa untuk mencapai
kompetensi.

Setelah analisis diatas dilakukan maka tahap
berikutnya adalah penyusunan peta bahan ajar.Peta ini
sangat diperlukan guna mengetahui jumlah bahan ajar
yang harus ditulis dan sekuensi atau urutan bahan
ajarnya seperti apa. Sekuensi ini sangat diperlukan
dalam menentukan prioritas penulisan.Disamping itu,
peta dapat digunakan untuk menentukan sifat bahan
ajar, apakah dependen atau independen.

Struktur bahan ajar :
N
O

KOM
PONE
N

H
T

B
U

M
L

L
K
S

B
R
O

L
F

W
C
H

F/
G
B

M
O/
M

1 Judul

2 Petunj
uk
belajar

- - - - - - -

3 KD/M
P

- - - -

4 Inform
asi
pendu
kung

- - - -

5 Latiha
n

- - - - - - -

6 Tugas/
langka
h kerja

- - - - - - -

7 Penilai
an

- - - -

Ket. HT; Handout, BU; Buku, ML; Modul, Bro’Brosur,
LF;Leaflet, WCH;wallchart, F/GB;Foto/Gambar,
MO/M; Model/Maket. (Departemen Pendidikan
Nasional, 2008)

Penyampaian bahan ajar pada proses
pembelajaran agar bersifat interaktif, inspiratif, inovatif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
berpartisifasi aktif, mampu  memberikan kesempatan
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik
serta psikologi peserta didik  diperlukan  model
pembelajaran dan media pembelajaran  sebagai alat
bantu. Website yang memiliki karakteristik mampu
menyajikan multimedia,menyimpan, mengolah, dan
menyajikan informasi, serta hyperlink merupakan salah
satu media yang tepat untuk ketercapaian tersebut.
Sedangkan modelnya adalah model blended
learningyang memadukan berbagai metode dan strategi
pengajaran yang memanfaatkan teknologi virtual.

2. Media Website
Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi

dalam dunia pendidikan memberikan pengaruh yang
sangat besar. Pada proses pembelajaran ada beberapa
kecenderungan yang muncul antara lain : 1) pergeseran
pembelajaran yang berorientasi pada guru (teacher
centered)  ke sistem yang berorientasi pada peserta
didik (student centered), 2) pelaksanaan pendidikan
yang bersifat terbuka dan jarak jauh, 3) banyaknya
pilihan sumber belajar  yang tersedia (Rihana, 2010).

Rosenber (2001:8) ada tiga pergeseran yang
terjadi dalam proses pembelajaran akibat perkembangan
teknologi informasi yaitu : 1) tempat pelaksanaan
pembelajaran yang tidak terbatas ruang dan waktu , 2)
bergesernya penggunaan kertas ke sistem online, dan 3)
bergesernya fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja.
Dengan adanya teknologi informasi ini tentunya guru
dapat memanfaatkan sebaik mungkin sehingga mampu
memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung
dengan peserta didik, dan juga peserta didik dapat
memperoleh pengetahuan yang lebih luas dari berbagai
sumber.

Mekhlafi (2004) menyatakan bahwa
pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam
pembelajaran memiliki dampak positif terhadap
performansi  dan prestasi belajar peserta didik. Husni
dkk (2010) menyatakan bahwa penggunaan komputer
dalam pengajaran dapat meningkatkan  pemahaman
konsep mahasiswa serta kemampuan individu
mendapatkan informasi di masyarakat. Pembelajaran
menggunakan web dapat memberikan kemudahan bagi
guru dan peserta didik.Kayler dan Weller (2007)
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menyatakan bahwa pemanfaatan fasilitas dalam
pembelajaran web antara lain bertujuan untuk
memberikan materi pendalaman yang isinya dapat
berupa soal dan solusi, materi pelajaran, virtual
praktikum, ujian, tugas dan diskusi. Mubaraq (2009)
menyatakan pembelajaran berbasis web mampu
menumbuhkan kemandirian siswa untuk
mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, ditunjukkan
dengan adanya peningkatan generik sains dan siswa
memberi tanggapan yang  baik.

Salah satu aplikasi yang biasa dipakai dalam
pembelajaran berbasis web adalah moodle. Moodle
adalah salah satu CMS yang mengkhususkan diri untuk
pembelajaran jarak jauh (eLearning).Kata Moodle
adalah singkatan dari Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment.Moodle sebagai
eLeaning CMS atau sering juga disebut Learning
Management Systems (LMS) atau Virtual Learning
Environments (VLE) sebuah aplikasi yang dibuat untuk
membantu pelaksanaan belajar secara virtual.

Moodle dapat diinstal dengan mudah, asalkan di
komputer sudah berjalan PHP dan MySql. Karena
dikembangkan menggunakan PHP dan MySQL maka
Moodle bisa jalan lintas platform, artinya kita
bisamengintalls Moodle di Windows, Linux, Mac, BSD
dan lain-lainya.

Sistem yang dibutuhkan agar aplikasi Moodle
dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:
 Apache Web Server
 PHP
 Database MySQL atau PostgreSQL

Dengan menggunakan Moodle kita dapat
membangun sistem dengan konsep E-Learning
(pembelajaran secara elektronik) ataupun Distance
Learning (Pembelajaran Jarak Jauh). Dengan konsep ini
sistem belajar mengajar akan tidak terbatas ruang dan
waktu. Seorang guru dapat memberikan bahan ajar, tes
ataupun kuisdari mana saja. Begitu juga seorang siswa
dapat mengikuti pelajaran dari mana saja.

Berbagai bentuk materi pembelajaran dapat
dimasukkan dalam aplikasi Moodle ini.Berbagai
sumber (resource) dapat ditempelkan sebagai materi
pembelajaran.Naskah tulisan yang ditulis dari aplikasi
pengolah kata Microsoft Word, materi presentasi yang
berasal dari Microsoft Power Point, Animasi Flash dan
bahkan materi dalam format audio dan video dapat
ditempelkan sebagai materi pembelajaran.
Beberapa aktivitas pembelajaran yang didukung oleh
Moodle adalah sebagai berikut:
Assignment : Fasilitas ini digunakan untuk
memberikan penugasan kepada peserta pembelajaran
secara online. Peserta pembelajaran dapat mengakses
materi tugas dan mengumpulkan hasil tugas mereka
dengan mengirimkan file hasil pekerjaan mereka.
Chat : Fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses
chatting (percakapan online). Antara pengajar dan

peserta pembelajaran dapat melakukan dialog teks
secara online.
Forum : Sebuah forum diskusi secara online dapat
diciptakan dalam membahas suatu materi pembelajaran.
Antara pengajar dan peserta pembelajaran dapat
membahas topik-topik belajar dalam suatu forum
diskusi.
Kuis : Dengan fasilitas ini memungkinkan untuk
dilakukan ujian ataupun test secara online.
Survey : Fasilitas ini digunakan untuk melakukan jajak
pendapat.

Moodle juga menyediakan kemudahan untuk
mengganti model tampilan (themes) website e-learning
dengan menggunakan teknik template.Beberapa model
themes yang menarik telah disediakan oleh
Moodle.Selain itu tidak menutup kemungkinan bagi
kita untuk merancang dan membuat bentuk tampilan
(themes) sendiri.
Bahasa : Beberapa pilihan bahasa juga telah disediakan
oleh aplikasi Moodle. Dukungan terhadap bahasa
tertentu ini terus berkembang dan dapat di dapatkan
dengan cara men-download-nya dari website Moodle.
Saat ini penggunaan bahasa Indonesia juga telah
didukung oleh Moodle. Sehingga website pembelajaran
yang kita buat tersebut tampil dalam bahasa Indonesia.

Moodle mendukung pendistribusian paket
pembelajaran dalam format SCORM (Shareble Content
Object Reference Model). SCORM adalah standard
pendistribusian paket pembelajaran elektronik yang
dapat digunakan untuk menampung berbagai macam
format materi pembelajaran, baik dalam bentuk teks,
animasi, audio dan video. Dengan menggunakan format
SCORM maka materi pembelajaran dapat digunakan
dimana saja pada aplikasi e-learning lain yang
mendukung SCORM.Saat ini telah banyak aplikasi e-
learning yang mendukung format SCORM ini.Dengan
demikian maka antar lembaga pendidikan, sekolah
ataupun kampus dapat saling berganti materi e-learning
untuk saling mendukung materi pembelajaran
elektronik ini.Guru cukup membuat sebuah materi e-
learning dan menyimpannya dalam file dengan format
SCORM dan memberikan materi pembelajaran tersebut
dari manapun.
3. Model Blended Learning

Blended learning istilah yang berasal dari bahasa
Inggris, yang terdiri dari dua suku kata, blended dan
learning. Blended merupakan campuran, kombinasi
yang baik, sedangkan learning merupakan
pembelajaran.

Menurut Harding, Kaczynski dan Wood, 2005,
Blended learning merupakan pendekatan pembelajaran
yang mengintegrasikan pembelajaran tradisional tatap
muka dan pembelajaran jarak jauh yang menggunakana
sumber belajar online dan beragam pilihan komunikasi
yang dapat digunakan oleh guru dan siswa. Pendekatan
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ini memungkinkan penggunaan sumber belajar online,
terutama yang berbasis web, dengan tanpa
meninggalkan kegiatan tatap muka.Pembelajaran lebih
bermakna karena keragaman sumber belajar yang
diperoleh.

Jadi blended learning dapat diartikan sebagai
proses pembelajaran yang memanfaatkan berbagai
macam pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat
memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa blended
learning adalah pembelajaran yang mengkombinasikan
antara tatap muka (pembelajaran secara konvensional,
dimana antara pembelajar dan pemelajar saling
berinteraksi secara langsung, masing-masing dapat
bertukar informasi mengenai bahan-bahan pengajaran),
belajar mandiri (belajar dengan berbagai modul yang
telah disediakan) serta belajar mandiri secara online.

Dalam penerapan blended learningharus
mempertimbangan antara lain :karakteristik tujuan
pembelajaran yang ingin dicapai, aktivitas pembelajaran
yang relevan serta memilih dan menentukan aktivitas
mana yang relevan dengan konvensional dan aktivitas
mana yang relevan untuk online learning.

Karaktersitik Blended Learning antara lain :
 Pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara

penyampaian, model pengajaran, gaya
pembelajaran, serta berbagai media berbasis
teknologi yang beragam

 Sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung
(face to face), belajar mandiri, dan belajar mandiri
via online.

 Pembelajaran yang didukung oleh kombinasi
efektif dari cara penyampaian, cara mengajar dan
gaya pembelajaran

 Guru dan orang tua peserta didik memiliki peran
yang sama penting, guru sebagai fasilitator, dan
orang tua sebagai pendukung.

Blended learning dibutuhkan pada saat proses
belajar mengajar tidak hanya tatap muka, tetapi
menambah waktu pembelajaran dengan
memanfaatkan teknologi dunia maya, mempermudah
dan mempercepat proses komunikasi non-stop antara
guru dan siswa, siswa dan guru dapat saling belajar,
serta membantu proses percepatan pengajaran.:

Tujuan Blended Learning antara lain : 1)
membantu pemelajar untuk berkembang lebih baik di
dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan
preferensi dalam belajar, 2) menyediakan peluang yang
praktis realistis bagi guru dan pemelajar untuk
pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus
berkembang, 3) peningkatan penjadwalan fleksibikitas
bagi pemelajar, dengan menggabungkan aspek terbaik
dari tatap muka dan instruksi online.
Kategori blended learningyaitu :

1. Peningkatan bentuk aktifitas tatap-muka. Banyak
pengajar menggunakan istilah ‘blended learning’
untuk merujuk kepada penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi dalam aktifitas tatap-
muka, baik dalam bentuknya yang memanfaatkan
internet (web-dependent) maupun sebagai
pelengkap (web-supplemented) yang tidak
mengubah model aktivitas.

2. Hybrid learning : pembelajaran model ini
mengurangi aktivitas tatap-muka (perkuliahan)
tetapi tidak menghilangkannya, sehingga
memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara
online.

Kelebihan dan Kekurangan Blended Learning
Kelebihan blended learning :
• Pembelajaran terjadi secara mandiri dan konvensional,
yang keduanya memiliki kelebihan yang dapat saling
melengkapi.
• Pembelajaran lebih efektif dan efisien
• Meningkatkan aksesbiltas. Dengan adanya blended
learning maka peserta belajar semakin mudah dalam
mengakses materi pembelajaran.
Kekurangan blended learning :
• Media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga
sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak
mendukung.
• Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti
komputer dan akses internet. Padahal dalam blended
learning diperlukan akses internet yang memadai,
apabila jaringan kurang memadai akan menyulitkan
peserta dalam mengikuti pembelajaran mandiri via
online.
• Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap
penggunaan teknologi
• Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki pelajar, seperti
komputer dan akses internet

Menurut Jared M. Carmen, seorang Preseident
Aglint Learning menyebutkan lima kunci dalam
mengembangkan blended learning. Adapun ke-5 kunci
tersebut yaitu:
1) Live Event

Pembelajaran langsung atau tatap muka (instructor-led
instruction) secara sinkron dalam waktu dan tempat
yang sama (classroom) ataupun waktu sama tetapi
tempat berbeda (seperti virtual classroom). Bagi
beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung
seperti ini masih menjadi pola utama.Namun demikian,
pola pembelajaran langsung inipun perlu didesain
sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sesuai
kebutuhan.
2) Self-Paced Learning

Mengkombinasikan pembelajaran konvensional dengan
pembelajaran mandiri (self-paced learning) yang
memungkinkan peserta belajar belajar kapan saja,
dimana saja dengan menggunakan berbagai konten
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(bahan belajar) yang dirancang khusus untuk belajar
mandiri baik yang bersifat text-based maupun
multimedia-based (video, animasi, simulasi, gambar,
audio, atau kombinasi dari kesemuanya). Bahan belajar
tersebut, dalam konteks saat ini dapat dikirim secara
online (via web maupun via mobile dovice dalam
bentuk: streaming audio, streaming video, e-book, dll)
maupun offline (dalam bentuk CD, cetak, dll).
3) Collaboration
Mengkombinasikan kolaborasi, baik kolaborasi
pengajar, maupun kolaborasi antar peserta belajar yang
kedua-duanya bisa lintas sekolah/kampus. Dengan
demikian, perancang blended learning harus meramu
bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar peserta
belajar atau kolaborasi antara peserta belajar dan
pengajar melalui tool-tool komunikasi yang
memungkinkan seperti chatroom, forum diskusi, email,
website/webblog, mobile phone. Tentu saja kolaborasi
diarahkan untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan
keterampilan melalui proses sosial atau interaksi sosial
dengan orang lain, bisa untuk pendalaman materi,
problem solving, project-based learning, dll.
4) Assessment
Tentu saja, dalam proses pembelajaran jangan lupakan
cara untuk mengukur keberhasilan belajar (teknik
assessment). Dalam blended learning, perancang harus
mampu meramu kombinasi jenis assessmen baik yang
bersifat tes maupun non-tes, atau tes yang lebih bersifat
otentik (authentic assessment/portfolio) dalam bentuk
project, produk dll. Disamping itu, juga perlu
mempertimbangkan antara bentuk-bentuk assessmen
online dan assessmen offline.Sehingga memberikan
kemudahan dan fleksibilitas peserta belajar mengikuti
atau melakukan assessmen tersebut.
5) Performance Support Materials
Ini bagian yang juga jangan sampai terlupakan. Jika kita
ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap
muka dalam kelas dan tatapmuka virtual, pastikan
sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap atau
tidak, ada atau tidak.Bahan belajar disiapkan dalam
bentuk digital, apakah bahan belajar tersebut dapat
diakses oleh peserta belajar baik secara offline (dalam
bentuk CD, MP3, DVD, dll) maupun secara online (via
website resmi tertentu).Atau, jika pembelajaran online
dibantu dengan suatu Learning/Content Management
System (LCMS), pastikan juga bahwa aplikasi sistem
ini telah terinstal dengan baik, mudah diakses, dan lain
sebagainya.

4. Blended Learning dan e-Learning
Blended learning merupakan suatu strategi

belajar yang berasal dari pertimbangan-pertimbangan
dalam menyempurnakan sistem belajar e-learning. Dari
studi yang ada, kendala terbesar e-learning adalah
proses interaksi langsung antara pemelajar dengan

pembelajar. Bagaimanapun belajar merupakan proses
dua arah. Peserta memerlukan feedback dari pemelajar
dan sebaliknya pemelajar juga memerlukan feedback
dari pesertanya. Dengan cara ini akan didapat hasil
belajar yang lebih efektif, tepat sasaran.

Hal ini menjawab mengapa program e-learning
tidak selalu mendapat hasil memuaskan.Seringkali
materi sudah banyak dan tersedia dengan lengkap,
siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, asal
terkoneksi lewat jaringan nirkabel.Namun, tetap saja
tingkat penggunaan materi-materi e-learning tersebut
tergolong rendah, secara sederhana dapat dikatakan
seseorang butuh teman dan butuh feedback
langsung.Sama seperti yang kita rasakan dalam
pembelajaran konvensional di ruang kelas, selain itu e-
learning menciptakan kesan kesendirian sehingga siswa
tidak bisa bertahan lama dalam belajar.Dalam setengah
jam, siswa sudah malas dan tidak terlalu termotivasi
untuk melanjutkan pembelajarannya. Bukan karena
materinya tidak bagus atau sistem online dari materi
yang disajikan kurang interaktif, melainkan siswa
merasa sedang sendiri dan dia perlu orang lain. Belajar
secara mandiri dibutuhkan motivasi dan kesadaran
tinggi dari pembelajarnya.

Berdasarkan pertimbangan permasalahan
tersebut, motode pembelajaran yang lebih efektif
digunakan adalah blended learning.

PENUTUP

Simpulan
Blended learning merupakan proses

pembelajaran yang memanfaatkan berbagai macam
pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dapat
memanfaatkan berbagai macam media dan
teknologi.Pembelajaran berlangsung secara
konvensional (tatap muka), mandiri, dan mandiri via
online.
Bahan ajar  secara offline disiapkan dalam bentuk
digital, seperti dalam bentuk CD, MP3, DVD, dll.
Sedangkan bahan belajar mandiri secara online
disiapkan dalam bentuk via website resmi tertentu.
Saran
• Hendaknya dalam menerapkan blended learning
pemelajar dapat memastikan bahwa seluruh pembelajar
memiliki sarana dan prasarana yang memadai, sehingga
dalam belajar secara mandiri via online tidak banyak
hambatan.
• Hendaknya pemelajar sudah menyiapkan solusi
terbaik dalam mengatasi permasalahan yang mungkin
muncul.
• Pembagian materi belajar harus dapat dialokasikan
dengan baik, dengan mempertimbangkan isi bahan ajar,
serta tujuan pembelajarannya, mana yang harus dibahas
secara tatap muka, atau dapat dipelajari secara mandiri.
• Pemelajar juga harus menyiapkan jadwal yang
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terorganisir untuk tatap muka dan pembelajaran
mandiri.
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Abstrak

Pendidikan di Indonesia selama ini dirasa masih lemah karena peserta didik lebih dituntut pada
perolehan kemampuan kognitif, mengakibatkan peserta didik pandai secara teori, tetapi tidak mampu
mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang dia dapatkan. Oleh sebab itu, diperlukan
suatu perubahan salah satunya dengan menerapkan pendekatan konstruktivisme dimana peserta didik
menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan
aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Model yang dapat
digunakan dalam pendekatan konstruktivisme dan juga sesuai dengan domain dalam taksonomi sains
adalah model pembelajaran Susan Loucks-Horsley yang memiliki empat tahap pembelajaran, yakni
invited, Explore and Discover, Propose Explanations and Solution, dan Taking Action. Keunggulan
dalam model ini adalah peserta didik dihadapkan langsung dengan objek dan kegunaan-kegunaannya,
hal ini dapat memberikan pandangan ataupun keyakinan peserta didik menjadi lebih baik sehingga
peserta didik mampu meningkatkan aktifitas pembelajaran sains di kelas dan mengembangkan sikap
positif terhadap mata pelajaran sains.  Metode penulisan makalah ini menggunakan studi literatur
(studi pustaka) yang berasal dari kajian baik berupa buku maupun sumber informasi lainnya.

Kata Kunci: model Susan Loucks-Horsley , konstruktivisme, taksonomi pendidikan sains

Abstract

Education in Indonesia so far still felt weak because the student is are required on the acquisition of
cognitive capability, resulting in students proficient in theory, but are not able to apply in daily life
sciences which he got. Therefore, required an change in one of them by applying the constructivist
approach where students find themselves and transform complex information, check the new
information with old rules and revising it if the rules were no longer appropriate. The model can be
used in a constructivist approach and also according to the taxonomy of the domain of science is
model of learning Susan Loucks-Horsley which has four stages of learning, is invited, Explore and
Discover, Propose Explanations and Solutions, and Taking Action. The advantages of this model is the
student confronted directly with the object and purpose of it, it can provide a view or confidence be
better students so students can improve science learning activities in the classroom and develop
positive attitudes towards science subjects. The method of this paper uses literature studies derived
from studies in the form of books and other information sources.

Keywords: Susan Loucks-Horsley models, constructivism, the taxonomy of science education

PENDAHULUAN
Perkembangan yang cepat dalam kehidupan

masyarakat terutama dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi serta perubahan kebudayaan masyarakat
menuntut dilaksanakannya penyempurnaan pendidikan
pada semua tingkat pendidikan. Penyempurnaan
tersebut dapat berjalan apabila pendidikan dapat

mengembangkan potensi diri dari peserta didik,
sehingga dari apa yang mereka pelajari di sekolah,
mereka mampu menghadapi dan memecahkan
permasalahan kehidupan yang dihadapinya.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh dunia
pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik
adalah permasalahan proses pembelajaran. Sejauh ini
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proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas lebih
diutamakan pada perolehan kemampuan kognitif,
peserta didik lebih dituntut untuk menghafal pelajaran
tanpa diminta untuk memahami dan menghubungkan
pelajaran yang telah diperolehnya untuk diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika peserta
didik lulus dari sekolah mereka pandai secara teori,
tetapi tidak mampu mengaplikasikan.

Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan
sebagai produk interaksi berkelanjutan antara
pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna
yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah
usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan
siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber
belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang
diharapkan (Trianto, 2013). Ketepatan penggunaan
pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru
tidak hanya membangkitkan,minat, dan prestasi belajar
peserta didik tetapi juga meningkatkan pemahaman
peserta didik terhadap materi yang diberikan oleh guru.

Menurut Sigit (2013), paradigma pendidik harus
mulai dirubah dari paradigma pembelajaran berpusat
pada guru ke arah pembelajaran berpusat pada siswa,
dari pembelajaran berbasis buku teks atau materi ke arah
pembelajaran berbasis kontekstual dan riset, dan dari
pembelajaran kognitif ke arah pembelajaran kognitif,
psikomotor dan afektif. Dengan adanya perubahan
pandangan yang dimiliki pendidik diharapkan akan
berimplikasi pada proses pembelajaran yang akan
dilaksanakan di kelas. Perubahan pandangan yang
mendasari proses pembelajaran tentunya harus didukung
oleh pemahaman guru (pendidik) terhadap konsep
pembelajaran konstruktivisme.

Teori pembelajaran konstruktivisme menyatakan
bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan
merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.
Bagi peserta didik agar benar-benar memahami dan
menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja
memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk
dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide-ide
tersebut (Trianto, 2011).

Pada kurikulum 2013 juga telah mengisyaratkan
penggunaan pendekatan saintifik atau proses ilmiah
pada tingkat pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai
menengah atas. Menurut Imas kurniasih dan Berlin Sani
(2014), pembelajaran dengan pendekatan saintifik
adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian
rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep,
hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati
(untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah),
merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan
hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik,
menganalisis data, menarik kesimpulan, dan

mengomunikasikan konsep, atau hukum yang
"ditemukan".

Sesuai dengan karakteristik kimia sebagai bagian
dari natural science yang mempelajari bukan hanya
penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta,
konsep, prinsip, hukum, atau teori tetapi juga proses
penemuan, maka pembelajaran kimia harus
merefleksikan kompetensi sikap ilmiah, berpikir ilmiah,
dan keterampilan kerja ilmiah.

Salah satu model pembelajaran yang dapat
diterapkan sesuai dengan permasalahan di atas  adalah
model pembelajaran yang dikembangkan oleh Susan
Loucks-Horsley yang memiliki empat tahapan, yakni
invited dimana peserta didik diajak untuk belajar,
Explore and Discover dimana peserta didik
berkesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka
sendiri melalui observasi, pengukuran, atau eksperimen,
Propose Explanations and Solution dimana peserta
didik menyiapkan penjelasan dan penyelesaian serta
melaksanakan apa yang telah mereka pelajari, dan
Taking Action dimana peserta didik berkesempatan
untuk mencari kegunaan temuan mereka dan
menerapkannya dari apa yang telah dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari.

Pada artikel ini akan dijelaskan mengenai
penerapan model pembelajaran Susan Loucks-Horsley
yang disesuaikan dengan pelajaran kimia.

METODE
Metode penulisan makalah ini menggunakan

studi literatur (studi pustaka) yaitu metode yang
dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data
dan informasi dari pustaka yang berhubungan dengan
materi kajian baik berupa buku maupun sumber
informasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi model pembelajaran Susan Loucks-Horsley
Menurut Alan J.McCormack (1992), model

pembelajaran Susan Loucks-Horsley adalah model
pembelajaran yang merefleksikan keunikan kualitas
sains dan teknologi secara bersamaan melalui empat
tahap pembelajaran.

Karakteristik model pembelajaran Susan Loucks-
Horsley

Dalam model pembelajaran Susan Loucks-
Horsley menganut teori pembelajaran konstruktivisme
dimana peserta didik harus menemukan sendiri dan
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan
merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.
Melalui penerapan model pembelajaran ini, diharapkan
peserta didik dapat meningkatkan kemampuan
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kontruktivistik maupun lima domain dalam taksonomi
untuk pendidikan sains.

Lima domain yang telah dikembangkan oleh
Allan J. MacCormack dan Robert E. Yager yang dikenal
juga sebagai a new "Taxonomy for Science Education" .
Domain-domain tersebut adalah:

Domain I: Knowing and Understanding (knowledge
domain):

Domain ini termasuk: fakta, konsep, hukum
(prinsip-prinsip), beberapa hipotesis dan teori yang
digunakan para saintis, dan masalah-masalah sains dan
sosial. Pada domain ini peserta didik diajak untuk
mengkaji konsep-konsep dasar yang sudah ataupun
permasalahan yang sedang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari untuk kemudian dipecahkan pada domain II.

Domain II: Exploring and Discovering (process of
science domain)

Penggunaan beberapa proses sains untuk belajar
bagaimana para saintis berpikir dan bekerja.  Pada
domain ini setelah peserta didik diberikan fakta, konsep,
ataupun permasalahan kemudian peserta didik diajak
untuk menguji teori, konsep melalui observasi,
mengidentifikasi variabel, penyusunan hipotesis,
eksperimen, dan proses sains lainnya.

Domain III: Imagining and Creating (creativity
domain)

Domain ini termasuk: mengkombinasikan
beberapa objek, ide melalui cara-cara baru, dan
menghasilkan alternatif jawaban. Setelah peserta didik
melakukan eksperimen dan membuktikan hipotesisnya,
peserta didik diberikan kesempatan untuk membangun
konsep mereka sendiri.

Domain IV: Feeling and Valuing (attitudinal domain)
Domain itu mencakup: pengembangan sikap

positif terhadap sains secara umum, sains di sekolah,
dan para guru sains; pengembangan sikap positip peserta
didik. Sikap positif tersebut di antaranya adalah: rasa
ingin tahu, jujur, terbuka, toleran, optimistis, dan kreatif.

Domain V: Using and Applying (application and
connection domain)

Domain ini berarti menerapkan konsep-konsep
dan keterampilan-keterampilan sains yang telah
dipelajari untuk permasalahan sehari-hari.

Lima domain yang terdapat dalam taksonomi
pendidikan sains merupakan pengembangan tiga ranah
Bloom, yang mampu meningkatkan aktifitas
pembelajaran sains di kelas dan mengembangkan sikap
positif terhadap mata pelajaran sains.

Langkah-langkah model pembelajaran Susan
Loucks-Horsley

Secara ringkas langkah-langkah model
pembelajaran Susan Loucks-Horsley ditunjukkan seperti
pada Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1. Langkah-langkah model pembelajaran
Susan Loucks-Horsley

Penjelasan:

Tahap 1. Invited
Pada tahap ini peserta didik diundang untuk

belajar. Tahap ini dapat dilakukan melalui penyajian
demonstrasi gejala-gejala aneh atau gambar yang
memunculkan berbagai pertanyaan atau keheran-
heranan, melalui pengalaman, atau secara sederhana
melalui pertanyaan-pertanyaan guru. Keingintahuan
hendaknya digunakan untuk meningkatkan kemelekan
mereka tentang sains. Di akhir tahap ini, peserta didik
hendaknya memfokuskan diri pada satu atau lebih
berbagai permasalahan atau pernyataan, dan merasa
berkeinginan untuk menyelidiki.

Tahap 2. Explore and Discover
Pada tahap ini peserta didik diberikan

kesempatan untuk menjawab pertanyaan mereka sendiri
melalui observasi, pengukuran atau eksperimen. Mereka
membandingkan dan menguji gagasan dan mencoba
memahami data yang mereka kumpulkan. Tidak semua
kelompok peserta didik bekerja untuk permasalahan
yang sama atau mengerjakan uji eksperimental yang
sama. Dalam tahap ini tidak ada aturan dan petunjuk
guru. Saran-saran untuk "berbagai aktifitas" dapat
dibuatkan guru sehingga pengalaman penting tersedia
bagi semua anak di kelas. Dalam berbagai tatap muka,
peserta didik mengeksplorasi dan mencari pemahaman
secara ilmiah melalui eksperimen; dengan kata lain
mereka menciptakan atau menemukan.

Tahap 3. Propose Explanations and Solution
Peserta didik menyiapkan penjelasan dan

penyelesaian,dan melaksanakan apa yang mereka
pelajari. Ketika mereka telah memperoleh pengalaman
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baru dengan konsep yang dipelajarinya melalui
kesempatan penyajian suatu pelajaran, konsep awal
mereka tentang hal yang sama dapat dimodifikasi atau
bahkan diganti dengan temuan mereka yang baru. Guru
menumbuhkan pandangan baru peserta didik secara
verbal melalui observasi dan eksperimentasi. Mereka
diberi kesempatan untuk mempercayai mereka sendiri
atau teman-teman yang konsepsi mereka sejalan dengan
apa yang baru saja mereka observasi.

Tahap 4. Taking Action
Tahap 4 ini memberikan kesempatan peserta

didik mencari kegunaan temuan mereka, dan
menerapkannya, apa yang telah mereka pelajari. Apabila
mereka telah menemukan, misalnya, bahwa saklar listrik
bekerja melalui pemisahan antara kabel-kabel dalam
suatu rangkaian, mereka dapat mendesain dan membuat
saklar tipe baru dari bahan sederhana, mensurvei saklar
mereka di rumah, dan merencanakan petunjuk
keselamatan sehingga pabrik dapat mencontoh atau
menggunakan desain mereka dalam saklar berbagai
peralatan rumah tangga yang akan mereka pasarkan.
Atau guru dapat menemukan kliping koran tentang
seseorang yang telah menjadi korban aliran sumber
listrik tegangan tinggi dan meminta peserta didik
menganalisis penyebab kecelakaan dan apa peringatan
yang harus disampaikan untuk melindungi orang lain
dari penyebab tersebut.

Untuk materi kimia sistem koloid, pada tahap ini
peserta didik dapat diberikan tugas menjernihkan air.
Peserta didik dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik
apabila peserta didik tersebut mengerti akan prinsip-
prinsip sistem koloid yang telah mereka pelajari

Model pembelajaran Susan Loucks-Horsley
merupakan model pembelajaran yang berorientasi
kontruktivistik, dimana pembelajaran ditekankan pada
kreatifitas peserta didik dalam menyalurkan ide-ide baru
yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri peserta
didik yang didasarkan pada pengetahuan. Dalam
pendekatan kontruktivis ini peran guru hanya sebagai
pembibing dan pengajar dalam kegiatn pembelajaran.
Oleh karena itu, pembelajaran ini mengutamakan
keaktifan peserta didik. Jadi model pembelajaran Susan
Loucks-Horsley merupakan pembelajaran yang
mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan
peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Kelebihan model pembelajaran Susan Loucks-
Horsley

Menurut Feby Kristifany (2012), beberapa
kelebihan dari model pembelajaran ini adalah:
1. Peserta didik dihadapkan langsung dengan objek

IPA dan kegunaan-kegunaannya, hal ini dapat
memberikan pandangan ataupun keyakinan peserta
didik terhadap IPA menjadi lebih baik.

2. Melalui perangkat yang menggunakan model
pembelajaran ini, peserta didik dibiasakan untuk
menyelesaikan masalah yang ditemukannya,
sehingga peserta didik terbiasa untuk melakukan
tindakan atau pemecahan terhadap masalah di
lingkungan peserta didik

3. Peserta didik mengalami pembelajara langsung
dimana peserta didik tidak lagi hanya mendengar,
namun peserta didik aktif dalam pembelajaran yang
menarik dan mempunyai kegunaan untuk
kehidupan peserta didik, hal ini dapat menimbulkan
rasa suka terhadap IPA.

Kekurangan model pembelajaran Susan Loucks-
Horsley

Alokasi waktu yang dibutuhkan dalam
pengajaran  lebih banyak, karena dibutuhkan waktu
untuk mempresentasikan produk yang dibuat tiap
kelompok.

PENUTUP
Simpulan

Model pembelajaran Susan Loucks-Horsley
adalah model pembelajaran yang merefleksikan
keunikan kualitas sains dan teknologi secara bersamaan
melalui empat tahap pembelajaran, yakni invited dimana
peserta didik diajak untuk belajar, Explore and Discover
dimana peserta didik berkesempatan untuk menjawab
pertanyaan mereka sendiri melalui observasi,
pengukuran, atau eksperimen, Propose Explanations
and Solution dimana peserta didik menyiapkan
penjelasan dan penyelesaian serta melaksanakan apa
yang telah mereka pelajari, dan Taking Action dimana
peserta didik berkesempatan untuk mencari kegunaan
temuan mereka dan menerapkannya dari apa yang telah
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.

Pada model pembelajaran ini, peserta didik dapat
meningkatkan kemampuan kontruktivistik maupun lima
domain dalam taksonomi untuk pendidikan sains
sehingga peserta didik mampu meningkatkan aktifitas
pembelajaran sains di kelas dan mengembangkan sikap
positif terhadap mata pelajaran sains.
Saran

Berdasarkan saran atas hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Hayyah Fauziah (2013), Diperlukan
alokasi waktu yang cukup agar siswa dapat
mempresentasikan hasil produk yang dibuat dengan
kelompoknya masing-masing. Jadi dalam pelaksanaan
fase taking action pada model pembelajaran ini
diperlukan waktu yang lebih panjang, sehingga semua
temuan kegunaan yang didapatkan masing-masing
kelompok dapat dipresentasikan dihadapan kelompok
lain untuk kemudian dievaluasi secara bersama-sama.
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Abstrak

Direktorat Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memacu mahasiswa
untuk mempublikasikan karya lilmiah selama masa studinya, termasuk mahasiswa Program S1.
Namun, menulis artikel ilmiah bukanlah hal mudah, terutama bagi mahasiswa program S1. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa S1 Biologi dalam
menulis artikel ilmiah. Penelitian dilakukan di Jurusan Biologi Universitas Negeri Surabaya. Data
diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 22 responden mahasiswa yang
memrogram mata kuliah Taksonomi Invertebrata dan memperoleh tugas penelitian proyek.
Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh
responden (13 mahasiswa) menyatakan bahwa dalam penulisan artikel ilmiah bagian paling sulit
adalah pembahasan, sedangkan sisanya (sembilan mahasiswa) menyatakan mengalami kesulitan
dalam menyusun pendahuluan. Hampir semua responden menyatakan mengalami kesulitan dalam
menghubungkan penelitian yang sedang ditulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu,
kesulitan lain yang dihadapi mahasiswa adalah pada penulisan bagian pembahasan, yaitu
mengaitkan temuan atau hasil penelitian dengan teori yang relevan dan hasil penelitian lain.

Kata Kunci: Penulisan ilmiah, kesulitan dalam penulisan ilmiah

Abstract

The Directorate General of Higher Education-The Ministry of National Education encourages
university students, including the undergraduate student, to write and publish scientific papers during
their study periods. However, writing scientific papers is not easy for some people, especially for
undergraduate students. The aim of this research was to identify the difficulties in writing manuscript
of scientific articles faced by Biology students. The research was done in Department of Biology, the
State University of Surabaya. Data were collected by using questionnaire, and the respondents was 22
students programming Invertebrate Taxonomy which taken by using purposive sampling. Data were
analyzed descriptively. The results revealed that more than a half of respondents (13 students) stated
that the most difficult part in article writing is writing discussion section, while the rest (nine students)
stated that they got difficulty in formulating the introduction. Most of the respondents argued that they
got difficulties in linking their current research with prior research to show the state-of-the-art of the
research in their introduction. In addition, the difficult thing in writing the discussion was to relate
their finding to the literatures.

Key words: scientific writing, difficulty in scientific writing

PENDAHULUAN
Publikasi ilmiah di Indonesia masih tertinggal bila
dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada beberapa
faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya
jumlah publikasi ilmiah, termasuk artikel ilmiah di
Indonesia, salah satunya adalah kurang membudayanya

kebiasaan menulis di kalangan peneliti dan sivitas
akademika.

Pemerintah telah mengupayakan banyak hal untuk
membangun budaya menulis dan mempublikasi karya
ilmiah di Indonesia. Menurut Rifai (2008) beberapa
tahun terakhir, kebijakan yang dianut Direktorat
Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan
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Kebudayaan menginginkan agar setiap kegiatan
penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi Indonesia
paling sedikitnya dimuarakan pada salah satu dari
empat produk kecendekiaan berikut: artikel ilmiah yang
diterbitkan secara terlaksana dalam berkala
terakreditasi; teknologi terterapkan sehingga memiliki
kemanfaatan praktis yang nyata berupa teknik produksi;
paten, terutama paten yang bersifat inovatif sehingga
laku karena memang dibutuhkan oleh industri; dan/atau
buku ajar yang didasarkan pada pengalaman dan hasil
temuan penelitian. Selanjutnya pada awal tahun 2012
Direktorat Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan juga mengeluarkan kebijakan bahwa
seorang mahasiswa harus dapat menghasilkan karya
ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah sebagai
salah satu syarat kelulusannya. Kebijakan ini mulai
diterapkan untuk kelulusan setelah Agustus 2012.

Menulis artikel ilmiah bukanlah hal mudah,
terutama bagi mahasiswa program S1. Rahmiati (2014)
menyatakan bahwa masalah yang dihadapi mahasiswa
terkait dengan faktor internal mahasiswa, yaitu kurang
berbakat, kurang motivasi, kesulitan dalam memulai,
pengetahuan tentang penulisan ilmiah yang masih
rendah, dan kendala kebahasaan. Oleh karena itu, dosen
diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan
melatihkan keterampilan menulis ini melalui kegiatan
pembelajaran.

Di beberapa universitas di Indonesia, pengetahuan
tentang penulisan artikel ilmiah diberikan di mata
kuliah Metodologi Penelitian dan Seminar. Di samping
itu, sebenarnya dapat juga dikembangkan mata kuliah
khusus untuk melatihkan keterampilan menulis karya
ilmiah seperti halnya yang terjadi di Croatia
sebagaimana dilaporkan oleh Marusic dan Marusic
(2003). Namun, dengan kurikulum yang telah ada saat
ini, dosen dapat memberikan tugas mata kuliah berupa
kegiatan penelitian dan hasilnya dilaporkan dalam
bentuk artikel ilmiah, sebagaimana yang dilakukan oleh
Ambarwati dkk (2012) dalam mata kuliah Vertebrate
Taxonomy yang menemukan bahwa mahasiswa dapat
dilatih untuk menulis artikel ilmiah sebagai bentuk
pelaporan hasil tugas dan Faizah dkk (2012) pada mata
kuliah Taksonomi Avertebrata serta Faizah dkk (2013)
pada mata kuliah Taksonomi Vertebrata. Namun,
kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti agar lebih terarah
pada peningkatan keterampilan menulis mahasiswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan
penelitian untuk mengidentifikasi kesulitan mahasiswa
dalam menulis artikel ilmiah sehingga selanjutnya dapat
ditemukan metode yang tepat untuk melatihkan
keterampilan tersebut.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di Jurusan Biologi, Universitas
Negeri Surabaya dengan melibatkan mahasiswa
Program Studi S1 Biologi yang memprogram
Taksonomi Invertebrata Semester Genap 2011/2012 dan
memperoleh tugas penelitian proyek. Responden
sejumlah 22 mahasiswa. Responden telah mengerjakan
penelitian proyek yang ditugaskan di bawah bimbingan
dosen pengampu. Hasil penelitian dilaporkan dalam
bentuk artikel ilmiah. Sebelum menulis artikel,
mahasiswa memperoleh arahan dari dosen tentang

penulisan artikel dan menerima panduan penulisan
artikel ilmiah. Setelah menulis artikel ilmiah yang
dilakukan dalam kelompok 3-4 mahasiswa, mahasiswa
diminta mengisi angket untuk mengidentifikasi kesulitan
yang dialami selama penulisan artikel. Angket berupa
daftar pertanyaan terbuka yang terdiri atas dua bagian
utama. Pertanyaan pertama untuk menentukan bagian
artikel yang dianggap paling sulit bagi mahasiswa, yaitu
judul, abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan
dan simpulan, serta daftar pustaka. Pada pertanyaan
bagian kedua mahasiswa diminta untuk menguraikan
kesulitan yang dihadapi ketika menulis tiap-tiap bagian
artikel. Hasil angket mahasiswa dirangkum dalam
bentuk tabel dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari separuh
responden (13 mahasiswa) menyatakan bahwa dalam
penulisan artikel ilmiah bagian paling sulit adalah
pembahasan, sedangkan sisanya (sembilan mahasiswa)
menyatakan mengalami kesulitan dalam menyusun
pendahuluan. Selain itu, dari jawaban angket diketahui
bahwa hampir semua responden menyatakan mengalami
kesulitan dalam menghubungkan penelitian yang sedang
ditulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Kesulitan lain yang dihadapi mahasiswa adalah pada
penulisan bagian pembahasan, yaitu mengaitkan temuan
atau hasil penelitian dengan teori yang relevan dan hasil
penelitian lain (Tabel 1).

Kesulitan yang dialami mahasiswa dalam menulis
bagian judul adalah pemilihan kata-kata yang tepat dan
pemilihan judul yang sesuai dengan penelitian yang
dilakukan. Judul artikel ilmiah diharapkan ringkas
sehingga umumnya tidak kebih dari 12 kata dan
menarik, namun yang paling utama adalah
mencerminkan isi artikel. Mahasiswa masih mengalami
kesulitan untuk merumuskan judul dengan persyaratan
tersebut. Oleh karena itu, mahasiswa perlu dimotivasi
untuk membaca berbagai macam artikel ilmiah sehingga
dapat mengenali gaya penulisan judul pada artikel
ilmiah. Selain itu, pada umumnya mahasiswa
menggunakan judul proposal penelitian sebagai judul
artikel, padahal tidak selalu demikian. Judul artikel
dapat ditulis sesuai dengan temuan hasil penelitian yang
telah dilakukan. Pechenik (2013) bahkan menyatakan
bahwa sebaiknya judul ditulis setelah seluruh bagian
artikel selesai ditulis agar dapat memilih judul yang
benar-benar mencerminkan isi artikel.

Tabel 1. Kesulitan penulisan artikel ilmiah
Bagian
Artikel

Kesulitan yang Dihadapi
Mahasiswa S1 Prodi Biologi

Judul 1. Memilih kata-kata yang tepat.
2. Mencari judul yang sesuai dengan

penelitian yang dilakukan.
Abstrak 1. Kesulitan membuat kalimat yang

singkat dan padat.
2. Merumuskan kata kunci.
3. Menyajikan tujuan, metode, dan

hasil secara ringkas namun jelas.
Pendahuluan 1. Menjelaskan nilai penting

penelitian.
2. Mengaitkan penelitian dengan

penelitian lain yang sudah ada.
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3. Menulis pendahuluan tidak terlalu
panjang.

Metode Menuliskan kalimat secara ringkas
dan jelas

Hasil 1. Menyajikan hasil secara ringkas.
2. Memilih ilustrasi yang sesuai,

gambar berupa grafik ataukah foto.
Pembahasan
dan
Simpulan

1. Mengaitkan hasil dengan teori yang
relevan.

2. Menggunakan bahasa yang baik
dan dapat dipahami

Daftar
Pustaka

1. Menggunakan pustaka yang baik

2. Mengikuti petunjuk penulisan
Pada bagian abstrak yang merupakan intisari artikel,

mahasiswa sulit membuat kalimat yang singkat dan
padat; menyajikan tujuan, metode, dan hasil secara
ringkas namun jelas; serta merumuskan kata kunci.
Abstrak yang baik seharusnya memuat informasi
tentang pendahuluan yang di dalamnya tercantum
tujuan, metode, hasil, dan diskusi singkat sehingga
biasanya tidak terlalu panjang, yaitu tidak lebih dari
250 kata. Dengan demikian, informasi yang ditulis
harus benar-benar singkat dan padat. Abstrak yang baik
seharusnya merupakan ringkasan lengkap dan akurat
suatu penelitian serta bersifat independen atau bisa
bermakna manakala terlepas dari artikel aslinya (self-
contained) sebagaimana dinyatakan oleh Pechenik
(2013). Namun, pada penelitian ini diketahui bahwa
mahasiswa cenderung menulis kalimat pendahuluan
abstrak terlalu panjang, tetapi tidak mencantumkan
tujuan penelitian. Selain itu, pada bagian metode lebih
banyak memberikan informasi umum misalnya jenis
penelitian, namun tidak menjelaskan cara analisis data.
Selain itu, pada bagian akhir abstrak lazimnya diikuti
dengan kata kunci sebanyak tiga hingga lima kata atau
frasa. Namun, kata kunci yang dipilih mahasiswa
biasanya bersifat umum dan tidak khas terkait
penelitian mereka. Cara penulisan abstrak sudah
dipaparkan di panduan penulisan, oleh karena itu,
mahasiswa perlu dilatih untuk cermat membaca
panduan penulisan dan menaati panduan tersebut.

Sebanyak sembilan responden mahasiswa
menyatakan bahwa bagian pendahuluan merupakan
bagian yang paling sulit untuk ditulis. Kesulitan yang
dihadapi terkait dengan penulisan untuk menjelaskan
nilai penting penelitian, mengaitkan penelitian dengan
penelitian lain yang sudah ada, serta menyajikan tujuan,
metode, dan hasil secara ringkas namun jelas. Pada
bagian pendahuluan, pembaca diharapkan memperoleh
informasi tentang penelitian yang dilakukan, termasuk
tujuan penelitian. Dengan demikian, penulis diharapkan
tidak hanya dapat memaparkan tentang penelitian yang
dilakukan, tetapi juga menginformasikan perbedaannya
dengan penelitian lain yang sudah ada. Hal ini menjadi
kendala bagi mahasiswa karena diperlukan
keterampilan untuk menulis paparan yang dapat
menginformasikan posisi penelitian (the state-of-the-
art). Pada umumnya pada bagian pendahuluan,
mahasiswa masih memberikan informasi yang bersifat
umum, misalnya pada artikel tentang keanekaragaman
serangga, mahasiswa masih menguraikan ciri-ciri

artropoda, asal katanya dan sebagainya. Selain itu,
diperlukan pustaka yang memadahi agar dapat
menunjang uraian yang diberikan oleh penulis.

Pada umumnya mahasiswa dapat menuliskan bagian
metode secara cukup baik dengan menjabarkan
tahapan-tahapan secara terperinci. Kesalahan yang
sering dilakukan mahasiswa adalah menuliskan alat-alat
yang tidak penting untuk substansi penelitian, misalnya
payung, jas hujan, gunting, alat tulis. Namun hal ini
dapat diperbaiki dengan arahan dari dosen pembimbing.
Selain itu, dalam menjabarkan cara kerja atau prosedur
penelitian, mahasiswa masih menggunakan kalimat
perintah misalnya “Letakkan plot di setiap daerah
intertidal” ataupun menggunakan kalimat tanpa subjek
yang jelas, misalnya “Menangkap serangga dengan
jaring”. Kalimat-kalimat demikian tidak sesuai untuk
penulisan artikel ilmiah dan sulit untuk dipahami.
Responden juga menyatakan bahwa mereka mengalami
kesulitan dalam menuliskan kalimat secara ringkas dan
jelas untuk menguraiakn metode penelitian. Oleh
karena itu, mahasiswa perlu diberikan bimbingan dalam
menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Munurut Rahmiati (2014) mahasiswa banyak
menghadapi kendala kebahasaan dalam penulisan
ilmiah, yaitu antara lain terkait kaidah penulisan bahasa
ilmiah seperti penggunaan tata bahasa baku, pemilihan
kata, dan keefektifan penulisan.

Bagian hasil merupakan bagian yang dianggap
paling mudah oleh mahasiswa karena pada bagian ini
mahasiswa memaparkan temuan atau hasil penelitian
yang telah mereka lakukan. Namun, beberapa di
antaranya masih belum dapat memaparkan hasil
penelitian dengan baik, misalnya yang dicantumkan
adalah data mentah yang belum dianalisis. Menurut
mahasiswa kesulitan yang dialamai terkait dengan
penyajian hasil secara ringkas dan pemilihan ilustrasi
yang sesuai. Pada umumnya mahasiswa memilih
menggunakan ilustrasi berupa grafik dan tabel
sekaligus, padahal keduanya memberikan informasi
yang sama sehingga informasi yang diberikan menjadi
tidak efektif. Menurut Shah et al. (2009) kemampuan
untuk mengkomunikasikan temuan penelitian
merupakan salah satu keterampilan utama dalam
penulisan ilmiah. Dengan demikian, mahasiswa perlu
terus diarahkan agar lebih terampil.

Kesulitan yang dialami mahasiswa pada bagian
pembahasan adalah mengaitkan hasil dengan teori yang
relevan serta menggunakan bahasa yang baik dan dapat
dipahami. Pada umumnya pada bagian pembahasan,
mahasiswa mengalami kesulitan untuk menganalisis
temuan penelitian dengan menggunakan pustaka lain
sehingga mereka cenderung hanya memaparkan hasil.
Menurut Pechenik (2013) seharusnya pada bagian
pembahasan dipaparkan harapan yang ingin dicapai
dengan pelaksanaan penelitian dan dibandingkan
dengan hasil yang dicapai. Selain itu, apabila temuan
yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan, maka juga
harus dibahas. Terkait dengan keterbacaan artikel,
mahasiswa mengalami kesulitan dalam menulis kalimat
yang mudah dipahami oleh pembaca. Hasil penilaian
menunjukkan bahwa mahasiswa belum dapat
menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik,
ditunjukkan dengan adanya kesalahan dalam penulisan
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kalimat dan ejaan. Rahmiati (2014) menyatakan bahwa
kebahasaan merupakan salah satu kendala yang dialami
mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena
itu, mahasiswa perlu dibekali dengan materi kebahasan
untuk penulisan ilmiah. Selain itu, mahasiswa perlu
dilatih cara menulis dan menilai tulisan sehingga dapat
membuat tulisan yang mudah dipahami. Salah satu cara
yang dapat dikembangkan adalah dengan mengajarkan
mahasiswa system peer-review sebagaimana yang
dilakukan oleh Guilford (2001).

Terkait penggunaan pustaka, mahasiswa mengalami
kesulitan dalam penelusuran pustaka yang baik.
Namun, hal ini dapat diatasi dengan pemanfaatan
internet untuk penelusuran pustaka-pustaka primer.
Kendala lain yang dihadapi mahasiswa untuk penulisan
daftar pustaka, adalah tidak sesuainya penulisan dengan
petunjuk penulisan yang telah diberikan. Oleh karena
itu, mahasiswa harus dilatih untuk cermat dan taat asas
sehingga menyusun daftar pustaka sesuai dengan
petunjuk yang telah ada.

PENUTUP
Simpulan
Pada umumnya mahasiswa Program S1 Biologi
mengalami kesulitan dalam penulisan bagian
pendahuluan, yaitu untuk menguatkan status atau posisi
penelitian di antara penelitian-penelitian lain yang sudah
ada. Selain itu, bagi mahasiswa S1, pembahasan
merupakan bagian yang sulit karena memerlukan
kemampuan menganalisis untuk mengaitkan temuan
mereka dengan teori yang relevan. Oleh karena itu,
diperlukan suatu untuk meningkatkan keterampilan
menulis artikel di kalangan mahasiswa S1.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis dan peningkatan
hasil belajar siswa melalui penerapan strategi pembelajaran scientific problem solving pada materi
hidrolisis garam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pra eksperimen. Rancangan
penelitian menggunakan one group pretest-posttest design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
penerapan strategi scientific problem solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, (2)
penerapan strategi scientific problem solving dapat meningkatkan hasil belajar siswa, (3) terdapat
perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis siswa antara sebelum dan sesudah
pembelajaran dengan penerapan strategi scientific problem solving, (4) terdapat perbedaan yang
signifikan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan penerapan strategi
scientific problem solving.

Kata kunci: scientific problem solving, kemampuan berpikir kritis, hasil belajar, hidrolisis garam

Abstract

This research aims to determine the critical thinking skills and improving student learning outcomes
through the application of scientific problem solving strategies on salt hydrolysis material. This
research used a pre-experimental research methods. The research  design used one group pretest-
posttest. The results showed that (1) implementation scientific problem solving strategies can improve
students critical thinking skills, (2) implementation scientific problem solving strategies can improve
student learning outcomes, (3) there are significant differences between the students critical thinking
skills before and after learning with the implementation of the scientific problem solving strategies,
(4) there are significant differences between students learning outcomes before and after learning
with the implementation of the scientific problem solving strategies.

Key words: scientific problem solving, critical thinking skills, learning outcomes, salt hydrolysis

PENDAHULUAN
Mata pelajaran kimia merupakan ilmu

pengetahuan yang berisi konsep-konsep yang abstrak
dan perhitungan matematik yang rumit, sehingga siswa
dituntut untuk memahaminya lebih dalam. Berdasarkan
karakteristik materi kimia yang berisi konsep-konsep
dan perhitungan atau disebut konseptual dan algoritmik,
maka siswa tidak bisa dituntut mencatat, mendengar
dan menghafal materi saja, tetapi diharapkan dapat
terlibat secara langsung dalam
permasalahanpermasalahan yang ada. Dalam
pembelajaran kimia di SMA diharapkan siswa mampu
memperoleh pemahaman tentang konsep, prinsip dan
teknik-teknik pemecahan masalah serta mampu

mengembangkan kemampuan berpikirnya. Kemampuan
berpikir siswa dapat dikembangkan dengan
memperkaya pengalaman yang bermakna melalui
persoalan pemecahan masalah, sehingga nantinya
memudahkan siswa dalam memikirkan dan mencari
solusi untuk masalah tersebut sebagai suatu proses
penyelesaian akan suatu masalah.

Materi hidrolisis garam merupakan salah satu
contoh materi pelajaran kimia yang menuntut
pemahaman konseptual dan pemahaman algoritmik.
Berdasarkan data hasil UAN SMA/MA tahun pelajaran
2012/2013, diketahui bahwa persentasi siswa yang
menguasai kisi-kisi soal tentang mendiskripsikan materi
hidrolisis garam dan Ksp hanya sebesar 52,30% dari
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jumlah siswa pada tingkat kabupaten Barito Kuala,
53,85% dari jumlah siswa pada tingkat propinsi
Kalimantan Selatan, dan 66,31% dari jumlah siswa
pada tingkat nasional (Puspendik dan Balitbang
Kemdikbud, 2013).

Berdasarkan data tersebut, banyak siswa yang
mengalami kesulitan untuk menjawab soal tentang
materi hidrolisis garam yang berisi pemahaman
konseptual dan algoritmik. Dalam mempelajari konsep-
konsep yang demikian diperlukan kemampuan berpikir
tingkat tinggi yang disebut kemampuan berpikir kritis.
Kemampuan berpikir kritis siswa yang rendah dapat
dilihat dari kurangnya keberanian dalam menyampaikan
pendapat. Dalam menyikapi suatu masalah kemampuan
berpikir siswa juga masih rendah, karena saat
dihadapkan pada permasalahan untuk didiskusikan,
masih banyak yang memilih untuk mengobrol sendiri
daripada menyelesaikan masalah tersebut. Pembelajaran
di kelas yang cenderung didominasi oleh guru membuat
siswa hanya berperan sebagai objek. Guru seringkali
hanya menekankan metode konvensional, sehingga
perlu inovasi dalam pembelajaran kimia agar
pembelajaran kimia lebih bermakna, menyenangkan
dan dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa.
Untuk mengatasi hal ini diperlukan strategi
pembelajaran yang tepat.

Strategi scientific problem solving ini dimulai
dengan tahap menentukan permasalahan yang akan
dipecahkan, mengamati, mengumpulkan data,
menetapkan hipotesis, menguji hipotesis,
mengkomunikasikan hasil temuan, dan menyimpulkan
permasalah yang telah dipecahkan tersebut. Melalui
langkah-langkah ini berpotensi mengembangkan
kemampuan berpikir kritis siswa, dimana siswa
terdorong untuk memecahkan masalah. Strategi
pembelajaran ini dimaksudkan untuk mempengaruhi
pola interaksi siswa sehingga tidak ramai dan aktif
sendiri seperti mengobrol maupun bergurau dengan
teman lainnya saat mengikuti kegiatan belajar, selain itu
melalui strategi pembelajaran ini juga diharapkan untuk
melatih siswa menjadi seorang pemikir yang kritis agar
mereka dapat menyikapi keadaan lingkungan baik fisik
maupun non fisik, siswa juga diharapkan mampu
menjalin kerjasama yang baik dengan siswa lainnya.

Keunggulan lain dari strategi pembelajaran
scientific problem solving ini dapat melibatkan peran
siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam
suatu pelajaran dan memudahkan guru untuk
mengetahui seberapa besar pemahaman siswa terhadap
materi pelajaran. Dengan strategi pembelajaran ini
siswa akan merasa dilibatkan dalam proses
pembelajaran sehingga mereka tidak hanya menjadi
objek dalam kegiatan pembelajaran. Melalui
pembelajaran scientific problem solving, maka siswa
akan mendapatkan berbagai pengalaman, mereka

mampu memecahkan masalah baik dalam kegiatan
pembelajaran, maupun masalah dalam lingkungan
mereka kelak. Secara tidak langsung strategi
pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan
berpikir kritis siswa, karena siswa akan dihadapkan
pada suatu masalah yang harus mereka pecahkan baik
secara kelompok maupun individu.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan

rancangan pra eksperimen One Group Pretest-Posttest
Design. Dalam proses pelaksanaannya, digunakan satu
kelompok subjek. Pertama-tama dilakukan pengukuran
(pretest), lalu dikenakan perlakuan, kemudian dilakukan
pengukuran untuk kedua kalinya (posttest). Rancangan
pra-eksperimental One Group Pretest-Posttest Design
ini menurut Suryabrata (2012) dapat digambarkan
sebagai berikut:

Pretest Treatment Posttest
T1 X T2

Gambar 1 Rancangan penelitian one group pretest-
posttest design

Keterangan:
T1 = Tes awal (pretest)
X = Pembelajaran dengan strategi scientific

problem solving
T2 = Tes akhir (posttest)

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari
hingga Juni 2014. Pengambilan data berlangsung dari
tanggal 1-17 April 2014 yang bertempat  di SMA
Negeri Alalak. Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas XI IPA SMA Negeri Alalak. Di antara tiga
kelas XI IPA diambil satu kelas sebagai sampel untuk
digunakan sebagai objek penelitian. Sampel untuk
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri
Alalak, dengan jumlah siswa sebanyak 25 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah teknik tes dan non tes. Teknik tes dilakukan
dengan memberikan serangkaian soal kepada siswa dan
instrumen soal yang digunakan berbentuk objektif. Tes
digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis
siswa dan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah
pembelajaran strategi scientific problem solving. Teknik
non tes dilakukan dengan melaksanakan observasi
aktivitas guru dan siswa untuk memperoleh data tentang
aktivitas guru dan siswa, serta menggunakan angket
respon untuk mengetahui respon siswa terhadap
pembelajaran strategi scientific problem solving.

Validitas isi dari instrumen tes diperoleh hasil =
1 (lebih besar dari nilai CVR minimum sebesar 0,99)
yang mengindikasikan untuk instrumen kemampuan
berpikir kritis dan kognitif hasil belajar valid.
Reliabilitas instrumen tes kemampuan berpikir kritis
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0,68 (sedang) dan instrumen tes hasil belajar 0,44
(sedang). Artinya instrumen tes layak digunakan.

Teknik analisis data menggunakan analisis
deskriptif dan analisis inferensial dengan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

(1) HASIL TES KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS
Data tes kemampuan berpikir kritis diperoleh

melalui pengambilan tes diawal dan diakhir
pembelajaran terhadap materi hidrolisis garam. Data
hasil pretest dan posttest kemampuan berpikir kritis
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Data hasil pretest dan posttest kemampuan
berpikir kritis

Skor Pretest Posttest
Skor terendah 0 26,67
Skor tertinggi 46,67 86,67
Rata-rata ( ̅X) 20 57,33

Simpangan baku (S) 14,484 13,712

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata hasil
pretest sebesar 20% dan termasuk dalam kategori tidak
kritis. Sedangkan untuk rata-rata hasil posttest sebesar
57,33% dan termasuk dalam kategori cukup kritis.

Untuk data persentase kemampuan berpikir kritis
pada setiap indikator kemampuan berpikir kritis
berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat dilihat pada
Tabel 2.

Hasil perhitungan uji-t data pretest dan posttest
kemampuan berpikir kritis dapat dilihat pada Tabel 3.

(2) HASIL TES PENGUASAAN KONSEP
MATERI HIDROLISIS GARAM

Data tes penguasaan konsep siswa diperoleh
melalui pengambilan tes diawal dan diakhir
pembelajaran terhadap materi hidrolisis garam. Data
hasil pretest dan posttest penguasaan konsep dapat
dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Data hasil pretest dan posttest penguasaan
konsep

Skor Pretest Posttest
Skor terendah 20 40
Skor tertinggi 70 100
Rata-rata ( ̅X) 42,4 78

Simpangan baku (S) 14,48 14,7

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata hasil
pretest sebesar 42,4% dan termasuk dalam kategori
kurang. Sedangkan untuk rata-rata hasil posttest sebesar
78% dan termasuk dalam kategori baik sekali.

Hasil belajar siswa dalam memahami materi
hidrolisis garam ditinjau dari setiap indikator
pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 2 Perbandingan persentase keberhasilan hasil tes masing-masing indikator
kemampuan berpikir kritis

Indikator Kemampuan
Berpikir Kritis

Pretest Posttest

Persentase
Keberhasilan (%) Kriteria Persentase

Keberhasilan (%) Kriteria

Mengidentifikasi Asumsi 26,67 Tidak kritis 60,00 Cukup kritis
Menganalisis Argumen 28,00 Tidak kritis 56,00 Cukup kritis

Menginduksi 8,67 Tidak kritis 58,00 Cukup kritis
Rata-Rata 21,11 Tidak kritis 58,00 Cukup kritis

Tabel 3 Hasil uji-t data pretest dan posttest kemampuan berpikir kritis
Data N ∑d Md thitung ttabel (α= 5%) Kesimpulan

Pretest 25
933,333 37,3 11,686 2,064

Berbeda
SignifikanPosttest 25
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Tabel 5 Hasil tes materi hidrolisis garam tiap
indikator pembelajaran

Indikator
Pretes Postest

Benar
(%)

Kategori
Benar
(%)

Kategori

1 50,67 Kurang 92
Baik
sekali

2 44 Kurang 88
Baik
sekali

3 35 Kurang 60 Baik

Rerata 43,22 80
Baik
sekali

Keterangan Tabel 5:
(1) Menentukan sifat asam-basa larutan garam

berdasarkan kekuatan asam dan basa
pembentuknya.

(2) Menentukan sifat garam yang terhidrolisis dalam
air.

(3) Menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis.

Hasil perhitungan uji-t data pretest dan posttest
penguasaan konsep dapat dilihat pada Tabel 6.

(3) HASIL OBSERVASI AKTIVITAS GURU DAN
SISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Hasil observasi aktivitas siswa mengalami
peningkatan di setiap pertemuannya dan dapat dikatakan
bahwa guru sudah mampu melaksanakan strategi
scientific problem solving dengan sangat baik. Hasil
aktivitas guru tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1 Aktivitas guru dalam pembelajaran

Hasil observasi aktivitas siswa mengalami
peningkatan di setiap pertemuannya dan dapat
dikatakan bahwa siswa sudah mampu mengikuti proses

pembelajaran dengan sangat aktif. Hasil aktivitas siswa
tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2. Aktivitas siswa dalam KBM

(4) HASIL ANGKET RESPON SISWA
TERHADAP PEMBELAJARAN STRATEGI
SCIENTIFIC PROBLEM SOLVING

Hasil persentase respon siswa terhadap
pembelajaran strategi scientific problem solving dapat
dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Respon siswa terhadap
pembelajaranstrategi SPS

Skor Kategori ∑siswa (%)
10-17 Sangat kurang 0 0
18-25 Kurang 0 0
26-33 Cukup 0 0
34-41 Baik 12 48
42-50 Sangat baik 13 52

Secara keseluruhan siswa telah memberikan
respon positif terhadap pembelajaran strategi scientific
problem solving.

PEMBAHASAN
Pembelajaran dengan penerapan strategi

scientific problem solving memberikan pengaruh yang
baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis
dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran materi
hidrolisis garam. Pembelajaran dengan strategi
scientific problem solving merupakan pembelajaran
yang dilakukan secara berkelompok dan dihadapkan
pada suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi

Tabel 6 Hasil uji-t data pretest dan posttest penguasaan konsep
Data N ∑d Md thitung ttabel (α = 5%) Kesimpulan

Pretest 25
890 35,6 11,06 2,064

Berbeda
SignifikanPosttest 25
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hidrolisis garam. Siswa mendapat bimbingan dan
arahan dari guru dalam menyelesaikan permasalahan
tersebut.

Pembelajaran dengan strategi scientific problem
solving mengembangkan diskusi antara siswa, sehingga
secara langsung mampu mengembangkan kerjasama
antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Guru
memberikan masalah pada saat pembelajaran membuat
siswa berpikir mencari penyelesaian atas permasalahan
yang diberikan. Masalah yang disajikan guru pada
setiap pertemuan melatih siswa kritis dalam
memecahkan masalah dan menerapkan metode ilmiah
yang merupakan bagian dari pelaksanaan strategi
scientific problem solving.

Kegiatan diskusi dalam kelas antara siswa
menimbulkan terjadinya perlibatan mental yang cukup
tinggi dan terjadi interaksi yang baik antara siswa dan
guru. Siswa terlatih untuk aktif dalam kegiatan diskusi
sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa. Meskipun pada beberapa pertemuan masih ada
beberapa siswa yang terbilang pasif dalam kegiatan
diskusi.

Berdasarkan hasil observasi aktivitas guru pada
setiap pertemuannya mengalami peningkatan. Pada
pertemuan pertama skor rata-rata aktivitas guru 45,67
dengan kriteria baik, pertemuan kedua sebesar 49,00
dengan kriteria sangat baik, dan pertemuan ketiga
sebesar 49,67 dengan kriteria sangat baik. Secara
keseluruhan skor rata-rata aktivitas guru setiap
pertemuannya sebesar 48,11 dengan kriteria sangat
baik. Peningkatan kualitas pengajaran ini adalah hal
yang wajar dalam pengajaran. Kewajaran ini
disebabkan oleh sudah terbiasa dan terlatihnya guru
dalam menerapkan strategi scientific problem solving.
Semakin lama pemberian perlakuan dengan penerapan
strategi scientific problem solving, maka semakin
meningkat kualitas pengajaran oleh guru.

Hasil observasi aktivitas siswa juga mengalami
peningkatan di setiap pertemuannya. Pada pertemuan
pertama skor rata-rata aktivitas siswa 46,00 dengan
krteria aktif, pertemuan kedua sebesar 47,33 dengan
kriteria sangat aktif, dan pertemuan ketiga sebesar
48,00 dengan kriteria sangat aktif. Secara keseluruhan
skor rata-rata aktivitas guru di setiap pertemuannya
sebesar 47,11 dengan kriteria sangat aktif. Sebagian
besar siswa aktif mendengarkan dan memperhatikan
penjelasan dari guru. Pada pembentukan  kelompok,
siswa mengelompokkan dirinya sesuai dengan petunjuk
yang diarahkan oleh guru, meskipun suasana kelas
kurang terkendali namun masih bisa diatasi.

Pada penelitian ini dilaksanakan tes kemampuan
berpikir kritis sebanyak dua kali yaitu pretest dan
posttest. Hasil pretest menunjukkan rata-rata sebesar
20%  dan termasuk dalam kategori tidak kritis. Hal ini
disebabkan siswa belum mempelajari materi hidrolisis

garam dan belum terbiasa ketika menghadapi soal-soal
yang menuntut berpikir secara mendalam. Setelah
penerapan strategi scientific problem solving
kemampuan berpikir kritis siswa mengalami
peningkatan sebesar 37,33% menjadi 57,33% dengan
kategori cukup kritis.

Berdasarkan data pada Tabel 2 dapat diuraikan
perbandingan rata-rata persentase keberhasilan hasil tes
kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap indikator
kemampuan berpikir kritis yaitu: (a) persentase
kemampuan siswa dalam mengidentifikasi asumsi pada
hasil pretest sebesar 26,67% dan pada posttest
meningkat menjadi 60,00%. Peningkatan ini
diantaranya disebabkan oleh tingginya kualitas kegiatan
aktivitas guru dalam membimbing siswa
mengumpulkan data dan mendiskusikan permasalahan,
sehingga siswa terlatih dalam merumuskan suatu
permasalahan dan dapat memberikan asumsi jawaban
dari soal yang diberikan oleh guru, (b) persentase
kemampuan siswa dalam menganalisis argumen pada
hasil pretest sebesar 28,00% dan pada posttest
meningkat menjadi 56,00%. Hal tersebut dikarenakan
tingginya kualitas kegiatan aktivitas guru dalam
membimbing siswa melakukan pembuktian kebenaran
hipotesis dan membimbing siswa dalam
mempresentasikan hasil temuan mereka. Kegiatan
tersebut menjadikan siswa terlatih dalam menganalisis
argumen/pernyataan yang diberikan guru atau temannya
pada saat kegiatan diskusi kelompok maupun pada saat
penyampaian hasil diskusi, sehingga siswa tidak
mengalami banyak kendala dalam menganalisis
argumen, (c) persentase kemampuan siswa dalam
menginduksi pada hasil pretest sebesar 8,67% dan pada
posttest meningkat menjadi 58,00%. Peningkatan yang
terjadi diantaranya disebabkan tingginya kualitas
kegiatan aktivitas guru dalam membimbing siswa
membuat hipotesis sementara dan membimbing siswa
menarik kesimpulan berdasarkan masalah yang telah
dipecahkan. Kegiatan tersebut membuat siswa terlatih
menerapkan konsep materi, sehingga mereka tidak
mengalami kendala/kesulitan dalam mengerucutkan
suatu masalah/pernyataan sebagai sebuah hipotesis
maupun kesimpulan.

Kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA 2
SMA Negeri Alalak meningkat setelah melaksanakan
pembelajaran scientific problem solving. Penggunaan
strategi tersebut dapat melatih siswa untuk menghadapi
dan mengatasi suatu soal dengan menggunakan
kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran scientific
problem solving dapat mengarahkan siswa dalam
mengembangkan kemampuan berpikir, hal ini sejalan
dengan pendapatnya Sanjaya (2012) problem solving
dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk
berpikir kritis dan mengembangkan pengetahuan
mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.
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Walaupun pada penelitian ini terjadi peningkatan
kemampuan berpikir kritis, namun peningkatan tersebut
belum mampu menjawab masalah kurangnya tradisi
berpikir kritis di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan
masih rendahnya rata-rata hasil posttest. Akibat
kurangnya tradisi berpikir kritis di sekolah, maka siswa
tidak terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan yang
memerlukan pemikiran kritis, dan akhirnya nilai
kemampuan berpikir kritisnya pun rendah.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan
bahwa perlakuan dengan menerapkan strategi scientific
problem solving memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini
ditunjukkan dari hasil uji-t yang diperoleh nilai thitung

lebih besar dari nilai ttabel dimana nilai thitung sebesar
11,686 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,064. Nilai ttabel

tersebut berdasarkan pada jumlah derajat kebebasan
(db) yaitu 24 dengan taraf signifikansi (α) 5%. Artinya
hipotesis nol (H0) ditolak atau dapat dikatakan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest
dan posttest kemampuan berpikir kritis. Dengan
demikian, pembelajaran dengan menerapkan strategi
scientific problem solving pada materi hidrolisis garam
efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis
siswa di kelas XI IPA 2 SMA Negeri Alalak.

Pada penelitian ini juga diperoleh data
penguasaan konsep dari pretest dan posttest. Dari hasil
pretest menunjukkan rata-rata sebesar 42,4% dan
termasuk dalam kategori kurang. Prestasi belajar siswa
pada materi hidrolisis garam masih jauh dari yang
diinginkan, karena belum ada penjelasan dari guru
tentang materi hidrolisis garam sebelumnya, sehingga
kemampuan yang ada untuk menjawab soal-soal
tentang materi hidrolisis garam ini hanya didasarkan
pada apa yang pernah dipelajari siswa sebelumnya.
Setelah penerapan strategi scientific problem solving
persentase keberhasilan siswa mengalami peningkatan,
hal ini ditunjukkan dari rata-rata penguasaan konsep
siswa pada saat posttest meningkat menjadi 78%
dengan kategori baik sekali. Peningkatan ini
diantaranya disebabkan oleh tingginya kualitas aktivitas
guru seperti pada Gambar 1 dan aktivitas siswa pada
Gambar 2.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sanjaya
(2012) yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa
dalam pembelajaran melalui proses interaksi antara
siswa dengan siswa dan interaksi siswa dengan guru, di
mana siswa dapat berperan aktif tidak hanya
mendengarkan penjelasan dari guru tetapi
mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dengan
melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran seperti
berdiskusi dan membaca dapat memberikan dampak
positif terhadap hasil belajar siswa. Dengan demikian,
kriteria keberhasilan suatu pembelajaran diukur oleh
bagaimana aktivitas siswa untuk mempelajari bahan

pelajaran serta seberapa banyak materi yang telah
dikuasainya sehingga mampu mempengaruhi pola pikir
siswa.

Sedangkan persentase keberhasilan siswa pada
materi hidrolisis garam ditinjau dari setiap indikator
pembelajaran dengan penerapan strategi scientific
problem solving berdasarkan hasil pretest dan posttest
pada Tabel 5 menunjukkan secara jelas perbedaan
persentase dari jawaban semua siswa pada setiap
indikator. Persentase keberhasilan pada indikator
pertama menunjukkan hasil pretest sebesar 50,67%
dengan kategori kurang dan pada hasil posttest
meningkat menjadi 92% dengan kategori baik sekali.
Pada indikator kedua menunjukkan hasil pretest sebesar
44% dengan kategori kurang dan pada hasil posttest
meningkat menjadi 88% dengan kategori baik sekali.
Pada indikator ketiga menunjukkan hasil pretest sebesar
35% dengan kategori kurang dan pada hasil posttest
meningkat menjadi 60% dengan kategori baik.

Pada indikator pertama hampir semua materi
dapat diselesaikan siswa dan tergolong dengan kategori
baik sekali, jika dilihat dari skor postest ternyata hampir
semua siswa sudah menguasainya. Pada indikator kedua
juga tergolong kategori baik sekali, tetapi pada
indikator ini pemahamannya sedikit lebih rendah
daripada indikator pertama, hal ini karena siswa belum
teliti dan tepat dalam menentukan sifat dari garam yang
terhidrolisis dalam air. Pada indikator ketiga tingkat
pemahaman siswa tergolong kategori baik, semua siswa
diharapkan dapat menghitung pH berdasarkan rumus.
Penyebab kurang berhasilnya pada indikator ini adalah
siswa cenderung malas untuk menghapal rumus dan
kurangnya ketelitian siswa dalam menentukan dan
menghitung pH larutan garam yang terhidrolisis
tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan
bahwa perlakuan dengan menerapkan strategi scientific
problem solving memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap penguasaan konsep (hasil belajar) siswa. Hal
ini ditunjukkan dari hasil uji-t yang diperoleh nilai thitung

lebih besar dari nilai ttabel dimana nilai thitung sebesar
11,06 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,064. Nilai ttabel

tersebut berdasarkan pada jumlah derajat kebebasan
(db) yaitu 24 dengan taraf signifikansi

(α) 5%. Artinya hipotesis nol (H0) ditolak atau
dapat dikatakan bahwa terdapat adanya perbedaan yang
signifikan antara nilai pretest dan posttest hasil belajar
siswa. Dengan demikian, pembelajaran dengan
menerapkan strategi scientific problem solving pada
materi hidrolisis garam efektif dalam meningkatkan
hasil belajar siswa di kelas XI IPA 2 SMA Negeri
Alalak.

Perhitungan respon siswa terhadap pembelajaran
strategi scientific problem solving diketahui dari lembar
angket respon yang berisi 10 butir pernyataan.
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Berdasarkan data perhitungan angket respon siswa pada
Tabel 7, terdapat 12 siswa yang memiliki respon baik
terhadap pembelajaran ini dengan persentase 48% dan
respon sangat baik sebanyak 13 siswa dengan
persentase 52%. Hasil perhitungan diperoleh skor rata-
rata sebesar 42,04, hasil tersebut masuk dalam kategori
sangat baik. Jika jumlah skor setiap pernyataan
dijadikan persentase kemudian dirata-ratakan maka
diperoleh nilai rata-rata persentase respon siswa sebesar
84,08%. Hasil respon siswa tersebut dapat dikatakan
positif karena 100% siswa berada dalam kategori baik
dan sangat baik, sehingga dapat dikatakan bahwa siswa
memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran
dengan penerapan strategi scientific problem solving
dalam mempelajari materi hidrolisis garam. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa siswa tertarik pada
pembelajaran meteri hidrolisis garam dengan penerapan
strategi scientific problem solving.

Secara umum, strategi pembelajaran scientific
problem solving yang telah dilaksanakan dapat
memperbaiki masalah dalam pembelajaran. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan berpikir
kritis dan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan melalui
penerapan strategi scientific problem solving yang
menuntut siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka
sendiri melalui kegiatan membaca, percobaan, dan
berdiskusi yang dapat memberikan pemahaman
terhadap isi pelajaran. Secara keseluruhan, pengetahuan
siswa dalam pembelajaran strategi scientific problem
solving menunjang keberhasilan dalam meningkatkan
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mereka.

PENUTUP

Simpulan
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1)
penerapan strategi scientific problem solving pada
pembelajaran hidrolisis garam dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa, (2) penerapan strategi
scientific problem solving pada pembelajaran hidrolisis
garam dapat meningkatkan hasil belajar siswa, (3)
terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan
berpikir kritis siswa antara sebelum dan sesudah
pembelajaran dengan penerapan strategi scientific
problem solving pada materi hidrolisis garam, dan (4)
terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa
antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan
penerapan strategi scientific problem solving pada
materi hidrolisis garam.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan

beberapa saran sebagai berikut: (1) strategi scientific
problem solving yang telah diterapkan diharapkan

menjadi strategi pembelajaran alternatif dalam
pembelajaran kimia, (2) perlu adanya penelitian yang
sejenis dengan konsep yang lain sehingga kemampuan
berpikir kritis dan hasil belajar siswa lebih meningkat
lagi dari penelitian yang telah dilakukan, dan (3) bagi
guru maupun pihak lain yang akan menerapkan strategi
scientific problem solving dalam kegiatan
pembelajaran, sebaiknya mempersiapkan semua
perencanaan dengan baik dan lengkap sehingga proses
pembelajaran berjalan dengan lancer dan tepat waktu.
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Abstrak

Studi tentang pembelajaran tematik di SD dilakukan melalui pengembangan dan implementasi
pembelajaran IPBA Terintegrasi yang mengakomodasi Kecerdasan Majemuk. Hal ini sesuai dengan
tuntutan kurikulum agar pembelajaran bermakna, kreatif, inovatif, kritis, sesuai dengan minat dan
kecerdasan individu siswa, dan dapat menanamkan karakter diri siswa. Kajian ini hanya memaparkan
sebagian kecil dari penelitian R&D yang dilakukan, yaitu mengkaji tentang hasil tahap ujicoba terbatas
untuk melihat pemahaman konsep dan profil kecerdasan majemuk siswa sekolah dasar. Sejumlah siswa
(n=26) terlibat sebagai subyek penelitian menerapkan pembelajaran IPBA Terintegrasi yang
mengakomodasi kecerdasan majemuk Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi kecerdasan
majemuk dan tes pemahaman konsep. Hasil penelitian dari hasil observasi mengenai kemunculan aktivitas
kecerdasan majemuk pada setiap siswa yang dikembangkan diperoleh hasil seluruh kecerdasan majemuk
(>75%) muncul. Kecerdasan naturalis yang memperoleh hasil tertinggi (100%) dan terendah kecerdasan
interpersonal, dan melalui hasil tes pemahaman konsep IPBA Terintegrasi bentuk pilihan ganda dengan
jumlah 20 soal memberikan hasil bahwa terjadi peningkatan dengan kategori sedang ditunjukkan skor
gain ternormalisasi sebesar 44%. Kesimpulan bahwa pembelajaran IPBA terintegrasi yang dikembangkan
dapat mengakomodasi kecerdasan majemuk siswa dan meningkatkan pemahaman konsep IPBA
terintegrasi.

Kata Kunci: IPBA Terintegrasi, Kecerdasan Majemuk, Pemahaman Konsep

Abstract

Study of thematic learning in Elementary School donethrough development and implementation of IPBA
integrated learning that accommodates Multiple Intelligences. This is accordance with demands of the
curriculum for learning meaningful, creative, innovative, critical, according to the interest and
intelligenceof individual student, and can develop self character student. This study describes only a small
part of the R & D research that conducted, that examines the results of limitedexperiment phase to seeing
conceptual understanding and multiple intelligencesprofile of elementary school students. A number of
students (n = 26) involved as research subjects apply IPBA Integrated learning that accommodates
multiple intelligences. Instruments used are multiple intelligences observation sheets and conceptual
understanding test. The results from observation of the emergence of multiple intelligence activities on
each student is obtained all of multiple intelligences results (> 75%) appear. Naturalist intelligent
obtained the highest (100%) result and interpersonal intelligence obtained  the lowest result, and through
IPBA Integrated conceptual understandingtest resultswith 20 number of multiple choice question gives
result that there is average increase which shown by 44% normalized gain scores.Conclusion isIPBA
integrated learning can accommodate the multiple intelligences student and improve theconceptual
understanding of integrated IPBA.

Keywords: Integrated Earth and Space Science, Multiple Intelligences, Conceptual Understanding.
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PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) atau

Earth and Space Sciences adalah integrasi dan sintesis
dari fisika, biologi, kimia, oseanografi, meteorologi,
geofisika, geologi, astrofisika, dan sains lainnya yang
mempelajari kehidupan, bumi dan langit (Barstow, et al.,
2002). Artinya, ada keterkaitan antara materi Bumi dan
antariksa serta dengan disiplin ilmu lainnya secara
terintegrasi dalam mempelajari fenomena alam. Materi
IPBA di Sekolah Dasar terintegrasi pada mata pelajaran
IPA. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) berhubungan dengan
cara mencari tahu tentang alam secara sistematis,
sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep,
atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu
proses penemuan. Pembelajaran IPA di SD/MI
menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara
langsung melalui penggunaan dan pengembangan
keterampilan proses dan sikap ilmiah. Ruang lingkup
materi IPBA untuk SD meliputi tanah, Bumi, Tata Surya,
dan benda-benda langit lainnya. Materi IPBA di berikan
mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas VI. IPBA
mendapatkan porsi 19,05% dari jumlah keseluruhan
Standar Kompetensi (SK) IPA yang diberikan di SD atau
23,53% dari jumlah keseluruhan Kompetensi Dasar
(KD).

Namun di lapangan siswa SD masih rendah dalam
pemahaman tentang materi IPBA. Berdasarkan hasil
prestasi Matematika dan Sains pada TIMSS (Trend
International Mathematics and Science Study), pada
materi earth science Indonesia telah tiga kali
berpartisipasi pada tahun 1999, 2003, dan 2007,
diperoleh bahwa rata-rata capaian sebesar 34,77 lebih
kecil dibandingkan rata-rata Internasional sebesar 42,56.
Dalam penguasaan materi earth science menempati
urutan kedua tersulit setelah kimia. Begitu juga untuk
tingkat internasional, materi earth science dianggap sulit
bagi siswa di seluruh dunia Berdasarkan capaian tersebut
menggambarkan bahwa pembelajaran earth science di
Indonesia (1) belum memberikan kesempatan pada siswa
untuk memperoleh pengetahuan tentang alat, metode dan
prosedur fisika; (2) belum melatih kemampuan
menerapkan pengetahuan untuk melakukan penyelidikan
ilmiah; dan (3) belum memberikan kesempatan kepada
siswa untuk menggunakan pengertian ilmiah sehingga
siswa dapat memberikan penjelasan berdasarkan bukti
(Rustaman, 2009). Rendahnya pemahaman siswa dan
hasil TIMSS terhadap materi IPBA mengindikasikan
kurang berhasilnya sistem pembelajaran, kurikulum, dan
kemampuan guru dalam mengajarkan IPBA di SD.

Pembelajaran IPBA di SD selama ini pada umumnya
hanya mengakomodasi beberapa kecerdasan saja seperti
linguistik dan logis matematik (Johnson, 1998; Jasmine,
2007). Hal ini tampak dari proses pembelajaran yang
digunakan selama ini bersifat informatif atau ceramah,
padahal setiap orang memiliki kecerdasan dan
kemampuan berbeda dalam memahami suatu materi atau
mata pelajaran. Pembelajaran perlu untuk bisa memahami
kemampuan siswa secara personal, mengakui
keberadaannya dengan segala kemampuan yang
dimilikinya, menghargai bakat dan hasil karya siswa-

siswanya (Jasmine, 2007). Oleh karena itu, perlu adanya
inovasi pembelajaran yang membekali siswa terhadap
materi IPBA yang mengakomodasi kecerdasan majemuk
(multiple intelligences) setiap siswanya. Kecerdasan tidak
hanya mencakup bahasa dan logis matematis, tetapi
dilihat dari aspek kinestetik, musikal, visual-spasial,
interpersonal, intrapersonal, dan naturalis (Gardner,
1983).

Kecerdasan logis-matematis menunjukkan
kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan
deduktif, berpikir menurut aturan logika, memahami dan
menganalisis pola angka-angka, serta memecahkan
masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir.
Contohnya menerapkan hukum Kepler untuk menentukan
jarak dan periode benda langit. Kecerdasan linguistik
ditunjukkan oleh kepekaan akan makna dan urutan kata
serta kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa
untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks.
Contohnya kemampuan untuk mendeskripsikan kejadian
seperti terjadinya gerhana matahari, perubahan siang dan
malam, dan sebagainya. Kecerdasan musikal
menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap
suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya.
Contohnya mengenai keteraturan gerak benda-benda
langit mengelilingi matahari dalam lintasan ellips.
Kecerdasan visual-spasial menunjukkan kemampuan
seseorang untuk memahami secara lebih mendalam
hubungan antara objek dan ruang. Kemampuan
membayangkan suatu bentuk nyata dan kemudian
memecahkan berbagai masalah. Contohnya dapat
membedakan peristiwa gerhana matahari total dan
gerhana matahari cincin. Kecerdasan kinestetik
memungkinkan terjadinya hubungan antara pikiran dan
tubuh yang diperlukan untuk berhasil dalam aktivitas.
Kemampuan seseorang menggunakan bagian atau seluruh
tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan
berbagai masalah. Contohnya melalui bermain peran
untuk menjelaskan periode sideris dan sinodis.
Kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan
seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain.
Kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan di
sekelilingnya. Contohnya melakukan kerja kelompok
dalam melakukan eksperimen. Kecerdasan intrapersonal
menunjukkan kemampuan seseorang untuk peka terhadap
perasaan dirinya sendiri. Ia cenderung mampu untuk
mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang
ada pada dirinya sendiri. Contohnya melalui self
assesment. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan
untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan dan
membuat kategori terhadap apa yang di jumpai di alam
maupun lingkungan. Kemampuan seseorang untuk peka
terhadap lingkungan alam. Contohnya dengan
menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari,
contohnya ketika terjadi Gerhana Matahari Total siswa
tidak melihat langsung Matahari, membedakan
kenampakan fase bulan (Winny, 2012a, 2012b).

Selain kecerdasan, karakter adalah hal penting dalam
pendidikan dan tidak dapat dipisahkan dengan
pendidikan. Luther King (Muslich, 2011) berpendapat
“Intelligence plus character....that is the goal of true
education” dan pernyataan Mahatma Gandhi bahwa salah
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satu dari tujuh dosa fatal yaitu “education without
character”. Kedua pernyataan tersebut, kecerdasan dan
karakter adalah hal penting dalam pendidikan dan tidak
dapat dipisahkan atau kecerdasan dan karakter
merupakan tujuan utama dari pendidikan.

Penanaman karakter dalam diri individu melalui
aktualisasi seluruh potensi individu manusia (kognitif,
afektif, dan psikomotorik), interaksi sosial kultural dalam
keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta berlangsung
sepanjang hayat (Kemendiknas, 2010). Karakter
merupakan perilaku hasil pembelajaran dan merupakan
bagian dari aspek afektif pada Standar Nasional
Pendidikan (Mardafi, 2011). Pembelajaran berorientasi
pendidikan karakter salah satunya melalui pengintegrasian
aspek afektif dalam domain kognitif. Kecerdasan
majemuk dapat mempengaruhi kepada penanaman
karakter pada diri siswa, karena siswa dapat menangkap
makna dari karakter yang ditanamkan tersebut. Sehingga
untuk menanamkan karakter perlu memperhatikan dan
menyesuaikan serta dengan pengakomodasian kecerdasan
majemuk.

METODE
Penelitian ini untuk mengungkap efektifitas

pembelajaran IPBA Terintegrasi untuk mengakomodasi
kecerdasan majemuk dan meningkatkan penguasaan
konsep IPBA terpadu di Sekolah Dasar. Desain penelitian
yang dipilih yaitu One Group Pretest-Postest Design.
Subjek penelitian yaitu siswa SD kelas VI di salah satu
SD di Bandung berjumlah 26 siswa. Sejumlah tes
digunakan sebagai instrumen untuk menjaring data.
Pertama, tes kemampuan IPBA terpadu tema musim
dengan bentuk pilihan ganda (PG) yang berjumlah 20
soal berupa pertanyaan konsep-konsep dari berbagai mata
pelajaran seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan
Penjasorkes. Kedua, lembar observasi kecerdasan
majemuk yang dikembangkan untuk setiap pertemuan.
Peningkatan penguasaan konsep IPBA Terpadu diperoleh
dari nilai gain yang dinormalisasi (normalized gain)
dengan kategori dari Hake (1998), sedangkan untuk
mengetahui profil kecerdasan majemuk melalui observasi
setiap siswa dengan mengamati kemunculan aktivitas
kecerdasan majemuk pada setiap individu.

Tema yang dirancang yaitu mengenai Perubahan
Musim dan dampaknya. Tema perubahan iklim terdiri dari
tiga sub tema yaitu banyaknya musim di dunia, mahluk
hidup di berbagai musim, dan menjaga diri diberbagai
musim agar tubuh tetap sehat. Tema ini berkaitan dengan
mata pelajaran IPA, IPS, PPKn, Matematika, Seni Budaya
dan Prakarya, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan. Keterkaitannya ditunjukkan
pada Gambar 1. Model kurikulum ini (winny, 2012a dan
2012b) menggabungkan antara model Webbed yang
menyajikan konsep IPBA dan keterkaitannya dengan
konsep lain atau disiplin ilmu lainnya dalam suatu tema,
dan model Threaded yang menekankan kepada
metakurikulum yaitu penekanan pada kecerdasan
majemuk (Multiple Intelligence) digambarkan dengan
lingkaran besar yang melingkupi model Webbed.
Berdasarkan hal itu, keterkaitan atau penggabungan antara
model kurikulum Webbed dan Threaded. Penelitian

berlangsung selama empat pertemuan. Setiap pertemuan
mengembangkan aktivitas kecerdasan majemuk.

Gambar 1. Pengintegrasian Mata Pelajaran pada
Tema Perubahan Iklim

PEMBAHASAN
1. Pemahaman Konsep

Data pemahaman konsep IPBA Terintegrasi
ditunjukkan pada Tabel 1. Kemampuan awal siswa
mengenai materi IPBA sudah cukup tinggi rata-rata 72,27
walaupun masih dibawah KKM 75. Setelah
diterapkannya pembelajaran IPBA terintegrasi yang
mengakomodasi kecerdasan majemuk, rata-rata nilai
akhir pemahaman konsep 84,55 lebih dari nilai KKM
dengan peningkatan kategori sedang (nilai gain yang
dinormalisasi 0,44). Hal ini mengindikasikan bahwa
pemahaman konsep siswa SD pada tema perubahan
musim meningkat setelah diterapkannya pembelajaran
IPBA terintegrasi yang mengakomodasi kecerdasan
majemuk.

Tabel 1. Rekapitulasi Pemahaman Konsep IPBA
Terintegrasi

Perolehan peningkatan yang cukup tinggi pada
konsep di mata pelajaran IPS sebesar 40% dan Bahasa
Indonesia sebesar 35%. Hal ini mengindikasikan bahwa
melalui tema perubahan musim ini dapat meningkatkan
konsep di mata pelajaran lainnya terutama berkaitan
dengan materi di mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia,
dan IPA khususnya. Saat dilaksanakan penelitian,
pembelajaran di kelas sudah berjalan sekitar 5 bulan,
sehingga sebagian materi dalam model pembelajaran
tematik terintegrasi yang dirancang oleh peneliti sebagian
ada yang sudah dipelajari oleh siswa. Hal tersebut
mempengaruhi nilai gain yang dinormalisasi yang
diperoleh saat dilakukan penelitian. Selain itu
peningkatan pemahaman konsep yang dimiliki siswa
yang kurang signifikan dipengaruhi juga oleh kurangnya
kemampuan siswa untuk bekerja kelompok. Kegiatan
pembelajaran yang dirancang banyak yang menggunakan

Nilai Minimal Maksimal Rata-rata Deviasi <g>%

Tes
Awal

50 90 72,27 2,19 44
(Sedang)

Tes
Akhir

75 95 84,55 1,02

PPKn

B.
Indonesia

Penja-
sorkes

Mate-
matika

SBP

IPS

IPA

Peruba
han

Iklim
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metode belajar kelompok. Sehingga pada siswa-siswa
yang masih kesulitan bersosialisasi dengan kelompoknya,
mereka cenderung pasif dan tidak mengkomunikasikan
materi yang masih kurang mereka pahami. Selanjutnya
karena dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk
membuat siswa aktif, waktu yang dibutuhkan guru untuk
menjelaskan materi pembelajaran dengan lebih rinci
menjadi kurang. Akibatnya siswa memiliki kemungkinan
untuk memahami konsep yang salah menjadi lebih tinggi.
Evaluasi guru mengenai penempatan jumlah porsi
kegiatan siswa aktif dan guru aktif harus seimbang untuk
siswa SD.
2. Profil Aktivitas Kecerdasan Majemuk

Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan
kecerdasan majemuk. Setiap pertemuan aktivitas
pembelajaran mengacu kepada aktivitas kecerdasan
majemuk. Profil aktivitas kecerdasan majemuk dari setiap
siswa diperoleh dari hasil observasi kemunculan aktivitas
kecerdasan majemuk. Berikut Gambar 2 profil
kemunculan aktivitas kecerdasan majemuk yang
dimunculkan oleh siswa selama proses pembelajaran
IPBA terintegrasi berlangsung.

Aktivitas kecerdasan majemuk naturalis dimunculkan
oleh semua siswa, artinya aktivitas kecerdasan majemuk
yang dirancang seluruhnya dipenuhi atau dimunculkan
oleh siswa. Hal ini dikarenakan tema ini sangat berkaitan
erat dengan lingkungan dan alam sekitar. Berbeda dengan
kecerdasan majemuk interpersonal, hanya 75% aktivitas
kecerdasan majemuk yang dirancang dapat dimunculkan
oleh siswa. Perolehannya lebih rendah dari kecerdasan
majemuk lainnya. Kemandirian dan kurangnya
kemampuan siswa untuk bersosialisasi dengan teman
kelompoknya yang membuat hasilnya lebih rendah dari
yang lainnya. Kemudian kecerdasan majemuk logis
matematis perolehannya cukup rendah, hal ini
dikarenakan materi ini cukup abstrak bagi siswa SD
sehingga memerlukan penalaran yang tinggi. Siswa kelas
VI sudah dapat berfikir secara abstrak, meskipun begitu
peranan guru dalam membimbing siswa untuk
memahami materi abstrak tersebut sangat penting. Hal ini
sangat dirasakan saat dilaksanakannya penelitian. Banyak
siswa yang masih kebingungan menalar permasalahan
yang diberikan pada kegiatan yang mengakomodasi
kecerdasan logis matematis. Setelah guru membimbing
siswa untuk dapat menalar permasalahan tersebut, siswa
menjadi lebih bersemangat untuk memecahkannya.
Setelah itu kecerdasan intrapersonal dan kinestetik
memiliki persentase yang sama. Aktivitas kecerdasan
kinestetik siswa belum dapat dimunculkan 100%
meskipun kecerdasan dominan mayoratas siswa adalah
kinestetik. Sehingga kecerdasan dominan siswa tidak
menentukan siswa dapat memunculkan kecerdasan
tersebut secara maksimal dibanding kecerdasan lain.
Karena kecerdasan kinestetik menuntut aktivitas fisik dan
keberanian siswa melakukan aktivitas tersebut, cara
pendekatan guru kepada setiap siswa sangat menentukan
kemunculan aktivitas kecerdasan selama kegiatan

pembelajaran. Selain kecerdasan kinestetik,
kecerdasan verbal linguistik juga tidak sesuai dengan
hasil tes kecerdasan dominan siswa. Pada tes yang telah
dilakukan diketahui bahwa kecerdasan verbal linguistik

siswa menjadi kecerdasan dominan yang dimiliki paling
sedikit oleh siswa. Namun kemunculan aktivitas
kecerdasan verbal linguistik siswa selama pembelajaran
masih lebih baik dibanding keempat kecerdasan yang
telah dibahas. Hal tersebut menunjukan bahwa cara yang
digunakan guru untuk mengakomodasi kecerdasan
majemuk siswa sangat penting untuk dapat
mengembangkan kemampuan siswa pada kecerdasan
tertentu. Penggunaan cara yang tepat yang disesuaikan
dengan kemampuan dan kenyamanan siswa dalam belajar
sangat penting, sehingga apabila kecerdasan yang bukan
dominan siswa bisa dimunculkan dengan baik, maka
kecerdasan dominan siswa akan dapat berkembang
dengan lebih baik lagi.

Gambar 2. Persentase Kemunculan Kecerdasan Majemuk

Apabila di tinjau dari kecerdasan majemuk yang
dikembangkan selama pembelajaran, menunjukkan
bahwa aktivitas kecerdasan interpersonal lebih rendah
perolehannya. Padahal berdasarkan hasil penelitian dari
Gutierrez (2006) bahwa kecerdasan interpersonal paling
menonjol dari kecerdasan yang lainnya. Berdasarkan
persentase kemunculan aktivitas kecerdasan majemuk
yang dimunculkan oleh setiap siswa di atas 70% untuk
seluruh kecerdasan majemuk, mengindikasikan bahwa
melalui pembelajaran IPBA terintegrasi ITB-KM dapat
mengakomodasi mengembangkan berbagai kecerdasan
majemuk.

Ucapan Terima Kasih
Penulis ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi dan
guru-guru Sekolah Dasar Tunas Unggul atas kerjasama
dan dukungannya, UPI melalui dana hibah penelitian
kependidikan dasaran Tahun Anggaran 2014 yang telah
membiayai penelitian ini.

PENUTUP
Simpulan
Pembelajaran IPBA Terintegrasi yang mengakomodasi
kecerdasan majemuk dapat meningkatkan pemahaman
konsep IPBA tematik kategori sedang, dapat menanamkan
karakter diri siswa (> 70%) semua aspek karakter dapat
dimunculkan, dan dapat mengakomodasi semua
kecerdasan majemuk (>80%) siswa, serta memberikan
respon positif dari siswa terhadap pembelajaran yang
dikembangkan. Hasil yang diperoleh melalui
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pembelajaran selain ditentukan oleh kecerdasan dominan
siswa, ditentukan juga oleh cara guru merancang kegiatan
untuk dapat mengaomodasi kecerdasan majemuk yang
dimiliki oleh siswa. Mengenal karakteristik siswa sangat
penting dilakukan dalam merancang kegiatan
pembelajaran. agar semua kegiatan yang dilaksanakan
dapat berjalan dengan baik dan hasil yang diperoleh
maksimum. Selain itu, dalam pelaksanaannya
keseimbangan antara keaktifan siswa dan guru dalam
pembelajaran juga sangat penting, agar siswa dapat
memahami konsep yang dipelajari secara benar.

Saran
Penerapan pembelajaran IPBA Terintegrasi yang
Mengakomodasi Kecerdasan Majemuk perlu diterapkan
di sekolah yang berbeda dengan karakteristik siswa yang
berbeda pula.
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Abstrak

Salah satu kemampuan hidup dalam pelaksanaan kurikulum 2013 adalah menumbuhkan sikap kreatif bagi
peserta didik. Pembelajaran untuk menumbuhkan kreativitas siswa sangat diperlukan dan hal ini dapat dilakukan
dengan menerapkan pendekatan saintifik yang mencakup salah satu komponen yaitu mencipta. Mencipta adalah
suatu kegiatan bagi peserta didik dimana hasil akhir adalah sebuah produk.  Produk yang dihasilkan dapat
dijadikan sebagai alat peraga di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran IPA yang dapat menumbuhkan
kreativitas siswa SMP dalam menciptakan suatu produk tersebut adalah pembelajaran dengan model proyek.
Pembelajaran proyek merupakan suatu model pembelajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam
belajar pengetahuan dan ketrampilan melalui proses penyelidikan, terstruktur dan kompleks, menyampaikan
pertanyaan-pertanyaan otentik dan merancang produk dengan baik dan merealisasikan rancangan tersebut.
Model pembelajaran proyek terdiri dari enam tahap yakni: (1) penentuan pertanyaan Mendasar; (2) mendesaian
perencanaan proyek; (3) menyusun jadwal; (4) memonitor siswa dan kemajuan proyek; (5) menguji hasil; (6)
mengevaluasi pengalaman.

Kata Kunci: Kemampuan Berpikir Kreatif IPA, Model Pembelajaran Proyek

Abstract

One of the ability to live in the implementation of the curriculum in 2013 is to develop a creative attitude to the
learners. Learning to foster the creativity of students is necessary and this can be done by applying a scientific
approach that includes one of the components is created. Creating is an activity for students where the end result
is a product. The resulting product can be used as props in the learning process. Learning science can foster
creativity junior high school students in creating a product that is learning with a model project. Project-Based
Learning is an instructional model that systematically engage students in learning knowledge and skills through
the process of investigation, structured and complex, conveying authentic questions and designing products with
the design and realization. Project learning model consist of six stages: (1) determination of the fundamental
questions; (2) design a plan for the project; (3) create a schedule; (4) monitor the students and the progress of
the project; (5) assess the outcome; (6) evaluate the experience.

Keywords: Creative Thinking Science Ability,  Project Based Learning

PENDAHULUAN
Menurut Lampiran Permendikbud No. 54 Tahun

2013 tentang SKL, bahwa Tujuan Pendidikan Nasional
yaitu mengembangkan potensi siswa menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung
jawab. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dalam sektor pendidikan tersebut, maka
pemerintah Indonesia merancang dan menerapkan
Kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 adalah
sebagai upaya dalam pendidikan untuk mempersiapkan
insan Indonesia agar memiliki kemampuan hidup yaitu
beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan dalam peradaban dunia

Salah satu kemampuan hidup dalam pelaksanaan
kurikulum 2013 adalah melatihkan sikap kreatif bagi
siswa. Sikap kreatif ini tertuang di dalam
Permendikbud no. 65 tahun 2013 yang menjelaskan
bahwa pembelajaran untuk melatih kreativitas siswa
sangat diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan betapa
pentingnya kreativitas, namun pembelajaran di sekolah
belum mendapatkan perhatian. Pembelajaran di sekolah
secara umum hanya menekankan pada pemahaman dan
penerapan konsep sehingga masih cenderung
menghambat pertumbuhan dan perkembangan
kreativitas bagi siswa.

Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif
siswa, diperlukan model pembelajaran yang
memperlihatkan penerapan konsep IPA dalam
kehidupan sehari-hari secara nyata. Model
pembelajaran yang digunakan harus memberikan
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kesempatan kepada siswa untuk aktif dan kreatif
memikirkan ide dan konsep IPA  dan hal ini dapat
dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik
yang mencakup salah satu komponen 5 M yaitu
mencipta. Mencipta adalah suatu kegiatan bagi siswa
dimana hasil akhir adalah sebuah produk.  Produk yang
dihasilkan dapat dijadikan sebagai alat peraga
sederhana di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran
yang dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam
menciptakan suatu produk tersebut adalah pembelajaran
dengan model proyek.

Model Pembelajaran Berbasis Proyek merupakan
model pembelajaran yang menekankan pelaksanaan
proyek dalam setiap awal pembelajarannya. Model ini
berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama
dari suatu disiplin, melibatkan siswa dalam kegiatan
pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya,
memberi peluang siswa bekerja secara otonom,
membangun belajar mereka sendiri, dan puncaknya
menghasilkan produk karya siswa bernilai dan realistik
(Baharudin et al 2009).

Menurut Bransfor dan Stein (1993) dalam
Warsono (2012) mendefinisikan bahwa pembelajaran
berbasis proyek sebagai pendekatan pengajaran yang
komprehensif yang melibatkan siswa dalam kegiatan
penyelidikan yang kooperatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa
pembelajaran proyek telah banyak digunakan oleh para
guru karena pembelajaran ini mengacu pada siswa yang
membuat rancangan, merencanakan dan melaksanakan
proyek dan hasilnya berupa produk atau jasa yang akan
dipamerkan pada publik (Patton, 2012: 13).
Pembelajaran berbasis proyek dapat menstimulasi
motivasi, proses, dan meningkatkan prestasi belajar
siswa dengan menggunakan masalah-masalah yang
berkaitan dengan kondisi yang sebenarnya (Rais, 2009:
2). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
peserta didik yang mengikuti pembelajaran berbasis
proyek memiliki hubungan yang sangat erat antara
pembelajaran di sekolah yang menggunakan
pembelajaran berbasis proyek dengan kehidupan nyata
(Gülbahar dan Tinmaz, 2006: 319). Disebutkan pula
bahwa pembelajaran berbasis proyek menawarkan cara
kreatif dan efektif untuk memenuhi standar kurikulum
(Sema, Ümit dan Erdoğan, 2009: 81-105).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam makalah ini sebagai berikut: (1)
apa pengertian berpikir kreatif? (2) apa kemampuan
berpikir kreatif IPA itu? Dan (3) bagaimana
menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif IPA kepada
siswa SMP? Untuk menjawab permasalahan di atas
pada bagian berikut ini penulis akan menguraikan
beberapa hal antara lain: (a) pengertian berpikir kreatif;
(b) kemampuan berpikir kreatif IPA; (c) menumbuhkan
kreativitas siswa melalui pembelajaran proyek

PEMBAHASAN
Pengertian Berpikir Kreatif

Beberapa ahli mendefinisikan berpikir kreatif
antara lain: J.C Coleman dalam Malahayati (2007: 72)
mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah cara berpikir
yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep,
pengertian,penemuan dan karya seni.

(Munandar, 1992:51) mengatakan bahwa berpikir
kreatif (juga disebut berpikir divergen) ialah semakin
banyak jawaban yang diberikan terhadap suatu masalah
makin kreatif seseorang. Untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kreatif, dapat dilakukan dengan
pemberian tugas yang menuntut siswa untuk
memikirkan bermacam-macam kemungkinan jawaban
dan bermacam-macam gagasan dalam menyelesaikan
masalah.

Sedangkan menurut (Khaeruddin 2005) berpikir
kreatif adalah kemampuan untuk melihat dan
memikirkan hal-hal yang luar biasa, yang tidak biasa,
memadukan informasi yang nampaknya seperti tidak
berhubungan dan mencetuskan solusi-solusi atau ide-
ide baru, yang menunjukkan kelancaran, kelenturan,
dan orisinalitas dalam berpikir.

Menurut Coleman dan Hammen dalam Malahayati
(2007: 75-76) bahwa ada tiga faktor yang secara umum
mampu membantu untuk dapat berpikir kreatif antara
lain kemampuan kognitif yaitu mengembangkan
intelektual yang ada dengan banyak membaca; bersikap
terbuka dengan memperluas minat dan wawasan;
kemandirian dalam berpikir, tidak terikat pada otoritas
dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri.

Dari beberapa pendapat diatas dapat dikatakan
bahwa berpikir kreatif adalah aktivitas mental yang
terkait dengan kepekaan terhadap masalah,
mempertimbangkan informasi baru dan ide-ide yang
tidak biasanya dengan suatu pikiran terbuka, serta dapat
membuat hubungan-hubungan dalam menyelesaikan
masalah tersebut.

Kemampuan kreatif secara umum dipahami
sebagai kreativitas. Seringkali, individu yang dianggap
kreatif adalah pemikir sintesis yang benar-benar baik
yang membangun koneksi antara berbagai hal yang
tidak disadari oleh orang-orang lain secara spontan.
Ciri-Ciri Berpikir Kreatif

Ciri-ciri kepribadian kreatif biasanya anak selalu
ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai
kegemaran dan aktivitas yang kreatif. Anak dan remaja
kreatif biasanya cukup mandiri dan memiliki rasa
percaya diri. Mereka lebih berani mengambil resiko
(tetapi dengan perhitungan) daripada anak-anak pada
umumnya. Munandar (1999: 36-37), bahwa ciri-ciri
pribadi yang kreatif antara lain: imajinatif, mempunyai
prakarsa, mempunyai minat luas, mandiri dalam
berpikir, penuh energi, percaya diri, bersedia
mengambil resiko, berani dalam pendirian dan
keyakinan. Bila dibandingkan dengan peringkat ciri-ciri
siswa yang paling diinginkan oleh guru sekolah dasar
dan sekolah menengah yakni: (1) penuh energi, (2)
mempunyai prakarsa, (3) percaya diri, (4) sopan, (5)
rajin, (6) melaksanakan pekerjaan pada waktunya, (7)
sehat, (8) berani dalam berpendapat, (9) mempunyai
ingatan baik, (10) ulet. Dari ciri-ciri ini tidak tampak
banyak kesamaan antara ciri-ciri pribadi yang kreatif
menurut pakar psikologi dengan ciri-ciri yang
diinginkan oleh guru pada siswa.

Agar kreativitas anak dapat terwujud dibutuhkan
adanya dorongan dalam diri individu (motivasi
intrinsik) maupun dorongan dari lingkungan (motivasi
ekstrinsik). Bagaimana meningkatkan kreativitas yang
masih terpendam dalam diri siswa? Selanjutnya
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Munandar dalam (Mulyana & Sabandar, 2005)
mengatakan bahwa ciri-ciri kemampuan yang berpikir
kreatif yang berhubungan dengan kognitif dapat dilihat
dari kemampuan berpikir lancar, ketrampilan berpikir
luwes, ketrampilan berpikir orisinal, dan ketrampilan
elaborasi. Berdasarkan dari beberapa ciri berpikir
kreatif di atas, pada tulisan ini penulis hanya
menguraikan empat ciri, yaitu:
1. Ciri-ciri ketrampilan kelancaran (fluency):

a. Mencetuskan banyak gagasan dalam pemecahan
masalah

b. Memberikan banyak jawaban dalam menjawab
suatu pertanyaa

c. Memberikan banyak cara atau saran untuk
melakukan berbagai hal

d. Bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak
daripada anak-anak lain

1. Ciri-ciri ketrampilan berpikir luwes
(fleksibility):
a. Menghasilkan gagasan penyelesaian

masalah atau jawaban suatu pertanyaan
bervariasi

b. Dapat melihat suatu masalah dari sudut
pandang yang berbeda-beda

c. Menyajikan suatu konsep dengan cara yang
berbeda-beda

2. Ciri-ciri ketrampilan Orisinal (keaslian):
a. Memberikan gagasan yang baru dalam

menyelesaikan masalah atau jawaban lain
dari yang sudah biasa dalam menjawab
suatu pertanyaan

b. Membuat kombinasi-kombinasi yang tidak
lazim dari bagian-bagian atau unsur-unsur

3. Ciri-ciri ketrampilan memperinci
(elaboration):
a. Mengembangkan atau memperkaya

gagasan orang lain
b. Menambahkan atau memerinci suatu

gagasan sehingga meningkatkan kualitas
gagasan tersebut.

Kemampuan Berpikir Kreatif IPA SMP
Tindakan untuk menumbuhkan kemampuan

berpikir kreatif siswa yakni dengan menggunakan
model yang menggiring siswa agar mampu untuk
berpikir kreatif. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses, salah satu model
pembelajaran yang dilaksanakan dalam implementasi
kurikulum 2013 adalah model pembelajaran proyek.
Dengan proyek sehingga siswa mampu dan terampil
untuk berpikir kreatif. Hal ini diperkuat dari pernyataan
Roessingh (2012) bahwa tugas proyek sangat penting
dalam mendukung proses belajar dan memberikan
penekanan pada aspek proses dan produk sains,
sehingga meningkatkan kemampuan berpikir
matematis, objektif dan kreatif.

Kemampuan berpikir kreatif yang meliputi
komponen-komponen: kelancaran (fluency), keluwesan
(flexibilitas), keaslian (orisinal) dan elaboration
(memerinci) dijadikan penilaian dalam kreativitas IPA
dan digunakan peneliti untuk mengidentifikasi
individu-individu yang kreatif.
Pada bagian berikut diberikan sebuah contoh soal IPA
untuk berpikir kreatif sebagai berikut:

Dari soal di atas dapat dikembangkan beberapa hal
yang terkait berpikir kreatif siswa seperti komponen
flexibility dimana siswa diminta untuk membuat suatu
keputusan didasarkan pada ide individu dan
mempunyai kemampuan untuk menggunakan berbagai
macam pendekatan yaitu  menyusun kalimat,
penggunaan rumus dan penggambaran grafik dalam
mengatasi soal tersebut. Semakin bervariasi dalam
menggunakan pendekatan untuk menyelesaikan soal
tersebut, maka semakin kreatif seorang siswa.

Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa
Melalui Model Pembelajaran Berbasis Proyek

Untuk sistem penilaian pembelajaran proyek,
setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan yaitu
(1) kemampuan pengelolaan, kemampuan siswa dalam
memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu
pengumpulan data dan penulisan laporan (2) relevansi,
kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan
mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman
dan ketrampilan dalam pembelajaran (3) keaslian,
proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil
karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru
berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek siswa.
(Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, 2013).

Rancangan tahapan atau sintaks pembelajaran
proyek yang dikembangkan oleh The George Lucas
Educational Foundation(2005) dalam (Buku Guru K13)
yaitu:

1) Start With the Essential Question ( Ajukan
pertanyaan )

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan,
yaitu pertanyaan yang dapat memberi penugasan
siswa dalam melakukan suatu aktivitas. Pertanyaan
disusun dengan mengambil topik yang sesuai
dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan
sebuah investigasi mendalam. Guru berusaha agar
topik yang diangkat relevan untuk siswa.
2) Design a Plan for the Project (Rancang

rencana proyek)
Secara kolaboratif, guru dan siswa

merencanakan aturan pemilihan kegiatan yang dapat
mendukung dalam menjawab pertanyaan penting,
dengan cara mengintegrasikan berbagai materi yang
mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang
dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek.
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara
guru dan siswa. Dengan demikian siswa diharapkan
akan merasa memiliki atas proyek tersebut.
Perencanaan berisi tentang aturan, pemilihan
kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab
pertanyaan penting, dengan cara mengintegrasikan
berbagai materi yang mungkin, serta mengetahui
alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu
penyelesaian proyek. Untuk tahap ini, sudah
memberikan kontribusi pada kemampuan berpikir
kreatif siswa, khususnya pada keluwesan (flexibility)
dan kelancaran (fluency)
3) Create a Schedule (Susun jadwal)

Buatlah 3 contoh cerita proyek peristiwa
seseorang yang menempuh jarak 100 meter
namun perpindahannya 20 meter !
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Guru dan siswa secara kolaboratif
menyusun jadwal kegiatan dalam menyelesaikan
proyek.
4) Monitor the Student and the Progress of the

Project (memantau siswa dan kemajuan
proyek)

Guru bertanggung jawab untuk memantau
kegiatan siswa selama menyelesaikan proyek.
Pemantauan dilakukan dengan cara memfasilitasi
siswa pada setiap proses. Agar mempermudah
proses pemantauan, dibuat sebuah rubrik yang dapat
merekam keseluruhan kegiatan yang penting.
5) Assess the Outcome (Penilaian hasil)

Penilaian dilakukan untuk membantu
guru dalam mengukur ketercapaian standar
kompetensi, berperan dalam mengevaluasi
kemajuan siswa, memberi umpan balik tentang
tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa,
membantu guru dalam menyusun strategi
pembelajaran berikutnya.
6) Evaluation the Experience (Evaluasi

pengalaman)
Pada akhir proses pembelajaran, guru dan

siswa melakukan refleksi terhadap kegiatan dan
hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi
dilakukan baik secara individu maupun kelompok.
Pada tahap ini siswa diminta untuk mengungkapkan
perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan
proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi
dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses
pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan
suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan
yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran.
Dalam tahap ini kemampuan berpikir kreatif siswa
sangat diperlukan yaitu kebaruan (orisinality),
keluwesan (flexibility), dan keterperincian
(elaboration) karena siswa dapat memberikan
variasi-variasi dalam pengukuran sehingga hasilnya
dapat berbeda dengan kelompok lain.

Dengan tahap-tahap pembelajaran proyek
yang tersebut diatas, maka siswa diharapkan dapat
memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui
proses penyelidikan yang panjang, terstruktur dan
kompleks, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan
otentik dan merancang produk dengan baik dan
merealisasikan rancangan tersebut sehingga
memberikan dorongan bagi siswa untuk berpikir
kreatif dalam menciptakan produk dari proyek
sederhana. Menurut (Larmer, John dan
Mergendoller,John R: 2010:34-37) disebutkan
bahwa langkah yang dikerjakan guru dalam
karakteristik pembelajaran proyek yang berpusat
pada siswa yaitu:
1. Guru harus dapat meningkatkan rasa ingin tahu

siswa, dapat dilakukan dengan memberikan
gambaran pentingnya proyek yang akan
dipelajari dan dikerjakan.

2. Guru sebagai moderator yang mengarahkan
pertanyaan-pertanyaan siswa sehingga siswa
mendapat gambaran tentang manfaat dari
pengerjaan proyek

3. Guru menjadikan siswa untuk menyelesaikan
tugas tersebut atas pilihan mereka sendiri dan
sesuai dengan kemampuan mereka.

4. Guru melatihkan ketrampilan berpikir kreatif,
dimana siswa berinteraksi dengan teman
kelompoknya untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapinya.

5. Guru memperkuat kemampuan siswa untuk
melakukan penelitian.

6. Guru membimbing siswa untuk menghasilkan
produk berdasarkan dari proses umpan balik dari
siswa.

7. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk menampilkan karya mereka berupa
produk sederhana hasil berpikir kreatif siswa.
Dari uraian di atas, maka pembelajaran proyek
adalah metode pengajaran sistematis yang
melibatkan para siswa dalam belajar
pengetahuan dan ketrampilan melalui proses
penyelidikan yang panjang, terstruktur dan
kompleks, menyampaikan pertanyaan-
pertanyaan otentik, merancang produk berpikir
kreatif dengan baik dan merealisasikan
rancangan produk tersebut sebagai alat peraga
sederhana IPA.

PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa
kesimpulan antara lain:
1. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPA

dengan menggunakan model pembelajaran proyek
hendaknya guru bertindak sebagai moderator dalam
proses pembelajaran, sehingga siswa dapat
menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dalam
memahami konsep IPA.

2. Dengan pembelajaran proyek menjadikan siswa
mampu dan terampil untuk berpikir kreatif. Proyek
sangat penting dalam mendukung proses belajar dan
memberikan penekanan pada aspek proses dan
produk sains, sehingga menumbuhkan kemampuan
berpikir kreatif.
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PERAN MULTI-FRAME ILLUSTRATION SEBAGAI
STRATEGI PEMBELAJARAN KONSEP-KONSEP KIMIA
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Abstrak

Banyak siswa yang tidak tertarik belajar kimia dan mempunyai persepsi bahwa kimia itu sulit. Hal ini
juga didukung oleh karakteristik ilmu kimia yang mengharuskan siswa terampil berpindah domain
dari domain submikroskopik ke domain makroskopik dan simbolik. Multi-frame illustration adalah
sebuah alat untuk membantu merepresentasikan fenomena kimia pada tingkat submikroskopik. Multi-
frame illustration adalah sebuah gambar statis berseri di mana masing-masing gambar
mendeskripsikan sebuah proses kimia pada tingkat submikroskopik. Tulisan berikut ini akan
menggambarkan peran multi-frame illustration sebagai alat yang potensial untuk membantu siswa
memahami konsep-konsep kimia dan  asesmen.

Kata kunci: multi-frame illustration, strategi  pembelajaran, asesmen

Abstract

Many students are not interested in studying chemistry. They have  the perception that chemistry is
difficult. It is also supported by the characteristics of the chemical sciences that students require skill
to move from submicroscopic to macroscopic and symbolic domain. Multi-frame illustration is a tool
to help represent chemical phenomena at the submicroscopic level. A multi-frame illustration is a
series of chronological ordered static pictures each of which portrays a change in a chemical process
at a submicroscopic level. The following article will describe the multi-frame illustration as a
potential tool to help students understand the concepts of chemistry and assessment.

Key word: multi-frame illustration, learning strategy, assessment

PENDAHULUAN
Perubahan dunia tidak dapat dielakkan lagi.

Kualifikasi dan keterampilan manusia Indonesia sangat
dibutuhkan untuk menghadapi perubahan tersebut.
Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan dapat
menjadi jawaban untuk meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia menghadapi perubahan dunia.
Adapun orientasi pengembangan kurikulum 2013 adalah
tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap,
keterampilan, dan pengetahuan, disamping cara
pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan.
Perubahan yang paling mendasar adalah nantinya
pendidikan akan berbasis sains dan tidak berbasis
hafalan lagi. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi
pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu
menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah

(scientific approach) dalam pembelajaran sebagaimana
dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar,
mencoba, dan membentuk jejaring.

Kimia termasuk salah satu pelajaran sains
yang dibentuk atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah,
dan sikap ilmiah. Pelajaran kimia merupakan  salah satu
mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam
upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Kesejahteraan suatu bangsa banyak sekali bergantung
pada kemampuan bangsa dalam bidang kimia. Hal ini
disebabkan karena kimia merupakan salah satu dasar
teknologi, sedangkan teknologi sering disebut sebagai
tulang punggung pembangunan suatu bangsa.

Prasyarat yang perlu dipenuhi oleh suatu
pembelajaran kimia agar pembelajaran kimia itu
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menarik, mudah dicerna, serta bermanfaat bagi siswa
adalah guru mampu mengembangkan pemahaman
peserta didik yang kuat terhadap pengetahuan dasar
kimia. Namun persoalan yang dihadapi adalah pelajaran
kimia sulit dipelajari karena: a) karakter pengetahuannya
yang “abstrak” (karena membicarakan entitas yang
mikroskopis, seperti atom, molekul, ikatan, dan
struktur), b) berbicara dengan simbol-simbol (persamaan
reaksi, notasi, dan formula), dan c) senantiasa meminta
peserta didik untuk melakukan perpindahan domain
berpikir dari pengamatan terhadap fenomena
makroskopis tersebut dengan teori-teori yang abstrak
(hubungan mikroskopis) dan merepresentasikan
fenomena itu secara simbolik (Firman dkk, 2007).

Di dalam ilmu Kimia, siswa diharapkan untuk
memahami fenomena alam yang tidak dapat mereka
amati secara langsung. Siswa juga diharapkan dapat
menggunakan domain submikroskopik dan domain
simbolik untuk menerangkan kejadian makroskopik.
Namun demikian beberapa penelitian menyebutkan
bahwa siswa banyak mengalami kesulitan dalam
memahami domain submikroskopik dan domain
simbolik dan menghubungkannya dengan domain
makroskopik (Nicoll, 2003). Kesulitan ini membawa
dampak pada apersepsi dan model mental yang dimiliki
siswa menjadi tidak lengkap.

Penilaian merupakan komponen yang sangat
penting dalam penyeleggaraan pendidikan. Menurut
Mardapi (2004), penilaian dan pembelajaran adalah dua
kegiatan yang saling mendukung. Upaya meningkatkan
kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui upaya
perbaikan sistem penilaian. Sistem penilaian yang baik
akan menghasilkan kualitas belajar yang baik. Kualitas
pembelajaran ini dapat dilihat dari hasil penilaiannya.
Selanjutnya sistem penilaian yang baik akan mendorong
pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik
dalam memotivasi peserta didik untuk belajar yang lebih
baik (Pantar,  2009). Selain itu penilaian mempunyai
kekuatan untuk mengarahkan apa yang diajarkan dan
bagaimana mengajarkannya di sekolah (Kato, 2009).
Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas
pendidikan diperlukan perbaikan sistem penilaian yang
diterapkan.

Multi-frame illustration adalah  ilustrasi yang
dibuat sebagai frame yang berseri dimana setiap frame
menggambarkan hubungan antara entitas
submikroskopik dan atau antara entitas makroskopik dan
submikroskopik yang terjadi pada suatu fenomena kimia
(Kabapinar, 2009). Multi-frame illustration didesain
untuk menggambarkan satu perubahan dalam satu
waktu, dengan kata lain, setiap frame menggambarkan
hanya satu tindakan kunci. Pada beberapa kesempatan,
perhatian siswa diorganisasikan dengan cara menarik
perhatian atau teknik memfokuskan seperti zooming
(memperbesar).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ilustrasi
molekular adalah alat yang efektif dalam membangun
model mental siswa (Schank & Kozma, 2002),
membantu siswa dalam menerjemahkan suatu
representasi (Dori & Barak, 2001),  meningkatkan
kemampuan siswa untuk membuat prediksi dan
memperoleh penjelasan yang akurat tentang suatu
fenomena kimia (Ardac & Akaygun, 2004), mendukung
pembelajaran (Mayer, 1997), meningkatkan pemahaman
konsep-konsep kimia (Yang, Andre & Greenbowe,
2003).

Selain sebagai aktivitas dalam pembelajaran,
multi-frame illustration dapat digunakan sebagai
asesmen. Multi-frame illustration dapat digunakan untuk
menilai pemahaman siswa, mengetahui model mental
siswa, dan mengetahui adanya miskonsepsi.

Pembelajaran dan penilaian merupakan hal yang
tak terpisahkan. Penilaian yang dilakukan dengan baik
dan benar dapat meningkatkan mutu dan hasil belajar,
dikarenakan kegiatan asesmen dapat membantu guru
untuk memperbaiki cara mengajar dan membantu siswa
dalam meningkatkan cara belajarnya. Berdasarkan latar
belakang di atas maka penelitian ini mencoba
menggambarkan peran multi-frame illustration sebagai
strategi pembelajaran konsep-konsep kimia dan
asesmen.

METODE
Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang
bertujuan untuk menggambarkan peran multi-frame
illustration sebagai strategi pembelajaran konsep-konsep
kimia dan asesmen.
Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas
XII SMKN 1 Kediri 2013/2014 yang terdiri atas 20
kelas. Sampel pada penelitian ini diambil secara cluster
random sampling dua tahap. Langkah-langkah
penentuan sampel adalah dipilih secara random 3
jurusan dari 8 jurusan yang terdapat di SMKN 1 Kediri,
yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL), Teknik
Komputer dan Jaringan (TKJ), Teknik Kendaraan
Ringan (TKR), Teknik Pemesinan (TPM), Audio Video
(AV), Batu Beton (BBt), Kayu (KKy), dan Gambar
Bangunan (GB), kemudian dipilih masing-masing 2
kelas secara random dari 3 jurusan tersebut.
Prosedur Penelitian
Prosedur pelaksanaan penelitian deskriptif ini adalah
sebagai berikut:
a. Menyebarkan kuesioner
b. Mengembangkan instrumen penelitian
c. Menguji instrumen
d. Menyebarkan angket respon siswa
e. Melakukan analisis data
f. Membuat laporan
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Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan adalah:

a. Kuesioner
b. Tes tertulis dengan menggunakan multi-frame

illustration dengan teknik mengurutkan setiap
frame menjadi sebuah urutan yang benar yang
menggambarkan suatu fenomena kimia. Siswa
diminta memberi penjelasan mengenai urutan
frame yang telah mereka buat.

c. Angket respon siswa terhadap peran multi-frame
illustration sebagai strategi pembelajaran konsep-
konsep kimia dan asesmen dengan memberikan
tanda √ pada kolom yang telah disediakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  kuesioner  yang diberikan kepada siswa

tentang fenomena pelarutan gula (dalam bentuk narasi)
disajikan dalam diagram berikut:

Gambar 1. Persentase jawaban kuesioner siswa
tentang fenomena pelarutan gula (dalam bentuk
narasi)

Pilihan jawaban siswa tentang fenomena pelarutan
gula

1 2 3
Kristal gula
larut terus
menerus
dalam air

Kristal gula
terbagi
menjadi
partikel-
partikel kecil,

Kristal  gula
tersusun atas
partikel-partikel
kecil gula. Di
dalam air,

kemudian
partikel
partikel gula
bercampur
dengan air.

kristal gula
menyebar,
kemudian
partikel gula
dan partikel air
bercampur
secara merata.

Berdasarkan diagram di atas, nampak bahwa 39%
siswa memilih jawaban nomer 2 (jawaban yang kurang
tepat). Hal ini menandakan bahwa banyak siswa
berpikiran bahwa partikel-partikel gula tercipta ketika
kristal gula dilarutkan. Helga Pfundt (2008) dalam
penelitiannya menemukan hal yang sama pada siswa
kelas 7-9. Banyak siswa berpendapat bahwa partikel-
partikel dapat tercipta setelah pelarutan dan sedikit saja
siswa yang berpikiran bahwa sebenarnya partikel-
partikel tersebut tetap ada (eksis). Ini artinya model
mental siswa terhadap konsep partikel adalah non-
performed particles, yaitu suatu saat partikel-partikel
muncul dan di saat lain partikel-partikel tersebut bisa
hilang.

Model mental merefleksikan struktur fenomena
(situasi, tugas, konsep atau masalah) yang dihadapi
seorang individu. Jika kita memahami suatu fenomena,
baik benar maupun tidak benar, maka akan
menghasilkan suatu model mental yang benar maupun
tidak benar pula. Dengan kata lain, individu dapat
menyimpan model mental, baik benar maupun tidak
benar dan akan tertahan dalam memori. Model mental
yang tidak akurat atau tidak benar akan memberikan
retensi yang tidak benar pula.

Jadi model mental adalah struktur kognitif yang
didasarkan pemahaman, pengetahuan awal, ide yang
ada, dan pengalaman masa lalu yang mereka gunakan
untuk menginterpretasikan dan menerangkan  suatu
kejadian. Williamson (1999) mengatakan bahwa model
mental adalah “lunak” dan membutuhkan beberapa
akomodasi oleh pelajar, walaupun hal ini tidak mudah
untuk dilakukan, khususnya yang telah memiliki
pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu. Artinya
model mental seseorang dapat berubah melalui
pengalaman-pengalaman baru.

Model mental mempunyai sebuah fungsi memori.
Model mental dapat bersifat sementara maupun
permanen tergantung memori kerja dan memori jangka
panjang mereka (Henderson & Tallman, 2006).
Bagaimana seorang individu menghubungkan bagian-
bagian model mental adalah tergantung kepada jaringan
pemahaman terkait yang mereka gunakan ketika model
mental diciptakan dan disimpan. Betapapun baiknya
seorang individu mengakses dan memperoleh kembali
model mental yang mereka butuhkan akan tergantung
kepada efikasi proses penyimpanan dan relevansi
hubungan  informasi yang mereka peroleh. Model
mental dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk
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meta-ability dan kemampuan menggunakan memori
kerja mereka dengan efektif.

Sebanyak 27 % siswa mempunyai model mental
yang tepat terhadap fenomena pelarutan gula dalam air,
sedangkan sisanya (73% = 39% + 34%)  mempuyai
model mental yang kurang tepat. Hal ini disebabkan
tidak semua siswa cukup terampil berpindah domain,
dari domain submikroskopik, makroskopik, dan
simbolik. Alex Johnstone pada tahun 1984 adalah yang
pertama memperkenalkan konsep berpikir multilevel,
yang dikenal dengan nama segitiga kimia (Jhonstone,
1991). Segitiga kimia menerangkan bagaimana konsep-
konsep kimia berinteraksi antara satu level dan level
yang lain di dalam pikiran siswa. Beberapa siswa tidak
merasa nyaman berada dalam domain submikroskopik
dan simbolik, sehingga siswa harus berjuang dengan
keras untuk memahami beberapa konsep kimia.

Kuesioner yang sama tentang fenomena pelarutan
gula kemudian ditampilkan dalam bentuk ilustrasi. Hasil
yang diperoleh disajikan dalam diagram berikut:

Gambar 2. Persentase jawaban kuesioner siswa
tentang fenomena pelarutan gula (dalam bentuk
ilustrasi)

Tabel 2. Pilihan jawaban siswa tentang fenomena
pelarutan gula

1 2 3

Berdasarkan diagram di atas, nampak bahwa 25%
siswa memilih jawaban nomer 1 (jawaban yang kurang
tepat), 16% siswa memilih jawaban nomer 2 (jawaban
yang kurang tepat), dan 59% siswa memilih jawaban
nomer 3 (jawaban yang tepat).  Nampak bahwa siswa
yang memilih jawaban tepat (nomer 3) mengalami
kenaikan 54,24%. Hal ini menunjukkan bahwa ilustrasi
membantu mereka memahami suatu fenomena kimia.
Seperti yang dikemukakan oleh Levin pada tahun 1981,
bahwa ilustrasi mempunyai 5 fungsi kognitif, yaitu: 1)
fungsi dekorasi: ilustrasi membuat isi buku menjadi
menarik, 2). fungsi representasi: ilustrasi membantu
pembaca memvisualisasikan suatu peristiwa atau
kejadian, 3). fungsi transformasi: ilustrasi membantu
pembaca mengingat kata kunci dalam sebuah teks, 4).
fungsi organisasi: ilustrasi membantu pembaca
mengorganisasikan informasi menjadi suatu struktur
yang koheren, dan 5). fungsi interpretasi: ilustrasi
membantu siswa memahami sebuah teks.

Poin terbesar yang muncul pada temuan ini adalah
pembelajaran pada tingkat submikroskopik
mengharuskan siswa untuk berpikir mengenai apa yang
sebenarnya terjadi dalam suatu fenomena kimia.  Hal ini
memberikan kesempatan kepada siswa unuk
mempelajari partikel submikroskopik. Dengan cara ini
pula guru dapat memonitor cara siswa berpikir sebagai
kemajuan suatu pembelajaran, dimana  siswa diajak
untuk mengamati, menalar, dan menarik kesimpulan.

Pemahaman siswa terhadap suatu materi erat
kaitannya dengan kemampuan memproses informasi dan
kapasitas memori kerja setiap peserta didik. Faktanya,
kapasitas memori kerja adalah terbatas. Jika siswa
mencoba untuk memanipulasi informasi yang terlalu
banyak dalam satu waktu, maka pembelajaran akan
beresiko gagal, dikarenakan otak sudah overload. Tanpa
pengulangan yang berkelanjutan, informasi yang masuk
dalam memori kerja hanya akan bertahan selama 20
detik. Memori kerja yang overload dapat dikurangi
dengan penggunaan visual dinamis, seperti animasi dan
simulasi (Kozma & Russel, 1997). Khusus dalam
pelajaran Kimia yang membutuhkan visualiasasi pada
tingkat molekular, penggunaan multi-frame illustration
adalah salah satu jawabannya.

Multi-frame illustration adalah bentuk visual dari
proses saintifik, dimana masing-masing frame
menggambarkan sebuah peristiwa. Apabila setiap frame
disusun dengan benar, maka akan membentuk suatu
kronologis peristiwa. Dengan demikian penggunaan
multi-frame illustration memberikan kontribusi dalam
pembelajaran, yaitu: 1). menarik perhatian siswa dan
meningkatkan motivasi,  2). menggambarkan perubahan
yang terjadi dalam proses saintifik dan menampilkan
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karakter-karakter utama dalam perubahan tersebut, 3).
membantu siswa untuk memahami hubungan kausal
dalam proses saintifik, 4). menggambarkan proses kimia
pada tingkat partikel, 5). memfasilitasi siswa dalam
pembentukan konsep-konsep kimia dan hubungannya
pada tingkat partikel.

Hasil uji instrumen, berupa tes tertulis multi-frame
illustration dengan topik pelarutan gula dalam air
disajikan dalam tabel berikut:

Gambar 3. Persentase skor tes multi-frame
illustration tentang fenomena pelarutan gula

Tabel 3. Rubrik tes multi-frame illustration tentang
fenomena pelarutan gula

1 2 3 4
Urutan
frame
tepat,
penjelas
an tiap
frame
tepat,
kesim
pulan
tepat

Urutan
frame
tepat,
penjelas
an tiap
frame
tidak
tepat,
kesim
pulan
tidak
tepat

Urutan
frame
tidak
tepat,
penjelasa
n tiap
frame
tepat,
kesimpul
an tidak
tepat

Urutan
frame
tidak
tepat,
penjela
san
tiap
frame
tidak
tepat,
kesimp
ulan
tidak
tepat

Pada tes ini guru menyajikan 4 buah frame yang
menggambarkan fenomena pelarutan gula, kemudian
siswa diminta mengurutkan dan menjelaskan setiap
frame tersebut sehingga dapat menggambarkan
fenomena pelarutan gula yang benar.

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa 68%
siswa mampu mengurutkan dan menjelaskan tiap frame
dengan tepat, serta membuat kesimpulan dengan tepat.
Ini berarti multi-frame illustration membantu siswa
memahami fenomena kimia pada tingkat
submikroskopik. Hal ini juga didukung hasil angket

respon siswa, dimana 79% siswa  mengatakan bahwa
multi-frame illustration membantu siswa dalam
memahami suatu fenomena kimia, 73% siswa
mengatakan bahwa multi-frame illustration mampu
memperbaiki konsep yang kurang tepat yang selama ini
dimiliki siswa terhadap suatu fenomena kimia.

Banyak fenomena kimia yang terjadi pada tingkat
submikroskopik dan tidak dapat diakses oleh siswa
dengan observasi langsung. Dengan demikian, bagi
siswa fenomena kimia seperti sesuatu yang tak terlihat
dan tak tersentuh. Untuk mengatasi hal ini perlu kiranya
visualisasi pada tingkat molekular. Beberapa penelitian
menunjukkan bahwa visualisasi molekular efektif dalam
mengkonstruksi model mental siswa (Schank &
Komma, 2002), membantu siswa menerjemahkan
beberapa representasi (Krajcik & Soloway, 2001),
meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat
prediksi dan memberikan penjelasan konsep yang akurat
(Ardac & Akaygun, 2004), mendukung pembelajaran
(Mayer, 1997).

Sebanyak 26% siswa mampu mengurutkan tiap
frame dengan tepat, namun tidak dapat memberikan
penjelasan tiap frame dengan tepat sehingga kesimpulan
yang diperoleh menjadi tidak tepat; 2,4%  siswa tidak
dapat mengurutkan frame dengan tepat namun dapat
menjelaskan tiap frame dengan tepat dan memberikan
kesimpulan yang tidak tepat,  serta 4,7% siswa tidak
dapat mengurutkan frame, tidak dapat menjelaskan tiap
frame, dan tidak dapat menyimpulkan dengan tepat.
Dengan kata lain 32,5% siswa mempunyai model mental
yang kurang tepat,  artinya multi-frame illustration dapat
digunakan sebagai asesmen diagnostik. Multi-frame
illustration dapat mendeteksi adanya kesalahan konsep
atau model mental yang tidak tepat sehingga dapat
ditangani dengan segera. Young, Andrew & Greenbowe
(2003)  mengatakan bahwa penggunaan multi-frame
illustration dapat mengatasi adanya miskonsepsi,
Kabapinar (2009) mengatakan bahwa multi-frame
illustration dapat digunakan sebagai asesmen diagnostik.
Berdasarkan hasil angket respon, 60% siswa berminat
untuk mengikuti tes dengan multi-frame illustration.

Asesmen diagnostik dimaksudkan untuk
menemukan bahan-bahan pelajaran tertentu yang masih
menyulitkan siswa. Informasi tentang kelemahan siswa
dalam hal tersebut merupakan masukan yang berharga
untuk menentukan kebijaksanaan pengajaran
selanjutnya. Dengan demikian pembelajaran dan
penilaian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.

PENUTUP
Multi-frame illustration dapat digunakan

sebagai strategi untuk memahami konsep-konsep kimia
dan sebagai asesmen. Kedua hal tersebut dapat berjalan
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beriringan dalam membangun sebuah kelas sains yang
konstruktivis.

Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk
mengetahui pengaruh multi-frame illustration terhadap
pemahaman konsep siswa dan implementasi multi-frame
illustration sebagai asesmen formatif atau sumatif.
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PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI
TERBIMBING TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA
KELAS VII B SMP NEGERI 1 NGORO MOJOKERTO
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Program Studi Sains PPS Unesa
Email: khusnulmudawamah@gmail.com

Abstrak,
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri
terbimbing terhadap hasil belajar siswa kelas VII B SMPN 1 Ngoro Mojokerto materi perubahan
benda-benda di sekitar kita. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2
siklus. Siklus 1 terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan revisi. Hasil dari refleksi
dianalisis  dan selanjutnya diadakan revisi sebagai tindaklanjut untuk diadakan penyempurnaan pada
siklus 2. Berdasarkan hasil penelitian,  penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing
berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya  kenaikan secara
signifikan hasil belajar siswa baik kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan, untuk kompetensi
pengetahuan, kenaikan nilai rata-rata tes tulis sebesar 11,63 %, sedangkan untuk ketuntasan secara
klasikal 11%, kompetensi sikap siswa baik pada siklus 1 dan siklus 2 baik, dan kompetensi
keterampilan siswa juga meningkat. Pada siklus 2, bantuan guru berkurang untuk setiap sintaknya.

Kata Kunci: model pembelajaran inkuiri terbimbing, hasil belajar.

Abstract
The purpose of this study was determined the effect of the application of guided inquiry learning model
to the learning outcomes of students of class VII B SMPN1 Ngoro Mojokerto material changes to the
objects around us. This type of research is a classroom action research that consists of 2 cycles. Cycle
1 consists of planning, action, observation, reflection, and revision. The results of analysis reflection
were held as a follow-up revision to be held improvement in cycle 2. Based on the research results, the
application of guided inquiry learning model influence on student learning outcomes. This is
determined by the significant increase in student learning outcomes both competence attitudes,
knowledge and skills, to the competence of knowledge, the increase in the average value of a written
test of 11.63%, while for completeness in the classical 11%, the competence of the students' attitude
both on cycle 1 and cycle 2 good, and competence skills of students also increased. In cycle 2, the
teacher assistance is reduced for each syntax.

Keywords: guided inquiry learning model, learning outcomes
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PENDAHULUAN
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

nomor 103 tahun 2014 ayat 1 pembelajaran adalah
proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar. Pasal 2, pembelajaran dilaksanakan
berbasis aktivitas dengan karakteristik:  a. interaktif dan
inspiratif; b. menyenangkan, menantang, dan
memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif;   c.
kontekstual dan kolaboratif; d. memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian
peserta didik; dan e. sesuai dengan bakat, minat,
kemampuan, dan perkembangan fisik serta psikologis
peserta didik.

Permasalahan pada pembelajaran konvensional
dapat diatasi dengan penerapan pembelajaran interaktif ,
inspiratif, dan inovatif. Pembelajaran inovatif
merupakan pembelajaran yang mampu menarik
perhatian siswa melalui pelibatan aktif siswa yang
bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu
dirancang suatu kegiatan belajar yang menarik bagi
siswa (Isjoni, 2008: 7). Pembelajaran inovatif
diharapkan mampu meningkatkan  hasil belajar siswa.
Siswa

Siswa mudah memahami konsep-konsep yang rumit
dan abstrak jika disertai dengan contoh- contoh konkrit
merupakan salah satu alasan yang melandasi perlunya
diterapkan keterampilan proses sains.  Dimyati dan
Moedjiono (2002: 141), ada berbagai keterampilan
proses, keterampilan-keterampilan tersebut terdiri dari
keterampilan dasar proses sains (basic skill), dimulai
dari mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi,
mengukur, menyimpulkan dan mengkomunikasikan,
dan keterampilan terpadu proses sains (integrated skill),
dari identifikasi variabel sampai dengan yang paling
kompleks, yaitu eksperimen. Keterampilan proses dapat
mengembangkan kemampuan mengamati,
menggolongkan/ mengklasifikasikan, menaksir/
menginterpretasikan, meramalkan, menerapkan,
merencanakan penelitian, mengkomunikasikan,
(Sumantri dan Permana, 2001: 97- 100; Hamalik, 2008:
150-151;  Usman, 2008: 42-43; Usman dan Setiawati,
1993: 78-79; Nuryani, 2005: 80-81).

Hasil belajar bukan hanya berupa penguasaan
pengetahuan, tetapi juga kecakapan dan keterampilan
dalam  melihat, menganalisis, dan memecahkan
masalah, membuat rencana dan mengadakan pembagian
kerja; dengan demikian aktivitas dan produk yang
dihasilkan dari aktivitas belajar ini mendapatkan
penilaian. Joyoatmojo (2006), menyimpulkan pendapat
beberapa ahli dan menyatakan keterampilan-
keterampilan atau kemampuan- kemampuan serta sikap
seperti itu dapat menjadikan seseorang yang memiliki
fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan di

sekitarnya, termasuk dalam pergaulan, dalam pekerjaan,
maupun dalam suatu lembaga/organisasi. Seseorang
yang sudah terlatih dengan keterampilan proses sains
akan memiliki kepribadian yang  jujur, dan teliti,
sehingga mampu bersosialisasi dengan  masyarakat
lebih mudah.  Metode yang terbanyak menampilkan
segi-segi keterampilan proses, menurut Djamarah (2000:
191) adalah metode diskusi, eksperimen dan pemberian
tugas.

Inkuiri terbimbing merupakan suatu cara yang
efektif untuk membuat variasi suasana pola
pembelajaran kelas. Pembelajaran inkuiri terbimbing
merupakan pembelajaran kelompok dimana siswa diberi
kesempatan untuk berfikir mandiri dan saling membantu
dengan teman yang lain. Pembelajaran inkuiri
terbimbing membimbing siswa untuk memiliki
tanggung jawab individu dan tanggung jawab dalam
kelompok atau pasangannya. Inkuiri menurut Gulo
(2004: 84-85) berarti suatu rangkaian kegiatan belajar
yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan
siswa untuk mencari dan  menyelidiki secara sistematis,
kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat
merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh
percaya diri. Hal tersebut didukung oleh  Hidayatullah,
(2011) yang menyatakan  salah satu tujuan mengajar
dan mendidik adalah menumbuhkan kemampuan
berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas- tugas
pembelajaran. Menurut Mulyasa (2006: 102)
pengalaman belajar perlu dikembangkan untuk
membentuk manusia yang berkualitas tinggi, baik
mental, moral  maupun fisik. Metode dan strategi belajar
mengajar yang kondusif untuk hal tersebut perlu
dikembangkan, misalnya metode inquiry, discovery,
problem solving, dan sebagainya.  Secara umum proses
inkuiri menurut Sanjaya (2008: 119) dapat dilakukan
melalui beberapa langkah, yaitu: 1. Merumuskan
masalah; 2. Mengajukan hipotesis; 3. Mengumpulkan
data; 4. Menguji data berdasarkan data yang ditemukan;
dan 5. Membuat kesimpulan.

Pendekatan inkuiri induktif, oleh Orlich, dkk (1998:
297), dapat dibedakan menjadi inkuiri terbimbing dan
inkuiri tak terbimbing. Perbedaan diantara keduanya
yaitu, data atau fakta, kemudian siswa membuat
generalisasi dengan bantuan guru, disebut inkuiri
induktif terbimbing. Jika siswa menemukan sendiri
spesifiksi sebelum membuat generalisasi, maka
dinamakan inkuiri induktif tak terbimbing.  Langkah
pertama yaitu merumuskan masalah, guru membimbing
siswa menentukan suatu masalah yang terkait dengan
pelajaran yang disampaikan, kemudian siswa
memikirkan sendiri jawabannya. Langkah kedua yaitu
mengajukan hipotesis, guru membimbing siswa
menemukan jawaban sementara atas masalah yang
ditemukan. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan data,
siswa melakukan eksperimen sederhana.
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Langkah keempat menguji data berdasarkan data
yang ditemukan, siswa menguji hasil eksperimen
dengan fakta-fakta dan teori yang terkait. Langkah
kelima membuat kesimpulan siswa mempresentasikan
hasil diskusinya di depan kelas dan membuat
kesimpulan.

Aktivitas inkuiri memberikan peluang yang
cemerlang untuk membangun pengetahuan melalui
diskoveri. Inkuiri sains tersusun dari proses diskoveri
dengan mempraktekkan menghitung, menganalisa dan
gambaran kesimpulan dari kejadian (Edelson, 2001).
Zaini (2009) berpendapat bahwa seorang siswa akan
mudah mengingat pengetahuan yang diperoleh secara
mandiri lebih lama, dibandingkan dengan informasi
yang dia peroleh dari mendengarkan orang lain. Belajar
aktif menurut Zaini, dkk (2008) dapat mengajak peserta
didik untuk turut serta dalam semua proses
pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan
fisik.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai  adalah untuk
mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran
inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar siswa  pada
siswa kelas VII B SMP N 1 Ngoro Mojokerto.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas

(PTK). Dalam penelitian ini variabel yang peneliti
manipulasi adalah pendekatan pembelajaran, yaitu
pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran
inkuiri terbimbing, sedangkan variasi yang muncul
setelah manipulasi pendekatan belajar dilihat dari hasil
belajar siswa. Subyek penelitian adalah siswa kelas VII
B SMPN 1 Ngoro Mojokerto tahun pelajaran 2014-
2015 yang berjumlah 32.

Teknik pengumpulan data, untuk kompetensi sikap
menggunakan tehnik observasi, yang dilakukan oleh
observer. Adapun indikator sikap yang dinilai meliputi
sikap jujur, teliti dan tanggungjawab.  Kompetensi
pengetahuan, menggunakan tes tulis di akhir kegiatan
belajar mengajar, sedangkan kompetensi keterampilan
menggunakan tehnik observasi yang dilakukan oleh
observer. Indikator keterampilan proses sains yang
dinilai sesuai dengan tahap-tahapan pembelajaran
dengan menggunakan model inkuiri, yaitu merumuskan
masalah, menulis hipotesa, mengumpulkan data-data
dengan melakukan eksperimen, menganalisis data,
menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Data-data
yang diperoleh untuk setiap siklusnya dibandingkan,
kemudian dianalisis, kemudian disimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Ngoro

Mojokerto dengan subyek penelitian sebanyak 32 siswa
kelas VII B pada semester 1 tahun pelajaran 2014-2015
materi perubahan-benda-benda di sekitar kita dengan
menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing
dapat diuraikan sebagai berikut:
Pada siklus 1

Tahap perencanaan, peneliti menyusun RPP yang akan
digunakan dalam penelitian. RPP yang sudah dibuat
peneliti, didiskusikan dengan observer, kemudian
menjelaskan tugas-tugas observer saat pelaksanaan
pembelajaran. Tahap Implementasi, dilaksanakan pada
hari Kamis tanggal 6 November 2014. peneliti mengajar
pada kelas yang diteliti didampingi observer. Peneliti
mengajarkan materi perubahan benda-benda di sekitar
kita dengan menerapkan model pembelajaran inkuiri
terbimbing. Menjelaskan langkah-langkah pembelajaran
kepada siswa, sementara pada tahap observervasi,
observer mengamati aktivitas, sikap, dan keterampilan
siswa selama pembelajaran juga aktivitas guru selama
mengajar.. Pada tahap refleksi, peneliti dan observer
menganalisis kekurangan-kekurangan yang terjadi
selama pelaksanaan pembelajaran menerapkan model
pembelajaran inkuiri. Kekurangan-kekurangan direvisi,
diadakan perbaikan pada siklus berikutnya.
Kekurangan-kekurangan pada siklus 1 antara lain tidak
semua siswa dalam kelompok membawa bahan yang
sudah diminta peneliti untuk dibawa, siswa masih ragu
dalam melaksanakan langkah kerja karena takut salah.
Pada Siklus 2
Pelaksanaan siklus 2, pada hari Jumat tanggal 14
November 2014. Peneliti melakukan langkah-langkah
seperti pada silkus 1, melakukan menyempurnakan
kekurangan-kekurangan pada siklus 1. Dilihat dari
aktivitas siswa, pada siklus kedua, siswa sudah aktif
untuk berdiskusi dengan teman-teman dalam
kelompoknya, takut bersalah pada saat melakukan
percobaan sudah berkurang. Ada kemajuan yang
signifikan dari keaktifan siswa. Bimbingan peneliti
diberikan pada kelompok-kelompok tertentu yang masih
memerlukan penjelasan. Siswa secara aktif dalam
kelompok bekerja dan berdiskusi untuk mengerjakan
tugas-tugas yang diberikan. Hasil belajar siswa yang
meliputi kompetensi sikap, dinilai oleh observer pada
saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, kompetensi
pengetahuan dilaksanakan di akhir kegiatan belajar
mengajar pada setiap siklus, dan keterampilan siswa
diamati oleh observer pada saat kegiatan belajar
mengajar berlangsung dengan mengisi instrumen yang
sudah tersedia, ditunjukkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 1 : Hasil Tes Tulis Siswa

NO Nama Siswa
Perolehan Nilai

Siklus 1 Siklus2
Nilai Ket Nilai Ket

1 ADE BAGAS PERMANA WAHYUDI 88,89 T 100,00 T
2 ADINDA HASSUNA NUR SABRINA AIN 66,67 TT 100,00 T
3 AKBAR LUFI ARDIANSYAH 77,78 T 83,33 T
4 ANANDA DIAJENG PUTERI WULANDIRA 66,67 TT 66,67 TT
5 ANDREAN SETYATMAJA 44,44 TT 66,67 TT
6 ANGELIA ARTAMEFIA LINDAWATI 66,67 TT 50,00 TT
7 ARIN DWI FITRIYANTI 44,44 TT 83,33 T
8 AULIA TSABITA FATHIYA 77,78 T 83,33 T
9 AXELLA AUDY ZHAZHA EKA YUNIAR 100 T 100 T
10 BIMA TIKNANDA ARMAN 77,78 T 83,33 T
11 CANTIKA SALWA ASHAMADU 77,78 T 66,67 TT
12 DEVIANI IMANU RAHMA 55,56 TT 83,33 T
13 DIMAS FERDIANSYAH 66,67 TT 83,33 T
14 DWI APRILIA HANDAYANI 66,67 TT 83,33 T
15 EKA DAMAYANTI 66,67 TT 83,33 T
16 ELVIRA AYU WIDIASTUTI 44,44 TT 100 T
17 ERLITA SETIO WIDIANTI 55,56 TT 83,33 T
18 ERNA WATI 77,78 T 100 T
19 FEBRYANI DWI MULIATI 77,78 T 66,67 TT
20 FITRIANA NURUL HIDAYATI 77,78 T 83,33 T
21 IDA BAGUS SURA ARNAWA 77,78 T 66,67 TT
22 IIN DWI SULASTRI 44,44 TT 66,67 TT
23 JOHAN DWI ADITYA 66,67 TT 83,33 T
24 M. REFAN YUSWANTO 77,78 T 83,33 T
25 MOKHAMMAD ALFIAN DEVA YUSRIYANTO 66,67 TT 66,67 TT
26 MUHAMMAD FALAKHUL JABBAR 88,89 T 66,67 TT
27 MUHAMMAD YUSRIL ABDUL ASIS 77,78 T 100 T
28 QOTHRUN NADA GIARTO 77,78 T 100 T
29 RISKY MAULANAHAKIM 88,89 T 83,33 T
30 SHINTYA RAHMAWATI 77,78 T 100 T
31 WULAN HIDAYATI 77,78 T 100 T
32 ZHAFIRAH STABITA QUR'AINI 77,78 T 83,33 T

Jumlah 2033,33 2650
Rata-rata 63,54 82,81
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada siklus 1, rata-rata nilai yang diperoleh siswa 71,18, sedangkan
rata-rata nilai yang diperoleh pada siklus 2, 28,81. Ada kenaikan secara signifikan rata-rata nilai yang diperoleh siswa
dari siklus 1 ke siklus 2 yaitu 11,63%. Ketuntasan secara klasikal pada siklus 1 adalah 56%, sedangkan pada Siklus 2,
72%. Kenaikan ketuntasan secara klasikal sebesar 16% (KKM IPA 75) Pengamatan kompetensi sikap siswa selama
kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh observer dengan menggunakan  lembar pengamatan sikap siswa. Hasil
pengamatan kompetensi sikap disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Perolehan score kompetensi sikap siswa

NO Nama Siswa Jujur Teliti Tanggung jawab Jumlah
Siklus 1 Siklus 2 Siklus 1 Siklus 2 Siklus 1 Siklus 2

1 ADE BAGAS PERMANA WAHYUDI 3 3 3 3 2 3 2,83333
2 ADINDA HASSUNA NUR SABRINA AIN 3 3 2 3 3 3 2,83333
3 AKBAR LUFI ARDIANSYAH 3 3 2 3 2 3 2,66667
4 ANANDA DIAJENG PUTERI WULANDIRA 3 3 3 3 2 3 2,83333
5 ANDREAN SETYATMAJA 3 3 3 2 3 3 2,83333
6 ANGELIA ARTAMEFIA LINDAWATI 3 3 3 3 3 3 3,00000
7 ARIN DWI FITRIYANTI 3 3 3 3 2 3 2,83333
8 AULIA TSABITA FATHIYA 3 3 2 3 3 3 2,83333
9 AXELLA AUDY ZHAZHA EKA YUNIAR 3 3 2 3 3 3 2,83333

10 BIMA TIKNANDA ARMAN 3 3 3 3 3 3 3,00000
11 CANTIKA SALWA ASHAMADU 3 3 2 3 3 3 2,83333
12 DEVIANI IMANU RAHMA 3 3 3 2 3 3 2,83333
13 DIMAS FERDIANSYAH 3 3 3 3 2 3 2,83333
14 DWI APRILIA HANDAYANI 3 3 3 2 3 3 2,83333
15 EKA DAMAYANTI 3 3 3 3 3 3 3,00000
16 ELVIRA AYU WIDIASTUTI 3 3 3 3 3 3 3,00000
17 ERLITA SETIO WIDIANTI 3 3 3 3 3 3 3,00000
18 ERNA WATI 3 3 3 3 3 3 3,00000
19 FEBRYANI DWI MULIATI 3 3 2 3 3 3 2,83333
20 FITRIANA NURUL HIDAYATI 3 3 3 3 3 3 3,00000
21 IDA BAGUS SURA ARNAWA 3 3 3 3 3 3 3,00000
22 IIN DWI SULASTRI 3 3 3 3 3 3 3,00000
23 JOHAN DWI ADITYA 3 3 3 3 3 3 3,00000
24 M. REFAN YUSWANTO 3 3 2 3 3 3 2,83333

25
MOKHAMMAD ALFIAN DEVA
YUSRIYANTO 3 3 3 3 2 3 2,83333

26 MUHAMMAD FALAKHUL JABBAR 3 3 2 3 3 3 2,83333
27 MUHAMMAD YUSRIL ABDUL ASIS 3 3 3 3 2 3 2,83333
28 QOTHRUN NADA GIARTO 3 3 3 3 2 3 2,83333
29 RISKY MAULANAHAKIM 3 3 2 3 2 3 2,66667
30 SHINTYA RAHMAWATI 3 3 3 3 3 3 3,00000
31 WULAN HIDAYATI 3 3 3 3 3 3 3,00000
32 ZHAFIRAH STABITA QUR'AINI 3 3 3 3 3 3 3,00000

2,89062

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selama pelaksanaan model pembelajaran inkuiri terbimbing sikap
Siswa dikatakan mempunyai sikap yang baik.
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Tabel 3. Penilaian keterampilan siswa

NO Sintak 1 2 3 4 5 6
Nama Siswa S- 1 S- 2 S- 1 S- 2 S- 1 S- 2 S- 1 S- 2 S- 1 S- 2 S- 1 S- 2

1 ADE BAGAS PERMANA W 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3
2 ADINDA HASSUNA NUR S 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3
3 AKBAR LUFI A 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3
4 ANANDA DIAJENG P. W. 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2
5 ANDREAN SETYATMAJA 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2
6 ANGELIA ARTAMEFIA 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2
7 ARIN DWI FITRIYANTI 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
8 AULIA TSABITA FATHIYA 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3
9 AXELLA AUDY ZHAZHA 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2

10 BIMA TIKNANDA ARMAN 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3
11 CANTIKA SALWA A. 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2
12 DEVIANI IMANU RAHMA 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2
13 DIMAS FERDIANSYAH 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3
14 DWI APRILIA H. 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2
15 EKA DAMAYANTI 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3
16 ELVIRA AYU WIDIASTUTI 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2
17 ERLITA SETIO WIDIANTI 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
18 ERNA WATI 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3
19 FEBRYANI DWI MULIATI 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2
20 FITRIANA NURUL H. 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3
21 IDA BAGUS SURA A. 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2
22 IIN DWI SULASTRI 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3
23 JOHAN DWI ADITYA 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3
24 M. REFAN YUSWANTO 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
25 MOKHAMMAD ALFIAN 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2
26 MUHAMMAD FALAKHUL 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3
27 MUHAMMAD YUSRIL 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3
28 QOTHRUN NADA GIARTO 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3
29 RISKY MAULANAHAKIM 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2
30 SHINTYA RAHMAWATI 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3
31 WULAN HIDAYATI 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2
32 ZHAFIRAH STABITA Q 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3

Rata-rata 2,28125 2,65625 2,3125 2,6875 2,34375 2,5625 2,34375 2,71875 2,40625 2,75 2,28125 2,59375
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Keterangan :
1. Merumuskan masalah (menyanya)
2. Menulis Hipotesa
3. Mengumpulkan data-data (melakukan

eksperimen)
4. Menganalisis data
5. Menyimpulkan
6. Mengomunikasikan

S-1 = siklus 1
S-2 = Siklus 2

Dari tabel 3, dapat diketahui score rata-rata untuk setiap
tahap jika dibandingkan antara siklus 1 dan siklus
2mengalami kenaikan. Artinya bahwa pada tahap
pembelajaran, peran guru mulai berkurang. Artinya dari
pengalaman keterampilan yang sudah diperoleh pada
siklus 1 digunakan untuk menyelesaikan tahap-tahap
atau sintak pembelajaran pada siklus 2. Sehingga pada
siklus 2, bantuan guru berkurang secara signifikan.
Signifikan di sini berarti terdapat peningkatan
keterampilan proses sains siswa pada siklus 1 dan dan
siklus 2 pada saat penerapan model pembelajaran inkuiri
dalam pembelajaran
Berdasarkan data observasi setelah menggunakan model
pembelajaran inkuiri terbimbing, aktivitas siswa dalam
proses pembelajaran bertambah aktif dimana siswa
melakukan kegiatan mengobservasi, memprediksi,
melakukan eksperimen, menganalisis data hasil
eksperimen,, menyimpulkan dan mengkomunikasikan
materi pembelajaran. Belajar aktif menurut Zaini, dkk
(2008) dapat mengajak peserta didik untuk turut serta
dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental
tetapi juga melibatkan fisik. Siswa pun terlatih untuk
bertanya dan berusaha menjawab pertanyaan melalui
proses diskusi. Pendapat tersebut didukung oleh
Ristanto (2010) yang menyatakan terdapat perbedaan
pengaruh pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing
dengan multimedia dan lingkungan riil terhadap prestasi
belajar biologi materi pokok ekosistem Saat guru atau
siswa memberikan penjelasan maka siswa lain mencatat
hal-hal penting yang di sampaikan Pembelajaran inkuiri
terbimbing juga menyediakan waktu bagi siswa untuk
memperoleh pengalaman belajar langsung. Zaini (2009)
berpendapat bahwa seorang siswa akan mudah
mengingat pengetahuan yang diperoleh secara mandiri
lebih lama, dibandingkan dengan informasi yang dia
peroleh dari mendengarkan orang lain.  Pembelajaran
biologi memerlukan kegiatan eksperimen agar siswa
lebih paham dan lebih mengerti sesuatu yang sedang
dipelajari. Siswa dapat belajar untuk bertukar pikiran
dengan temannya saat proses diskusi dan saling
melengkapi satu sama lain. Kelompok yang hanya
terdiri dari 4 siswa membuat mereka berlatih untuk
bekerja sama. Eksperimen yang dilakukan ketika materi

perubahan fisika dan kimia pada siklus 1 adalah siswa
mengamati demontrasi yang dilakukan guru. Dari
demontrasi yang dilakukan siswa diminta untuk
membuat pertanyaan,, melakukan percobaan,
menganalisis, menyimpulkan dan mengomunikasikanya.
Pada silkus 2, materi pemisahan campuran,  guru
menyiapkan alat dan bahan. Dari alat dan bahan yang
sudah disediakan oleh guru, siswa diminta untuk
menuliskan rumusan masalah atau menanya,
menuliskan hipotesa, merencanakan pemecahan
masalah, mengumpulkan data-data dengan melakukan
percobaan, menganalisis data, menarik kesimpulan dan
mengomunikasikannya di depan kelas. Hasil penelitian
yang dilakukan Candis Pert dalam Ied (2008: 39)
diketahui bahwa ingatan tidak hanya tersimpan dalam
otak saja, tetapi juga tersimpan dalam sel-sel anggota
tubuh bagian dalam dan lapisan kulit. Didukung oleh
Sumiati dan Asra (2008: 220) yang berpendapat bahwa
dengan melakukan perbuatan dalam proses belajar dapat
memungkinkan pengalaman belajar yang diperoleh
bersifat lebih baik dan tersimpan dalam daya ingatan
(memori) dalam jangka waktu lebih lama.  Proses
penyelidikan dianggap sebagai proses terbuka yang
berarti siswa memiliki pertanyaan mereka sendiri dan
mencari jawaban sendiri (Kim & Chin, 2008). Sedikit
demi sedikit dalam kelompok, siswa berkomunikasi
dengan lebih efektif dan meningkatkan kemampuan
mereka untuk alasan dan memecahkan masalah
bersama-sama berbasis tugas (Piliouras dkk, 2006).
Pendekatan inkuiri terbimbing lebih banyak berpusat
pada siswa dibandingkan aktivitas pada pendekatan
konvensional. Pendapat Hsieh dan Wu (2005) dalam Lu
dkk, (2007) menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran
sains tidak hanya untuk memperoleh penjelasan ilmiah
yang ada, tetapi yang lebih penting, untuk membentuk
ilmiah penjelasan melalui proses penyelidikan.
Penjelasan menjelaskan hasil percobaan oleh siswa,
berarti siswa datang untuk memahami bahwa
pengetahuan ilmiah di mana-mana dalam hidup siswa,
dan dengan merefleksikan pengetahuan siswa, siswa
secara bertahap membentuk konsep- konsep ilmiah dan
mengembangkan keterampilan untuk melakukan
penyelidikan ilmiah. Siswa belajar untuk saling percaya
berbagi sumber daya lain, dan memenuhi tanggung
jawab mereka. Anak-anak yang memiliki  keterampilan
lebih dalam belajar juga menyebabkan mereka yang
lemah dengan keterampilan untuk belajar dan
menyelesaikan tugas bersama-sama dengan sikap positif
(Lu dkk, 2007).  Hasil penelitian Bilgin (2009)
menunjukkan bahwa siswa dalam kelompok eksperimen
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang asam dan
konsep dasar dan sikap yang lebih positif terhadap
instruksi inkuiri

Wiwin Ambarsari – Penerapan Pembelajaran Inkuiri
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terbimbing. Implikasi dari pandangan konstruktivis
untuk kelas ilmu termasuk penggunaan yang banyak
dari kegiatan laboratorium investigasi, ruang lingkungan
yang menyediakan pelajar keterlibatan kognitif aktif
dengan tingkat tinggi, penggunaan strategi pembelajaran
kooperatif, dan masuknya item tes yang mengaktifkan
lebih tinggi tingkat proses kognitif (Mansour, 2009).
Proses pembelajaran dirancang sedemikian rupa
sehingga siswa dapat menemukan fakta- fakta,
membangun konsep, teori, dan sikap tertentu melalui
proses sains secara mandiri. Berdasarkan temuan
tersebut, disarankan  kepada para guru untuk lebih
memahami tentang makna belajar bagi siswa yang
selanjutnya berimplikasi pada pelaksanaan fungsi
sebagai pembelajar. Belajar bagi siswa supaya dipahami
sebagai proses membangun makna/pemahaman terhadap
informasi dan atau pengetahuan yang dilakukan oleh
siswa secara mandiri atau bersama-sama dengan orang
lain. Mengajar dapat diartikan sebagai kegiatan
partisipasi guru dalam membangun pemahaman siswa,
bukan sekedar transfer informasi dari guru kepada
siswa. Pendekatan inkuiri merupakan pendekatan yang
mampu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif
dibandingkan pendekatan konvensional. Pada
pendekatan inkuiri siswa lebih banyak melakukan
aktivitas dalam belajar dibandingkan pada pendekatan
konvensional dan mampu meningkatkan keterampilan
proses sains dasar aktivitas inkuiri memberikan peluang
yang cemerlang untuk membangun pengetahuan melalui
diskoveri.

Zaini (2009) berpendapat bahwa seorang siswa akan
mudah mengingat pengetahuan yang diperoleh secara
mandiri lebih lama, dibandingkan dengan informasi
yang dia peroleh dari mendengarkan orang lain. Belajar
aktif menurut Zaini, dkk (2008) dapat mengajak peserta
didik untuk turut serta dalam semua proses
pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga melibatkan
fisik.  Suryobroto (2002: 201), menyata- kan ada
beberapa kelebihan pembelajaran inkuiri antara lain:
membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak
persediaan dan penguasaan keterampilan dan proses
kognitif siswa, membangkitkan gairah pada siswa
misalkan siswa merasakan jerih payah penyelidikannya,
menemukan keberhasilan dan kadang- kadang
kegagalan, memberi kesempatan pada siswa untuk
bergerak maju sesuai dengan kemampuan, membantu
memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya
kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses
penemuan, siswa terlibat langsung dalam belajar
sehingga termotivasi untuk belajar, srategi ini berpusat
pada anak, misalkan memberi kesempatan kepada
mereka dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam
mengecek ide. Guru menjadi teman belajar, terutama
dalam situasi penemuan yang jawabanya belum
diketahui. Suatu pendekatan dapat dilihat

keefektifannya, jika kualitas pembelajaran
menggunakan pendekatan yang baru lebih bagus dari
pendekatan yang sering diterapkan dalam pembelajaran
dilihat dari perbandingan hasil belajarnya.
Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian
adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing.
Penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran inkuiri terbimbing yang
melibatkan proses secara ilmiah melalui eksperimen
untuk membuktikan kebenaran suatu materi yang
dipelajari mampu meningkatkan hasil belajar siswa
kelas VII B SMP Negeri 1 Ngoro Mojokerto.

PENUTUP

Simpulan
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan
pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas VII
SMP Negeri 1 Ngoro Mojokerto.

Saran
Saran yang peneliti terima,  agar sebelum menerapkan
model pembelajaran inkuiri, antara peneliti dan
observer, berdiskusi untuk melihat kembali isian
instrumen-instrumen yang akan dilakukan
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kemandirian belajar mahasiswa calon guru
Sains pada materi larutan menggunakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti.
Pengumpulan data dilakukan dengan inventori kemandirian belajar. Tingkat kemandirian belajar
mahasiswa dilihat dari inisiatifnya dalam menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana
mempelajarinya dan mengukur keberhasilannya. Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode
deskriptif kuantitatif dengan persentase. Untuk mengetahui tingkat kemandirian digunakan teknik
analisis deskriptif terhadap fitur kemandirian belajar mahasiswa berdasarkan kategorisasi sangat
tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah menggunakan mean dan standard deviasi.  Hasil
penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru Sains Universitas Negeri Surabaya memiliki
tingkat kemandirian belajar sangat tinggi dan tinggi pada masing-masing indikator yaitu sebesar
51,62% mahasiswa untuk task analysis, 58,06% mahasiswa untuk self-motivation belief, self-
observation dan self-judgment serta 70,96% mahasiswa untuk self-control, dan 61,29% mahasiswa
untuk self-reaction.

Kata Kunci: Self-motivation belief, task analysis, self-control, self-observation, self-judgment, self-
reaction

Abstract

This study aimed to describe the degree self-regulated learning of pre-service science teacher at the
material solution using learning model developed by researchers. An instrument to collect data is
inventory of self-regulated learning. The students' level of self-regulated learning views of initiative in
deciding what to learn, how to learn it and measure its success. Data analysis techniques performed
using quantitative descriptive method with percentages. To determine the students' level of self-
regulated learning used descriptive analysis techniques of students self-regulated learning feature
based categorization is veri high, high, medium, low, and very low using the mean and standard
deviation. The results showed that pre-service Science teacher at the State University of Surabaya has
a high and very high level of self-regulated learning on each indicator that is equal to 51.62% of the
students to task analysis, 58.06% of the students for self-motivation belief, self-observation and self-
judgment and 70.96% students for self-control, and 61.29% of the students for self-reaction.

Keywords: Self-motivation belief, task analysis, self-control, self-observation, self-judgment, self-
reaction

PENDAHULUAN
Peraturan Pemerintah Indonesia nomor 19 tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal
26 ayat (4) khusus membahas kompetensi lulusan
perguruan tinggi disebutkan bahwa Standar Kompetensi

Lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk
mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat
yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan,
keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk
menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu,
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teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Dalam Surat Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000
(2000: 3) telah ditetapkan bahwa program sarjana
diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi
sebagai berikut: (a) menguasai dasar-dasar ilmiah dan
keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga
mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan
merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di
dalam kawasan keahliannya; (b) mampu menerapkan
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya
sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan
produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan
sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan
bersama; (c) mampu bersikap dan berperilaku dalam
membawakan diri berkarya di bidang keahliannya
maupun dalam berkehidupan bersama di
masyarakat; dan (d) mampu mengikuti perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang
merupakan keahliannya.

Mengkaji kompetensi lulusan mahasiswa perguruan
tinggi di atas, maka kegiatan pembelajaran kimia
diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang mendorong
mahasiswa belajar aktif (student centered), yaitu
keterlibatan aktif mahasiswa dalam menemukan sendiri
pengetahuan melalui interaksinya dengan lingkungan
sesuai paradigma konstruktivis. Untuk itu dosen harus
menyediakan situasi dan kondisi yang dibutuhkan
mahasiswa, yaitu keterlibatan intelektual dan emosional
dalam memperoleh produk, disamping keterlibatan fisik
dalam kegiatan pembelajaran, agar kemandirian belajar
mahasiswa terwujud.

Menurut Santrock (2008), potensi di dalam diri
mahasiswa dapat tercapai dengan menerapkan
kemandirian belajar, tidak tergantung dengan pengajar
(dosen). Mahasiswa dapat  berpartisipasi secara aktif
dalam menentukan apa yang akan dipelajari dan
bagaimana cara mempelajarinya. Kemandirian belajar
atau belajar mandiri dapat membebaskan mahasiswa
dalam menggambarkan gagasan, minat, dan bakat
mereka. Hasil penelitian tentang kemandirian belajar
mahasiswa menunjukkan bahwa individu yang
berprestasi tinggi seringkali adalah mahasiswa yang
memiliki kemandirian belajar (Boekarts, et al., 2000).
Niemi (2002) menunjukkan bahwa tujuan program
pendidikan guru di Eropa telah memasukkan
keterampilan belajar mandiri dan strategi kognitif.
Untuk mencapai tujuan ini, mahasiswa calon guru Sains
harus menguasai strategi regulasi diri dengan baik untuk
diajarkan pada peserta didik mereka. Dengan demikian,
kemandirian belajar memberikan manfaat bagi
peningkatan prestasi belajar peserta didik.

Mahasiswa calon guru Sains perlu belajar kimia,
dalam bentuk matakuliah kimia dasar, kimia larutan dan
kimia terapan lainnya. Pernyataan tersebut juga sesuai
dengan NSTA (2003: 8-9) yang memberikan

rekomendasi matakuliah larutan sebagai salah satu
standar isi (content) untuk guru-guru Sains sekolah
dasar dan menengah.

Kemandirian mahasiswa dapat dilihat dari
inisiatifnya dalam menentukan apa yang harus
dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan mengukur
keberhasilannya. Menurut Zimmerman (Boekaerts, et
al., 2000; Zimmerman, 2002), proses-proses
pengelolaan diri dalam kemandirian belajar dapat
dicermati dari tiga aspek yaitu: forethought,
performance atau volitional control, dan self-reflection.

Pada forethought, mahasiswa membuat task
analysis sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai
pebelajar. Task analysis dibuat berdasarkan penetapan
tujuan (goal setting) atau penetapan hasil belajar yang
ingin dicapai oleh mahasiswa (Locke & Latham, 2006).
Penetapan tujuan dapat memudahkan mahasiswa dalam
memahami dan memonitor tugas pembelajaran mereka
(Cheng, 2011). Dengan menggunakan task analysis
dibuat perencanaan strategi (strategic planning)
(Simsek, et.al, 2010). Strategi ini merupakan suatu
proses dan tindakan seseorang yang bertujuan untuk
memperoleh dan menunjukkan suatu keterampilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya
(Zimmerman, 2002). Yang menjadi dasar analisis tugas
dan perencanaan strategi adalah keyakinan motivasi diri
(self-motivation belief). Menurut Cheng (2011),
motivasi diri mahasiswa dalam pembelajaran
merupakan komponen kunci dari kemandirian belajar,
meliputi: self-efficacy, outcome expectation, instrinsic
interest/value, dan goal orientation.

Pada performance atau volitional control
melibatkan proses-proses yang terjadi selama usaha
motorik dilakukan dan mempengaruhi perhatian serta
tindakan (Boekaerts, et al., 2000). Aspek ini terdiri atas
indikator: (1) pengendalian diri (self-control), meliputi
pemberian instruksi diri sendiri (self-instruction),
imajinasi (imagery), memfokuskan perhatian, dan
strategi pengerjaan tugas; dan (2) observasi diri (self-
observation) meliputi perekaman diri (self-recording)
dan eksperimentasi diri (self-experimentation). Kontrol
diri (self-control) merupakan kemampuan
mengendalikan diri dalam membuat dan
mengimplementasikan rencana yang telah dibuat,
melalui self-instruction dan attention focusing saat
berhadapan dengan masalah, serta memiliki task
strategies saat melaksanakan tugas sehingga dapat
memberikan imagery atau pembentukan gambaran
mental secara utuh dengan cara melakukan proses
encoding dalam menuangkan hasil pemikiran. Observasi
diri mengacu pada usaha seseorang untuk
mengeksplorasi aspek-aspek spesifik dari performance
yang mereka tampilkan, kondisi sekelilingnya, dan
akibat yang dihasilkannya (Boekaerts, et al., 2000).
Penetapan tujuan yang dilakukan pada forethought
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mempermudah self observation. Self-observation
mengacu pada self-recording tentang kejadian dan self-
experimentation untuk mengetahui penyebabnya.

Pada self-reflection yang tepat, mahasiswa harus
merefleksikan kinerja yang telah dilakukan, dan
berusaha mengembangkan sense of efficacy pada
konstruksi pengetahuannya  (Woolfolk, 2009; Kuiper
2002). Aspek ini terdiri atas indikator penilaian diri
(self-judgment) meliputi evaluasi diri (self-evaluation)
terhadap performance yang ditampilkannya dalam
upaya mencapai tujuan dan menjelaskan penyebab
(causal attribution) yang signifikan terhadap hasil yang
dicapainya. Penilaian diri berkaitan erat dengan dua
jenis reaksi diri (self-reaction), yaitu kepuasan diri (self-
satisfaction) dan penyesuaian diri (adaptive-defensive).
Kepuasan diri melibatkan persepsi dan dampak yang
dihasilkan dari performansi seseorang. Peningkatan
kepuasan diri meningkatkan motivasi, sedangkan
penurunan kepuasan diri merusak upaya lebih lanjut
untuk belajar (Schunk, 2003). Penyesuaian diri
merupakan hal yang penting karena dapat mengarahkan
orang pada kemandirian belajar yang lebih baik.

Dengan mencermati pentingnya kemandirian
belajar dalam menentukan keberhasilan belajar
mahasiswa, maka peneliti telah mengembangkan model
pembelajaran yang dirancang untuk menumbuhkan
kemandirian mahasiswa, dan di uji secara empiris dalam
pembelajaran materi larutan.

METODE
Subyek dalam penelitian ini adalah 31 mahasiswa

S1 Program Studi Sains Unesa. Data tentang
kemandirian belajar mahasiswa dikumpulkan dengan
inventori kemandirian belajar. Untuk mengetahui
kemandirian belajar mahasiswa digunakan teknik
analisis deskriptif yang didapatkan dari mean (skor rata-
rata) dan standard deviasi hasil penelitian. Klasifikasi
kategori kemandirian belajar disusun berdasarkan skor
yang diperoleh dari jawaban responden, yang dihitung
berdasarkan hasil perhitungan mean dan standar deviasi
dikategorikan dengan menggunakan acuan dalam Tabel
1.

Tabel 1. Rentang Nilai dan Kategorisasi
Kemandirian Belajar Mahasiswa

No Kategori Rentang
1 Sangat tinggi

(ST)
X > M + 1,5 SD

2 Tinggi (T) M + 0,5 SD  < X < M + 1,5 SD
3 Sedang (S) M – 0,5 SD < X < M + 0,5 SD
4 Rendah (R) M – 1,5 SD < X < M – 0,5 SD
5 Sangat

Rendah (SR)
X < M - 1,5 SD

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tingkat kemandirian belajar mahasiswa program

studi Pendidikan Sains Unesa ditinjau dari task analysis,
self-motivation belief, self-control, self-observation,
self-judgment dan self-reflection. Tingkat kemandirian
belajar mahasiswa diukur dengan 60 butir pernyataan
favourable dan unfavourable pada skala 1-5 yang terdiri
dari: 12 pernyataan untuk task analysis, 18 pernyataan
untuk self-motivation belief, 13 pernyataan untuk self-
control, 4 pernyataan untuk self-observation, 6
pernyataan untuk self-judgment dan 7 pernyataan untuk
self-reflection.

Hasil penelitian untuk task analysis dan self-
motivation didapat skor tertinggi yang dicapai
mahasiswa masing-masing sebesar 53 dan 81 dari skor
tertinggi yang mungkin dicapai sebesar 60 dan 90, dan
skor terendah yang dicapai masing-masing sebesar 39
dan 59 dari skor terendah yang mungkin dicapai sebesar
12 dan 18. Untuk task analysis mean sebesar 42,48 dan
standar deviasi 5,62, sedangkan untuk self-motivation
belief mean sebesar 61,48 dan standar deviasi 7,53.
Identifikasi kecenderungan disajikan masing-masing
dalam Gambar 1 dan Gambar 2.

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemandirian Belajar
Mahasiswa pada Indikator Task Analysis

Gambar 2. Persentase Tingkat Kemandirian Belajar
Mahasiswa pada Indikator Self-Motivation

Belief
Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan 51,62 %

mahasiswa tingkat kemandirian belajarnya   sangat
tinggi dan tinggi, 38,71% sedang, dan hanya sebagian
kecil (9,68%)  rendah ditinjau dari task analysis.  Jika
dicermati dari tampilan data yang terekam melalui

Sangat
Tinggi
9,68%

Tinggi
41,94%

Sedang
38,71%

Rendah
9,68%

Sangat
Tinggi
19,35%

Tinggi
38,71%

Sedang
41,94%
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instrumen pengumpul data, ada 3 (tiga) butir pernyataan
yang skornya rendah yaitu butir pertnyataan 8, 18, dan
57. Butir 8 dan 18 mengungkap tentang  perencanaan
strategi belajar dan butir 57 mengungkap tentang
penetapan tujuan belajar.  Penetapan tujuan dapat
diartikan sebagai penentuan hasil belajar yang ingin
dicapai oleh mahasiswa, dan strategi belajar merupakan
suatu keterampilan yang dapat digunakan untuk
mencapai tujuan. Menurut Lienemann, et.al, (2006) dan
Cheng (2011) strategi yang dipilih secara tepat dapat
meningkatkan performance dengan mengembangkan
kognitif, mengen-dalikan dampak, dan mengarahkan
kegiatan motorik. Penetapan tujuan dan pemilihan
strategi membutuhkan penyesuaian yang terus menerus
karena adanya perubahan-perubahan baik dalam diri
mahasiswa itu sendiri, perilaku ataupun dari kondisi
lingkungan, membuat individu yang memiliki
kemandirian yang baik akan terus menyesuaikan tujuan
dan memilih strategi paling tepat yang akan digunakan.

Gambar 2 menunjukkan 58,06 % mahasiswa
tingkat kemandirian belajarnya sangat tinggi dan tinggi,
41,94% sedang dan tidak ada mahasiswa yang tingkat
kemandirian belajarnya rendah ditinjau dari self-
motivation belief. Hal ini berarti sebagian besar
mahasiswa telah memiliki motivasi keyakinan diri
dalam menyelesaikan tugas. Temuan ini sesuai dengan
temuan Macou & George (2005) dalam penelitiannya,
yang menyatakan bahwa kemandirian belajar berkaitan
erat dengan self-efficacy. Hasil penelitian Schunk (2003)
membuktikan bahwa perolehan tujuan dalam proses
pembelajaran merupakan motivasi intrinsik bagi
seseorang dan bahkan bisa mengarahkan kemampuan
seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk self-control dan self-observation didapat skor
tertinggi yang dicapai mahasiswa masing-masing
sebesar 57 dari 65 (skor tertinggi yang mungkin dicapai)
dan sebesar 19 dari 20 (skor tertinggi yang mungkin
dicapai) serta skor terendah yang dicapai masing-masing
sebesar 44 dan 12 dari skor terendah yang mungkin
dicapai sebesar 13 dan 4. Untuk self-control mean
sebesar 44,79 dan standar deviasi 6,24, sedangkan untuk
self-observation mean sebesar 14,35 dan standar
deviasi 2,53. Identifikasi kecenderungan disajikan
dalam Gambar 3 dan Gambar 4.

Gambar 3 menunjukkan 70,96 % mahasiswa
tingkat kemandirian belajarnya   sangat tinggi dan
tinggi, 20,03% sedang dan tidak ada mahasiswa yang
tingkat kemandirian belajarnya rendah ditinjau dari self-
control. Hal ini berarti sebagian besar mahasiswa telah
memiliki kontrol diri dalam menyelesaikan tugas.
Kontrol diri merupakan kemampuan mengendalikan diri
dalam membuat dan mengimplementasikan rencana
yang telah dibuat. Mahasiswa belajar self-control
dengan membuat pilihan-pilihan dan menghadapi

konsekuensinya, menetapkan tujuan dan strategi, dan
mengelola waktu dalam menyelesaikan tugas.

Gambar 3. Persentase Tingkat Kemandirian Belajar
Mahasiswa pada Indikator Self-Control

Gambar 4. Persentase Tingkat Kemandirian Belajar
Mahasiswa pada Indikator Self-Observation

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan 58,06 %
mahasiswa tingkat kemandirian belajarnya   sangat
tinggi dan tinggi, 29,03% sedang, dan masih terdapat
12,90%  rendah ditinjau dari self-observation. Jika
dicermati dari tampilan data yang terekam melalui
instrumen pengumpul data, terungkap bahwa dalam
membuat portofolio yang memuat tujuan, strategi,
implementasi strategi sesuai tujuan, serta evaluasi dan
internalisasi hasil pemecahan masalah mahasiswa belum
terbiasa.

Untuk self-judgment dan self-reaction didapat skor
tertinggi yang dicapai mahasiswa masing-masing
sebesar 26 dan 31 dari skor tertinggi yang mungkin
dicapai sebesar 30 dan 35, dan skor terendah yang
dicapai masing-masing sebesar 18 dan 22 dari skor
terendah yang mungkin dicapai sebesar 6 dan 7. Untuk
self-judgment mean sebesar 20,84 dan standar deviasi
3,10, sedangkan untuk self-reaction mean sebesar 24,55
dan standar deviasi 3,58. Identifikasi kecenderungan
disajikan dalam Gambar 5 dan Gambar 6.
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3,23%

Tinggi
54,84%

Sedang
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12,90%
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Gambar 5. Persentase Tingkat Kemandirian Belajar
Mahasiswa pada Indikator Self-Judgment

Gambar 6. Persentase Tingkat Kemandirian Belajar
Mahasiswa pada Indikator Self-Reaction

Gambar 5 menunjukkan 58,06% mahasiswa
memiliki tingkat kemandirian belajar sangat tinggi dan
tinggi, 29,03% sedang dan 12,90% rendah ditinjau dari
self-judgment. Berdasarkan data yang didapat,
terungkap bahwa mahasiswa belum terbiasa untuk
melakukan penilaian diri terkait hasil pemecahan
masalahnya. Penilaian diri merupakan hal yang
dianjurkan oleh Kuiper (2002) yang menyatakan bahwa
pembelajaran yang didasarkan pada penilaian diri secara
tepat akan mengarah ke konstruksi pengetahuan yang
bermakna.

Gambar 6 menunjukkan 61,29% mahasiswa
mermiliki tingkat kemandirian belajar sangat tinggi dan
tinggi, 35,48% sedang dan hanya sebagian kecil
(3,23%) rendah ditinjau dari self-reaction. Berdasarkan
data yang didapat, terungkap bahwa mahasiswa lebih
baik menghindari untuk menyelesaikan tugas kompleks
dan cepat merasa puas dengan hasil kerja yang telah
dihasilkan meskipun tidak sesuai dengan
perencanaannya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat
Bandura (1997) bahwa seseorang biasa mengejar
tindakan yang memiliki hasil akhir berupa kepuasan dan
dampak positif, dan sering menghindari tindakan yang
dapat menghasilkan ketidakpuasan dan dampak negatif.
Namun, Bandura (1997) juga berpendapat bahwa
seseorang yang memiliki kemandirian belajar yang
sangat baik akan menghargai kesadaran intrinsik berupa
respek terhadap diri sendiri (self-respect) dan memiliki

kepuasan diri yang lebih besar pada hasil kerjanya
sendiri yang baik dibandingkan dengan adanya
penghargaan atau reward.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan
dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian
mahasiswa program studi Sains Universitas Negeri
Surabaya pada masing-masing indikator dengan kriteria
sangat tinggi dan tinggi adalah sebesar 51,62%
mahasiswa untuk task analysis, 58,06% mahasiswa
untuk self-motivation belief, self-observation dan self-
judgment serta 70,96% mahasiswa untuk self-control,
dan 61,29% mahasiswa untuk self-reaction.

Saran
Untuk meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa
pada task analysis, self-motivation belief, self-
observation dan self-judgment, sebaiknya mahasiswa
diberikan berbagai kegiatan belajar yang dapat
memotivasi diri untuk menetapkan tujuan, merancang
strategi belajar, mengobservasi diri menggunakan
portofolio, dan melakukan penilaian diri secara mandiri.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon siswa terhadap keterampilan proses sains dengan
pembelajaran inkuiri terbimbing. Hasil penelitan menunjukkan bahwa presentase respon siswa 91%
siswa tertarik pada komponen materi atau isi pelajaran, LKS, suasana belajar dan cara guru mengajar;
76% siswa merasa baru dengan metode pembelajaran yang melatihkan keterampilan proses sains; 100%
siswa merasa senang mengikuti pembelajaran dengan praktikum; 77% siswa merasa mudah memahami
keterampilan proses sains yang dilatihkan; 97% siswa berminat jika pembelajaran IPA menggunakan
pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pelatihan keterampialan proses sains dan 97% siswa mengaku
penjelasan guru terhadap LKS selama kegiatan belajar mengajar sudah jelas. Dari angket respon yang
telah diberikan pada siswa SMP Negeri 21 Surabaya, menunjukkan hasil positif. Secara keseluruhan,
persentase rata-rata respon siswa terhadap pembelajaran yang telah berlangsung sebesar 90% dan
tergolong dalam kategori sangat baik

Kata kunci : Respon siswa, Keterampilan proses, Inkuiri terbimbing.

Abstract
This research aims to identify the students response to the science process skills with guided inquiry
learning. The results show the students response that 91% of students interested in the material
components or the contents of the lessons, students project, the atmosphere of learning and how teachers
teach; 76% of students felt new with a method of learning the science process skill; 100% of students felt
happy to follow with learning lab work; 77% of students feel easier to understand the science process
skills; 97% of students interested in science lessons if use guided inquiry learning with training the
science process skill and 97% of students admitted explanation teachers against of the students project
for learning activities is clear. Poll of the response that has been given in junior high school students 21
Surabaya, show positive results. As a whole, the percentage of the average response to student learning
has been established as much as 90% and are in the category very well.

Keywords : students response, science process skills, guided inquiry learning.

PENDAHULUAN
Dalam perkembangan kehidupan dan ilmu pengetahuan
abad 21, memang telah terjadi pergeseran baik ciri
maupun model pembelajaran. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pendidikan
dapat mengikuti perkembangan jaman. Kebijakan
pemerintah untuk menerapkan kurikulum 2013 secara
resmi diberlakukan  pada tahun ajaran 2013/2014 yang
dimulai bulan Juli 2013. Kurikulum 2013 bertujuan
untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif
serta mampu berkontribusi pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban
dunia (Permendikbud No.68, tentang Kurikulum
SMP/MTs, 2013).

Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik
yang berbasis pada kreativitas siswa, memenuhi tiga
komponen utama Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
yang terintegrasi yaitu sikap, keterampilan, dan
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pengetahuan. Kurikulum ini bertujuan untuk
mendorong peserta didik agar lebih mampu
melaksanakan observasi, bertanya, bernalar dan
mengkomunikasikan serta
mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui
setelah menerima materi pelajaran.

Aspek-aspek pada pendekatan saintifik yang
berbasis kreativitas siswa terintegrasi pada pendekatan
keterampilan proses dan metode ilmiah. Pendekatan
yang berbasis kreativitas siswa sejalan dengan
pembelajaran IPA dimana proses belajarnya banyak
melibatkan aktivitas siswa yang dilakukan melalui
tahap eksplorasi dari pengalaman yang dimilikinya
melalui kegiatan ilmiah yang dimulai dengan observasi
data sampai dengan memperoleh kesimpulan yang
menjadi pengetahuan baru.

Dyers (2011) dalam penelitiannya mengemukakan
bahwa pembelajaran berbasis kreativitas akan
memberikan hasil signifikan (sampai 200%)
dibandingkan dengan pembelajaran berbasis
intelejensia yang hanya mengalami peningkatan sebesar
50% saja. Kemampuan kreativitas dapat diperoleh
melalui lima hal yaitu: mengamati, menanya, menalar,
mencoba dan membentuk jejaring. Hal tersebut berbeda
dengan kenyataan pada saat pelaksanaan program
pengalaman lapangan pada mata pelajaran IPA.
Diketahui saat proses belajar mengajar siswa belum
menjadi pebelajar mandiri. Mereka cenderung kurang
berinteraksi, kurang berpartisipasi sehingga jarang
bertanya dan masih banyak bergantung pada guru.

Berdasarkan hasil angket yang sudah disebarkan
kepada 38 siswa diperoleh bahwa 65,80% siswa merasa
bosan saat kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran
guru jarang menerapkan kegiatan praktik, sehingga
siswa kurang terampil menggunakan alat-alat dan
kurang paham terhadap teori. Hal ini juga di dukung
dengan hasil yang menunjukkan bahwa 21,06% siswa
yang dapat membuat rumusan masalah, 34,25% siswa
dapat membuat hipotesis sesuai dengan rumusan
masalah, 15,80% siswa yang dapat mengidentifikasi
variabel-variabel penelitian, 13,20% siswa dapat
membuat definisi operasional variabel, 29,00% siswa
dapat menganalisis data dan 44,75% siswa dapat
membuat simpulan yang sesuai. Data tersebut
mengindikasikan masih rendahnya keterampilan proses
yang dimiliki siswa. Maka dari itu sangatlah penting
melatihkan keterampilan proses IPA pada peserta didik
karena IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang
alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-
fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi
juga merupakan suatu proses penemuan.

Pada materi IPA kelas VII terdapat kompetensi
dasar 3.9 yaitu “Mendiskripsikan pencemaran dan
dampaknya bagi mahkluk hidup”. Pada kompetensi

dasar tersebut materinya berisi tentang peristiwa
pencemaran lingkungan (udara dan air), zat yang
mencemari serta efek samping zat pencemar bagi
lingkungan. Dampak pencemaran bagi kehidupan
merupakan materi yang tidak cukup dihafal saja namun
terdapat konsep yang perlu diobservasi melalui
kegiatan ilmiah berupa pengamatan maupun percobaan,
kegiatan ini sangat penting untuk membuktikan konsep-
konsep yang telah ada. Siswa diberi pengalaman
langsung untuk menggabungkan interaksi siswa dengan
objek belajar sehingga dapat membekali siswa dengan
berbagai kemampuan. Perilaku siswa yang dilakukan
pada saat melakukan percobaan adalah: merumuskan
masalah, membuat hipotesis, mengidentifikasi variabel,
mendefinisikan variabel secara operasional,
menganalisis data percobaan dan menyimpulkan hasil
percobaan. Melalui model pembelajaran yang tepat
diharapkan topik ini dapat dengan mudah dipahami
oleh siswa dan masuk memori jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka guru
dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang
mampu mengembangkan keterampilan proses siswa
yang dapat melibatkan siswa secara aktif, baik aktif
dalam melibatkan olah pikir dan aktif melibatkan olah
tangan, khususnya dalam mata pelajaran IPA sehingga
nantinya akan memunculkan sikap imiah, proses ilmiah
dan produk ilmiah. Salah satu model pembelajaran
yang sesuai dengan fakta diatas adalah adalah model
pembelajaran inkuiri terbimbing. Model pembelajaran
inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran
yang membantu siswa untuk belajar dan memperoleh
pengetahuan dengan cara menemukan sendiri. Di dalam
model ini juga tercakup penemuan makna, organisasi,
dan struktur dari ide atau gagasan, sehingga secara
bertahap siswa belajar bagaimana mengorganisasikan
dan melakukan penelitian guna mencapai tujuan
pembelajaran.

Keefektifan model-model pembelajaran inkuiri
terbimbing untuk melatihkan keterampilan proses siswa
telah diteliti dan ditemukan hasil yang memadai.
Penelitian Nurhayati (2011:75) dengan sasaran
beberapa siswa yang berasal dari beberapa sekolah di
Surabaya, menemukan bahwa keterampilan proses
siswa rata-rata pada uji awal adalah rendah yairu
sebesar 0,03. Komponen keterampilan proses yang
dilatihkan adalah keterampilan dasar meliputi:
mengukur, membuat grafik, dan pengamatan. Setelah
siswa dilatihkan keterampilan proses sebanyak 3 (tiga)
kali pertemuan, terjadi peningkatan sebesar 0,94. Rata-
rata hasil uji akhir yang diperoleh siswa adalah 0,97.
Hal ini berarti dengan pembelajaran inkuiri terbimbing
dapat meningkatkan keterampilan proses siswa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan
dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu (1)
Bagaimana respon siswa kelas VII SMP Negeri 21
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Surabaya terhadap pelatihan keterampilan proses sains
dengan pembelajran inkuiri terbimbing pada materi
dampak pencemaran bagi kehidupan?. Dengan
demikian, tujuan penelitian ini yaitu (1)
Mendeskripsikan respon siswa kelas VII SMP Negeri
21 Surabaya terhadap pelatihan keterampilan proses
sains dengan pembelajran inkuiri terbimbing pada
materi dampak pencemaran bagi kehidupan.
METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif
penelitian yang hanya memberikan kuesioner pada
siswa SMP untuk respon siswa terhadap pelatihan
keterampilan proses sains dengan pembelajaran inkuiri
terbimbing, melalui kuesioner yang dibagikan dengan
persentase yang dihasilkan. Dalam penelitian ini,
subyek penelitian yaitu kelas VII A SMP Negeri 21
Surabaya. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 21
Surabaya. Adapun jumlah siswa VII A sejumlah 38
siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada Senin, 28 Mei
2014.

Prosedur yang dilakukan peneliti, yaitu : (1)
Membagikan kuisioner pada dua kelas yakni kelas VII
A 38 siswa; (2) Memberi pengarahan dalam pengerjaan
angket (kuesioner) mengenai kejelasan dan kata-kata
asing menurut siswa SMP selama proses pengerjaan
angket (kuesioner) dalam ruang kelas; (3) Menganalisis
hasil angket (kuesioner) dengan melakukan perhitungan
melalui persentase.

Dengan demikian, tehnik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan
menggunakan persentase. Dan perhitungan persentase
tersebut dilakukan dengan menggunakan program
Microsoft Excel 2013.

Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian yang akan diuraikan disini, sesuai

dengan tujuan penelitian, yaitu Mendeskripsikan respon
siswa kelas VII-A SMP Negeri 21 Surabaya terhadap
pelatihan keterampilan proses sains dengan
pembelajran inkuiri terbimbing pada materi dampak
pencemaran bagi kehidupan.

Adapun hasil respon siswa terhadap pelatihan
keterampilan proses sains dengan pembelajran inkuiri
terbimbing pada materi dampak pencemaran bagi
kehidupan terangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Angket Respon siswa

Gambar 1. Grafik Rekapitulasi Respon Siswa
Terhadap Pembelajaran

Pembahasan
Respons Siswa

Berdasarkan analisis angket respon siswa yang
terdapat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa siswa baik
positif pada penerapan model pembelajaran inkuiri

No Uraian Respon

1 Bagaimana pendapat kamu tentang
komponen berikut ini?

Tertarik Tidak
Tertarik

F % F %

1. Materi/ isi pelajaran 37 97 1 3

2. Lembar kegiatan siswa (LKS) 32 84 6 16

3. Suasana belajar 33 87 5 13

4. Cara mengajar guru 36 95 2 5

Rata-rata / Kriteria 91% (Sangat baik)

No Uraian Respon

2 Apakah kamu merasa baru
terhadap komponen-komponen
keterampilan proses IPA yang
dilatihkan?

Baru Tidak Baru

F % F %

1. Mengamati 18 47 20 53

2. Membuat rumusan masalah 31 82 7 18

3. Membuat hipotesis 32 84 6 16

4. Menentukan variabel kontrol 36 95 2 5
5. Menentukan variabel

manipulasi 36 95 2 5

6. Menentukan variabel respon 35 92 3 8

7. Menganalisis data 24 63 14 37

8. Menyimpulkan hasil 20 53 18 47

Rata-rata / Kriteria 76% (Baik)

3 Apakah kamu senang jika dalam
pembelajaran IPA  dilakukan
praktikum?

Senang Tidak senang

F % F %

38 100 0 0

Rata-rata / Kriteria 100% (Sangat Baik)

4 Setelah mendapatkan bimbingan
apakah kamu merasa mudah
memahami keterampilan proses IPA
yang dilatihkan?

Mudah Sulit

F % F %

1. Mengamati 37 97 1 3
2. Membuat rumusan masalah 30 79 8 21
3. Membuat hipotesis 33 87 5 13
4. Menentukan variabel kontrol 33 87 5 13
5. Menentukan variabel manipulasi 32 84 6 16
6. Menentukan variabel respon 30 79 11 29
7. Menganalisis data 27 71 11 29
8. Menyimpulkan hasil 13 34 25 66

Rata-rata / Kriteria 77% (Baik)
5 Bagaimana minat kamu, jika

pembelajaran berikutnya/konsep
IPA yang lain menggunakan
pembelajaran seperti ini?

Berminat Tidak Berminat

F % F %
37 97 1 3

Rata-rata / Kriteria 97% (Sangat Baik)
6 Bagaimana bimbingan guru pada

saat mengerjakan LKS selama
kegiatan belajar mengajar
berlangsung?

Jelas Tidak Jelas

F % F %
37 97 1 3

Rata-rata / Kriteria 97% (Sangat Baik)

Jumlah Keseluruhan Rata-rata /
Kriteria 90%  (Sangat Baik)

Keterangan : F = Frekuensi siswa yang menjawab
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terbimbing pada materi dampak pencemaran bagi
kehidupan kehidupan di kelas. Hal ini ditunjukkan
bahwa 97% siswa tertarik terhadap materi ajar, LKS,
suasana belajar dan cara guru mengajar. Dalam
pembelajaran guru menggunakan media gambar dan
alat-alat praktikum. Dengan penggunaan media dapat
membantu dalam menjelaskan materi kepada siswa
sehingga materi dapat diterima dengan jelas oleh siswa.

Pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan
metode kegiatan praktikum dan diskusi kelompok
sehingga dapat membantu siswa dalam memahami
materi dan melatihkan kerjasama dalam kelompok.
Melalui kegiatan praktikum siswa akan berproses
melalui metode ilmiah menghasilkan suatu produk yang
mungkin dapat diaplikasikan siswa dalam kehidupan
sehari-hari. Siswa sangat antusias dengan pembelajaran
dengan praktikum sesuai dengan respon siswa yang
menyatakan senang sebanyak 100%. Melalui kegiatan
praktikum, guru memberikan pengalaman langsung
kepada siswa untuk membuktikan adanya pengaruh
pencemaran udara terhadap perkecambahan kacang
hijau. Kegiatan praktikum ini memungkinkan siswa
untuk berlatih keterampilan proses.

Respon siswa terhadap komponen-komponen
untuk melatih keterampilan proses IPA menunjukkan
bahwa siswa yang menyatakan baru sebanyak 76% dan
merasa mudah setelah mendapat bimbingan sebesar
77%. Tetapi ada sebagian siswa yang merasa sulit
dalam mengidentifikasi variabel. Mereka masih
bingung dalam membedakan ketiga variabel yang
dilatihkan. Siswa sulit dalam memahami komponen
keterampilan proses IPA karena komponen tersebut
jarang sekali dilatihkan saat proses pembelajaran.

Siswa juga merasa senang dengan komponen
keterampilan proses IPA yang dilatihkan dan berminat
jika pembelajaran menggunakan model inkuiri
terbimbing untuk melatihkan keterampilan proses IPA
pada kompetensi lain. Hal ini dapat teramati dari data
respon positif siswa sebanyak 97% menyatakan
berminat. Respon siswa perlu diamati untuk
mengetahui motivasi siswa terhadap pembelajaran bisa
meningkatkan hasil belajar siswa maupun keterampilan
proses IPA siswa.

Melatihkan keterampilan proses memerlukan
waktu yang lebih lama dari pada aspek ingatan dan
pemahaman. Agar menjadi  kemampuan yang menetap
diperlukan pemantapan yang berulang-ulang dan sering
dalam berbagai topik pembahasan. Melatihkan
keterampilan proses tidak terbatas pada kegiatan di
kelas. Dengan demikian, apabila ingin mengukur
keterampilan proses siswa namun penguasaan
keterampilan proses awal siswa masih rendah
diperlukan latihan yang berulang-ulang yang tidak
terbatas pada kegiatan pembelajaran di kelas.
Keterampilan proses dapat dilatihkan sebelum dan atau

sesudah kegiatan kelas. Dengan latihan yang intensif
diharapkan dapat meningkatkan penguasaan
keterampilan proses dengan baik oleh siswa.

Secara keseluruhan, persentase rata-rata respon
siswa terhadap pembelajaran yang telah berlangsung
sebesar 90% dan tergolong dalam kategori sangat baik.
Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran inkuiri
terbimbing materi dampak pencemaran bagi kehidupan
yang diajarkan pada siswa dapat memberikan respon
yang positif bagi siswa dan diterima dengan baik oleh
siswa.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan
pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Respon siswa sangat positif terhadap kegiatan

belajar mengajar dengan model pembelajaran
inkuiri terbimbing untuk melatih keterampilan
proses sains. Persentase rata-rata respon siswa
terhadap pembelajaran yang telah berlangsung
sebesar 90% dan tergolong dalam kategori sangat
baik.

Saran
Dari seluruh kegiatan penelitian yang telah

dilakukan, dapat diajukan saran untuk penelitian lebih
lanjut, antara lain:
1. Dalam penelitian ini, keterampilan proses

dilatihkan dalam waktu yang singkat. Semakin
banyak latihan memungkinkan keterampilan
proses siswa lebih baik. Dengan demikian
disarankan ada penelitian lanjutan dengan
menambahkan waktu untuk berlatih lebih banyak
lagi.
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ABSTRAK

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekasisme, prosedur, dan instrumen penilaian
hasil belajar peserta didik. Penilaian otentik merupakan salah satu penilaian yang dilakukan pada
kurikulum 2013 yang memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran.
Penilaian otentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (input), proses, dan
keluaran (output) pembelajaran. Salah satu bentuk penilaian otentik (authentic assessment) yaitu
penilaian portofolio (portfolio assessment). Karakteristik pokok dari penilaian portofolio adalah
menekankan pada pemberian bukti proses pembelajaran yang merupakan demonstrasi aktif dari
pengetahuan. Penggunaan portofolio berupa kumpulan pekerjaan siswa (tugas-tugas) dalam periode
waktu tertentu yang dapat memberikan informasi penilaian. Fokus tugas-tugas kegiatan pembelajaran
dalam portofolio adalah pemecahan masalah, berpikir dan pemahaman, menulis, komunikasi, dan
pandangan peserta didik sendiri terhadap dirinya sebagai pembelajaran. Dengan penilaian portofolio,
peserta didik akan lebih kreatif dan termotivasi dalam pembelajaran. Selain itu, hasil portofolio juga
dapat memberikan umpan balik, baik kepada guru maupun kepada peserta didik.

Kata  kunci: Assessment, Authentic Assesment, portofolio, pembelajaran sains

ABSTRACT

Educational assessment standards are criteria regarding mekasisme, procedures, and assessment
instruments learning outcomes of students. Authentic assessment is one of the assessment conducted in
2013 curriculum has a strong relevance to the scientific approach to learning. Authentic assessment is
done comprehensively to assess the start of input, process and output of learning. One form of authentic
assessment is a portfolio. Principal characteristics of portfolio assessment is emphasis on the provision of
evidence that the learning process is an active demonstration of knowledge. The use of portfolios in the
form of a collection of student tasks within a certain time period that can provide assessment information.
The focus of the tasks of learning activities in the portfolio is solving problems, thinking and
comprehension, writing, communication, and the views of learners themselves against him as learning.
With a portfolio assessment, students will be more creative and motivated in learning. In addition, the
results of the portfolio can also provide feedback to both the teacher and students.

Key words: Assessment, Authentic Assesment, portfolio, science learning

PENDAHULUAN
Penilaian merupakan bagian yang penting dalam

pembelajaran. Menurut Black dan William (1994)
mendefinisikan penilaian sebagai seluruh kegiatan yang
dilaksanakan oleh guru dan para siswanya dalam
menilai diri sendiri, yang kemudian digunakan sebagai
informasi yang dapat digunakan sebagai umpak balik
untuk perubahan, membuat modifikasi kegiatan
pembelajaran (Abdul dan Aep, 2014). Penilaian
pendidikan dimulai dengan perencanaan penilaian
peserta didik dengan kompetensi yang akan dicapai,

pelaksaaan penilaian peserta didik, dan laporan hasil
penilaian sehingga dapat digunakan sebagai sarana
untuk melihat dan menganalisis apakah siswa telah
mencapai hasil belajar yang diharapkan serta
mengetahui proses pembelajaran telah sesuai dengan
tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan
perbaikan.

Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria
mengenai mekanisme, prosedur, dan penilaian.
Penilaian peserta didik pada kurikulum 2013 mencakup
penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis
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portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah
semester, ulangan akhir semester,ujian tingkat
kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian
nasional, dan ujian sekolah/madrasah. Dimana penilaian
otentik dilakukan secara komprehensif untuk menilai
dari masalah masukan (input), proses, dan keluaran
(output) pembelajaran.

Penilaian otentik memiliki relevansi kuat
terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai
dengan kurikulum 2013. Karena penilaian ini mampu
menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik,
baik dalam rangka mengobservasi, menanya, menalar,
mencoba, dan membangun jejaring, dan lain-lain.
Penilaian otentik cenderung fokus pada tugas-tugas
kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta
didik untuk menunjukkan kompetensi mereka yang
meliputi sikap, pengetahui, dan keterampilan. Selain itu
penilaian otentik mencerminkan masalah dunia nyata,
bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan
kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan
pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Penilaian otentik
tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta
didik, tetapi tetap lebih menekankan mengukur apa yang
dilakukan oleh peserta didik. Karenanya, penilaian
otentik sangat kelevan dengan pendekatan saintifik
dalam pembelajaran sains di sekolah menengah pertama
dan sekolah menengah atas.

Menurut Ismet dan Hariyanto (2014) penilaian
otentik (authentic assessment) terkadang juga disebut
sebagai penilaian portofolio (portfolio assessment).
Karakteristik pokok dari penilaian portofolio adalah
penekanannya terhadap pemberian bukti dari proses
pembelajaran yang merupakan demonstrasi aktif dari
pengetahuan. Penggunaan portofolio berupa kumpulan
pekerjaan siswa (tugas-tugas) dalam periode waktu
tertentu yang dapat memberikan informasi penilaian.
Fokus tugas-tugas kegiatan pembelajaran dalam
portofolio adalah pemecahan masalah, berpikir dan
pemahaman, menulis, komunikasi, dan pandangan siswa
sendiri terhadap dirinya sebagai pembelajaran. Siswa
diharapkan untuk mengerjakan lebih kreatif, sehingga
siswa memperoleh kebebasan dalam belajar. Portofolio
juga memberikan kesempatan yang lebih berkembang
serta memotivasi siswa. Selain itu, File portofolio
sekaligus akan memberikan umpan balik (feed back),
baik kepada guru maupaun kepada peserta didik.

PEMBAHASAN
1. Authentic Assessment

Penilaian otentik (authentic assessment) adalah
suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan
informasi tentang hasil belajar siswa dengan
menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan
berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan
konsisten sebagai akuntabilitas publik (Pusat
Kurikulum, 2009). Sejalan dengan Nurhadi (2004)
dalam Ismet dan Hariyanti (2014) menyatakan bahwa
penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi
oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian
pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui
berbagai teknik yang mampu mengungkapkan,
membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa
tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan

dicapai. Penilaian ini mengharuskan para siswa untuk
melaksanakan tugas-tugas dunia nyata yang
menunjukan penerapan dari suatu pengetahuan atau
keterampilan.

Jon Mueller (2006) dalam Abdul dan Aep (2014)
mengemukakan bahwa penilaian otentik merupakan
suatu bentuk penilaian yang para siswanya diminta
untuk menampilkan tugas pada situasi yang
sesungguhnya yang mendemostrasikan penerapan
keterampilan dan pengetahuan esensial yang bermakna.
Dimana penilaian otentik mengutamakan pengetahuan
dan keterampilan siswa berdasarkan konteks yang
mendekati kehidupan nyata.

Menurut suatu organisasi di Amerika Serikat
yang bergerak di bidang pendidikan dan secara rutin
menerbitkan artikel terkini tentang pendidikan dalam
Ismet dan Hariyanti (2014), ada 10 ciri-ciri penilaian
otentik yang terkait dengan aktivitas otentik meliputi:
a. Aktifitas otentik memiliki relevansi dengan dunia

nyata. Kegiatan-kegiatan sedapat mungkin
disesuaikan dengan tugas-tugas dan kinerja di dunia
nyata.

b. Kegiatan otentik sengaja didefinisikan secara kabur,
tidak jelas (ill-denifed) menurut peserta didik
mendefinisikan sendiri tugas-tugas dan sub-tugasnya
untuk menyelesaikan atau menuntaskan kegiatan.

c. Kegiatan otentik mencakup tugas-tugas kompleks
yang harus diselidiki dan dikerjakan oleh siswa
dalam suatu periode waktu yang berkesinambungan.

d. Kegiatan otentik memberikan kesempatan kepada
siswa untuk mengamati tugas-tugas dari perspektif
yang berbeda, serta menggunakan berbagai sumber.

e. Kegiatan otentik memberikan untuk melakukan
refleksi diri.

f. Aktivitas otentik dapat dipadukan dan diterapkan
dalam berbagai bidang studi berlainan.

g. Aktivitas otentik terjalin erat berkesinambungan dan
terpadu dengan asesmen.

h. Aktivitas otentik menciptakan hasil karya yang
bernilai bermutu.

i. Aktivitas otentik memungkinkan cara pemecahan
masalah yang kompetitif dan menghasilkan berbagai
jenis luaran.

Menurut Hagreavers, dkk., (2001) dalam Abdul
dan Aep (2014), penilaian otentik sebagai bentuk
penilaian yang mencerminkan hasil belajar
sesungguhnya, dapat menggunakan berbagai cara atau
bentuk, antara lain melalui penilaian proyek atau
kegiatan siswa, penggunaan portofolio, jurnal,
demonstrasi, laporan tertulis, ceklis dan petunjuk
observasi.

1. Pengertian Portofolio
Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata,

yaitu port (singkatan dari report) yang berarti laporan
dan folio yang berarti penuh atau lengkap (Erman S. A.,
2003 dalam Adesanjaya, 2012). Dalam Stiggins (1994)
dijelaskan pengertian portofolio yaitu “a portfolio is a
collection of student work assembled to demonstrate
student achievement or improvement”, portofolio adalah
kumpulan pekerjaan siswa yang digunakan untuk
menunjukkan prestasi siswa atau perbaikan. Selain itu
Anthony dan Susan (2011) menjelaskan pengertian



1219

portofolio berdasarkan fungsi penilaiannya yaitu “ a
portfolio is a limited collection of student’s work used
either to present the student’s best work(s) or to
demonstrate the student’s educational growth over a
given time”, Portofolio adalah koleksi terbatas karya
siswa digunakan baik untuk menyajikan karya terbaik
siswa atau untuk menunjukkan pertumbuhan pendidikan
siswa selama waktu tertentu.Hal ini sejalan dengan
pendapat

Popham (1994) dalam Zainal (2012) yang
menyatakan, “penilaian portofolio merupakan penilaian
secara berkesinambungan dengan metode pengumpulan
informasi atau data secara sistematis atas hasil
pekerjaan peserta didik dalam kurun waktu tententu.”
Portofolio digunakan oleh guru dan peserta didik untuk
memantau secara terus menerus perkembangan
pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam
bidang tertentu. Untuk lebih efektiktif, penilaian
protofolio dapat melibatkan orang tua dan masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Penilaian Portofolio
Surapranata dan M.Hatta (2004) dalam Zainal

(2012) mengemukakan penilaian portofolio dapat
digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, yatu
“menghargai perkembangan yang dialami peserta didik,
mendekomentasikan proses pembelajaran yang
berlangsung, memberi perhatian pada prestasi kerja
peserta didik yang terbaik, merefleksikan kesanggupan
mengambil resiko dan melakukan eksperimental,
meningkatkan efektifitas proses pengajaran, bertukar
informasi dengan orang tua/wali peserta didik dan guru
lain, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep
diri positif pada peserta didik, meningkatkan
kemampuan melakukan refeksi diri, membantu peserta
didik dalam merumuskan tujuan”.

Portofolio dapat dijadikan sebagai sebagai bahan
tindak lanjut dari pekerjaan yang telah dilakukan peserta
didik sehingga guru dan orang tua mempunyai
kesempatan untuk mengembangkan kemampaun peserta
didik. Menurut Zainal Arifin (2012) fungsi penilaian
portofolio dapat kita lihat dari berbagai segi, yaitu:

a. Portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan
orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan
perkembangan kemampuan peserta didik,
tanggungjawab dalam belajar, perluasan dimensi
belajar, dan inovasi pembelajaran.

b. Portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan
komponen kurikulum, karena portofolio
mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan
menunjukkan hasil kerja mereka.

c. Portofolio sebagai alat penilaian otentik (authentic
assessment).

d. Portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta
didik untuk melakukan self-assessment.
Maksudnya, peserta didik mempunyai kesempatan
yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu
ke waktu.

3. Kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio
Menurut Ismet dan Hariyanto (2014) fokus tugas-

tugas kegiatan pembelajaran dalam portofolio adalah
pemecahan masalah, berpikir dan pemahaman, menulis,
komunikasi, dan pandangan siswa sendiri terhadap

dirinya sebagai pembelajaran. Tugas yang diberikan
kepada siswa dalam penilaian portofolio adalah tugas
dalam konteks kehidupan sehari-hari. Siswa diharapkan
untuk mengerjakan lebih kreatif, sehingga siswa
memperoleh kebebasan dalam belajar. Selain itu,
portofolio juga memberikan kesempatan yang lebih
berkembang serta memotivasi siswa.

Setiap konsep atau model penilaian tentu ada
kelebihan dan kekurangan. Menurut Zainal Arifin
(2012) kelebihan penilaian portofolio, antara lain
sebagai berikut.

a. Dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan
kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu
berdasarkan feed-back dan refleksi diri.

b. Membantu guru melakukan penilaian secara adil,
objektif, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi
kreativitas peserta didik di kelas.

c. Mengajak peserta didik untuk belajar
bertanggung jawab terhadap apa yang telas
mereka kerjakan, baik di kelas maupun di luar
kelas dalam rangka implementasi program
pembelajaran.

d. Meningkatan peran serta peserta didik secara
aktif dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian.

e. Memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk meningkatkan kemampuan mereka.

f. Membantu guru mengklarifikasi dan
mengidentifikasi program pembelajaran.

g. Terlibatnya berbagai pihak, seperti orang tua,
guru, komite sekolah, dan masyarakat lainnya
dalam melihat pencapaian kemampuan peserta
didik.

h. Menungkinkan peserta didik melakukan
penilaian diri (self-assessment), refleksi, dan
mengembangkan kemampuan berpikir kritis
(critical thinking).

i. Memungkinkan guru melakukan penilaian secara
fleksibel, tetapi tetap mengacu pada kompetensi
dasar dan indikator hasil belajar yang ditentukan.

j. Guru dan peserta didik sama-sama bertanggung
jawab untuk merancang dan menilai kemajuan
belajar.

k. Dapat digunakan untuk menilai kelas yang
heterogen antara peserta didik yang pandai dan
kurang pandai.

l. Memungkinkan guru memberikan hadian
terhadap setiap usaha belajar peserta didik.

Adapun kekurangan penilaian portofolio, antara lain
sebagai berikut.

1) Membutuhkan waktu dan kerja ekstra.
2) Penilaian portofolio dianggap kurang reliabel

dibandingkan dengan entuk penilaian yang lain.
3) Ada kecenderungan guru hanya memperhatikan

pencapaian akhir sehingga proses penilaian
kurang mendapat perhatian.

4) Jika guru melaksanakan proses pembelajaran
yang bersifat teacher-oriented, kemungkinan
besar inisiatif dan kreativitas peserta didik akan
terbelenggu sehingga penilaian portofolio tidak
dapat dilaksanakan.
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5) Orang tua peserta didik sering berpikir skeptis
karena laporan hasil belajar anaknya tidak
berbentuk angka.

6) Penilaian portofolio masil relatif baru sehingga
banyak guru, orang tua, dan peserta didik yang
belum mengetahui dan memahaminya.

7) Tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas.
8) Analisis terhadap penilaian portofolio agak sulit

dilakukan sebagai akibat dikuranginya
penggunaan angka.

9) Sulit dilakukan terutama menghadapi ujian
dalam skala nasional.

10) Dapat menjebak peserta didik jika terlalu sering
menggunakan format yang lengkap dan detail.

4. Langkah-langkah penilaian portofolio
Menurut Anthoni dan susan (2011), ada enam tahap

untuk menggunakan sebuah sistem portofolio (six step
for crafting a portfolio system), yaitu “mengidentifikasi
tujuan dan fokus portofolio, mengidentifikasi isi materi
umum yang akan dinilai, mengidentifikasi
pengorganisasian portofolio, menggunakan portofolio
secara umum”. Agar penilaian portofolio berjalan
efektif, guru beserta peserta didik perlu menentukan hal-
hal yang harus dilakukan dalam menggunakan
portofolio sebagai berikut.

1) Masing-masing peserta didik memiliki portofolio
sendiri yang didalamnya memuat hasil belajar
siswa setiap muatan  pelajaran atau setiap
kompetensi.

2) Menentukan hasil kerja apa yang perlu
dikumpulkan/disimpan.

3) Sewaktu-waktu peserta didik diharuskan membaca
cacatan guru yang berisi komentar, masukkan dan
tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan peserta
didik dalam rangka memperbaiki hasil kerja dan
sikap.

4) Peserta didik dengan kesadaran sendiri
menindaklanjuti catatan guru.

5) Cacatan guru dan perbaikan hasil kerja yang
dilakukan peserta didik perlu diberi tanggal,
sehingga perkembangan kemajuan belajar peserta
didik dapat terlihat. (Abdul dan Aep: 2014)

Aspek yang diukur dalam penilaian portofolio
adalah tiga domain perkembangan psikologi anak yaitu
kognitif, afektif dan psikomotor (Adesanjaya, 2014).
Menurut Barton dan Collins (1997) dalam Surapranata
(2004), terdapat beberapa karakteristik dalam
pengembangan berbagai bentuk portofolio yaitu:

a. Multi simber. Portofolio memungkinkan untuk
menilai berbagai macam bukti pembelajaran.
Multisumber mencakup guru, orang tua, siswa,
anggota masyarakat, sdb. Bukti pembelajaran
yaitu apa saja yang akan dinilai, seperti foto,
rancangan, jurnal, audio, video, dsb.

b. Authentic. Buktu pembelajaran peserta didik
haruslah otentik, artinya ditinjau dari konteks
maupun fakta harus salingberkaitan satu sama lain
(context and evidence are direcly linked). Contoh
jika kemampuan peserta didik dalam
bermatematika diperoleh dari mengikut les atau
bimbingan tes, bukan diperoleh dari guru kelas,

maka kemampuan tersebut tentunya kurang
relevan dengan portofolio di sekolah.

c. Dinamis. Portofolio mencakup perkembangan
dan perubahan.

d. Eksplisit. Portofolio haruslah jelas, artinya tujuan
pembelajaran berupa kompetensi dasar dan
indikator harus ditanyakan secara jelas.

e. Integrasi. Portofolio senantiasa berkaitan antara
program yang dilakukan peserta didik di kelas
dengan kehidupan nyata. Contoh sebagian besar
peserta didik terbiasa menggunakan pertanian
dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan
portofolio haruslah berkaitan dengan pertanian.

f. Kepemilikan. Peserta didik harus merasakan
memiliki semua bukti pembelajaran yang mereka
hasilkan. Dengan demikian mereka mereka
diharapkan dapat menjaga dengan baik semua
bukti pembelajaran tersebut.

g. Beragam tujuan. Portofolio dilaksanakan tidak
hanya mengacu pada satu standar kompetensi,
kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil
belajar, tetapi juga mengacu ke berbagai tujuan
misalnya beberapa indikator pencapaian hasil
belajar.

Menurut Abdul dan Aep (2014) teknik penilaian
portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah
sebagai berikut:

1) Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan
portofolio, tidak hanya merupakan kumpulan
hasil kerja peserta didik yang digunakan oleh
pendidik untuk penilaian, tetapi digunakan oleh
pendidikan untuk penilaian, tetapi digunakan juga
oleh peserta didik sendiri. Dengan melihat
portofolionya peserta didik dapat mengetahui
kemampuan, keterampilan, dan minatnya. Proses
ini tidak akan terjadi secara spontan, tetapi
membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk
belajar meyakini hasil mereka sendiri.

2) Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel
portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio
antara peserta didik yang satu dan yang lain bisa
sama bisa berbeda.

3) Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap
peserta didik dalam satu map atau folder di rumah
masing-masing atau loker masing-masing di
satuan pendidikan.

4) Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan
informasi perkembangan peserta didik sehingga
dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke
waktu.

5) Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan
bobotnya dengan para peserta didik. Diskusikan
cara penilaian kualitas karya para peserta didik.

6) Minta peserta didik menilai karyanya secara
bersinambungan. Pendidik dapat membimbing
peserta didik, bagaimana cara menilai dengan
memberi keterangan tentang kelebihan dan
kekurangan karya tersebut, serta bagaimana cara
memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada
saat membahas portofolio.

7) Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum
memuaskan, maka peserta didik diberi
kesempatan untuk memperbaikinya.
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8) Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas
portofolio. Jika perlu, undang orang tua peserta
didik dan diberi penjelaskan tentang maksud serta
tujuan portofolio, sehingga orangtua dapat
membantu dan memotivasi anaknya.

5. Portofolio pada pembelajaran Sains
Menurut Harry Firman (2013) isi portofolio adalah

karya-karya favorit (yang paling disukai) siswa sendiri
yang merupakan produk berfikir dan berkarya dalam
kaitan dengan pengalaman belajar Sains selama
menyelesaikan satu program pendidikan (misalkan satu
semester). Beberapa di antaranya dapat berupa:

1. Karangan singkat tentang topik sains yang dibuat
sebagai tugas;

2. Foto atau sketsa tentang lingkungan atau instalasi
yang dikunjungi;

3. Kegiatan percobaan sains yang paling berkesan
(prosedur, data, laporan);

4. Laporan tugas kelompok membuat alat peraga
sederhana yang dilengkapi dengan foto proses
pembuatan dan hasil akhirnya;

5. Tulisan atau ekspresi terkait sains dalam majalah
dinding;

6. Lembar jawaban ulangan yang memberikan hasil
sangat memuaskan dirinya.

Secara umum struktur penyusunan portofolio
sebagai berikut.

6. Pengantar dari siswa untuk memperkenalkan
portofolio kepada pembaca/penelaah.

7. Daftar isi portofolio.
8. Sampel (contoh) representatif hasil kerja terbaik

siswa yang disusun berdasarkan jenis dan waktu
(entry untuk portofolio.

9. Ungkap refleksi-diri siswa secara menyeluruh
terhadap semua entry dalam portofolionya.

Contoh tugas portofolio pada pembelajaran sains
Mata pelajaran Pelajaran : Kimia
Kelas/Semeste : X/2
Peminatan :Matematika dan Ilmu Alam
Judul portofolio :Pelaporan perencangan alat

dan Penyusunan laporan
praktikum

Tujuan :Peserta didik dapat
merancang alat dan
menyusun laporan praktikum
kimia sebagai tulisan ilmiah.

Ruang lingkup :Karya portofolio yang
dikumpulkan adalah laporan
seluruh hasil rancangan alat
dan laporan praktikum kimia
semester 2

Uraian tugas portofolio
1. Buatlah laporan kegiatan merancang alat, laporan

praktikum Kimia sebagai tulisan ilmiah
2. Setiap laporan dikumpulkan selambat-lambatnya

seminggu setelah peserta didik melaksanakan
tugas

(Sumber: Kemendikbud)

Untuk menilai portofolio peserta  didik diperlukan
format  penilaian portofolio. Pada dasarnya format
penilaian portofolio berisi rubrik (kriteria penilaian)
yang ditetapkan dan tempat untuk melaporkan hasil
penilaian (supranata  dan Hatta, 2004., dalam Harry
Firman(2013). Berikut ini merupakan kriteria untuk
portofolio.

a. Rubrik memuat indikator kunci dari kompetensi
dasar yang akan dinilai pencapaiannya dengan
portofolio.

b. Rubrik memuat aspek-aspek penilaian yang
macamnya relevan dengan isi tugas portofolio.

c. Rubrik memuat kriteria kesempurnaan (tingkat dan
level) hasil tugas.

d. Rubrik mudah untuk digunakan oleh guru dan
peserta didik.

e. Rubrik menggunakan bahasa yang lugas dan
mudah dipahami.

Berikut contoh kirteria yang digunakan untuk
menilai laporan kegiatan.
No Kriteria Skor Keterangan
1 Tata bahasa

dan tanda
baca yang
digunakan

Tepat = 3
Kurang tepat = 2
Tidak tepat =1

2 Pemilihan
kosa kata
dan
keterpaduan
kalimat

Tepat = 3
Kurang tepat = 2
Tidak tepat = 3

3 Kelengkapan
laporan

Lengkap = 3
Kurang lengkap = 2
Tidak lengkap = 1

4 Sistematika
laporan

Sistematis = 3
Kurang sistematis =
2
Tidak sistematis = 1

5 Kerapian
tulisan

Rapi = 3
Kurang rapi = 2
Tidak rapi = 1

TOTAL SKOR
NILAI
Nilai = Skor yang diperoleh x 100

15
Berikut merupakan contoh Rekap Nilai Portofolio.
No Nama Portofolio Total

Nilai
Nilai
Akhir1 2 3

1
2
3
4
5
6
Keterangan :
1 = Foto kunjungan industri
2 = Laporan kegiatan merancang alat dan laporan

praktikum Kimia
3 = Tulisan terkait lingkungan dalam majalah dinding

(Sumber: Abdul dan Aep: 2014)
Mulyasa (2014) menyatakan bahwa penilaian

portofolio kurikulum 2013 harus dilakukan secara utuh
dan berkesinambungan, serta mencakup seluruh
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kompetensi inti yang dikembangkan. Berikut contoh
format penilaian portofolio yang berdasarkan kopetensi
dasar dan indikator yang ingin dicapai.
Mata Pelajaran : IPA
Kelas :7

Kompetensi Dasar
Mengunakan
mikroskop dan
peralatan lain
untuk mengamati

Nama    :
Tanggal :

Indikator Penilaian
Jelek Cukup Baik Sangat Baik

1. Mengenalkan
bagian-bagian
mikroskop

2. Menggunakan
mikroskop
dengan benar
(fokus,
cahaya, Objek)

3. Membuat
prediksi
bangun tiga
dimensi
apabila
tersedia hasil
pengamatan
dua
dimensi(horiso
ntal dan
vertikal

V

V

V

Dicapai melalui:
1. Bantuan guru
2. Seluruh kelas
3. Kelompok

besar
4. Kelompok

kecil
5. Diri sendiri (v)

Komentar guru:
Tingkatkan terus prestasimu,
dengan belajar dan belajar.

Komentar Orang
tua

Tanggapan Siswa

Gunakan
waktumu untuk
belajar lebih
teratur lagi.

Stres, lagi banyak tugas.

Dalam format ini tamapak ada prosedur kerja yang
dinilai, dan dalam prosedur kerja tersebut secara tersirat
sudah menggambarkan karakter peserta didik.Dan
dengan adanya tanggapan orang tua dan peserta didik
sendiri akan membuat hasil dari penilaian portofolio
lebih efektif.

SIMPULAN
Penilaian portofolio merupakan salah satu bentuk

implementasi asesmen otentik (authentic assessment)
yang memiliki kaitan erat dengan tuntunan kurikulum
2013. Penilaian portofolio memiliki banyak kelebihan,
dimana tugas-tugas kegiatan pembelajaran dalam
portofolio mengutamakan pemecahan masalah, berpikir
dan pemahaman, menulis, komunikasi, dan pandangan
siswa sendiri terhadap dirinya sebagai pembelajaran.
Dengan penilaian portofolio, peserta didik akan lebih

kreatif dan termotivasi dalam pembelajaran. Selain itu,
hasil portofolio juga dapat memberikan umpan balik,
baik kepada guru maupun kepada peserta didik.
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Abstrak

Kebutuhan paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kecakapan berfikir dan belajar.
Kecakapan-kecakapan yang dikembangkan diantaranya adalah kecakapan dalam memecahkan
masalah, berfikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi. Kecakapan-kecakapan tersebut
tentu akan memberikan manfaat kepada siswa dalam kepentingannya mempersiapkan kehidupan yang
lebih baik dan meningkatkan kemampuan kecakapan hidup khususnya keterampilan berkomunikasi
dapat menunjang prestasi akademik mereka. Keterampilan komunikasi ilmiah dapat dilatihkan dengan
berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis kerjasama antar
individu untuk meningkatkan kompetensi interpersonal dan kehidupan sosial siswa, yaitu dalam
proses pembelajaran tersebut melibatkan siswa secara aktif (student-centered learning) seperti yang
diajarkan dalam cooperative learning atau belajar bersama. Strategi talking chips adalah salah satu
strategi dalam pelaksanaannya lebih cocok apabila dipadukan dengan model pembelajaran kooperatif
tipe STAD. Selain untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, kooperatif tipe STAD merupakan model
pembelajaran yang lebih mengutamakan pemerataan kesempatan dalam kelompok yang heterogen.

Kata Kunci :Strategi Talking Chips, Keterampilan Komunikasi Ilmiah

Abstract
Paradigm needs of the 21st century learning focusing on think skill and learn. The competence of the
developed of them are skill in solving problem, critical thinking, collaboration, and communicate
skill. The competence it will provide benefits for students in their interests prepare a better life and to
increase the capacity of life skills especially conversation skills be able to support their academic
achievement. Scientific communication skills can be trained with various ways, one of them is by
applying kind of classroom based cooperation between individuals to increase the competency
interpersonal and social lives of students, namely in the learning process involved student all at active
(student-centered learning) as taught in cooperative learning or studying together. Talking chips
strategy is one of strategy in implementation is more suitable if combined with a model of learning
cooperative STAD type. Other than to improve cognitives learning outcomes, cooperative  STAD type
kind of classroom is more give priority to the fair distribution of opportunities in being heterogeneous
group.

Keywords: Talking Chips Strategy, Scientific Communication skills
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PENDAHULUAN

Kurikulum saat ini dikembangkan melalui
pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa (student-
centered learning), yang sesuai dengan paradigma
pembelajaran abad 21 yang menekankan pada
kecakapan berfikir dan belajar. Kecakapan-kecakapan
yang dikembangkan diantaranya adalah kecakapan
dalam memecahkan masalah, berfikir kritis, kolaborasi,
dan kecakapan berkomunikasi (BSNP, 2010).
Kecakapan-kecakapan tersebut tentu akan memberikan
manfaat kepada siswa dalam kepentingannya
mempersiapkan kehidupan yang lebih baik dan
meningkatkan kemampuan kecakapan hidup khususnya
keterampilan berkomunikasi dapat menunjang prestasi
akademik mereka.

Hasil studi mengenai prestasi sains, posisi
Indonesia masih berada di bawah standar internasional.
Hal ini dibuktikan dari hasil studi TIMSS (Trends in
International Mathematics and Science Study) bahwa
Indonesia berada di peringkat ke-35 dari 49 negara yang
ikut perpartisipasi pada tahun 2007. Studi terbaru tahun
2011, menunjukkan bahwa Indonesia menempati
peringkat ke-40 dari 42 negara yang ikut berpartisipasi.
Data lain yang dibuktikan dari Programme for
International Student Assessment (PISA) menunjukkan
bahwa Indonesia menempati peringkat ke 64 dari 65
negara yang berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa
pendidikan di Indonesia dalam bidang sains masih jauh
tertinggal dari negara-negara lain.

Solusi yang dapat dilakukan guru untuk
mengatasi permasalahan adalah melakukan inovasi
pembelajaran. Salah satunya menggunakan model
pembelajaran dan strategi pembelajaran yang tepat.
Keterampilan komunikasi ilmiah dapat dilatihkan
dengan berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan
model pembelajaran berbasis kerjasama antar individu
untuk meningkatkan kompetensi interpersonal dan
kehidupan sosial siswa, yaitu dalam proes pembelajaran
tersebut melibatkan siswa secara aktif (student-centered
learning) seperti yang diajarkan dalam cooperative
learning atau belajar bersama (BSNP, 2010).

Pelaksanaannya perlu dengan strategi yang tepat,
yaitu menggunakan strategi talking chips. Strategi
talking chips adalah salah satu strategi dalam
pelaksaannya lebih cocok bila dipadukan menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Selain untuk
meningkatkan hasil belajar kognitif, kooperatif tipe
STAD merupakan model pembelajaran yang lebih
mengutamakan pemerataan kesempatan dalam
kelompok yang heterogen. Hal ini sesuai dengan
pendapat Nur, dkk. (2008) bahwa tidak hanya unggul
bagi membantu siswa memahami konsep-konsep yang
sulit, tetapi sangat berguna untuk menumbuhkan
kemampuan bekerjasama, kreatif, berfikir kritis, dan
siswa dapat terlibat aktif baik mental maupun fisik,
misalnya siswa berani mengemukakan pendapat atau
ide-idenya, melakukan diskusi baik antar siswa maupun
guru.

Pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan
strategi talking chips pertama kali dikembangkan oleh
Spencer & Kagan pada tahun 1992. Dalam
pelaksanaannya, yaitu langkah pertama, guru

menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
dan memotivasi siswa. Kedua, guru menyajikan
informasi melalui kegiatan demonstrasi secara klasikal.
Ketiga, guru mengorganisasikan siswa menjadi
kelompok belajar dimana siswa bisa memikirkan dan
menyelesaikan permasalahan. Langkah keempat,
melalui kegiatan diskusi kelompok siswa dapat saling
menguatkan materi dengan cara mengkomunikasikan
hasil penyelidikan. Dalam kegiatan talking chips,
masing-masing anggota kelompok mendapat
kesempatan untuk memberikan kontruksi mereka dan
mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang
lain. Menurut Kagan (2000) dalam Mulyana (2011),
dalam pelaksanaan talking chips setiap anggota
kelompok diberi sejumlah kartu atau chips (biasanya
dua sampai tiga kartu). Setiap kali salah seorang
anggota kelompok menyampaikan pendapat dalam
diskusi, ia harus meletakan satu kartunya ditengah
kelompok. Setelah memperoleh pengetahuan dan
keterampilan, langkah selanjutnya guru menberikan tes
individual dimana masing-masing siswa tidak boleh
saling membantu. Langkah terakhir, guru memberikan
penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan
nilai peningkatan dari skor dasar ke skor kuis.

Strategi ini menekankan pada proses pencarian
pengetahuan daripada transfer pengetahuan, siswa
dipandang sebagai subjek belajar yang perlu dilibatkan
secara aktif dalam proses pembelajaran, guru hanyalah
seorang fasilitator yang membimbing dan
mengkoordinasikan kegiatan belajar siswa. Sehingga
dengan strategi talking chips dapat membuat siswa
membiasakan berkomunikasi. Salah satu keterampilan
berkomunikasi yang harus dimiliki oleh siswa adalah
keterampilan komunikasi ilmiah.

Menurut Hovland, Janis & Kelley dalam Ulya
(2011), komunikasi adalah suatu proses melalui mana
seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus
(biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan
mengubah atau membentuk perilaku orang-orang
lainnya. Dalam kata lain komunikasi adalah suatu
proses interaksi antara satu pihak terhadap pihak lainnya
untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang
kemudian disampaikan secara langsung ataupun tidak
langsung. Dalam hal ini, keterampilan komunikasi yang
dimaksud adalah keterampilan komunikasi ilmiah, yaitu
kemampuan siswa dalam menyampaikan apa yang
dipahami secara kontekstual sebagai indikator
kepahaman siswa terhadap materi yang disampaikan
secara tertulis dan lisan.

PEMBAHASAN
1. Kebutuhan Abad 21

Abad ke-21 merupakan era globalisasi yang
menunjukkan adanya saling keterbukaan dan
ketergantungan antarnegara (Kusdaryani, 2012).
Akibat saling keterbukaan dan ketergantungan
ditambah dengan arus informasi yang sangat cepat
maka kompetisi antarnegara pun akan semakin
ketat. Perbedaan kehidupan pada abad sebelumnya
dengan kehidupan di abad 21 ini mengharuskan
masyarakat memiliki kemampuan bersaing agar
tidak tertinggal baik dalam pekerjaan, sosial, dan
pendidikan.
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Kurikulum saat ini dikembangkan melalui pendekatan
pembelajaran berpusat pada siswa (student-centered
learning), yang sesuai dengan paradigma pembelajaran
abad 21 yang menekankan pada kecakapan berfikir dan
belajar. Kecakapan-kecakapan yang dikembangkan
diantaranya adalah kecakapan dalam memecahkan
masalah, berfikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan
berkomunikasi (BSNP, 2010). Kecakapan-kecakapan
tersebut tentu akan memberikan manfaat kepada siswa
dalam kepentingannya mempersiapkan kehidupan yang
lebih baik dan meningkatkan kemampuan kecakapan
hidup khususnya keterampilan berkomunikasi dapat
menunjang prestasi akademik mereka.

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD
Nur & Wikandari (2011), menyebutkan bahwa khas
pembelajaran kooperatif adalah siswa ditempatkan pada
kelompok-kelompok kooperatif dan tinggal bersama
sebagai satu kelompok untuk beberapa minggu atau
bulan. Mereka biasanya dilatih keterampilan-
keterampilan khusus untuk membantu mereka bekerja
sama dengan baik, misalnya sebagai pendengar yang
baik, mengajukan pertanyaan dengan benar, dan
sebagainya.
Model pembelajaran kooperatif  dapat digunakan untuk
mengajarkan materi yang agak kompleks, dan yang
lebih penting lagi, dapat membantu guru untuk
mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensikan
sosial dan hubungan antar manusia (Kardi, 2003).
Dalam pelaksanaannya, pembelajaran kooperatif lebih
menekankan pada upaya pemberdayaan teman sejawat,
meningkatkan interaksi antar siswa, serta hubungan
yang saling menguntungkan antar mereka. Siswa dalam
kelompok akan belajar mendengar ide atau gagasan
orang lain, berdiskusi setuju atau tidak setuju,
menawarkan, atau menerima kritikan yang membangun,
dan siswa merasa tidak terbebani ketika ternyata
pekerjaannya salah. Sehingga dalam pembelajaran
kooperatif ini cocok jika didalamnya digunakan untuk
meningkatkan keterampilan komunikasi.
Tidak hanya unggul bagi membantu siswa memahami
konsep-konsep yang sulit, tetapi sangat berguna untuk
menumbuhkan kemampuan bekerjasama, kreatif,
berfikir kritis, dan siswa dapat terlibat aktif baik mental
maupun fisik, misalnya siswa berani mengemukakan
pendapat atau ide-idenya, melakukan diskusi baik antar
siswa maupun guru (Nur, dkk, 2011).
Nur (2011) menyebutkan bahwa pembelajaran
kooperatif tipe STAD terdiri dari lima komponen utama,
yaitu:
a. Presentasi kelas
b. Kerja tim
c. Kuis
d. Skor perbaikan individu
e. Penghargaan tim

3. Talking Chips (TC)
Talking Chip berasal dari dua kata dalam bahasa
Inggris, yaitu talking yang berarti berbicara, sedangkan
chips berarti menyela. Teknik talking chip adalah teknik
pembelajaran yang menggunakan  benda-benda kecil
sebagai syarat sebelum memulai pembicaraan atau
aktivitas dalam belajar. Pada teknik talking chips siswa

dibagi atas beberapa kelompok kecil yang anggotanya
heterogen. Setiap siswa diberi lima buah kartu. Jika
siswa melakukan aktivitas belajar seperti bertanya,
menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat dan
aktivitas nyata lainnya, maka mereka menyerahkan
salah satu kartu yang dimilikinya dan meletakkan kartu
pada kotak yang telah disediakan pada kelompok
masing-masing. Jika kartu telah habis maka siswa tidak
boleh berbicara lagi sampai kartu yang dimiliki
temannya juga habis.
Menurut Lie (2002) keunggulan teknik ini adalah untuk
mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang
sering terjadi dalam diskusi kelompok. Dalam banyak
kelompok ada siswa yang aktif dan ada siswa yang
pasif. Dalam situasi seperti ini, pemerataan tanggung
jawab dalam kelompok  bisa tidak  tercapai  karena
siswa  yang  pasif  akan mengandalkan  siswa  yang
aktif  dalam  kelompok. Teknik talking chips ini
memastikan bahwa setiap siswa mendapat kesempatan
yang sama. Dengan teknik talking chips ini diharapkan
ada peningkatan keaktifan siswa karena dengan teknik
ini siswa menjadi lebih aktif  dalam proses
pembelajaran dimana siswa bersaing untuk
menghabiskan kancing yang dimilikinya sehingga selain
dapat meningkatkan keterampilan komunikasi ilmiah
juga dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa.
Dengan  menerapkan teknik talking chip ini dalam
proses pembelajaran, diharapkan semua siswa memiliki
kesempatan yang sama untuk aktif dalam
mengemukakan pendapat sehingga terjadi pemerataan
kesempatan dalam pembagian tugas kelompok. Hal ini
sesuai dengan yang dikemukakan  oleh Lie (2002)
bahwa dalam kegiatan kancing gemerincing, masing-
masing anggota kelompok mendapatkan kesempatan
yang sama untuk memberikan kontribusi mereka serta
mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang
lain, keunggulan lain dari teknik adalah untuk mengatasi
hambatan pemerataan kesempatan yang sering
mewarnai kerja kelompok.
Menurut Utami (2008), langkah-langkah dalam
pembelajaran kooperatif dengan metode Talking Chips
adalah sebagai berikut.
a. Penyajian kelas
Pada awal pembelajaran, guru/dosen menyampaikan
materi yang diawali dengan pengajaran langsung atau
ceramah.
b. Talking (Berbicara)
Guru/dosen meminta peserta didik untuk membentuk
kelompok kemudian membagikan LKS dan kartu
kepada setiap anggota kelompok. Peserta didik yang
akan berpendapat harus memasukkan kartunya ke dalam
kotak yang telah disediakan. Pada interaksi selama
periode ini, peserta didik mampu berpartisipasi aktif dan
berkomunikasi.
c. Chips (Menyela)
Guru memimpin jalannya diskusi sebagai fasilitator,
setiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya, dan
diharapkan ada tanggapan dari kelompok lain. Pada
langkah ini guru mengarahkan pembicaraan pada pokok
permasalahan dan menambah materi yang belum
diungkap dalam diskusi kelas.
d. Menyimpulkan
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Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil
diskusi kelas, sehingga konsep yang pada awalnya siswa
belum mengerti dengan adanya pembelajaran bisa
menambah pengetahuan serta meningkatkan
keterampilan berkomunikasi.

4. Keterampilan Komunikasi Ilmiah
Proses kegiatan belajar mengajar tidak pernah lepas
dengan aktivitas sosial. Kesuksesan kegiatan belajar
mengajar mengharuskan siswa untuk terlibat aktif dalam
suatu interaksi sosial antara guru dan teman sebayanya.
Selain dapat meningkatkan kemampuan akademisnya,
interaksi sosial seperti keterampilan berkomunikasi juga
penting untuk menunjang hasil kegiatannya dalam
kehidupan sehari-hari.
Menurut dictionary, komunikasi diartikan sebagai the
imparting or interchange of thoughts, opinions, or
information by speech, writing, or signs (Corporate
Training Materials a Division of Global Courseware,
2012), yaitu menyampaikan atau bertukar pikiran,
pendapat, atau informasi dengan cara berbicara,
menulis, atau isyarat.
Menurut KBBI, komunikasi didefinisikan sebagai
pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara
dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud
dapat dipahami. Dapat juga diartikan sebagai, cara
mengirim pesan atau yang lain termasuk telepon,
telegraf, radio, dan televisi.
Menurut arti biologi, komunikasi diartikan sebagai
aktivitas suatu organisme yang memiliki kemampuan
untuk bertukar perlakuan dengan organisme yang lain.
Menurut Mashfufah (2014) menjelaskan bahwa
komunikasi adalah penyampaian informasi dari
seseorang kepada orang lain atau banyak orang secara
verbal atau non-verbal.
Informasi antara dua orang biasanya dimisalkan sebagai
segitiga sederhana yang menghubungkan pengirim
informasi, informasi, dan penerima informasi (Matin, et
al., 2010).
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu aktivitas
penyampaian informasi atau pertukaran pemikiran dari
satu pihak ke pihak yang lainnya menggunakan
berbagai cara, secara verbal dan non-verbal.
Tujuan dari komunikasi dapat memberikan dampak
yang berbeda pada kehidupan, diantaranya tingkatan
mental; hubungan dengan orang lain; tingkat kepuasan
terhadap hidup; produktivitas; kemampuan untuk
menemukan tujuan dan mewujudkan mimpi; serta
kemampuan untuk mengatasi masalah (Corporate
Training Materials a Division of Global Courseware,
2012).
Ada beberapa cara untuk berkomunikasi, diantaranya
adalah :
1. Berbicara, terdapat 2 komponen dalam
komunikasi berbicara yaitu verbal dan paraverbal.
2. Non verbal, komunikasi non-verbal yaitu
gerakan dan bahasa tubuh yang mengiringi
penyampaian kata.
3. Menulis, komunikasi dapat berupa tulisan;
faximile; atau e-mail.

Komunikasi secara lisan atau berbicara di depan umum
merupakan salah satu tugas yang sangat berat bagi
sebagian siswa, karena sebagian siswa cenderung
mengalami kepanikan saat harus mempresentasikan
hasil pekerjaannya di depan kelas. Elemen khusus
dalam komunikasi secara lisan diantaranya adalah
empati, penggunaan alat peraga, perlengkapan hand-out,
tanggapan dari pendengar, keterlibatan pendengar,
respon bertanya dari pendengar, modulasi suara, nada
suara, hubungan mata dan posisi penyaji dalam ruangan
(Deakin University, 2013).
Penelitian ini lebih menekankan pada keterampilan
komunikasi ilmiah pada siswa. Keterampilan
komunikasi ilmiah sangat penting bagi siswa SMP yang
memiliki rasa keingintahuan yang tinggi serta
perkembangan kognitif yang sudah mampu
mengkaitkan permasalahan faktual ke abstrak.
Kemampuan komunikasi ilmiah, terutama dalam
mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah sangat
penting dalam suatu kerja ilmiah.
Berikut dirumuskan indikator keterampilan
berkomunikasi dalam kerja ilmiah antara lain:
1. Menyimpulkan hasil penelitian
2. Merekomendasikan tindak lanjut dari hasil

penelitian
3. Menginformasikan alasan logis perlunya

penelitian/penyelidikan ilmiah
4. Mendeskripsikan masalah penelitian/ penyelidikan

secara jelas dalam laporan dan
mengkomunikasikannya

5. Menspesifikasi variabel yang diteliti
6. Mengkomunikasikan prosedur perolehan data
7. Mengkomunikasikan cara mengolah dan

menganalisis data yang sesuai untuk menjawab
masalah penelitian

8. Menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk
tabel, grafik, diagram alur, dan peta konsep

9. Menggunakan media yang sesuai dalam
menyajikan hasil pengolahan data

10. Menjelaskan data baik secara lisan maupun tulisan
11. Mengkomunikasikan kesimpulan dan temuan

penelitian berdasarkan data
12. Menyajikan model hubungan dengan simbol dan

standar internasional dengan benar.

Pada suatu penyelidikan/percobaan, tidak semua
indikator diatas harus dilakukan. Guru dapat memilih
sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan alat dan bahan,
kemampuan siswa, dan alokasi waktu (Depdiknas,
2003). Keberhasilan indikator-indikator komunikasi
ilmiah diatas juga ditentukan oleh adanya timbal balik.
Umpan balik tersebut dapat berupa tanggapan terhadap
penyajian, pemberian solusi terhadap penyajian, dan
mendukung pendapat dari penyaji, serta penyaji
bersedia menerima tanggapan.

5. Hasil Penelitian Beberapa Peneliti
Berdasarkan beberapa penelitian yang terdahulu, yaitu :
a. Pengembangan perangkat pembelajaran biologi
SMA berorientasi stategi pembelajaran think-talk-write
dapat meningkatkan hasil belajar dan keterampilan
komunikasi siswa secara lisan. Penelitian tersebut
menerapkan model kooperatif tipe STAD, dikarenakan
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model kooperatif merupakan model pembelajaran yang
dapat membantu guru untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang berdimensikan sosial dan hubungan
antar manusia sehingga apabila dipadukan dengan
strategi apapun dapat meningkatkan hasil belajar serta
keterampilan komunikasi ilmiah.
b. Pengembangan perangkat pembelajaran IPA
model kooperatif tipe STAD dengan strategi talking
chips dapat meningkatkan hasil belajar siswa dibuktikan
dengan ketuntasan hasil belajar pengetahuan 100%.
Penelitian tersebut menerapkan model kooperatif tipe
STAD, merupakan model pembelajaran yang dapat
membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran
yang berdimensikan sosial dan hubungan antar manusia
sehingga apabila dipadukan dengan strategi apapun
dapat meningkatkan hasil belajar selain itu juga dapat
digunakan untuk melatihkan keterampilan komunikasi
ilmiah.
c. Pengembangan perangkat pembelajaran IPA
berorientasi pembelajaran kooperatif telah layak
dikembangkan untuk melatihkan karakter jujur dan
komunikatif. Hasil penelitian tersebut dibuktikan
dengan adanya peningkatan dari siklus pembelajaran
sebelumnya. Sehingga, model pembelajaran kooperatif
dengan strategi apapun dapat meningkatkan hasil belajar
selain itu juga dapat digunakan untuk melatihkan
keterampilan komunikasi ilmiah.

PENUTUP
Simpulan
1. Paradigma baru tentang pendidikan di era abad
21 salah satu diantaranya adalah pendidikan yang
menekankan pada kecakapan berfikir dan belajar yang
menjawab tantangan internal dan global.
2. Dunia pendidikan perlu adanya inovasi yang
dikembangkan agar siswa sebagai generasi muda bangsa
dapat bersaing. Untuk membekali generasi muda
tersebut diantaranya adalah dengan melatihkan
keterampilan komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah
merupakan keterampilan yang dapat meningkatkan hasil
belajar, selain itu dapat meningkatkan kemampuan
sosialnya.
3. Penggunaan strategi talking chips sangat cocok
untuk melatihkan keterampilan komunikasi ilmiah.
Fase kegiatan pada model ini sangat sesuai untuk
melatihkan keterampilan komunikasi ilmiah. Sehingga
model strategi talking chips tepat digunakan untuk
melatih keterampilan komunikasi ilmiah.

Saran
Keterampilan komunikasi ilmiah sangat diperlukan
untuk dapat membekali generasi muda agar dapat
bersaing di era abad 21 dan pengajaran menggunakan
strategi talking chips cocok untuk melatihkan serta
dapat juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan
antar sosialnya. Sehingga diperlukan pengembangan
perangkat pembelajaran menggunakan strategi talking
chips untuk melatih keterampilan komunikasi ilmiah
yang lebih banyak lagi agar dapat digunakan sebagai
referensi bagi tenaga pendidik.
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HASIL BELAJAR DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS
SISWA MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK

DENGAN ASSESMENT PORTOFOLIO PADA MATERI
ZAT ADITIF DAN ADIKTIF

Arisa Desfiyani
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Abstrak
Penilitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) rerata hasil belajar siswa pada materi zat aditif
dan adiktif melalui pembelajaran berbasis proyek dengan assessment portofolio, dan 2) rerata
kategori keterampilan proses sains siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penelitian yang
dilakukan merupakan one-shot case study. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII D SMPN 1
Kertak Hanyar yang terdiri dari 29 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dengan  jumlah pertemuan
sebanyak 3 kali. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan tes hasil belajar. Data yang
diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Reliabilitas instrument hasil belajar
adalah 0,43 dan 0,64. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) rerata hasil belajar siswa melalui
pembelajaran berbasis proyek adalah 59,21; dan 2) keterampilan proses sains siswa termasuk
kategori sedang. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kegiatan belajar siswa dapat
diarahkan kepada konseptualisasi pengetahuan untuk mengasah keterampilan proses sains.

Kata kunci :  Hasil belajar, keterampilan proses sains, pembelajaran berbasis proyek, assessment
portofolio

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang berkualiatas adalah
kebutuhan  mutlak  bagi suatu  negara yang dalam
penciptaannya memerlukan pendidikan  sebagai senjata
utama (Siwa, 2013). Namun masalah  utama  yang
dihadapi  dunia pendidikan saat ini adalah rendahnya
mutu pendidikan karena  kualitas keterampilan proses
sains  yang  masih  sangat  rendah. Dalam  mempelajari
sains,  siswa  lebih cenderung menghafal  konsep,  teori,
dan  prinsip  tanpa  memaknai  proses perolehannya.
Pembelajaran lebih diarahkan untuk keberhasilan
menempuh  ujian  yang lebih banyak menekankan pada
proses kognitif rendah seperti sedangkan  proses
kognitif  yang  lebih tinggi  (menganalisis,
mengevaluasi  dan mencipta)  jarang  tersentuh.  Selain
itu aspek proses dari hakikat sains itu sendiri telah
terabaikan,  begitu  pula  dengan aspek  sikap  dan
aplikasinya  dalam kehidupan  sehari-hari. Akibatnya
siswa menjadi kurang terlatih untuk berpikir dan
menggunakan  daya  nalarnya  untuk memahami
fenomena    yang  terjadi ataupun ketika menghadapi
masalah.

Permasalahan ini dapat diatasi dengan
pembelajaran konstektual, diantaranya dengan
pembelajaran berbasis proyek dengan assessment
portofolio. Pembelajaran berbasis proyek adalah
pembelajaran yang melibatkan siswa dalam
memecahkan masalah dan tugas penuh makna lainnya
dengan mendorong siswa untuk bekerja mandiri
membangun pembelajaran dan pada akhirnya
menghasilkan kerja nyata (Komalasari, 2013). Suratno
dalam Sudarya (2008) menyatakan bahwa Project based
Learning merupakan suatu pendekatan pengajaran yang
dikembangkan berdasarkan prinsip konstruktivisme,
problem solving, inquiry-riset, integrated studies dan
refleksi yang menekankan pada aspek kajian teoretis
dan aplikasinya. Dalam pembelajaran berbasis proyek,
siswa mengembangkan suatu projek baik secara
individu maupun berkelompok untuk menghasilkan
suatu produk misalnya  portofolio atau jurnal  yang
hasilnya  kemudian  disajikan dan direview. Penerapan
pembelajaran berbasis proyek dapat memfasilitasi
tingkat kemandirian partisipan serta menumbuhkan
tingkat pencapaian dan kinerja siswa.

Kelebihan dari pembelajaran berbasis proyek
menurut Saputra (2014) adalah proyek yang dapat
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dipilih atau dikembangkan untuk mencapai hasil
pembelajaran tertentu. Tujuannya agar siswa mampu
mempunyai  kemandirian  dan  keterampilan  dalam
menyelesaikan  tugas yang dihadapinya. Doppelt dalam
Wusqo (2014)  menyatakan bahwa dalam pembelajaran
berbasis proyek tidak hanya membutuhkan perubahan
metode mengajar dan suasana pembelajaran, tetapi juga
harus mengadopsi metode asessment baru seperti
portofolio yang berdasarkan aktivitas siswa. Portofolio
akan merefleksikan apa yang sudah dipelajari oleh
siswa, bagaimana cara mengajukan pertanyaan,
menganalisis, mensintesis, mengatasi masalah dengan
cara membuat ide baru, dan kemudian mendesain dan
membuat suatu produk inovatif yang baru. Portofolio
juga menampilkan bagaimana siswa berinteraksi secara
intelektual, emosional dan sosial dengan rekan kerjanya.

Zat aditif dan adiktif adalah materi pelajaran
kelas VIII pada semester ganjil yang sangat erat
kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga
pembelajaran berbasis proyek dengan assessment
portofolio yang menyajikan masalah autentik ini
dianggap paling tepat untuk memunculkan keterampilan
proses sains sekaligus meningkatkan hasil belajar siswa
pada materi tersebut. Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: 1) Bagaimana rerata hasil belajar
siswa pada pokok bahasan zat aditif dan adiktif setelah
mengikuti pembelajaran berbasis proyek dengan
assessment portofolio? dan 2) bagaimana rerata kategori
keterampilan proses sains siswa selama mengikuti
proses pembelajaran dengan model ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di SMPN 1 Kertak
Hanyar Kabupaten Banjar pada bulan Nopember 2014.
Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII D yang
berjumlah 29 orang. Adapun rancangan yang digunakan
adalah one-shot case study design dimana siswa diberi
perlakuan (X) lalu diamati akibat dari adanya perlakuan
tersebut (O) (Fraenkel & Wallen, 2009). Siswa  diberi
perlakuan melalui pembelajaran berbasis proyek dengan
assessment portofolio untuk diamati hasil belajar dan
keterampilan proses sains selama pembelajaran
berlangsung. Instrument tes digunakan untuk mengukur
hasil belajar siswa, sedangkan data keterampilan proses
sains diperoleh dengan lembar observasi.

Kegiatan dilaksanakan dalam empat kali
pertemuan, yang terdiri dari tiga pertemuan untuk
melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan
assessment portofolio dan satu pertemuan untuk
melaksanakan tes hasil belajar. Adapun langkah-
langkah dalam pembelajaran ini adalah sebagai berikut:
1) mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat
melalui diskusi kelas, 2) memilih masalah yang akan
menjadi kajian kelas, 3) mengumpulkan informasi
tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas, 4)
mengembangkan portofolio kelas dengan membagi
siswa dalam beberapa kelompok dengan tugas yang

berbeda-beda, dan 5) menyajikan portofolio
(Komalasari, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Data hasil belajar siswa

Tes hasil belajar digunakan untuk menguji
seberapa jauh siswa memahami materi zat aditif dan
adiktif yang telah dipelajari melalui pembelajaran
berbasis proyek dengan assessment portofolio.
Instrumen tes terdiri dari sepuluh soal pilihan ganda dan
lima soal uraian. Hasil tes ini merupakan hasil belajar
kognitif. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar
intelektual yang terdiri dari aspek ingatan dan
pemahaman (kognitif tingkat rendah),serta aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi (kognitif tingkat tinggi)
(Sudjana, 2012).

Berdasarkan data hasil belajar yang telah diolah,
diketahui sebanyak dua puluh dua dari dua puluh
sembilan siswa belum mencapai nilai ketuntasan
minimum yaitu 70. Data tersebut dapat dilihat pada
Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil belajar kognitif siswa

No Nama Nilai Keterangan

1 Ridhani 63 Tidak Tuntas

2
Ahmad Nor
Rizani 42 Tidak Tuntas

3 Ahmad Raihan 63 Tidak Tuntas

4 Ahmat Tapiyudin 40 Tidak Tuntas

5 Eva Amelia 51 Tidak Tuntas

6 Hasanatun Nisa 73 Tuntas

7 Laila Rahmi 50 Tidak Tuntas

8 M. Aldiansyah 56 Tidak Tuntas

9 M. Reza 51 Tidak Tuntas

10 M. Romansyah 45 Tidak Tuntas

11 M. Sufyan sauri 44 Tidak Tuntas

12 M. Syamhudi 43 Tidak Tuntas

13 M. Yamin 44 Tidak Tuntas

14 Mahruji 59 Tidak Tuntas

15 Muhammad Alek 61 Tidak Tuntas
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16
Muhammad
Fadeli 67 Tidak Tuntas

17
Myalda Diani
Kosasih 78 Tuntas

18 Naiii Fauzah 76 Tuntas

19 Noor Aulia Safitri 74 Tuntas

20 Nor Izmy Rezky 63 Tidak Tuntas

21 Novi Agustina 54 Tidak Tuntas

22 Nurul Jannah 50 Tidak Tuntas

23
Puspa Noor
Shabrina 88 Tuntas

24 Royhan Najhani 63 Tidak Tuntas

25 Rezky Awali 58 Tidak Tuntas

26 Rika Amelia 82 Tuntas

27 Saidah 54 Tidak Tuntas

28 Sri Rahayu 50 Tidak Tuntas

29 Sukma Saputra 75 Tuntas

Rata-rata 59,21

Sebelum dimulainya pembelajaran dilakukan
pre-test untuk menguji pengetahuan awal siswa
terhadap materi zat aditif dan adiktif. Setelah dilakukan
perhitungan hasil tes tersebut diketahui bahwa nilai
reratanya adalah 18,86. Rerata hasil tes belajar kognitif
siswa berdasarkan tabel di atas adalah 59,21. Meskipun
masih ada siswa yang belum mencapai ketuntasan
minimum, tetapi telah terjadi peningkatan hasil belajar
yang dilihat dari perubahan nilai rerata hasil belajar.
Sehingga nantinya pembelajaran berbasis proyek ini
perlu dikembangkan lebih lanjut agar hasil belajar yang
diperoleh siswa dapat lebih optimal.
b. Data observasi keterampilan proses sains

Keterampilan proses sains yang diamati dalam
penelitian ini terdiri dari tiga indikator, yaitu 1)
kemampuan siswa dalam mengidentifikasi
permasalahan, 2) kemampuan siswa dalam
merencanakan proyek, dan 3) kemampuan siswa dalam
menganalisis permasalahan. Adapun hasil observasi
keterampilan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Keterampilan proses sains

Berdasarkan data yang terlihat pada gambar di
atas, diketahui bahwa siswa secara umumnya memiliki
keterampilan proses sains dalam kategori sedang.
Melalui bimbingan guru, siswa sudah dapat
mengidentifikasikan masalah, merencanakan proyek,
dan menganalisis permasalahan. Siswa membuat
portofolio dengan mengkliping materi terkait zat aditif
dan adiktif melalui berbagai sumber seperti media cetak
maupun elektronik. Siswa sudah dapat menentukan
artikel mana yang terkait dengan pembahasan kelompok
mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembelajaran
berbasis proyek dengan assessment portofolio dapat
memunculkan keterampilan proses sains siswa dalam
proses pembelajaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa 1) rerata hasil belajar siswa
setelah mengikuti pembelajaran berbasis proyek dengan
assessment portofolio adalah 59,21 dan 2) rerata
keterampilan proses sains siswa selama mengikuti
proses pembelajaran dengan model termasuk dalam
kategori sedang. Hasil penelitian ini dapat diajadikan
acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai
pengembangan pembelajaran berbasis proyek dengan
assessment portofolio.
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan: (1) apakah terdapat peningkatan penguasaan konsep
siswa pada materi usaha dan energi. Penelitian ini menggunakan Embedded Research Design. Data
yang dikumpulkan berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk
mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan strategi pemecahan masalah siswa setelah
dibelajarkan strategi pemecahan masalah model Serway Jewett. Subyek penelitian adalah siswa kelas
XI MIA 1 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo pada tahun ajaran 2014 – 2015 yang terdiri 24 siswa.
Siswa dalam kelas tersebut dilibatkan dalam pembelajaran dengan melatihkan strategi pemecahan
masalah model Serway Jewett. Data kuabntitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan gain score.
Hasil-hasil penelitian adalah: (1) peningkatan penguasaan konsep siswa dengan rata-rata gain score
sebesar <g> = 0,3, (2) terdapat perubahan strategi pemecahan masalah siswa yang melibatkan
proses kognitif siswa.

Kata kunci: strategi pemecahan masalah, penguasaan konsep, strategi pemecahan masalah siswa.

Abstract

The objectives of this research are to find out: (1) whether there is an increase in the students'
mastery of concept of work and energy. This study uses the Embedded Research Design. Data
collected in the form of quantitative and qualitative. Qualitative data is used to identify and describe
changes in students' problem-solving strategies after give treatment with Serway Jewett’s problem-
solving strategies. Subjects were students of class XI MIA 1 SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo in
academic year 2014-2015 which consists of 24 students. Students in the class was got treatment with
Serway Jewett’s problem solving strategies. Kuantitatif data were analyzed that using gain scores.
The results of the study are: (1) an increase in the students' mastery of concept with an average gain
score of <g> = 0.3, (2) there is a change in students' problem-solving strategies that involve cognitive
processes of students.

Keywords: problem solving strategies, mastery of concept, students' problem-solving strategies

PENDAHULUAN

Fisika merupakan cabang ilmu alam yang dapat
menumbuhkan kemampuan pemecahkan masalah
sehingga nantinya siswa dapat terampil menyelesaikan
masalah-masalah dalam kehidupan nyata
(Permendiknas, 2006: no 22). Kemampuan pemecahan
menjadi suatu elemen yang sangat penting karena

dengan kamampuan pemecahan masalah tersebut siswa
menjadi terlatih untuk berpikir kritis, berpikir tingkat
tinggi, menguatkan sikap positif siswa (Cai & Lester,
2010) dan menjadi lebih kreatif (Gok, 2010 &Pathak,
2013). Untuk dapat memecahkan suatu persoalan
dengan konsep yang benar dan tepat dibutuhkan
penguasaan konsep yang baik (Soong dkk.,2009 &
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Sajadi dkk., 2013). Lemahnya pemahaman konsep akan
membuat siswa menggunakan metode ingatan dan plug-
chug dalam memecahkan masalah dan hanya terfokus
pada jawaban akhir saja (Zewdie, 2014). Pengetahuan
tentang reperesentasi akan membantu siswa dalam
memahami dan menguasai konsep fisika (Knight, 2008)
karena pada kenyataannya siswa expert akan
menggunakan  beberapa  pendekatan representasi untuk
mendapat pemahaman yang lebih (Ogilvie, 2009).

Teori mekanika merupakan materi Fisika yang
sangat esensial karena dapat menjelaskan banyak
fenomena alam yang terjadi (Serway & Jewett, 2010).
Konsep energi yang merupakan salah satu konsep dari
teori mekanika dapat dimanfaatkan untuk menganalisis
fenomena fisika sehingga menjadi salah satu aspek
penting dalam pemecahan masalah fisika (Jewett, 2008).
Melalui konsep usaha dan energi tersebut, masalah yang
terkait dengan gerak dapat diselesaikan dengan
pendekatan yang berbeda dan lebih sederhana (Serway
& Jewett, 2010). Selain itu, data terbaru menunjukkan
bahwa sebesar 79% siswa belum memahami konsep
usaha (Ibrahim & Rebello, 2012)  dan sebagian besar
siswa mengalami kesulitan dalam menggunakan prinsip
konservasi energi untuk memecahkan masalah secara
benar (Cock, 2012; Heuvelen & Zou, 2001). Oleh
karena materi usaha dan energi sangat perlu dan penting
untuk dapat dibelajarkan pada siswa.

Strategi pemecahan masalah merupakan suatu
tahapan atau langkah yang digunakan untuk
memecahkan masalah (Udeani & Adeyoma, 2011).
Strategi pemecahan masalah merupakan inti dari
pembelajaran fisika (Ornex, 2009 & Zewdie, 2014).
Melalui strategi pemecahan masalah tersebut dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa
(Taale, 2011), kreatifitas dan minat siswa (Gok, 2010)
dan penguasaan konsep fisika siswa (Warimun, 2012).
Serway Jewett (2010) dalam bukunya mengidentifikasi
strategi pemecahan masalah dalam empat tahap yaitu
menganalisis, mengkategorikan, menyelesaikan masalah
dan mengecek kembali. Buku karangan Serway jewett
merupakan referensi yang banyak digunakan di
beberapa peruguruan tinggi di Indonesia. Adapun
keterangan kegiatan siswa dengan strategi pemecahan
masalah model Serway Jewett adalah.

Tabel 1. langkah-langkah pemecahan masalah
model Serway-Jewett

Tahap pemecahan
masalah

Kegiatan siswa

1. Menganalisis  Menentukan masalah yang
ada dengan membentuk
representasi (dengan

menggambar diagram)
 Mempelajari dan

memahami kondisi
masalah yang ada dengan
cara,

1. Menulis variabel yang
diketahui dan yang tidak
diketahui (ditanyakan)

2. Mengidentifikasi masalah
yang akan diselesaikan

2. Mengkategori
kan

 Mengidentifikasi dan
menentukan konsep usaha
dan energi yang sesuai
dengan masalah yang ada.
Apakah di dalam sistem
terdapat gaya konservatif
atau tidak.

 Menentukan persamaan
matematis yang tepat
untuk pemecahan masalah.

3. Menganalisis  Menggunakan konsep
usaha dan energi yang
sesuai dengan masalah
yang ada

 Menggunakan persamaan
matematis yang tepat
untuk pemecahan masalah.

4. Mengecek
kembali

 Memeriksa kembali
jawaban yang telah ditulis
dengan cara:

1. Membaca kembali
masalah dan
membandingkannya
dengan informasi yang
diperolah dari soal.

2. Memeriksa satuan dari
besaran yang dimasukkan
dalam persamaan

3. Memeriksa kelogisan
jawaban dan
kesesuaiannya dengan
soal.

Penelitian ini bertujuan adalah: 1) untuk mengkaji
apakah terdapat peningkatan penguasaan konsep siswa
pada materi usaha dan energi, (2) untuk
mendeskripsikan bagaimana strategi pemecahan
masalah siswa.

METODE

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
penguasaan konsep siswa yang dibelajarkan dan
dilatihkan dengan menggunakan strategi pemecahan
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masalah model Serway jeweet. Jenis penelitian ini
adalah Embedded Research Design dengan
menggunakan one group pretest-posttest design.
Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas XI
MIA SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran
2014-2015. Sampel penelitian diambil secara acak, satu
kelas dipilih sebagai subyek penelitian. Sebelum
pembelajaran dimulai, siswa mengerjakan soal tes untuk
mengetahui penguasaan konsep awal siswa. Di akhir
pembelajaran, siswa mengerjakan soal tes lagi untuk
mengetahui penguasaan konsep akhir siswa. Setelah itu
lembar jawaban siswa dianalisis dan dideskripsikan
untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah.

Instrumen soal tes yang digunakan untuk mengambil
data sejumlah 5 soal uraian yang telah divalidasi oleh
tim ahli (validasi ahli). Data yang diperoleh dalam
penelitian dianalisis dengan menggunakan gain score
dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

pretestmaksimum

pretestposttest

skorskor
skorskor

g



 (Hake, 1998)

Tabel 2. Kriteria peningkatan gain
Gain ternormalisasi Kriteria peningkatan

g < 0,3 Rendah
0,3 ≤ g < 0,7 Sedang

g ≥ 0,7 Tinggi

Gain score dilakukan untuk mengetahui
peningkatan penguasaan konsep siswa.
HASIL

Pada penelitian ini, penguasaan konsep siswa diukur
dengan menggunakan tes penguasaan konsep berjumlah
5 butir soal berbentuk uraian yang disusun oleh peneliti
dan telah divalidasi oleh dua orang ahli.

Tabel 3. Skor pretest dan postest

No pretess posttest No pretess posttest
1 2 7 13 2 6
2 1 9 14 2 6
3 2 8 15 3 6
4 2 6 16 2 4
5 0 7 17 3 7
6 0 8 18 2 4
7 3 8 19 3 8
8 2 7 20 3 7
9 3 7 21 2 10

10 1 7 22 2 10
11 4 8 23 3 6
12 5 10 24 2 6

Data pada Tabel 3 di atas terdapat perbedaan skor
antara skor pretest dan skor posttest yang menunjukkan
terjadi peningkatan skor penguasaan konsep.

Analisis Data
Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan

gain score untuk mengetahui peningkatan penguasaan
konsep siswa. Hasil gain score untuk 24 siswa dapat
dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil gain score

No g No g
1 0.3 13 0.2
2 0.4 14 0.2
3 0.3 15 0.2
4 0.2 16 0.1
5 0.4 17 0.2
6 0.4 18 0.1
7 0.3 19 0.3
8 0.3 20 0.2
9 0.2 21 0.4

10 0.3 22 0.4
11 0.3 23 0.2
12 0.3 24 0.2

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat
13 siswa mendapat nilai g ≥ 0,3 dan 11 siswa mendapat
nilai g ≤ 0,3. Siswa yang mengalami peningkatan
penguasaan konsep dengan rata-rata gain score sebesar
0,3 sebesar 54%.

Berdasarkan lembar jawaban siswa dapat dianalisis
dari 13 siswa dengan nilai rata-rata g ≥ 0,3 , 9 siswa
mengerjakan soal dengan menggambar diagram gaya
untuk menganalisis maksud soal. Hal tersebut
ditunjukkan dari tahapan siswa menyelesaikan soal.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian

ini menunjukkan terdapadat 54% siswa mengalami
peningkatan penguasaan konsep dengan rata-rata gain
score sebesar 0,3 dan terdapat perubahan strategi
pemecahan masalah siswa.

Didapatkannya peningkatan penguasaan konsep
siswa disebakan ketika mengerjakan soal, siswa
menganalisis soal dengan membuat diagram gaya,
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mengidentikasi variabel yang diketahui dan variabel
yang tidak diketahui. Tahapan yang dilakukan siswa
dalam menyelesaikan soal dengan menggunakan
strategi pemecahan masalah model Serway Jewett.

Warimun (2012) mengungkapkan dengan strategi
pemecahan masalah dapat meningkatkan penguasaan
konsep siswa. Selain itu, Taale (2011) dan Gok (2010)
juga mengungkap dengan strategi pemecahan masalah
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah,
kreatifitas dan minat siswa. Soong dkk.,2009 & Sajadi
dkk., 2013) menambahkan dibutuhkan penguasaan
konsep yang baik untuk dapat memecahkan suatu
persoalan dengan konsep yang benar dan tepat.

Didapatkannya perubahan strategi pemecahan
masalah karena ketika mengerjakan soal terjadi
perubahan pola berpikir siswa dimana siswa mulai
memikirkan konsep bukan untuk mengejar jawaban
akhir saja. Siswa tidak hanya mengandalkan ingatan,
tetapi melalui pemahaman akan konsep dan proses
kognitif siswa. Dengan perubahan strategi pemecahan
masalah model serway Jewett juga menunjukkan adanya
peningkatan penguasaan konsep.

Zewdie (2014)  mengungkap bahwa siswa yang
memiliki konsep yang lemah akan cenderung untuk
menggunakan metode ingatan dan metode plug & chug.
Knight (2008) juga menyatakan bahwa pengetahuan
tentang reperesentasi akan membantu siswa dalam
memahami dan menguasai konsep fisika. Ogilvie (2009)
menambahkan untuk mendapat pemahaman yang lebih,
siswa expert akan menggunakan  beberapa  pendekatan
representasi.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1)
peningkatan penguasaan konsep siswa dengan rata-rata
gain score sebesar <g> = 0,3, (2) terdapat perubahan
strategi pemecahan masalah siswa yang melibatkan
proses kognitif siswa.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan: 1) Penerapan
pembelajaran dengan strategi pemecahan masalah
model Serway Jewett dapat diterapkan pada pokok
bahasan fisika yang lain, karena tahapan strategi
pemecahan masalah model Serway Jewett berperan
membantu siswa untuk bisa menyelesaikan masalah
dengan konsep yang benarmemantau/mengontrol proses
belaja; 2) Penelitian lebih lanjut tentang strategi
pemecahan masalah model Serway Jewett perlu
dilakukan pada materi yang sama maupun berbeda pada
subyek penelitian yang lebih luas.
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Abstrak

Bagaimana siswa belajar IPA dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah persepsi mereka
tentang pelajaran IPA. Persepsi siswa terhadap pelajaran IPA tidak terlepas dari bagaimana guru
sebagai pelaksana Kurikulum 2013 memberikan pelajaran IPA kepada siswanya. Dalam artikel ini akan
dideskripsikan mengenai persepsi siswa SMPN 6 Surabaya sebagai salah satu sekolah yang menerapkan
Kurikulum 2013, terhadap pelajaran IPA dan pendapat mereka tentang kegiatan pembelajaran IPA di
kelas serta harapan mereka untuk pembelajaran IPA kedepannya. Data didapatkan melalui angket yang
diberikan kepada 34 siswa SMPN 6 Surabaya sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan
sebagian besar siswa memiliki persepsi bahwa IPA adalah pelajaran yang menyenangkan dan mudah bagi
siswa namun terdapat sebagian siswa yang menganggap bahwa IPA merupakan pelajaran hafalan dan
tidak dibutuhkan kreativitas didalamnya. Selama ini sebagian siswa sering diajak gurunya untuk
melakukan kegiatan penyelidikan dan sebagian yang lain tidak, dan sebagian diajar dengan menggunakan
media pembelajaran yang bervariasi sedang yang lainnya tidak, namun guru mereka sering  melakukan
kegiatan pembelajaran IPA dalam kelompok. Siswa berharap pembelajaran IPA selanjutnya dikemas
secara kreatif agar lebih menarik, dan menyenangkan, dengan guru yang lebih aktif dalam memberikan
bimbingan kepada siswa dan lebih menguasai materi, dan materi yang disampaikan bersifat kontekstual.

Kata Kunci: persepsi siswa, IPA, Kurikulum 2013

Abstract

The way students learn about science is influenced by some factors, such as their perception toward
science.  Students’ perception relate with how teacher as the implementer of 2013 curriculum presents
science in their classroom. This article will describe students’ perception toward science, students’ opinion
toward science learning process, and their hope about science learning process in the future. Data
retrieved by questionnaire that is given to 34 students from SMPN 6 Surabaya as the sample of this
research. The result showed that most student thought that science is enjoyable and easy for student, but
there are some students thought that science is rote learning and creativity is not necessary on this subject.
During this time, some students have been asked by teacher to do inquiry activity and some of them have
not. Students also stated that their teacher often asked them to do group activity during science learning
process. Finally, students hope that in the future, science learning would be presented creatively in order
to make it more interesting and enjoyable. Students also hope that the teacher has good content mastery
and would be more active to guide them during learning process. Furthermore, students hope the content
would be more contextual.

Keywords: students’ perception, Science, 2013 curriculum

PENDAHULUAN
ntukIlmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan

oleh Science Council sebagai suatu alat untuk memahami
alam dan sosial melalui metode yang sistematis
berdasarkan bukti yang ada (O'hanlon, 2009). Sehingga
IPA dipandang sebagai pelajaran yang dinamis dan

melibatkan beberapa disiplin ilmu di mana ide dan
konsep bukan sesuatu yang statis melainkan sesuatu yang
dapat berubah ketika tidak lagi sesuai dengan bukti-bukti
yang ditunjukkan oleh hasil eksperimen.   IPA juga
didefinisikan sebagai sebuah pendekatan yang logis dan
sistematis untuk memahami bagaimana sesuatu di alam
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semesta bekerja (Zimmermann dan Britt, 2012). Dengan
demikian, IPA bukan hanya tentang penguasaan
pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep,
atau prinsip-prinsip saja. IPA juga dapat dipandang
sebagai suatu usaha kreatif melalui sebuah proses
penemuan yang berkaitan dengan cara mencari tahu
tentang alam secara sistematis dimana para ilmuwan
menggunakan kreativitasnya dalam setiap tahap
penyelidikan ilmiah (Aktamis dan Ergin, 2008).

Sesuai dengan hakikat IPA, pendidikan IPA
sebagai salah satu mata pelajaran yang termuat dalam
Kurikulum 2013 dikembangkan sebagai program
pendidikan yang berorientasi aplikatif, pengembangan
kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin
tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung
jawab terhadap lingkungan sosial dan alam
(Permendikbud, 2014). Proses pembelajaran IPA
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik, sehingga pola pembelajaran
yang diterapkan diantaranya pola pembelajaran dengan
pendekatan saintifik, pola pembelajaran berbasis
kelompok, dan pola pembelajaran dengan multimedia.

Bagaimana siswa belajar IPA dipengaruhi oleh
banyak faktor salah satunya adalah persepsi mereka
tentang pelajaran IPA. Persepsi merupakan stimulus yang
diindera oleh individu, diorganisasikan kemudian
diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan
mengerti tentang apa yang diindera (Uma, 2013).

Moos (dalam Tarmidi dan Wulandari, 2005)
meyakini bahwa persepsi siswa dapat mempengaruhi
aktivitas belajar siswa. Persepsi berkaitan dengan
motivasi belajar siswa, persepsi yang positif akan
meningkatkan motivasi belajar dan sebaliknya. Hasil
penelitian Irawan (2010) menunjukkan adanya hubungan
yang positif antara persepsi siswa dengan motivasi
belajar.

Hasil survey yang dilakukan oleh Schmidt (2011)
terhadap para siswa menunjukkan persepsi mereka
terhadap IPA sebagai pelajaran yang memiliki
karakteristik sebagai pelajaran hafalan dan kaku, dan
melibatkan pemikiran dogmatis. Adanya persepsi negatif
tentang IPA ini dapat menurunkan motivasi siswa dalam
belajar IPA yang selanjutya akan dapat mempengaruhi
aktivitas belajar siswa. Di Indonesia sendiri, hadirnya
Kurikulum 2013 diharapkan dapat mengubah persepsi
siswa terhadap pelajaran IPA dari yang awalnya dianggap
sebagai pelajaran yang bersifat hafalan dan kaku menjadi
pelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan memotivasi siswa.

Persepsi siswa terhadap pelajaran IPA tidak
terlepas dari bagaimana guru sebagai pelaksana.

Kurikulum 2013 memberikan pelajaran IPA kepada
siswanya. Penerapan kurikulum yang sesuai bukan tidak
mungkin, akan dapat mengubah persepsi siswa terhadap
IPA. Salah satu Sekolah Menengah Pertama di Surabaya
yang menerapkan Kurikulum 2013 adalah SMPN 6
Surabaya. SMPN 6 Surabaya sudah menerapkan
Kurikulum 2013 pada kelas VII dan VIII. Dalam artikel
ini akan dideskripsikan mengenai persepsi siswa SMPN 6
Surabaya terhadap pelajaran IPA dan pendapat mereka
tentang kegiatan pembelajaran IPA di kelas serta harapan
mereka u pembelajaran IPA kedepannya.

METODE
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan

metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa SMPN 6 Surabaya dengan sampel 34 siswa dari
kelas VIII I yang dipilih dengan teknik purposive
sampling. Sampel dipilih kelas VIII karena kelas ini
sudah menerima pembelajaran dengan Kurikulum 2013
selama 3 semester, 2 semester di kelas VII dan 1 semester
di kelas VIII. Kelas VIII I dipilih karena guru IPA yang
mengajar di kelas in adalah guru yang menerima
pelatihan Kurikulum 2013 langsung dari pusat sehingga
diasumsikan penerapan Kurikulum 2013 pada kelas ini
lebih optimal.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah angket untuk menjaring persepsi siswa terhadap
pelajaran IPA dan pendapat mereka tentang kegiatan
pembelajaran IPA di kelas serta harapan mereka untuk
pembelajaran IPA kedepannya. Angket yang digunakan
untuk menjaring persepsi siswa terhadap pelajaran IPA
dan pendapat mereka tentang kegiatan pembelajaran IPA
dikelas berupa pernyataan tertutup yang disertai dengan
skala Likert sedangkan angket berisi pertanyaan terbuka
digunakan untuk menjaring harapan siswa untuk
pembelajaran IPA ke depannya. Data yang didapatkan
dari angket yang telah diberikan kepada siswa kemudian
dipersentasekan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persepsi siswa terhadap IPA

Terdapat 4 item pernyataan untuk menjaring
persepsi siswa terhadap IPA. Berdasarkan hasil angket,
untuk pernyataan pertama “Selama ini belajar IPA
merupakan hal yang menyenangkan bagi saya” terdapat
17,6% siswa yang menyatakan sangat setuju, 64,7%
siswa menyatakan setuju, 14,7% siswa menyatakan
kurang setuju, dan sisanya 2,9% menyatakan tidak setuju.

Untuk pernyataan kedua “Selama ini IPA
merupakan pelajaran yang sulit bagi saya” terdapat
23,5% siswa yang menyatakan setuju, 70,6% siswa
menyatakan kurang setuju, dan sisanya 5,9% menyatakan
tidak setuju.
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Gambar 2. Grafik persebaran pendapat siswa
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Pada pernyataan ketiga “Menurut saya IPA
merupakan pelajaran hafalan”, terdapat 8,9% siswa yang
menyatakan sangat setuju, 47% siswa menyatakan setuju,

32,4% siswa menyatakan kurang setuju, dan 11,8%
menyatakan tidak setuju.Pada pernyataan keempat,
“Menurut saya IPA merupakan pelajaran yang
membutuhkan kreativitas” terdapat 11,8% siswa yang
menyatakan sangat setuju, 44,1% siswa menyatakan
setuju, 38,2% siswa menyatakan kurang setuju, dan
sisanya 5,9% menyatakan tidak setuju. Data tersebut
dapat ditunjukkan secara ringkas dalam Gambar 1.

Sebagian besar siswa (64,7%) menyatakan setuju
bahwa IPA merupakan merupakan hal yang
menyenangkan dan 70,6% siswa menyatakan kurang
setuju apabila IPA dikatakan sebagai pelajaran yang sulit.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa IPA adalah
pelajaran yang menyenangkan dan mudah bagi siswa.
Meskipun demikian masih terdapat 47% dan 8,9% siswa
yang setuju dan sangat setuju bahwa IPA merupakan
pelajaran hafalan. Dengan demikian masih ada lebih dari
separuh dari jumlah sampel penelitian yang menganggap
bahwa IPA merupakan pelajaran hafalan. Terdapat 11,8%
dan 44,1%  siswa yang sangat setuju dan setuju bahwa
IPA merupakan pelajaran yang membutuhkan kreativitas.
Dengan demikian masih ada hampir separuh dari jumlah
sampel penelitian yang memiliki anggapan bahwa dalam
IPA tidak dibutuhkan kreativitas. Dalam hal ini terdapat
persepsi siswa terhadap pelajaran IPA yang belum sesuai
dengan hakikat IPA dimana IPA bukan hanya tentang
penguasaan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja dan IPA
merupakan suatu usaha kreatif.

Pendapat siswa terhadap pembelajaran IPA di kelas
Terdapat 3 item pernyataan untuk menjaring

pendapat siswa terhadap pembelajaran IPA di kelas.
Berdasarkan hasil angket, untuk pernyataan pertama
“Selama ini guru saya sering diajak guru saya untuk
melakukan kegiatan penyelidikan”,  terdapat 17,6% siswa
yang menyatakan sangat setuju, 32,3% siswa menyatakan
setuju, 44,1% siswa menyatakan kurang setuju, dan
sisanya 5,9% menyatakan tidak setuju.

Untu pernyataan kedua, “Selama ini saya sering
diajak guru saya untuk melakukan kegiatan pembelajaran
IPA dalam kelompok” terdapat 76,5% siswa yang

menyatakan sangat setuju, 20,6% siswa menyatakan
setuju, dan sisanya 2,9% menyatakan tidak setuju.

Untuk pernyataan ketiga, “Selama ini guru saya
mengajarkan IPA menggunakan banyak media (poster,
video, gambar, alat peraga, dll)”, terdapat 2,9% siswa
yang menyatakan sangat setuju, 38,2% siswa menyatakan
setuju, 38,2% siswa menyatakan kurang setuju, dan
20,6% menyatakan tidak setuju. Data tersebut dapat
ditunjukkan secara ringkas dalam Gambar 2.

Terdapat 17,6% dan 32,3% siswa yang menyatakan

sangat setuju dan setuju jika selama ini mereka sering
diajak guru untuk melakukan kegiatan penyelidikan,
sedangkan 44,1% dan 5,9% menyatakan tidak setuju.
Dengan demikian, sebagian siswa sering diajak gurunya
untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan sebagian
yang lain tidak. Berbeda dengan kegiatan secara
berkelompok, sebanyak 76,5% dan 20,6% siswa
menyatakan sangat setuju dan setuju jika selama ini
mereka sering diajak guru untuk melakukan kegiatan
pembelajaran IPA dalam kelompok. Hal ini berarti guru
mereka sering  melakukan kegiatan pembelajaran IPA
dalam kelompok. Terdapat 2,9% dan 38,2% siswa yang
menyatakan sangat setuju dan setuju jika selama ini guru
mereka mengajarkan IPA menggunakan banyak media
(poster, video, gambar, alat peraga, dll), sedangkan 38,2%
dan 20,6% menyatakan tidak setuju. Dengan demikian,
sebagian siswa sering diajar menggunakan media
pembelajaran yang bervariasi sedang yang lainnya tidak.

Bagaimana pembelajaran IPA dilakukan di kelas
mempengaruhi persepsi siswa terhadap pembelajaran IPA.
Dalam penelitian ini terdapat sebagian besar siswa yang
menyatakan setuju bahwa IPA merupakan merupakan hal
yang menyenangkan. Hal ini dapat terjadi karena
pembelajaran IPA di kelas dilakukan melalui kegiatan
yang menyenangkan bagi siswa seperti kegiatan secara
berkelompok yang dapat dilihat dari hasil survey yang
menunjukkan sebanyak 76,5% dan 20,6% siswa
menyatakan sangat setuju dan setuju jika selama ini
mereka sering diajak guru untuk melakukan kegiatan
pembelajaran IPA dalam kelompok.

Namun demikian masih terdapat lebih dari separuh
dari jumlah sampel penelitian yang menganggap bahwa
IPA merupakan pelajaran hafalan. Hal ini dapat terjadi
karena pembelajaran IPA di kelas belum banyak
dilakukan melalui kegiatan penyelidikan untuk
memperoleh pengetahuan. Siswa cenderung diberikan
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pengetahuan secara langsung sehingga cenderung
memberikan kesan pada siswa bahwa IPA hanya berisi
pengetahuan dan merupakan pelajaran hafalan. Hal ini
dapat dilihat dari hasil survey dimana terdapat 44,1% dan
5,9% menyatakan tidak setuju jika selama ini mereka
sering diajak guru untuk melakukan kegiatan
penyelidikan.

Selain itu terdapat pula persepsi bahwa bahwa dalam
IPA tidak dibutuhkan kreativitas, hal ini tentu saja kurang
tepat karena IPA merupakan suatu usaha kreatif melalui
sebuah proses penemuan yang berkaitan dengan cara
mencari tahu tentang alam secara sistematis dimana para
ilmuwan menggunakan kreativitasnya dalam setiap tahap
penyelidikan ilmiah (Aktamis dan Ergin, 2008). Adanya
persepsi ini dapat terjadi karena kegiatan pembelajaran
IPA selama ini belum dikemas dengan kegiatan yang
menarik dan menantang seperti kegiatan penyelidikan dan
penyampaian materi melalui banyak media. Hal ini dapat
dilihat dari hasil survey yang menunjukkan terdapat
44,1% dan 5,9% menyatakan tidak setuju jika selama ini
mereka sering diajak guru untuk melakukan kegiatan
penyelidikan dan terdapat 38,2% dan 20,6% menyatakan
tidak setuju jika selama ini guru mereka mengajarkan IPA
menggunakan banyak media (poster, video, gambar, alat
peraga, dll).
Harapan siswa untuk pembelajaran IPA

Berdasarkan hasil angket, sebagian besar siswa
berharap pembelajaran IPA selanjutnya dikemas secara
kreatif agar lebih menarik, dan menyenangkan, misalnya
dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih
bervariasi serta lebih banyak kegiatan yang melibatkan
siswa seperti kegiatan berkelompok dan praktikum. Selain
itu, siswa juga berharap agar guru lebih aktif dalam
memberikan bimbingan kepada siswa dan lebih
menguasai materi. Siswa juga berharap nantinya materi
yang disampaikan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari
agar lebih bermanfaaat dalam kehidupan sehari-hari.

Harapan siswa ini sejalan dengan harapan dari
Kurikulum 2013 yang terdapat dalam Permendikbud No.
58 Tahun 2014 dimana proses pembelajaran IPA
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang
cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai
dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta
psikologis peserta didik.

PENUTUP
Simpulan
1. Sebagian besar siswa memiliki persepsi bahwa IPA

adalah pelajaran yang menyenangkan dan mudah
namun terdapat sebagian siswa yang menganggap
bahwa IPA merupakan pelajaran hafalan dan tidak
dibutuhkan kreativitas didalamnya.

2. Dalam pembelajaran IPA di kelas, selama ini
sebagian siswa sering diajak gurunya untuk
melakukan kegiatan penyelidikan dan sebagian
yang lain tidak, dan sebagian diajar dengan
menggunakan media pembelajaran yang bervariasi
sedang yang lainnya tidak, namun guru mereka

sering  melakukan kegiatan pembelajaran IPA
dalam kelompok.

3. Siswa berharap pembelajaran IPA selanjutnya
dikemas secara kreatif agar lebih menarik, dan
menyenangkan, siswa berharap agar guru lebih aktif
dalam memberikan bimbingan kepada siswa dan
lebih menguasai materi, dan materi yang
disampaikan bersifat kontekstual sehingga lebih
bermanfaaat dalam kehidupan sehari-hari

Saran
1. Mengacu pada harapan yang disampaikan siswa

terhadap pembelajaran IPA, maka pembelajaran
IPA selanjutnya akan lebih baik jika dikemas secara
kreatif agar lebih menarik dan menyenangkan
dengan disertai bimbingan guru, serta materi yang
disampaikan kontekstual.

2. Untuk penelitian selanjutnya tentang persepsi siswa
terhadap pembelajaran IPA akan lebih baik jika
subyek penelitian ditambah sehingga data yang
didapatkan lebih banyak dan lebih representatif.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran
topik Perubahan Benda-Benda Disekitar Kita di SMP/MTs. Metode penelitian yang digunakan
adalah one shoot case study dengan pretest-posttest, dimana siswa diberikan pretest terlebih
dahulu sebelum diberikan perlakuan. Selanjutnya setelah diberikan perlakuan, siswa diberikan
posttest yang kemudian dibandingkan dengan hasil pretest siswa. Subyek penelitian adalah  siswa
kelas VII C di MTs Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin. Data hasil belajar  diperoleh nilai
kemampuan rata-rata siswa sebelum perlakuan 37.69, setelah diberi perlakuan meningkat
menjadi 67.83 dengan gain yang diperoleh cukup besar yaitu (30.17%) dan persentase ketuntasan
belajar 46.67%. Berdasarkan data kemampuan berpikir kritis  diperoleh katagori Baik 46.67%,
Cukup 30% dan kurang 23.33%.Data tersebut masih membutuhkan peran guru dalam
pembelajaran untuk membimbing mereka selama proses penyelidikan.
Kata kunci: berpikir kritis, model inquiry.

PENDAHULUAN
Belajar pada dasarnya merupakan proses

mental dan berpikir dengan memanfaatkan segala
potensi yang dimiliki setiap individu secara optimal
untuk  memperoleh suatu perubahan tingkah laku
secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman
individu itu sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya. Oleh karena itu pengetahuan yang
dimiliki siswa seharusnya merupakan hasil yang
diperoleh melalui kemampuan berpikir dan
menemukan. Dengan demikian, setiap pengetahuan
yang dimiliki oleh siswa akan lebih bertahan lama
karena kebenaran didapat oleh siswa sendiri.

Pelajaran IPA merupakan salah satu ilmu
dasar yang mempunyai peranan penting dalam upaya
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga
ilmu yang bertujuan untuk mendidik manusia agar
dapat berpikir secara logis, kritis, rasional,dan percaya
diri. Pemahaman, penguasaan materi serta prestasi
belajar siswa merupakan indikator keberhasilan proses
kegiatan pembelajaran IPA. Semakin tinggi
pemahaman dan penguasaaan materi serta prestasi
belajar,maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan
pembelajaran. Namun dalam kenyataannya, prestasi
belajar IPA yang dicapai siswa masih rendah.Masih

rendahnya kualitas hasil pembelajaran siswa dalam
IPA merupakan indikasi bahwa tujuan yang
ditentukan dalam kurikulum IPA belum tercapai
secara optimal. Rendahnya prestasi belajar IPA juga
disebabkan karena kemampuan berpikir kritis dalam
pembelajaran masih sangat rendah.

Menurut TIMSS (2011), dari hasil Survey
Trends in International Math and Science (TIMSS)
Global Institute tahun 2007 dan 2011 mencatat hanya
5 persen siswa Indonesia mampu mengerjakan soal
berkategori tinggi yang memerlukan penalaran, 78
persen siswa Indonesia dapat mengerjakan soal-soal
kategori rendah yang hanya memerlukan hafalan.
Ditambah lagi dengan catatan Programme for
International Student Assessment (PISA) tahun 2009,
Indonesia menempati peringkat 10 besar terbawah
dari 65 negara peserta PISA. Hasil survey kedua
lembaga tersebut, memberikan gambaran secara
umum kemampuan siswa Indonesia berada pada
tingkatan kognitif terendah yaitu mengetahui
(knowing) berarti kemampuan berpikir kritis siswa
masih rendah . Siswa Indonesia belum dapat
menerapkan pengetahuan dasar yang dimiliki untuk
menyelesaikan masalah, belum mampu memahami
dan menerapkan pengetahuan dalam masalah yang
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kompleks (applying), membuat kesimpulan, serta
menyusun generalisasi (reasoning).
Dari fenomena  tersebut agar bisa menghadapi
tantangan abad-21 ini, diperlukan sumber daya
manusia dengan kualitas tinggi yang memiliki
berbagai kemampuan, antara lain kemampuan berpikir
kritis. Berpikir kritis merupakan salah satu
kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang.
Karena berpikir kritis adalah sebuah proses
terorganisasi yang memungkinkan siswa
mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang
mendasari pemikiran orang lain. Untuk itu, proses
pembelajaran setiap jenjang pendidikan seharusnya
menitik beratkan pada pengembangan berpikir kritis
siswa.
Dalam proses pembelajaran sehari-hari adakalanya
seorang guru tidak menyadari  bahwa proses
pembelajaran yang sudah dilakukan hanya
menghantarkan siswa memperoleh hasil nilai yang
bagus tetapi tidak membuat mereka mengembangkan
kemampuan berpikir kritis. Dalam proses
pembelajaran siswa kurang didorong untuk
mengembangkan keterampilan berpikir. Proses
pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada
kemampuan siswa untuk menghafal informasi, siswa
terbiasa untuk mengingat dan menimbun berbagai
informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi
yang diingat itu dan menghubungkannya dengan
kehidupan sehari-hari, akibatnya siswa hanya pintar
secara teoretis tetapi miskin aplikasi. Hal seperti ini
sering terjadi pada mata pelajaran sains. Sehingga
mata pelajaran sains yang ada belum dapat
mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir
kritis dan sistematis, karena strategi pembelajaran
berpikir belum digunakan secara baik dalam proses
pembelajaran.
Berdasarkan kenyataan di lapangan, seorang guru
harus mampu memilih model pembelajaran yang
menyesuaikan karakteristik peserta didik dalam
mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.

Model pembelajaran inkuiri yaitu suatu
model pembelajaran yang menempatkan siswa
sebagai pusat proses pembelajaran di dalam kelas
.Penelitian mengenai pembelajaran inkuiri telah
banyak dilakukan sebelumnya baik di Indonesia
maupun di luar negeri. Rooney (2012) menyebutkan
bahwa dengan menggunakan pembelajaran inkuiri
dapat merubah gaya belajar siswa, siswa menjadi
lebih terlibat dan aktif berpartisipasi dalam
pembelajaran, bertanggung jawab terhadap pekerjaan
mereka sendiri serta siswa menjadi lebih menikmati
pembelajaran inkuiri dan menunjukkan sikap positif
dalam aktivitas belajarnya. Siswa sebaiknya
dibelajarkan menggunakan penyelidikan ilmiah dan
mengembangkan kemampuan untuk berpikir serta
bertindak dengan cara yang terkait dengan
penyelidikan (inkuiri), sehingga pembelajaran inkuiri
sangat tepat digunakan untuk melatihkan kemampuan
berpikir kritis siswa.

Kompetensi dasar yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah mendeskripsikan perubahan
benda-benda disekitar kita. Materi yang ada pada
kompetensi dasar tersebut akan banyak melibatkan
siswa untuk melakukan kegiatan mengamati sampai
dengan menganalisis. Misalnya melakukan
pengamatan terhadap perubahan karakteristik suatu
zat. Selain banyak melakukan pengamatan, siswa juga
akan menganalisis bagaimana cara melakukan
berbagai macam pemisahan zat. Kompetensi dasar
tersebut tepat digunakan untuk model pembelajaran
inkuiri karena sesuai dengan karakteristik
pembelajaran inkuiri dimana model pembelajaran
inkuiri merupakan bagian inti dari kegiatan
pembelajaran yang berbasis kontekstual, pengetahuan
dan keterampilan yang diperoleh oleh siswa
diharapkan bukan hasil dari mengingat seperangkat
fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri
(Trianto, 2007). Hal tersebut juga dapat digunakan
untuk melatihkan kemampuan berpikir kritis pada
siswa dan diharapkan setelah pembelajaran selesai,
siswa akan memperoleh suatu konsep yang melekat di
memori otak jangka panjang mereka. Berdasarkan
latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan
umum sebagai berikut:
Bagaimana hasil penerapan model inkuiri dalam
pembelajaran IPA terhadap kemampuan berpikir
kritis.

Selanjutnya dijabarkan menjadi lebih
spesifik dalam pertanyaan-pertanyaan ini sebagai
berikut: (1) bagaimanakah hasil belajar siswa setelah
mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran
inkuiri? (2) bagaimanakah kemampuan berpikir kritis
siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan model
pembelajaran inkuiri?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:
(1) meningkatkan hasil belajar siswa setelah
mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran
inkuiri. (2) membuat siswa nberkemampua berpikir
kritis siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan
model pembelajaran inkuiri.

METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah one

shoot case study dengan pretest-posttest, dimana
siswa diberikan pretest terlebih dahulu sebelum
diberikan perlakuan. Selanjutnya setelah diberikan
perlakuan, siswa diberikan posttest yang kemudian
dibandingkan dengan hasil pretest siswa. Penelitian
ini dilaksanakan di Kelas VII  MTs Muhammadiyah 3
Al Furqan tahun 2014/2015. Uji coba lapangan
dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran
2014/2015 pada awal bulan Desember 2014. Subyek
penelitian adalah  siswa  kelas VII C di MTs
Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin dengan
jumlah siswa 30 orang. Jenis penelitian yang
dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif.
Rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti
adalah Pretest-Posttest. Menurut Sugiyono (2006),
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sebelum diberikan perlakuan siswa diberikan suatu
pretest terlebih dahulu. Kemudian setelah diberikan
perlakuan, siswa juga diberikan posttest. Dengan
demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat,
karena dapat membandingkan dengan keadaan
sebelum diberi perlakuan.

Rancangan Penelitian:

O1 x O2

Keterangan:
O1 : nilai pretest (sebelum diberikan perlakuan)
O2 : nilai posttest (setelah diberikan perlakuan)

Untuk mendapatkan data-data yang
dibutuhkan, dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara sebagai berikut: (1) teknik tes hasil belajar yaitu
digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif skor
tes sebagai hasil belajar siswa. Cara pengumpulan
data yaitu dengan menggunakan tes objektif berupa
tes hasil belajar materi perubahan benda –benda
disekita kita yang dilakukan sebelum dan sesudah
siswa diajarkan

materi perubahan benda –benda disekita kita
dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri.(2 )
teknik tes kemampuan berpikir kritis yaitu digunakan
untuk mendapatkan data kuantitatif skor tes sebagai
kemampuan berpikir kritis siswa. Cara pengumpulan
data yaitu dengan menggunakan tes subjektif yang
berupa laporan eksperimen dan soal-soal analisis
mengenai materi perubahan benda –benda disekitar
kita .

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model pembelajaran inkuiri merupakan

bagian dari pembelajaran dengan penyelidikan. Dalam
pembelajaran dengan penyelidikan, siswa didorong
untuk terlibat secara aktif dalam belajar dengan
konsep-konsep dan prinsip-prinsip dan guru
mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dengan
melakukan eksperimen yang memungkinkan siswa
menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri
(Wikandari dan Nur, 2000). Menurut Towndrow dan
Ling (2008), inkuiri merupakan pembelajaran yang
tidak hanya menggunakan metode mengingat fakta-
fakta saja tetapi juga harus mencakup penanaman
aplikasi ilmu tersebut bagi siswa.

Seperti disebutkan pada Rooney (2012)
bahwa dengan menggunakan model pembelajaran
inkuiri siswa menunjukkan sikap positif terhadap
pembelajaran yaitu menjadi lebih mandiri dan
bertanggung jawab dalam belajar serta siswa juga
lebih menikmati proses pembelajaran. Pembelajaran
inkuiri juga mampu memberikan kelebihan dari aspek
pengetahuan secara konseptual dan pengetahuan
secara mendalam (Rosli, dkk, 2012). Hal ini sangat
signifikan jika dilihat dari data hasil belajar  diperoleh
pada penelitian ini nilai kemampuan rata-rata siswa
sebelum perlakuan hanya 37.69, setelah diberi

perlakuan meningkat menjadi 67.83 dengan gain yang
diperoleh cukup besar yaitu (30.17%) dan persentase
ketuntasan belajar 46.67%. Dilihat Persentase
ketuntasan belajar pada penelitian ini tidak terlalu
besar karena kemungkinan siswa belum terbiasa
belajar dengan model inkuiri ini, pembelajaran yang
diberikan lebih tepatnya dimulai dengan model inkuiri
terbimbing dahulu. Menurut Duwairoh (2014)
Penelitian mengenai pembelajaran inkuiri pada siswa
sekolah menengah yang dilakukan oleh Kilinc(2007)
menyebutkan respons siswa setelah belajar
menggunakan inkuiri yaitu hampir seluruh siswa
menyatakan bahwa belajar dengan penyelidikan
memudahkan mereka dan mereka dapat belajar
dengan pikiran mereka sendiri serta berguna bagi
dirinya, namun siswa juga masih membutuhkan
panduan dari guru untuk membimbing mereka selama
proses penyelidikan.

Pada proses berdasarkan data kemampuan
berpikir kritis  diperoleh katagori Baik 46.67%,
Cukup 30% dan kurang 23.33%.Dengan begitu
diasumsikan total 76.67% siswa berhasil
menggunakan kemampuan berpikir kritis mereka .Jika
dibanding dengan persentase ketuntasan yang hanya
46.67 % sangat berbanding jauh. Pada penelitian ini
peneliti berpendapat proses pembelajaran jauh lebih
baik walaupun hanya sedikit meningkatkan hasil
pembelajaran. Namun pengalaman belajar yang
didapat diperoleh langsung oleh siswa dapat lebih
dirasakan oleh mereka melalui pembelajaran model
inkuiri. Senada dengan(Rosli, dkk, 2012)
menyebutkan bahwa dengan menggunakan
pembelajaran inkuiri juga dapat memberikan
pengetahuan konseptual dan kesan yang mendalam
bagi siswa, serta mampu mensinergikan pendidikan
untuk membangun diri siswa yang kompetitif dan
berdaya inovasi.

PENUTUP
Simpulan

Dari hasil penelitian siswa  kelas VII C di
MTs Muhammadiyah 3 Al Furqan Banjarmasin pada
materi Perubahan benda-benda disekitar. Diperoleh
data hasil belajar  nilai kemampuan rata-rata siswa
sebelum perlakuan 37.69, setelah diberi perlakuan
meningkat menjadi 67.83 dengan gain yang diperoleh
cukup besar yaitu (30.17%) dan persentase ketuntasan
belajar 46.67%. Berdasarkan data kemampuan
berpikir kritis  diperoleh katagori Baik 46.67%,
Cukup 30% dan kurang 23.33%.

Untuk meningkatkan hasil belajar dan
kemampuan berpikir kritis siswa perlu digunakan
model pembelajaran inkuri karena model
pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat
proses pembelajaran di dalam kelas. Selain itu siswa
dibelajarkan menggunakan penyelidikan ilmiah dan
mengembangkan kemampuan untuk berpikir serta
bertindak dengan cara yang terkait dengan
penyelidikan (inkuiri), sehingga pembelajaran inkuiri
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sangat tepat digunakan untuk melatihkan kemampuan
berpikir kritis siswa.
Saran

Pada pembahasan penelitian ini hanya
membahas secara literatur sehingga perlu dilakukan
penelitian lebih lanjut yang lebih mendalam terutama
untuk mengetahui responsif siswa terhadap
pembelajaran dengan model inquiri dengan materi
pelajaran yang sama.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran berbasis ARIAS pada
materi pokok reaksi oksidasi reduks dengan kualitas baik (yakni memenuhi kriteria valid dan efektif)
dan mengetahui minat dan hasil belajar siswa dengan pembelajaran berbasis ARIAS dibandingkan
dengan Cooperative learning tipe STAD pada materi pokok reaksi redoks. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian pengembangan atau development research,yang bertujuan untuk
mengembangkan dan menerapkan perangkat pembelajaran berbasis ARIAS untuk meningkatkan
minat dan hasil belajar siswa pada materi pokok reaksi oksidasi reduks. Untuk mengetahui kualitas
produk yang dikembangkan mengacu kepada 2 kategori produk yang yaitu aspek kualitas yang
dilihat dari validitas dan keefektifan. Penelitian ini diangkat berdasarkan gambaran penelitian yang
sudah relevan yaitu bahwa terdapat perbedaan antara hasil belajar siswa yang diajar menggunakan
model pembelajaran ARIAS dengan pendekatan Problem Posing dengan hasil belajar siswa yang
diajar dengan pembelajaran konvensional dan Terdapat perbedaan prestasi belajar dimana rata-
rata antara kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran STAD berbantuan Catatan
Tulis dan Susun Konvensional (83,31) lebih tinggi daripada kelas kontrol yang dibelajarkan secara
konvensional (69,31) dengan taraf signikansi sebesar 0,000.

Kata kunci : ARIAS, tipe STAD, minat, hasil belajar

Abstract

This study aims to produce a device ARIAS-based learning in the subject matter oxidation reaction
reduks with good quality (ie, valid criteria and effective) and determine interest and student learning
outcomes with ARIAS based learning compared with STAD Cooperative learning in the subject
matter of redox reactions. The method used in this research is the development of research or
developmental research, which aims to develop and implement ARIAS-based learning tools to
increase student interest and learning outcomes in the subject matter of redox reactions. To
determine the quality of the products developed referring to the two categories of products which are
aspects of the quality of the views of the validity and effectiveness. This study was appointed based on
research that was relevant picture is that there is a difference between learning outcomes of students
who were taught using learning model ARIAS Problem Posing approach to learning outcomes
students taught by conventional learning and there are differences in learning achievement where the
average between the experimental class that uses the model-assisted STAD Arrange Notes Write and
Conventional (83.31) is higher than the control class that learned conventionally (69.31) with
signikansi level of 0.000.

Keywords: ARIAS, STAD, interests, learning outcomes
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PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang semakin pesat pada era global saat ini
menyebabkan cepat pula berubah dan berkembang
tuntutan masyarakat dalam berbagai kehidupan,
termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan
merupakan bagian integral dalam pembangunan.
Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Negara
Indonesia melakukan berbagai macam cara, salah
satunya dengan perubahan kurikulum kearah yang
lebih baik. Perubahan kurikulum kearah yang lebih
baik salah satunya adalah kurikulum 2013. Kurikulum
ini lebih menitikberatkan pelajaran pada aktivitas
siswa. Seorag guru harus menguasai materi dan
strategi-strategi penyampaian materi tersebut, sehingga
mampu menciptakan suasana belajar yang
menyenangkan  dan memotivasi siswa untuk aktif dan
meningkatkan hasil belajar siswa..

Belajar merupakan peningkatan dan perubahan
kemampuan kognitif, apektif, dan psikomotorik kearah
yang lebih baik. Keberhasilan belajar siswa merupakan
akibat dari tindakan dari sebuah pembelajaran yang
tidak lepas dari peran aktif guru dan siswa itu sendiri
dalam melaksanakan proses pembelajaran yang
interaktif, inspiratif, menyenangkan dan menantang.
Ini telah diatur dalam peraturan menteri pendidikan
nasional no. 41 tahun 2007, yaitu menyatakan bahwa
proses pembelajaran pada satuan pendidikan
diselenggarakan secara interaktif, inspiratif,
menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang
yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan
kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
Siswa tidak dipandang sebagai penerima pasif, tetapi
diberi kesempatan untuk memahami dan menemukan
kembali konsep pengetahuan dibawah bimbingan
guru. Oleh karena itu pembelajaran harus dikemas
sedemikian rupa sehingga siswa dapat dengan mudah
mempelajari ilmu pengetahuan termasuk kimia.

Teori pembelajaran konstruktivisme menyatakan
bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan
mentransformasikan informasi kompleks, mengecek
informasi baru dengan aturan-aturan lama dan
merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai.
Bagi peserta didik agar benar-benar memahami dan
menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja
memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu
untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan
ide-ide tersebut (Trianto, 2011).

Menurut yuti Ilmu kimia dibangun melalui
pengembangan keterampilan proses sains, salah
satunya adalah keterampilan berfikir siswa dalam
mengikuti pembelajaran. Keterampilan berfikir harus
ditumbuhkan di dalam diri siswa SMA sesuai dengan
taraf perkembangan pemikirannya. Keterampilan-
keterampilan ini akan menjadi roda penggerak
penemuan, pengembangan fakta konsep serta
penumbuhan dan pengembangan sikap, wawasan dan
nilai.

Salah satu tujuan pembelajaran disekolah adalah
untuk meningkatkan minat dan hasil belajar atau
prestsi belajar siswa. Faktor utama yang

mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah
penggunaan model atau metode pembelajaran yang
tepat. Oleh karena itu untuk meningkatkan minat dan
hasil belajar siswa diperlukan inovasi  dalam kegiatan
pembelajaran. Berkenaan dengan hal itu, dapat
digunakan suatu model pembelajaran yang disebut
dengan model pembelajaran ARIAS (Assurance,
Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction).
Model pembelajaran ARIAS ini dapat digunakan oleh
para guru sebagai dasar melaksanakan kegiatan
pembelajaran dengan baik, dan sebagai suatu alternatif
dalam usaha meningkatkan motivasi berprestasi dan
hasil belajar siswa. Dengan menerapkan pembelajaran
ARIAS diharapkan kegiatan pembelajaran lebih
efektif, sederhana, sistematik, dan bermakna sehingga
dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Pengembangan perangkat pembelajaran adalah
serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk
menghasilkan suatu perangkat pembelajaran
berdasarkan teori pengembangan yang telah ada.

Menurut van den Akker dan Plomp (Hadi, 2001:
4) mendeskripsikan penelitian pengembangan
berdasarkan dua tujuan yaitu (1) pengembangan untuk
mendapatkan prototipe produk, (2) perumusan saran-
saran metodologis untuk pendesainan dan evaluasi
prototipe tersebut.

Richey and Nelson (Hadi, 2001: 4) mendefiniskan
Penelitian pengembangan sebagai suatu pengkajian
sistematis terhadap pendesainan, pengembangan dan
evaluasi program, proses dan produk pembelajaran
yang harus memenuhi kriteria validitas, praktikalitas
dan efektivitas.

Suatu produk atau program dikatakan valid
apabila ia merefleksikan jiwa pengetahuan (state-of-
the-art knowledge). Ini yang kita sebut sebagai
validitas isi; sementara itu komponen-komponen
produk tersebut harus konsisten satu sama lain
(validitas konstruk). Selanjutnya suatu produk
dikatakan praktikal apabila produk tersebut
menganggap bahwa ia dapat digunakan (usable).
Kemudian suatu produk dikatakan efektif apabila ia
memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan oleh pengembang

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2010)
pada siswa kelas VI SMPN Kota Pontianak,
dilaporkan bahwa pembelajaran ARIAS berbasis
Kontekstual pada materi sistem ekskresi manusia
memiliki pengaruh sebesar 0,7 terhadap hasil belajar
siswa. N urbani (2008) dalam penelitian pada kelas IV
Sekolah Dasar melaporkan bahwa model pembelajaran
ARIAS dikombinasikan dengan Mathemagics
berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa.
Pramukantoro (2013) dalam penelitian terhadap siswa
SMKN 3 Surabaya, melaporkan bahwa rata-rata hasil
belajar siswa pada standar kompetensi merekam  audio
di studio menggunakan model ARIAS lebih tinggi
dibandingkan siswa yang diajar dengan model
pembelajaran setempat dan memiliki hasil interpretasi
motivasi yang tinggi sebesar 81,26 %. Sedangkan
penelitian yang dilakukan Hamidah (2008) tentang
Efektivitas Pembelajaran Model ARIAS disertai
Liquid Crystal Display(LCD) pada materi Aritmatika
Sosial di kelas VII melaporkan bahwa terjadi
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peningkatan hasil belajar siswa sebesar 22,24 %
dengan effectsize sebesar 0,59.

Berdasarkan hasil penelitian gito purwono
dengan judul Pengaruh model arias dengan
pendekatan Problem Posing Terhadap motivasi dan
Hasil belajar kimia SMA menunjukkan terdapat
perbedaan antara hasil belajar siswa di kelas
eksperimen yang di ajarkan dengan pembelajaran
ARIAS dengan pendekatan Problem Posing dengan
kelas control yang diajarkan dengan menggunakan
konvensional dimana pada Hasil belajar siswa di kelas
eksperimen lebih tinggi dibandingkan hasil belajar
siswa dikelas kontrol. Nilai rata-rata posttest siswa di
kelas eksperimen (82,9) lebih tinggi dibandingkan
nilai rata-rata posttest di kelas kontrol (79). Jika dilihat
dari persentase ketidaktuntasan pada nilai posttest,
kelas eksperimen mempunyai persentase
ketidaktuntasan yang lebih kecil (8,7%) dibandingkan
persentase ketidaktuntasan di kelas kontrol (11,5%),
sedangkan motivasi siswa meningkat sebesar 38,8 %.
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen
semu dengan rancangan “nonequivalent control
group”. Teknik sampling yang digunakan adalah
teknik sampling jenuh yang terdiri dari 49 siswa kelas
XII IPA. Penelitian Noni yang berjudul pengaruh
penerapan model pembelajaran STAD Berbantuan
catatan tulis dan susun terhadap prestasi Belajar
siswa pada materi perkembangan konsep reaksi
Redoks kelas X MAN malang 1 menunjukkan bahwa
Hasil penelitian menunjukkan Keterlaksanaan model
pembelajaran STAD berbantuan Catatan Tulis dan
Susunberlangsung baik dengan nilai rata-rata
keterlaksanaan 88,63%. (2) Terdapat perbedaan
prestasi belajar siswa antara kelas kontrol dan
eksperimen dimana nilai rata-rata kelas eksperimen
yang dibelajarkan dengan model pembelajaran STAD
berbantuan Catatan Tulis dan Susun (83,31) lebih
tinggi dari pada kelas kontrol yang dibelajarkan secara
Konvensional (69,37) di dukung dengan taraf
signikansi sebesar 0,000.

Berdasarkan uraian diatas maka disimpulkan
bahwa tujuan penilitian ini yaitu untuk pengembangan
perangkat pembelajaran berbasis model ARIAS untuk
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa minat dan
hasil belajar siswa kelas x pada materi pokok reaksi
redoks

METODE
Metode Penelitian ini adalah penelitian

pengembangan atau development research,yang
bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan
perangkat pembelajaran berbasis ARIAS untuk
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa pada
materi pokok reaksi redoks. Untuk mengetahui
kualitas produk yang dikembangkan mengacu kepada
2 kategori produk yang yaitu aspek kualitas yang
dilihat dari validitas dan keefektifan.

Menurut Kemp (dalam, Trianto, 2007: 53)
Pengembangan perangkat merupakan suatu lingkaran
yang kontinum. Tiap-tiap langkah pengembangan
berhubungan langsung dengan aktivitas revisi.
Pengembangan perangkat ini dimulai dari titik

manapun sesuai di dalam siklus tersebut.
Pengembangan perangkat model Kemp memberi

kesempatan kepada para pengembang untuk dapat
memulai dari komponen manapun. Namun karena
kurikulum yang berlaku secara nasional di Indonesia
dan berorientasi pada tujuan, maka seyogyanya proses
pengembangan itu dimulai dari tujuan.

Model pengembangan sistem pembelajaran ini
memuat pengembangan perangkat pembelajaran.
Terdapat sepuluh unsur rencana perancangan
pembelajaran. Kesepuluh unsur tersebut adalah:

1. Identifikasi masalah pembelajaran, tujuan dari
tahapan ini adalah mengidentifikasi antara tujuan
menurut kurikulum yang berlaku dengan fakta yang
terjadi di lapangan baik yang menyangkut model,
pendekatan, metode, teknik maupun strategi yang
digunakan guru.

2. Analisis Siswa, analisis ini dilakukan untuk
mengetahui tingkah laku awal dan karateristik siswa
yang meliputi ciri, kemampuan dan pengalaan baik
individu maupun kelompok.

3. Analisis Tugas, analisis ini adalah kumpulan
prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran,
analisis konsep, analisis pemrosesan informasi, dan
analisis prosedural yang digunakan untuk
memudahkan pemahaman dan penguasaan tentang
tugas-tugas belajar dan tujuan pembelajaran yang
dituangkan dalam bentuk Rencana Program
Pembelajaran (RPP) dan lembar kegiatan siswa
(LKS)

4. Merumuskan Indikator, Analisis ini berfungsi
sebagai (a) alat untuk mendesain kegiatan
pembelajaran, (b) kerangka kerja dalam
merencanakan mengevaluasi hasil belajar siswa, dan
(c) panduan siswa dalam belajar.

5. Penyusunan Instrumen Evaluasi, Bertujuan
untuk menilai hasil belajar, kriteria penilaian yang
digunakan adalah penilaian acuan patokan, hal ini
dimaksudkan untuk mengukur ketuntasan
pencapaian kompetensi dasar yang telah
dirumuskan.

6. Strategi Pembelajaran, Pada tahap ini pemilihan
strategi belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan.
Kegiatan ini meliputi: pemilihan model, pendekatan,
metode, pemilihan format, yang dipandang mampu
memberikan pengalaman yang berguna untuk
mencapai tujuan pembelajaran.

7. Pemilihan media atau sumber belajar, Keberhasilan
pembelajaran sangat tergantung pada penggunaan
sumber pembelajaran atau media yang dipilih, jika
sumber-sumber pembelajaran dipilih dan disiapkan
dengan hati-hati, maka dapat memenuhi tujuan
pembelajaran.

8. Merinci pelayanan penunjang yang diperlukan untuk
mengembangkan dan melaksanakan dan
melaksanakan semua kegiatan dan untuk
memperoleh atau membuat bahan.

9. Menyiapkan evaluasi hasil belajar dan hasil
program.

10.Melakukan kegiatan revisi perangkat pembelajaran,
setiap langkah rancangan pembelajaran selalu
dihubungkan dengan revisi. Kegiatan ini
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dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki
rancangan yang dibuat.

Secara umum model pengembangan model Kemp
ditunjukkan pada gambar berikut:

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diambil oleh peneliti
dibantu oleh guru mata pelajaran Matematika dengan
menetapkan beberapa teknik dan instrument
pengumpulan data sebagai berikut:

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang
digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik-teknik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi
berikut:
a. Memberikan angket minat kepada siswa untuk diisi

sebelum dilakukan pretest.
b. Melakukan pre-test yang didampingi oleh guru

mata pelajaran kimia sebelum dilakukan treatment.
c. Memberikan angket minat kepada siswa untuk

diisii sebelum dilakukan posttest dan setelah
dilakukan treatment.

d. Memberikan post-test didampingi guru mata
pelajaran kimia.

Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah tes, dan angket minat
a. Instrumen Tes hasil belajar siswa

Instrumen tes hasil belajar kimia pada penelitian ini
berupa seperangkat tes tulis uraian.Tes ini
bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil
belajar siswa dengan pembelajaran pembelajaran
berbasis ARIAS. Instrumen tes ini disusun
berdasarkan kisi-kisi soal dengan mengacu pada
standar isi dalam Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.

b. Angket Minat terhadap kimia
Instrumen minat terhadap kimia berbentuk angket.
Instrumen ini bermaksud untuk mengukur efek
pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran
berbasis ARIAS berupa minat siswa terhadap
kimia. Angket minat berbentuk daftar cocok
(checklist) dan memuat 30 pernyataan.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Penelitian

Validitas Instrumen Penelitian

Validitas instrumen merupakan ketepatan
mengukur apa yang seharusnya diukur melalui item-
item pada instrumen. Untuk memperoleh bukti
validitas instrumen, dapat ditempuh suatu proses
validasi untuk validitas isi dan validitas konstruk
instrumen.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini
terdiri dari dua instrumen yaitu instrumen tes dan non
tes (minat).Untuk instrumen tes, validitas yang
digunakan adalah validitas isi, sedangkan untuk
instrumen non tes yaitu instrumen minat, validitas
yangdigunakan adalah validitas isi dan validitas
konstruk.

Validitas isi instrumen mengacu pada sejauh mana
item instrument mencakup keseluruhan situasi yang
ingin diukur. Validitas isi instrumen tes

Reliabilitas Instrumen Penelitian
Reliabilitas menunjuk pada pegertian apakah

sebuah instrument dapat mengukur sesuatu yang
diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Dengan
kata lain, ukuran yang ditampilkan dalam koefisien
reliabilitas merupakan ukuran yang menyatakan
keabsahan atau kekonsistenan suatu instrumen.Untuk
mengestimasi koefisien reliabilitas digunakan formula
Alpha Cronbach

Reliabilitas Alpha Cronbach dapat digunakan
untuk instrumen yang jawabannya berskala termasuk
uraian.

Teknik Analsisis Data

Analisis Statistik Deskriptif
Deskripsi data dilakukan melalui analisis

deskriptif. Data yang dideskripsikan merupakan data
yang diperoleh dari pengukuran pada variabel-variabel
penelitian (variabel terikat) yaitu minat dan hasil
belajar kimia. Data yang telah diperoleh dihitung nilai
rata-ratanya kemudian diinterpretasi ke dalam kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan dan ditentukan
presentasenya.

Data tentang hasil belajar kimia diperoleh melalui
pengukuran dengan instrumen tes yang berbentuk
uraian. Skor yang diperoleh selanjutnya dikonversi
sehingga menjadi nilai dengan rentang antara 0 sampai
dengan 100. Skor tersebut kemudian digolongkan
dalam kriteria berdasarkan kriteria ketuntasan minimal
(KKM) yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata
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pelajaran kimia yaitu 80. Nilai KKM ini digunakan
untuk memilah dan menentukan presentase banyak
siswa yang mencapai dan tidak mencapai kriteria
ketuntasan tersebut.

Untuk data mengenai minat terhadap kimia akan
diperoleh dengan menggunakan instrumen non-tes
yang berbentuk checklist dengan skala Likert.

Setelah memperoleh data pengukuran minat
terhadap kimia, total skor masing-masing unit
dikategorikan berdasarkan kriteria. Total skor semua
unit yang telah terkumpul kemudian dihitung
presentasenya untuk masing-masing kategori sangat
tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Analisis Statistik Inferensial
Teknik analisis data yang digunakan pada

penelitian ini adalah statistik one sample t-test secara
manual dengan bantuan program Microsoft Excel
2010. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui efektif
tidaknya pembelajaran berbasis ARIAS pada masing-
masing variabel minat dan hasil belajar siswa terhadap
kimia. Data yang dianalisis dengan one sample t-test
ini adalah data yang diperoleh dari posttest, angket
mina tsetelah treatment. Statistik one sample t-test
dirumuskan sebagai:

Untuk hasil belajar kimia, nilai pada rumus di atas
adalah 68 skala 0 - 100. Nilai ini ditentukan
berdasarkan pertimbangan bahwa KKM yang
ditetapkan untuk mata pelajaran kimia di tempat
penelitian adalah 80 sebagai standar untuk
menentukan efektif tidaknya pengembangan perangkat
pembelajaran berbasis ARIAS untuk meningkatkan
minat dan dari hasil belajar kimia. Dengan demikian
terdapat perbedaan target pencapaian rata-rata nilai
secara kelasikal antara pembelajaran sebelumnya
(yang biasa diterapkan sebelum penelitian) dengan
pembelajaran pada penelitian (yaitu pengembangan
perangkat pembelajaran berbasis ARIAS).

Setelah melakukan analisis dengan one sample t-
test, analisis dilanjutkan dengan two-group MANOVA
dengan bantuan program SPSS16.0 for windows.
Teknik analisis ini digunakan untuk melihat adanya
perbedaan mean antara dua kelompok model
pembelajaran pembelajaran berbasis model ARIAS
dan Cooperative learning tipe STAD dengan dua
variabel dependen (minat dan hasil belajar siswa
terhadap kimia) secara simultan. Untuk analisis
dengan two-group MANOVA, data yang dianalisis
adalah data yang diperoleh dari pretest, posttest,
angket minat sebelum dan setelah treatment.

Asumsi yang harus terpenuhi sebelum melakukan
analisis dengan onesample t-test dan two roup
MANOVA adalah asumsi normalitas dan homogenitas.

Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah

data berdistrubusi normal ataukah tidak.Uji normalitas
dilakukan terhadap data yang diperoleh baik sebelum
maupun setelah treatment. Data yang sebelum dan
setelah treatment tersebut meliputi data hasil tes (hasil
belajar kimia) dan angket minat terhadap matematika
baik pada kelompok yang menerapkan pembelajaran

berbasis model ARIAS maupun cooperative learning
tipe STAD. Pada penelitian ini, normalitas merupakan
asumsi yang harus dipenuhi untuk uji homogenitas,
one sample t-test, dan two-group MANOVA.

Pada uji normalitas ini digunakan metode
Kolmogorov-Smirnov. Keputusan uji dan kesimpulan
diambil pada taraf signifikansi 0,05dengan keriteria: 1)
jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0
diterima, sehingga data berdistribusi normal, 2) jika
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak,
sehingga data tidak berdistribusi normal. Uji
normalitas ini dilakukan dengan menggunakan
bantuan program SPSS16.0 for windows.
Uji Homogenitas

Untuk mengetahui homogenitas homogenitas
varians dua kelompok dilakukan melalui uji
homogenitas Levene’s dengan menggunakan bantuan
software SPSS 16.0. Ujihomogenitas dan penarikan
kesimpulan terhadap uji hipotesis dilakukan pada taraf
signifikansi 0,05. Pedoman pengambilan keputusan uji
homogenitas sebagai berikut: 1) nilai signifikansi atau
nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka data berasal
dari populasi-populasi yang mempunyai varians yang
tidak homogen, dan 2) nilai signifikansi atau nilai
probabilitas lebih dari 0,05 maka data berasal dari
populasi-populasi yang mempunyai varians yang
homogen.

Kajian pustaka
Pengertian Model Pembelajaran ARIAS

Model pembelajaran ARIAS merupakan
modifikasi dari model ARCS. Dari berbagai macam
teori motivasi yang berkembang, John M. Keller
dalam Reigeluth (1983) menyusun seperangkat prinsip
motivasi yang dapat diterapkan dan dikembangkan
dalam proses pembelajaran, yang disebut model ARCS
(Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction)

Model pembelajaran ini menarik karena
dikembangkan atas dasar teori-teori belajar dan
pengalaman nyata para instruktur. Namun demikian,
pada model pembelajaran ini tidak ada evaluasi
(Assesment), padahal evaluasi merupakan komponen
yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan
pembelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan tidak hanya
pada akhir kegiatan pembelajaran tetapi perlu
dilaksanakan selama proses kegiatan berlangsung.
Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui sampai
sejauh mana kemajuan yang dicapai atau hasil belajar
yang diperoleh siswa. Evaluasi yang dilaksanakan
selama proses pembelajaran dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa. Dengan mengingat pentingnya evaluasi,
maka model pembelajaran ini dimodifikasi dengan
menambahkan komponen evaluasi pada model
pembelajaran tersebut

Modifikasi model pembelajaran yang digunakan
mengandung lima komponen yaitu: Attention
(minat/perhatian), Relevance (kegunaan), Confidence
(percaya/yakin), Satisfaction (kepuasan/bangga), dan
Assessment (evaluasi). Modifikasi juga dilakukan
dengan penggantian nama Confidencemenjadi
Assurance, dan Attention menjadi Interest.
Penggantian nama Confidence menjadi Assurance,
karena kata Assurance sinonim dengan kata self-
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confidence.

Komponen-komponen ARIAS

Dalam Sopah komponen ARIAS adalah :
1. Assurance, (percaya diri), yaitu berhubungan

dengan sikap percaya, yakin akan berhasil atau
yang berhubungan denga harapan untuk berhasil.
Menggunakan seseorang sebagai model untuk
menanamkan sikap percaya diri.
a) Menggunakan suatu patokan, standar yang

memungkinkan siswa dapat mencapai
keberhasilan misalnya dengan mengatakan
bahwa kamu tentu dapat menjawab pertanyaan di
bawah ini tanpa melihat buku.

b) Memberi tugas yang sukar tetapi cukup realistis
untuk diselesaikan/sesuai dengan kemampuan
siswa (misalnya memberi tugas kepada siswa
dimulai dari yang mudah berangsur sampai ke
tugas yang sukar).

c) Menyajikan materi secara bertahap sesuai
dengan urutan dan tingkat kesukarannya.

d) Memberi kesempatan kepada siswa secara
bertahap mandiri dalam belajar dan melatih suatu
keterampilan.

2. Relevance, yaitu berhubungan dengan kehidupan
siswa baik berupa pengalaman sekarang atau yang
telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan
kebutuhan karir sekarang atau yang akan datang.
Beberapa cara yang dapat digunakan untuk
meningkatkan relevansi dalam pembelajaran adalah:
a) Mengemukakan tujuan sasaran yang akan

dicapai. Tujuan yang jelas akan mempengaruhi
hasil belajar mereka.

b) Mengemukakan manfaat pelajaran bagi
kehidupan siswa baik untuk masa sekarang dan
masa mendatang.

c) Menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-
contoh yang ada hubungannya dengan
pengalaman nyata atau nilai-nilai yang dimiliki
siswa.

d) Menggunakan berbagai alternatif strategi dan
media pembelajaran yang cocok untuk
pencapaian tujuan.

3. Interest, adalah yang berhubungan dengan
minat/perhatian siswa.
a) Beberapa cara yang dapat digunakan untuk

membangkitkan dan menjaga minat/perhatian
siswa antara lain adalah: Menggunakan cerita,
analogi, sesuatu yang baru, menampilkan sesuatu
yang lain yang berbeda dari biasa dalam
pembelajaran.

b) Mengadakan variasi dalam kegiatan
pembelajaran.

c) Mengadakan komunikasi nonverbal dalam
kegiatan pembelajaran seperti demonstrasi dan
simulasi yang dapat dilakukan untuk menarik
minat/perhatian siswa.

4. Assessment, yaitu yang berhubungan dengan
penilaian terhadap siswa. Penilaian merupakan
suatu bagian pokok dalam pembelajaran yang
memberikan keuntungan bagi guru dan murid.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk
melaksanakan evaluasi antara lain adalah:
a) Mengadakan evaluasi dan memberi umpan balik

terhadap kinerja siswa.
b) Memberikan evaluasi yang obyektif dan adil

serta segera menginformasikan hasil evaluasi
kepada siswa.

c) Memberi kesempatan kepada siswa mengadakan
evaluasi terhadap diri sendiri.

d) Memberi kesempatan kepada siswa mengadakan
evaluasi terhadap teman.

5. Satisfaction adalah reinforcement (penguatan)
dapat memberikan rasa bangga dan puas pada
siswa adalah penting dan perlu dalam kegiatan
pembelajaran.
Rasa bangga dan puas perlu ditanamkan dan dijaga
dalam diri siswa. Beberapa cara yang dapat
dilakukan antara lain :
a) Memberi penguatan atau penghargaan kepada

siswa yang telah menampilkan keberhasilannya.
b) Memberi kesempatan kepada siswa untuk

menerapkan keterampilan yang baru diperoleh
dalam situasi nyata atau simulasi.

c) Memperlihatkan perhatian yang besar kepada
siswa, sehingga mereka merasa dikenal dan
dihargai oleh para guru.

STAD merupakan cooperative learning yang
paling sederhana dan sangat mudah (Arends, 1997:
119).  Tipe ini paling sesuai diajarkan pada mata
pelajaran yang terdefinisi dengan jelas termasuk kimia.
Gagasan utama dari metode ini adalah untuk
memotivasi siswa supaya dapat saling mendukung dan
membantu satu sama lain dalam suatu tim untuk
menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru.
Siswa harus mendukung teman satu timnya untuk bisa
melakukan yang terbaik, menunjukkan norma bahwa
belajar itu penting, berharga dan menyenangkan.

Komponen STAD menurut Slavin (1990: 71)
adalah sebagai berikut:
a) Presentasi kelas

Presentasi kelas merupakan pengajaran langsung
yang dipimpin oleh guru. Siswa harus betul-betul
memperhatikan presentasi ini karena dalam
presentasi terdapat materi yang dapat membantu
untuk mengerjakan kuis yang diadakan setelah
pembelajaran.

b) Belajar dalam tim
Siswa dibagi menjadi beberapa tim/kelompok
dengan komposisi heterogen. Tiap-tiap tim teridiri
dari 4-5 orang yang terdistribusi secara merata
berdasarkan prestasi matematika siswa. Fungsi
utama dari tim ini adalah memastikan bahwa
semua anggota tim benar-benar belajar, dan untuk
menyiapkan anggota tim agar bisa mengerjakan
kuis dengan baik.

c) Kuis individu
Setelah melakukan belajar dalam tim, siswa
diberikan kuis secara individual. Pada siswa tidak
diperbolehkan untuk saling membantu dalam
mengerjakan kuis. Tiap siswa bertanggung jawab
secara individu terhadap pemahamannya.

d) Poin kemajuan individu
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Skor yang diperoleh dari kuis selanjutnya dicatat
oleh guru. Kemudian guru menentukan poin
kemajuan siswa dengan cara membandingkan skor
tersebut dengan skor sebelumnya. Dengan
menentukan rata-rata poin kemajuan semua
anggota dalam satu tim, maka akan diperoleh skor
tim. Skor tim tersebut diiterpretasi berdasarkan
kriteria pada Tabel 1 sehingga setiap tim
memperoleh predikat superteam, great team, atau
good team. Tiap siswa dapat memberikan
kontribusi poin yang maksimal kepada timnya
dalam sistem skor ini, tetapi tidak ada siswa yang
dapat melakukannya tanpa memberikan usaha
mereka yang terbaik.

e) Penghargaan/rekognisi
Setelah menentukan predikat, semua tim diberikan
penghargaan berdasarkan predikat yang
disandangnya. Penghargaan tersebut dapat berupa
sertifikat, reward dan sebagainya.

Slameto (1991: 57) menerangkan minat adalah
“kecenderungan hati yang  tinggi terhadap sesuatu.
Minat merupakan sifat yang relatif menetap pada diri
seseorang. Minat besar sekali pengaruhnya terhadap
kegiatan seseorang sebab dengan minat ia akan
melakukan sesuatu yang diminatinya. Sebaliknya
tanpa minat seseorang tidak mungkin melakukan
sesuatu” Slameto (1991: 57) pengertian minat secara
istilah telah banyak dikemukakan oleh para ahli, di
antaranya yang dikemukakan oleh Hilgard
menyatakan” interest is persisting tendency topay
attention to end enjoy some activity and content”, yang
memiliki arti, minat adalah kecenderungan yang gigih
untuk memperhatikan, mengakhiri, menikmati,
beberapa inti kegiatan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, bahwa
minat belajar adalah suatu keinginan seseorang yang
kuat untuk melakukan perubahan tingkah laku guna
memperoleh ilmu pengetahuan

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-
nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan
keterampilan (Agus Suprijono, 2009:5). Menurut
Bloom, hasil belajar mencakup kemampuan kognitif,
efektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah
Knowledge (pemgetahuan, ingatan), comprehension
(pemahaman, menjelaskan, meringkas, contoh),
application (menerapkan), analysis (menguraikan,
menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan,
merencanakan, membentuk bangunan baru), dan
evaluation (menilai). Domain efektif adalah receiving
(sikap menerima), responding (memberikan respon),
valuing (nilai), organization (organisasi),
characterization (karakterisasi). Domain psikomotor
meliputi intiatory, pre-routine, dan routinized.
Psikomotor jega mencakup keterampilan produktif,
teknik, fisik, sosial, manajerial,  dan intelektual (Agus
Suprijono, 2009: 6).

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan
yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman
belajarnya. Horwrd kingsley membagi tiga macam
hasil belajar, yakni (a) keterampilan dan kebiasaan, (b)
pengetahuan dan pengertian, (c) sikap dan cita-cita.
Masing-masing jenis hasil belajar dapat diisi dengan

bahan yang telah ditetapkan dalam kurikulum,
sedangkan gagne membagi lima kategori hasil belajar,
yakni : (a) keterampilan intelektual, (b) informasi
verbal, (c) strategi kognitif, (d) keterampilan motorik,
dan (e) sikap” (Nana Sudjana, 2004: 22).

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara
keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi
kemanusiaan saja tetapi mencakup kemampuan
kognitif, afektif, psikomotorik dan kemampuan yang
dimiliki siswa setelah menerima pengalaman
belajarnya.

Teori Belajar yang mendukung
1) Teori R.Gagne

Terhadap masalah belajar, Gagne memberikan dua
definisi, yaitu
 Belajar ialah suatau proses untuk memperoleh

motivasi dalam pengetehuan, keterampilan,
kebiasaan, dan tingkah laku.

 Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau
keterampilan yang diperoleh dari instruksi

2) Teori Ausubel Belajar yang Bermakna
(Meaningful Learning)
Berdasarkan teori Ausubel Ada empat macam
belajar yaitu [2] ;
(1). Meaningful reception
(2). Rote reception
(3). Meaningful discovery
(4). Rote Discovery

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil
belajar siswa yang diajar menggunakan model
pembelajaran ARIAS dengan pendekatan Problem
Posing dengan hasil belajar siswa yang diajar dengan
pembelajaran konvensional. Dan Terdapat perbedaan
prestasi belajar dimana rata-rata antara kelas
eksperimen yang menggunakan model pembelajaran
STAD berbantuan Catatan Tulis dan Susun
Konvensional (83,31) lebih tinggi daripada kelas
kontrol yang dibelajarkan secara konvensional (69,31)
dengan taraf signikansi sebesar 0,000. Oleh sebab itu
peneliti disini  termotivasi untuk mengangkat
penilitian yang berjudul pengembangan perangkat
pembelajaran berbasis model ARIAS untuk
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa minat dan
hasil belajar sisa kelas x pada materi pokok reaksi
redoks
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh
sebelumnya dan kelemahan-kelemahan dalam
penelitian ini, peneliti memberikan saran apabila ingin
menerapkan model ARIAS dengan pendekatan
Problem Posing diharapkan dapat merancang kegiatan
pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa percaya
diri, mempertimbangkan waktu dengan sebaiknya dan
memberikan penilaian terhadap soal yang telah
dibentuk oleh siswa dan Perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut mengenai model pembelajaran  arias pada
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materi yang berbeda dan jumlah pertemuan yang lebih
banyak sehingga guru dan pengajar lain dapat
menerapkan  model pembelajaran arias dikelas dan
meingkatkan minat siswa untuk belajar kimia sehingga
mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa.
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Abstrak

Pemahaman materi kinematika gerak merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar dalam
memahami pelajaran fisika lebih lanjut. Telah banyak dilakukan penelitian tentang dinamika gerak
yang didalamnya termasuk kinematika gerak lurus, yang mana telah mengungkapkan beberapa
permasalahan pemahaman konsep siswa. Suatu perangkat tes perlu dikembangkan secara
berkesinambungan untuk mencegah pengulangan soal yang diberikan pada siswa, terutama soal
sumatif yang bertujuan mengukur kemampuan siswa. Pada penelitian ini dikembangkan instrumen tes
yang berbentuk pilihan ganda untuk materi gerak lurus. Pengembangan soal diuji-cobakan pada 101
siswa kelas XI. Analisis statistik yang dilakukan menunjukkan bahwa instrumen tes yang dikembangkan
valid dan reliabel. Lebih lanjut, validitas isi dilakukan dengan melibatkan ahli. Instrumen tes meliputi
beberapa sub pokok bahasan antara lain: jarak dan perpindahan; laju dan kecepatan; analisis
diagram gerak; analisis grafik x-t; analisis grafik v-t; GLB; dan GLBB.

Kata Kunci: instrument tes, sumatif, kinematika, gerak lurus

Abstract

An understanding of kinematics is a pre-requisite for the study of many topics in advanced physics, and
indeed in many other disciplines. There have been many research studies in motion dynamics, all of
which have revealed that students have trouble with the basic concepts. Therefore, in order to prevent
the repetition of questions given to students, especially about the summative a test devices need to be
continual developed. In this study, we have used open ended test to develop multiple-choice test.
Multiple-choice test has been administered to 101 student from second year high school. Standard
statistical analyses show that the survey is reliable and valid. Further validity checks, including
consultation with experts, were also carried out. The survey has eight subtopics—distance and
displacement, speed and velocity, acceleration, motion diagram analysis, analysis of graph x-t,
analysis of graph v-t, constant velocity straight motion, and  constant acceleration straight motion.

Keywords: test instrument, sumative, kinematics, straight motion

PENDAHULUAN

Sekitar 300 tahun yang lalu ketika Newton
mengemukakan hukum gerak yang kemudian dikenal
sebagai mekanika klasik. Mekanika sangat penting

karena mendasari sebagian besar konsep fisika yang
lain, sehingga miskonsepsi pada mekanika akan
membuat bahansan-bahasan lanjutan menjadi lebih sulit
(Tongchai, 2009). Oleh karena itu, mekanika terutama
kinematika gerak lurus yang merupakan bagian paling
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sederhana dari mekanika diajarkan pada tahun pertama
sekolah menengah.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak penelitian
di bidang pendidikan fisika yang berfokus
pengembangan instrumen diagnostik pada pokok
bahasan  mekanika. Beichner (1994) mengembangkan
TUG K (Test of Understanding Graph-Kinematics) yang
bertujuan menganalisis kemampuan siswa terkait grafik
pada kinematika. Sedangkan Force Concept Inventory
(Hestenes et al., 1992), Mechanics Baseline Test
(Hestenes & Wells, 1992), dan Force and Motion
Conceptual Evaluation (Thornton & Sokoloff, 1998)
menaganalisis miskonsepsi pada siswa terkait gerak dan
gaya secara umum. Namun penelitian yang
mengkhususkan pada gerak lurus belumlah dapat
ditemui.

Mendiagnosa miskonsepsi maupun mengukur hasil
belajar siswa dapat dilakukan dengan banyak cara
seperti wawancara, pertanyaan uraian dan lain-lain.
Secara umum metode-metode ini membutuhkan waktu
yang lama, sedangkan waktu yang dimiliki guru
terbatas. Pada penilaian dengan cara wawancara, guru
harus memiliki kemampuan dalam mewawancarai
sehingga membutuhkan latihan khsusus. Analisis soal
uraian juga membutuhkan waktu yang cukup banyak,
terutama jika guru mengajar di kelas yang jumlah
siswanya banyak.  Dari beberapa cara penilaian yang
mungkin dilakukan guru, tes pilihan ganda adalah yang
paling sederhana dan paling hemat waktu (Treagust,
1986)

Tes pilihan ganda membutuhkan analisis statistik
pada masing-masing soal maupun soal secara
keseluruhan. Instrumen perlu divalidasi dan perlu
diperiksa reliabilitasnya. Pedoman yang diperlukan
untuk melakukan analisis statistik dapat mengacu pada
penelitian sebelumnya seperti Conceptual Survey in
Electricity and Magnetism (Maloney et al., 2001) dan
Mechanical Waves Conceptual Survey (Thongchai,
2009) serta Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan
Nontes (Mardapi, 2008)

Penelitian ini bertujuan menyusun instrumen tes
sumatif pilihan ganda pada pokok bahasan gerak lurus;
dan mengevaluasi instrumen tes tersebut dengan
mengggunakan analisa statistik baku.

METODE

Gambar 1. Diagram alir pengembangan instrumen
tes (Beichner 1994)

Pengembangan tes mengikuti flowchart yang
diadopsi dari Beichner (1994) sebagaimana gambar 1,
dengan tanpa melakukan distribusi soal. Setiap “kotak”
pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan, dan kadang
berulang. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Blitar
dengan mengambil sampel sebanyak 101 siswa kelas
XI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Item Indikator
Pertamakali yang dilakukan adalah menentukan

pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Dikembangkan
set soal yang terdiri dari 30 soal yang merupakan
pengembangan dari delapan sub pokok bahasan.
Delapan sub pokok bahasan, dan indikator
kompetensinya dapat dilihat dilihat pada tabel 1 berikut
ini:

Tabel 1. Indikator Soal
Indikator Kompetensi No soal
Jarak & Perpindahan

Menghitung jarak
Menghitung perpindahan

1
2

Laju & kecepatan
Menghitung laju
Menghitung kecepatan

3
4

Percepatan
Menghitung percepatan
Menentukan arah vektor percepatan

5
6

Studi awal

Merumuskan indikator

Menyusun item tes

Validasi isi

Face validity/ Validitas Muka

Distribusi
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Analisis diagram gerak
Analisis pola thicker timer 7,8

Analisis diagram x-t
Kecepatan sesaat pada kurva x-t
Kecepatan rata-rata pada kurva x-t
Deskripsi gerak kurva x-t
Interpretasi gerak
Menggambarkan kurva x-t

9,10
11
12
13
14

Analisis diagram v-t
Percepatan sebagai kemiringan kurva
Percepatan rata-rata
Percepatan sesaat
Deskrips gerak berdasar grafik v-t
Menggambarkan kurva v-t
Perpindahan

15
16
17
18
19
20

GLB
Hitungan GLB representasi verbal
Hitungan GLB representasi verbal dan
visual

21,22
23,24

GLBB
Hitungan GLBB representasi verbal
Gerak jatuh bebas
Menghitung waktu pada vertikal
Menghitung tinggi pada gerak vertikal
Menghitung kecepatan pada gerak
vertikal

25,26
27
28
29
30

Perumusan Item Tes
Sebelum soal pilihan ganda dibuat, terlebih dulu

dilakukan survey dengan menggunakan soal uraian.
Menurut Strauss & Corbin (1998) dalam Tongchai
(2009) hasil jawaban siswa dipetakan menjadi beberapa
kategori jawaban. Langkah –langkah analisis dapat
dituliskan sebagai berikut:
 Jawaban responden dibaca secara hati-hati dan

diidentifikasi ide utamanya
 Jawaban yang benar dikelompokkan
 Jawaban yang salah kemudian diuraikan dan

dikodekan
 Jawaban salah dikelompokkan berdasarkan ide

Berikut adalah  contoh pengelompokan jawaban
siswa:

Gerak benda digambarkan sebagai berikut!
apakah benda bergerak? Bagaimana geraknya?
Jelaskan (interpretasikan geraknya)!

Gambar 2. Diagram pada contoh soal 1

Jawaban siswa kemudian dikelompokkan menjadi
kategori-kategori berikut:
1) Benda bergerak kemudian putar balik kembali

keposisi awal
2) Sebagian besar siswa menyatakan gerak benda ini

termasuk GLBB, dipercepat kemudian diperlambat
3) Benda bergerak semakin cepat.
4) Siswa berfikir bahwa grafik tersebut

menggambarrkan gerak benda mendaki suatu
puncak kemudian turun lagi.

5) Benda bergerak sesuai dengan bentuk grafiknya,
muring ke atas, kemudian bergerak turun.

Contoh yang lain adalah
Suatu lift bergerak dari lantai 1 menuju lantai 4
dari suatu gedung bertingkat. Jika disetiap lantai
lift berhenti, maka gambarkanlah kurva s-t.

Jawaban siswa kemudian dikelompokkan menjadi
kategori-kategori berikut:
1) Siswa melihat ketika lift berhenti, maka kurva

mendatar

Gambar 3. Jawaban 1 contoh soal 2
2) Siswa melihat ketika lift berhenti, maka garris

vertikal

Gambar 4. Jawaban 2 contoh soal 2
3) Siswa berfikir bahwa karena lajunya dianggap

konstan, maka tidak memperhitungkan lift yang
berhenti.

Gambar 5. Jawaban 3 contoh soal 2
4) Siswa keliru mengartikan posisi seperti kecepatan,
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Gambar 6. Jawaban 4 contoh soal 2
5) Siswa melihat kurva posisi gerak hanya terhadap

horisontal, sehingga ketika lift bergerak naik,
posisi selalu tetap.

Gambar 7. Jawaban 5 contoh soal 2
Perumusan item tes dibuat berdasarkan indikator

soal. Beberapa soal mengadaptasi soal yang telah ada
seperti TUG-K untuk soal yang terkait dengan grafik
dan MBT untuk soal terkait pola pada thicker timer.
Validitas

Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan validitas
isi (content validity) oleh empat orang validator ahli.
Sedangkan validitas soal dianalisa menggunakan
statistik yang baku  meliputi:
Tingkat kesulitan (p)

Tingkat kesulitan adalah perbandingan antara jumlah
siswa yang menjawab benar dan jumlah peserta secara
keseluruhan. Nilai tingkat kesulitan secara umum layak
digunakan berkisar antara 0,2 hingga 0,8 (Kubiszyn &
Borich, 2003). Nilai di bawah 0,2 menunjukkkan soal
terlalu mudah, sedangkan nilai di atas 0,8 menunjukkan
soal terlalu sulit. Tabel 3 menyajikan tingkat kesulitan
dari setiap soal kinematika gerak lurus.

Nilai tingkat kesulitan dirumuskan sebagai berikut:

(Kubiszyn & Borich, 2003)

Tabel 3. Tingkat kesulitan instrumen tes

No. Indikator soal Tingkat
kesulitan

Jarak dan perpindahan
1 Menghitung jarak 0,72
2 Menghitung perpindahan 0,88
Laju & kecepatan
3 Menghitung laju 0,7
4 Menghitung kecepatan 0,5
Percepatan
5 Menghitung percepatan 0,84

6 Menentukan arah vektor
percepatan 0,02

Analisis diagram gerak
7 Mendeskripsikan gerak 0,48
8 Menggambar grafik v-t dari pola

thicker timer 0,36
Analisis grafik x-t
9 Kecepatan sesaat 0,58
10 Kecepatan sesaat 0,44
11 Kecepatan rata-rata 0,4
12 Deskripsi gerak 0,3
13 Interpretasi gerak 0,68
14 Menggambarkan kurva x-t 0,5
Analisis grafik v-t
15 Percepatan sebagai kemiringan

kurva 0,78
16 Percepatan rata-rata 0,80
17 Percepatan sesaat 0,3
18 Deskripsi gerak berdasar grafik v-t 0,78
19 Menggambarkan kurva v-t 0,72
20 Perpindahan 0,38
GLB
21 Hitungan GLB representasi verbal 0,9
22 Hitungan GLB representasi verbal 0,78
23 Hitungan GLB representasiverbal

dan visual 0,74
24 Hitungan GLB representasiverbal

dan visual 0,80
GLBB
25 Hitungan GLBB representasi

verbal 0,4
26 Hitungan GLBB representasi

verbal 0,66
27 Gerak jatuh bebas 0,7
28 Menghitung waktu pada vertikal 0,5
29 Menghitung tinggi pada gerak

vertikal 0,74
30 Menghitung kecepatan pada gerak

vertikal 0,72
Rata-rata 0,60

Rata-rata tingkat kesulitan soal adalah  0,60 yang
menunjukkan bahwa secara umum set soal dapat
diterima. Namun terdapat beberapa soal yang terlalu
mudah yaitu nomer 2, 5, dan 21 yang mana memiliki
tingkat kesulitan di atas 0,8. Dapat dilihat bahwa ketiga
soal tersebut hanya menggunakan hitungan sederhana
sehingga hampir semua siswa dapat mengerjakan
dengan benar.

Di lain sisi terdapat satu soal yang terlalu sulit yaitu
soal nomer enam, dengan tingkat kesukaran 0,02. Hal
ini menunjukkan bahwa siswa masih memiliki kesulitan
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memahami bahwa percepatan juga merupakan vektor,
dan bahwa perumusan

juga dapat digunakan untuk menentukan arah vektor
percepatan. Untuk lebih jelasnya konstruksi soal
tersebut adalah sebagai berikut:

S6) Sebuah benda bergerak menurut lintasan A B
 C sebagaimana gambar di bawah dengan laju
konstan.  Arah percepatan rata-rata dari dari titik A
hingga titik C adalah ....

Sebagian besar siswa (92%) menjawab E, 6 %
menjawab D dan sisanya (2%) menjawab B yang mana
merupakan jawaban yang benar.

Secara umum soal-soal analisis diagram dan grafik
(soal no 7-20) memiliki tingkat kesulitan yang lebih
tinggi dibandingkan soal hitungan biasa (soal no 1-6 dan
21-30). Hal ini menunjukkan bahwa hal grafik terkait
grafik masih perlu mendapat perhatian dalam proses
belajar. Menurut Beichner (1992) kemampuan
menganalisa grafik sangat diperlukan dalam mendalami
materi fisika lebih lanjut dan di bidang-bidang yang lain.

Daya beda (D)
Nilai daya beda menunjukkan seberapa baik item tes

membedakan siswa yang berkemampuan tinggi dan
siswa yang berkemampuan rendah. Siswa
berkemampuan tinggi dipilih sebanyak 25% peserta dari
total demikian juga yang berkemampuan rendah
(Tongchai, 2009). Soal yang baik memiliki daya beda
lebih besar dari 0,3 (Tongchai, 2009). Perumusan daya
beda sebagai berikut:

Daya beda dari intrumen tes yang diujikan sesuai
dengan tabel 4 berikut:

Tabel 4. Daya beda dan koefisien poin biserial
linstrumen tes

No. Indikator soal Daya
Beda

Jarak dan perpindahan

1 Menghitung jarak 0,31 0,29
2 Menghitung perpindahan 0,21 0,24
Laju & kecepatan
3 Menghitung laju 0,36 0,26
4 Menghitung kecepatan 0,5 0,4
Percepatan
5 Menghitung percepatan 0,21 0,29
6 Menentukan arah vektor

percepatan 0,07 0,22
Analisis diagram gerak
7 Mendeskripsikan gerak 0,43 0,29
8 Menggambar grafik v-t dari

pola thicker timer 0,3 0,24
Analisis grafik x-t
9 Kecepatan sesaat 0,64 0,51
10 Kecepatan sesaat 0,43 0,31
11 Kecepatan rata-rata 0,34 0,26
12 Deskripsi gerak 0,57 0,51
13 Interpretasi gerak 0,07 0,07
14 Menggambarkan kurva x-t 0,43 0,33
Analisis grafik v-t
15 Percepatan sebagai kemiringan

kurva 0,34 0,21
16 Percepatan rata-rata 0,36 0,41
17 Percepatan sesaat 0,71 0,56
18 Deskripsi gerak berdasar

grafik v-t 0,31 0,31
19 Menggambarkan kurva v-t 0,36 0,52
20 Perpindahan 0,57 0,4
GLB
21 Hitungan GLB representasi

verbal 0,21 0,28
22 Hitungan GLB representasi

verbal 0,57 0,45
23 Hitungan GLB

representasiverbal dan visual 0,5 0,49
24 Hitungan GLB

representasiverbal dan visual 0,37 0,3
GLBB
25 Hitungan GLBB representasi

verbal 0,64 0,43
26 Hitungan GLBB representasi

verbal 0,57 0,41
27 Gerak jatuh bebas 0,5 0,47
28 Menghitung waktu pada

vertikal 0,71 0,59
29 Menghitung tinggi pada gerak

vertikal 0,57 0,39
30 Menghitung kecepatan pada

gerak vertikal 0,64 0,45
Rata-rata 0,42 0,35
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Berdasarkan tabel 4, nilai rata-rata daya beda adalah
0,42 yang artinya secara keseluruhan instrumen tes ini
mampu membedakan siswa yang berkemampuan tinggi
dan namun terdapat beberapa soal yang memiliki daya
beda kurang dari 0,3 yaitu soal nomer 2, 5, 6, 13, dan
21. Berdasarkan hasil ini kelima soal tersebut sebaiknya
tidak digunakan dalam pengukuran selanjutnya, atau
jika digunakan harus dilakukan revisi.

Dapat dilihat bahwa soal nomoe 2,5, 13 dan 21
kemampuan membedakan item soal rendah. Hal ini
disebabkan siswa merasa bahwa soal-soal ini terlalu
mudah. Sebaliknya pada soal nomer 6, daya beda
bernilai rendah karena soal yang terlalu sulit.

Koefisien poin biserial
Koefisien poin biserial  digunakan untuk mengukur

konsistensi item tes terhadap keseluruhan tes. Nilai ini
merepresentasikan korelasi antara skor item soal dengan
skor total.  Jika nilai koefisien poin biserial pada suatu
item tinggi, maka siswa yang menjawab benar item
tersebut memiliki skor total yang tinggi. Suatu soal
dikatakan layak jika memiliki nilai koefisien diatas 0,2.
Nilai koefisien poin biserial dirumuskan sebagai :

Rata-rata nilai koefisien biserial intrumen tes yang
dikembangkan adalah 0,35 yang artinya soal-soal
insterumen tes memiliki konsistensi terhadap skor total.
Namun pada soal nomer 13 masih memiliki nilai yang
rendah.
Reliabilitas

Nilai ini digunakan untuk mengukur konsistensi
internal keseluruhan instrumen tes. Suatu instrumen
dikatakan layak jika memiliki nilai  0,7. Kita dapatkan
nilai reliabilitas dengan menggunakan rumusan
Cornbach’s alfa dengan memafaatkan SPSS sebesar
0,726, sehingga dapat disimpulkan instrumen tes ini
memiliki konsistensi intrenal yang tinggi.

PENUTUP
Simpulan

Penelitian ini mengembangkan suatu perangkat tes
sumatif pada materi kinematika gerak lurus. Perangkat
tes ini didasarkan pada kurikulum 2013 SMA. Prosedur
pengembangan meliputi pembuatan dan  analisis
jawaban soal uraian, dan validasi ahli. Perangkat tes
akhirnya diujicobakan pada 101 siswa kelas XI SMA
Negeri 1 Blitar, yang kemudian secara statistik dianalisis
tingkat kesulitan, daya beda, koefisien poin biserial, dan
reliabilitasnya.
Mengacu pada nilai tingkat kesulitan yang disyaratkan
sebesar 0,2 ≤ p ≤ 0,8 maka terdapat empat soal yang

tidak layak yaitu soal nomer 2, 5, 6 dan 21. Sedangkan
berdasarkan persyaratan kelayakan daya beda, terdapat
lima soal yang harus dilakukan revisi atau bahkan tidak
digunakan yaitu soal nomer 2, 5, 6, 13 dan 21. Terkait
dengan koefisien poin biserial, hanya soal nomer 13 saja
yang tidak memenuhi persyaratan. Sehingga secara
keseluruhan jumlah soal yang layak untuk digunakan
untuk mengukur kemampuan hasil belajar materi
kinematika gerak lurus adalah sebayak 25 soal. Ke 25
soal ini meliputi tujuh sub pokok bahasan antara lain:
jarak & perpindahan; laju dan kecepatan; analisis
diagram; analisis grafik x-t; analisis grafik v-t; GLB;
dan GLBB.

Saran
Sangat penting menggunakan soal-soal yang valid
dalam mengukur hasil belajar siswa. Oleh karenanya
perlu dikembangkan lebih lanjut instrumen-intrumen tes
yang lain, baik materi kinematika maupun materi-materi
fisika yang lain. Perlu juga dikembangkan instrumen tes
yang mampu mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh
jenis soal pilihan ganda.
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Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini, menuntut Tentara
Nasional Indonesia Angkatan Laut sebagai salah satu komponen pertahanan bangsa Indonesia di laut
sesuai yang tertuang dalam UU RI Nomor : 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
(TNI), agar senantiasa meningkatkan profesionalisme prajuritnya untuk membangun kekuatan
menjadi besar, kuat dan professional. Akademi Angkatan Laut (AAL) adalah lembaga pendidikan
pembentukan  pertama perwira TNI AL yang merupakan pendidikan tinggi profesional keprajuritan
dan ketentaraan pertahanan negara matra laut.  Pelaksanan pendidikan di AAL terdiri dari 3 (tiga)
program, yaitu : program pengajaran, pelatihan dan pengasuhan. Dalam rangka meningkatkan
kualitas pendidikan, maka AAL harus senantiasa mengevaluasi program-program tersebut berikut
hasilnya. Tujuan dari penulisan  ini adalah sebagai bahan pemikiran dan masukan dalam
memberikan saran yang berkaitan dengan  program pengasuhan Taruna di Akademi Angkatan Laut
guna peningkatan kualitas pelaksanan pendidikan. Untuk merumuskan strategi analisis program
pengasuhan Taruna di AAL dalam upaya pembentukan karakter maka dilakukan metode pendekatan,
antara lain dengan analisis SWOT (Strength/kekuatan. Weakness/kelemahan, Opportunity/peluang
dan Threats/kendala atau ancaman. Hasil pembahasan dengan analisis tersebut maka dapat
disimpulkan: Kuadran (positif,positif)  posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan
berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya organisasi dalam  kondisi
prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi memperbesar
pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kata Kunci: Pola Pengasuhan Membentuk Karakter Taruna

Abstract
Developments in science and technology so fast these days, demanding Indonesian Navy as one of the
components of the Indonesian nation in the sea defenses as required according to the Law Decree No.
34 of 2004 on the Indonesian Armed Forces (TNI), in order to constantly improve the professionalism
of its soldiers to build strength into a large, powerful and professional. Naval Academy (AAL) is the
first establishment of educational institutions Navy officer who is a higher education professional
military and naval military national defense. Implementation of education in AAL consists of three (3)
programs: programs of teaching, training and care. In order to improve the quality of education, the
AAL should always evaluate these programs following results. The purpose of this paper is as food for
thought and input in providing advice relating to parenting program at the Naval Academy
Midshipman in order to improve the quality of education implementation. To formulate strategies
parenting program analysis Midshipman in the AAL in establishing the character then do approach,
among others, the SWOT analysis (Strength / strength. Weakness / weakness, Opportunity /
opportunities and Threats / obstacle or threat. The result of the discussion with the analysis, it can be
concluded : Quadrant (positive, positive) this position indicates a strong organization and opportunity.
Recommendations given strategy is progressive, meaning the organization in good shape and steady,
so it is possible to continue to expand enlarge growth and achieve maximum progress

PENDAHULUAN
Permasalahan Penelitian.

Permasalahan penelitian adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana implementasi organisasi
pengasuhan Taruna Akademi Angkatan Laut?

2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi
implementasi organisasi pengasuhan Taruna Akademi
Angkatan Laut?

3) Bagaimana konsep Strategi implementasi
organisasi pengasuhan Taruna Akademi Angkatan Laut
terhadap Taruna Akademi Angkatan Laut?
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Strategi Penyelesaian Masalah.
Untuk merumuskan strategi analisis program
pengasuhan taruna di AAL guna meningkatkan kualitas
pelaksanaan pendidikan dalam rangka menyiapkan
perwira TNI AL calon pemimpin masa depan, maka
dilakukan metode pendekatan, antara lain dengan
analisis SWOT (Strength/kekuatan.
Weakness/kelemahan, Opportunity/peluang dan
Threats/kendala atau ancaman.Secara sederhana strategi
ini mengelompokkan dan memadukan antara analisis
lingkungan dalam atau internal dengan lingkungan luar
atau eksternal sehingga dapat diambil langkah-langkah
kebijakan strategis dalam pengambilan keputusan yang
paling menguntungkan terhadap pencapaian tujuan
organisasi

Rumusan Tujuan Penelitian
Untuk merumuskan strategi program pengasuhan taruna
di AAL dalam upaya pembentukan karakter.berdasarkan
Rekomendasi strategi yang diberikan setelah dilakukan
analisis SWOT (Strength/kekuatan.
Weakness/kelemahan, Opportunity/peluang dan
Threats/kendala atau ancaman).

Rangkuman Kajian Teoritik
Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia diantaranya adalah melalui program
pendidikan di sekolah/lembaga pendidikan. Secara
umum,  pendidikan dapat digambarkan sebagai
kesatuan subsistem-subsistem dan membentuk satu
sistem yang utuh. Menurut Paulina (2005;2): Sistem
pendidikan ini memperoleh masukan dari masyarakat
atau lingkungan pengguna dalam rangka memberikan
hasil / output sesuai dengan yang diharapkan. Sub-
subsistem yang membentuk sistem pendidikan antara
lain adalah tujuan, pelajar / mahasiswa, manajemen,
struktur dan jadwal, materi, tenaga pengajar dan
pelaksana, alat bantu mengajar, teknologi, fasilitas,
kendali mutu, penelitian, dan biaya pendidikan.
Dalam pendidikan di lingkungan TNI,  strategi
pembinaan pendidikan yang digunakan adalah dengan
menerapkan pendekatan kesisteman dalam arti
memperhatikan secara menyeluruh pelaksanaan
program pendidikan yang  berorientasi kepada
kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok
TNI dalam menghadapi segala macam ancaman.
Menurut Pidarta (1990;80): Dalam sistem pendidikan
terdapat sub-sistem yang terdiri dari input, proses,
output dan outcome. AAL adalah salah satu lembaga
pendidikan di lingkungan TNI, oleh karena itu untuk
menganalisis pengembangan pendidikan di AAL proses
pendidikan harus dipandang sebagai sebuah sistem,
yang memiliki berbagai komponen yang saling
berkaitan  satu sama lain untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
Strategi pelaksanaan pendidikan  yang diterapkan di
AAL adalah dengan menggunakan metode Among
Asuh, dimana upaya pendidikan dilaksanakan melalui
upaya program pengajaran, pelatihan  dan pengasuhan,

yang dilaksanakan secara terintegrasi dan longitudinal.
Tiga upaya untuk membentuk tiga pilar kemampuan
sebagai perwira utama adalah tanggon pribadinya,
tanggap pola pikirnya dan trengginas pola tindaknya.

METODE
(1) Rancangan Penelitian:

(2) Populasi dan Sampel
Yang menjadi sampel pada  penelitian ini adalah seluruh
populasi yaitu seluruh Taruna Akademi Angkatan Laut
tingkat I sampai dengan tingkat IV.

(3) Teknik Pengumpulan data dan Pengembangan
Instrumen;
1. Analisis Lingkungan Internal
Analisis Lingkungan Internal (Internal Faktor Analisis
Strategi-IFAS) merupakan sejumlah data berkaitan
dengan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)
yang berasal dari dalam lingkungan Akademi Angkatan
Laut berdasarkan kepentingan atau urgensinya:

a. Kekuatan (Strength)
- Jumlah personel sebanyak 1.400 orang dengan rincian
800 orang prajurit TNI dan 600 orang pegawai negeri
sipil, sebagai Gadik daan Gapendik. Dalam tugas
sehari-hari masih didukung oleh sekitar 40 orang
pegawai harian lepas (PHL) dan pegawai swasta yang
bekerja sebagai pekerja kebersihan gedung dan
perkantoran  di Akademi Angkatan Laut.
- Selain Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris
Lembaga (seklem) AAL memiliki empat Direktorat,
delapan Departemen serta satu Resimen masing-masing
dijabat oleh seorang Kolonel yang akan dijadikan
panutan oleh Taruna dalam pembentukan karakter.
- Kebijakan pemimpin TNI AL dalam bidang personel
yang menempatkan para perwira lulusan terbaik dari
berbagai sekolah pengembangan sebagai tenaga
pengasuh Taruna di AAL
- Pembinaan Taruna senior terhadap Taruna yunior juga
sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter
Taruna, akan tetapi  dibutuhkan pengawasan yang ketat
oleh para Komandan Pleton, Komandan Kompi dan
Komandan Batalyon untuk menghindari terjadinya
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tindakan yang berlebihan.
- Mayoritas pegawai berpendidikan umum tertinggi
SLTA sederajat, sebagian lainnya berpendidikan
diploma, S1, S2 dan S3 selain jenjang pendidikan
militer. - Dari sisi strata  kepangkatan 40% berpangkat
perwira dan PNS setingkat. Kondisi tersebut merupakan
kekuatan Akademi Angkatan Laut untuk menjadikan
lebih baik lagi dalam melakukan pengasuhan Taruna.
- Mayoritas anggota TNI dan PNS yang bertugas di
Akademi Angkatan Laut  telah dibekali dengan ilmu
pengetahuan tentang pendidikan dan pengasuhan,
melalui pelatihan rutin, Susgadig, Sustekdik, Lokakarya
AA dan Pekerti bekerjasama dengan Universitas lain.

- Peraturan hukum, setiap anggota TNI dan PNS serta
PHL yang bekerja di lingkungan AAL terikat oleh
aturan hukum yang jelas dan tegas berupa UU
Pertahanan Negara, UU TNI, UU Dispilin Militer, UU
Hukum Pidana Militer, UU Intelijen, UU PNS,
Peraturan Disiplin PNS dan aturan hukum lainnya.
- Pemberian remunerasi dan kenaikan gaji bagi TNI dan
PNS di lingkungan TNI dan Kemhan.
- Adanya ketentuan pemberian reward and punishment
secara proporsional baik kepada pengasuh maupun
taruna.

- Pengembangan karir personel TNI, pengalaman
penugasan di AAL sebagai suatu lembaga pendidikan
akan sangat menunjang penugasan di tempat lainnya
- Situasi dan kondisi lingkungan lembaga pendidikan
AAL yang kondusif bagi berlangsungnya kegiatan
program pengasuhan Taruna. Sebagai ilustrasi,
lingkungan lemdik AAL menempati area yang luas, asri
dan jauh dari keramaian kota
- Adanya tambahan penghasilan yang cukup signifikan
di luar gaji berupa honor pengajaran dan pengasuhan
bagi pengasuh dan uang saku Taruna
- Adanya jadual kegiatan (PERINTAH HARIAN
BERSIFAT TETAP/PHST) apel, upacara, bimbingan
rohani atau keagamaan, santiaji secara rutin.
- Adanya kerja sama dengan Dispsial, diantaranya
melalui kegiatan penentuan/penjurusan korps Taruna,
konsultasi Taruna yang bermasalah di luar tataran
kemampuan pengasuh  dalam penanganannya dan
bersama-sama menyusun pola pengasuhan yang tepat
bagi Taruna.
- Dukungan para pejabat baik di dalam maupun di luar
AAL, yang memberikan kesempatan program Wajib
Kunjung bagi Taruna. Program tersebut sangat positif
dalam rangka pemberian motivasi dan pengalaman
kedinasan bagi Taruna

b. Kelemahan (Weaknesses)
- Buku Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor :
Juklak/02/IV/1994 tanggal 02 April 1994 tentang
Bimbingan dan Pengasuhan Taruna Akademi Angkatan
Laut hanya mengatur struktur organisasi pengasuhan
yang ada di Resimen saja.Belum adanya organisasi
pengasuhan Taruna di Departemen Profesi
mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan, terutama

dalam hal pengawasan dan pemberian nilai kepribadian
Taruna
- Sebagian personel khususnya PNS memiliki motivasi
kerja yang relatif rendah karena keterbatasan prospek
pengembangan karir,Mutasi perwira yang relatif cepat
(rata-rata kurang dari dua tahun) dengan adanya
kebijakan Tour of duty and tour of area, sehingga
penerapan pengetahuan yang telah didapat melalui
program  pelatihan pengasuh dan lokakarya pengajaran
kurang optimal.
- Motivasi untuk melakukan pekerjaan yang menjadi
tugas pokoknya baik perseorangan maupun kelompok
masih relatif rendah akibat pengaruh budaya egoism
atau individualistic dan berorientasi pada material.
- Kesejahteraan personel anggota TNI dan pegawai
negeri sipil  di satuan kerja AAL secara umum masih
belum memadai dan dan kurang merata.
- SDM di bidang teknologi masih rendah jika
dihadapkan  dengan tuntutan tugas.
- Sarana dan prasarana berupa messing, kantin sehat
dan sarana olah raga masih terbatas baik jumlah
maupun kualitasnya.
- Kurangnya perhatian dari pimpinan terhadap anggota.
- Banyak anggota terlibat dalam pelanggaran disiplin
dan tindak kriminal yang secara tidak langsung
mempengaruhi pola pengasuhan taruna.
- Batalyon gabungan (satu barak antara Taruna senior
dan Taruna yunior) mengakibatkan tekanan mental dan
kekerasan fisik yang dialami oleh taruna yunior karena
keterbatasan kemempuan pengawasan  pengasuh.
- Perwira Direktorat dan Departemen (selain perwira
Resimen) merasa kurang bertanggungjawab terhadap
pengasuhan Taruna.

2. Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis Lingkungan Eksternal (Eksternal Faktor
Analisis Strategi- EFAS)merupakan sejumlah data
berkaitan dengan peluang (opportunity) dan ancaman
(threat) yang berasal dari luar kedalam, terkait dengan
EFAS,  berdasarkan urgensinya adalah sebagai berikut:
a.Peluang (Oppurtunities)
- Kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas
cukup tinggi di bidang pendidikan dalam pembangunan
nasional. Hal ini dapat dilihat diantaranya dengan
disetujuinya anggaran belanja negara bidang
pendidikan minimal 20% dari APBN untuk setiap
tahunnya, serta pelaksanaan sertifikasi  tenaga pendidik
dalam rangka memperoleh Gadik yang berkualitas
- Reformasi, salah satu agenda penting dari reformasi
TNI adalah meningkatkan profesionalisme prajurit TNI
yang memiliki etika moral yang sesuai dengan nilai-
nilai kepemimpinan, keteladanan dan keimanan kepada
Tuhan Yang Maha Esa
- Pemberian peluang untuk mengikuti pendidikan  yang
lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri baik
pendidikan militer maupun pendidikan umum atau
akademis. Dengan pendidikan yang semakin tinggi
tugas pokok yang diemban oleh personel TNI dan
pegawai negeri sipil  di satuan kerja AAL menjadi lebih
jelas dan terarah.
- Adanya kesempatan untuk pelaksanaan penugasan di
luar negeri sebagai  pasukan perdamaian maupun
penugasan latihan layar Kartika Jala Krida (KJK) luar
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negeri.
- Perkembangan Ilmu pengetahuan dan kemajuan
teknologi informasi yang semakin maju sangat
berpotensi untuk membantu mengembangkan
pelaksanaan program pengasuhan yang berkualitas
untuk menjawab tantangan kemajuan jaman
- Adanya kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi
di luar, yaitu ITS dan UNESA melalui program Aplied
Approach (AA) dan Pembinaan Kompetensi
Gadik/Pengasuh.
b. Tantangan/Ancaman (Threats)
- Campur tangan orang tua taruna terhadap kebijakan
lemdik khususnya terhadap pola pengasuhan Taruna.
- Kebijakan Mabes TNI terhadap perubahan Prolakdik
mengakibatkan kurikulum tidak terlaksana secara
optimal, misalnya percepatan pelaksanaan Latsitarda
dan KJK dalam maupun luar negeri atas dasar
pertimbangan tertentu.
- Tempat tinggal anggota AAL dengan kantor secara
umum relatif jauh sehingga memakan waktu tempuh
yang lama
- Rute dan akses jalan dari tempat tinggal menuju ke
kantor relatif macet dan kurang kondusif.

(5) Teknik Analisis Data:

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENUTUP

Kesimpulan
Kuadran (positif,positif), posisi ini menandakan sebuah
organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi
strategi yang diberikan adalah Progresif, artinya
organisasi dalam  kondisi prima dan mantap, sehingga
sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi
memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara
maksimal

Saran
Program pengasuhan di Akademi Angkatan Laut perlu
dipertahankan terutama terhadap kelemahan yang
datang dari dalam organisasi dan ancaman dari luar,
terutama interpensi orang tua taruna terhadap pola
pengasuhan taruna
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Abstrak

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis
siswa pada pembelajaran topik perubahan benda-benda disekitar kita. Subyek penelitian siswa kelas
VIIE SMP Negeri 11 Banjarbaru dengan jumlah siswa sebanyak 36 orang. Penelitian ini
menggunakan model inkuiri terbimbing sebanyak  3 kali pertemuan.  Pertemuan pertama tentang
perubahan fisika dan perubahan kimia, pertemuan kedua tentang pemisahan campuran dengan
metode filtrasi, kristalisasi, kromatografi, dan pertemuan ketiga tetang pemisahan campuran dengan
metode sublimasi, evaporasi, distilasi. Data hasil belajar ditetapkan berdasarkan KKM  yang berlaku
di sekolah yaitu 70%, sedangkan untuk keterampilan berpikir kritis ditetapkan berdasarkan kategori.
Hasil penelitian menunjukkan ada 26 orang yang telah mencapai KKM dan persentase ketuntasan
secara klasikal sebesar 72,2%, dengan gain sebesar 61,1%. Sedangkan hasil keseluruhan
pembelajaran menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa tergolong kategori baik dengan
persentase sebesar 73,45%.

Kata kunci: hasi belajar, keterampilan berpikir kritis, model inkuiri terbimbing.

PENDAHULUAN
Salah satu tugas dan tanggung jawab seorang

guru atau tenaga profesional adalah meningkatkan
prestasi belajar siswa. Upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kualitas pengajaran bagi seorang guru
adalah dengan memperbaiki pola pembelajaran dengan
menerapkan pendekatan atau model pembelajaran yang
efektif dan efesien untuk diterapkan dikelas. Model
pengajaran dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi
yang penting dalam pencapaian proses pembelajaran.
Setiap model pembelajaran memerlukan sistem
pengelolaan dan lingkungan belajar yang sedikit
berbeda. Dalam proses pembelajaran IPA  diperlukan
peran aktif siswa, alat pelajaran yang memadai,
penggunaan metode yang tepat, serta situasi dan kondisi
lingkungan yang menunjang.

Suasana kelas perlu direncanakan dan dibangun
sedemikian  rupa dengan menggunakan model
pembelajaran yang tepat agar siswa dapat memperoleh
kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain sehingga

siswa dapat memperoleh hasil belajar yang optimal.
Sejalan dengan berkembangnya penelitian dibidang
pendidikan  maka ditemukan model-model
pembelajaran baru yang dapat meningkatkan interaksi
siswa dalam proses belajar mengajar, yang dikenal
dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing.

Secara umum proses inkuiri menurut Sanjaya
(2008: 119) dapat dilakukan melalui beberapa langkah,
yaitu: 1. Merumuskan masalah; 2. Mengajukan
hipotesis; 3. Mengumpulkan data; 4. Menguji data
berdasarkan data yang ditemukan; dan 5. Membuat
kesimpulan.

Dari hasil pengamatan yang pernah di SMP
Negeri 11 Banjarbaru diperoleh bahwa pembelajaran
IPA masih didominasi oleh guru. Proses pembelajaran
lebih sering menggunakan metode ceramah diselingi
dengan tanya jawab, sehingga siswa kurang memiliki
kesempatan untuk mengembangkan penaralan siswa
melalui pengalaman belajar yang nyata dan aktif.
Kegiatan praktikum juga jarang dilaksanakan, sehingga
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keterampilan dan kemampuan ilmiah siswa cenderung
tidak terbentuk.

Berdasarkan penelitian Rosma (2013) aktifitas
dan hasil belajar IPA tentang wujud zat dan
perubahannya siswa kelas III SD Negeri 060883 Medan
dapat ditingkatkan dengan menggunakan metode
pembelajaran inkuiri terbimbing.  Kemudian menurut
Wulandari (2013) terjadi peningkatan keterampilan
berpikir siswa SMA pada materi ajar laju reaksi berbasis
inkuiri terbimbing. Dari uraian di atas maka penulis
merasa tertarik untuk mengkaji mengenai hasil belajar
dan keterampilan berpikir kritis siswa pada
pembelajaran topik perubahan benda-benda disekitar
kita menggunakan model inkuiri terbimbing kelas VII
SMPN 11 Banjarbaru.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
bagaimana hasil belajar kognitif produk dengan
menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing,
dan bagaimana deskripsi keterampilan berpikir kritis
siswa kelas VII SMP Negeri 11 Banjarabaru
menggunakan model pembelajaran inkuiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur
hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis siswa pada
pembelajaran topik perubahan benda-benda disekitar
kita dega menggunakan model pembelajaran inkuiri
terbimbing.

METODE
Penelitian dengan menggunakan model inkuiri

terbimbing pada topik perubahan benda-benda disekitar
kita. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 11
Banjarbaru tergolong penelitian kuantitatif. Berdasarkan
rumusan  tujuan penelitian, maka metode dibedakan atas
2 macam, yaitu  penelitian eksperimen semu  digunakan
untuk mengukur hasil belajar siswa sedangkan penelitan
deskriptif digunakan untuk mengetahui kemampuan
berpikir kritis. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas
VIIE SMP Negeri 11 Banjarbaru yang berjumlah 36
siswa. Untuk pengambilan sampel penelitian ini
ditentukan dengan teknik purposive sampling, sampel
diambil atas dasar ketersediaan guru pengajar dalam
memberikan kesempatan melakukan inovasi
pembelajaran.

Desain rancangan yang digunakan adalah One
Grup pretest-Postest Design, yaitu rancangan yang
menggunakan satu kelompok subjek. Langkah awalnya
dilakukan pengukuran, kemudian dikenakan perlakuan
untuk jangka waktu tertentu, dan dilakukan pengukuran
yang ke dua kalinya. Rancangan ini dapat digambarkan
sebagai berikut :
Pretest  treatment    Postest
U1        X U2
(1) Memberikan U1 yaitu pretest untuk mengukur

mean prestasi belajar sebelum subjek  diajarkan
dengan pembelajaran yang ingin diterapkan.

(2) Memberikan subjek dengan X, yaitu
meenerapkan model pembelajaran inkuiri.

(3) Memberikan U2 yaitu postest, untuk mengukur
mean prestasi belajar setelah subjek dikenakan
perlakuan(treatment).

(4) Membandingkan U1 dan U2 untuk menentukan
perbedaan yang timbul, jika sekiranya ada itu
akibat dari digunakannya perlakuan.
(Suryabrata, S, 1983:46)

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan
yaitu :
a) Pemberian Tes

Tes diberikan dua kali, yaitu sebelum rangkaian
kegiatan pembelajaran dilaksanakan (pretest) dan
setelah  rangkaian kegiatan pembelajaran selesai
dilaksanakan (posttest).

b) Observasi
Pengamatan dilakukan terhadap kegiatan
pembelajaran yang berlangsung dilengkapi dengan
format atau blangko pengamatan sebagai instrumen.
Format yang disusun berisi item-item tentang
kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan
terjadi (Arikunto, 2010).

Analisis data tentang hasil belajar diperoleh
melalui tes hasil belajar menggunakan soal-soal pilihan
ganda yang dianalisis dengan menggunakan teknik
analisis Ketuntasan belajar siswa (individual) dengan
perhitungan menggunakan :

KB= (Trianto, 2008)

Di mana :
KB = ketuntasan belajar
T = jumlah skor yang diperoleh siswa
T1 = jumlah skor total

Setiap siswa di SMPN 11 Banjarbaru dapat
dikatakan tuntas belajarnya (ketuntasan individu) jika
proporsi jawaban benar siswa ≥ 70%.
Ketuntasan belajar siswa secara klasikal dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

P(k) = ﴾ (Trianto, 2008)

Di mana :
Pk = proporsi ketuntasan belajar siswa secara klasikal
(%)
N = banyaknya siswa yang mencapai ketuntasan
Ni = Banyaknya siswa dalam kelas

Untuk ketuntasan klasikal di SMPN 11
Banjarbaru yaitu jika dalam kelas tersebut terdapat
≥70% siswa yang telah tuntas belajarnya. (Trianto,
2008)

Data tentang keterampilan berpikir kritis
dideskripsikan menggunakan penilaian keterampilan
berpikir kritis dan dianalisis secara kategorikal yaitu
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kategori baik sekali (76-100 %), baik (51-75%), cukup
(26-50%), dan kurang baik (<25%). (Arikunto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian
a. Hasil Belajar Kognitif Produk

Hasil belajar kognitif produk siswa dapat dilihat di tabel
1

Tabel 1. Hasil Belajar Kognitif  produk

No Nama
Hasil Belajar

KKM
Pre tes Pos tes

1) Abi Bestara 0,7 40 TT
2) Achmad Nugraha 47 73 T
3) Alya Orensi 47 73 T
4) Ardhika 66 73 T
5) Ayu Ismaniar 40 73 T
6) Chairunnisa 73 93 T
7) Delia Fitriyana 40 73 T
8) Desi rahmawati 27 40 TT
9) Dinda Ayu 40 53 TT
10) Eka Purwati 66 73 T
11) Elsa Litania 40 87 T
12) Febby Anggelina 47 73 T
13) Intan Sari 20 40 T
14) Khaida Umar 40 53 TT
15) Monica Kusuma 33 73 T
16) M. Adnan 73 87 T
17) M. Alviando 47 67 TT
18) M. Nurip 40 53 TT
19) M. Rizal 33 67 TT
20) M. Rizky 40 73 T
21) Nur Oktaviani 73 87 T
22) Nurul Anggraini 53 73 T
23) Puput heranika 33 87 T
24) Putri Ardiyani 53 73 T
25) Putri Ayu Lestari 20 40 TT
26) Reno Prasetyo 27 53 TT
27) Rizka Aulia 47 53 TT
28) Rizkya Destiawati 73 87 T
29) Theo suko 47 73 T
30) Viky Aditya 36 73 T
31) Wahyu Dwi 53 87 T
32) Yannisa Eka 40 73 T
33) Yanu Effendi 33 73 T
34) Yovan Ferda 47 73 T
35) Yudha Anugrah 67 87 T
36) Yuli Mekarsari 40 73 T

Rata-rata 44,5 69,7
% ketuntasan klasikal 11,1 72,2
Gain 61,1

Tabel 1 menunjukkan data hasil pretest dan
postest dari hasil belajar kognitif produk rata-rata
pretest yaitu 44,5 dan rata-rata posttest yaitu 69,7.

Kemudian ada 26 orang yang telah mencapai KKM
dengan persentase ketuntasan secara klasikal sebesar
72,2%,  dan  gain sebesar 61,1%. Jadi, hasil belajar
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kognitif produk telah mencapai ketuntasan belajar
secara klasikal.
b. Keterampilan Berpikir Kritis

Ringkasan hasil keterampilan berpikir kritis
siswa dari keseluruhan pembelajaran dapat dilihat pada
tabel 2

.
Tabel 2. Ringkasan Rata-rata Keterampilan Berpikir Kritis Siswa

No. Aspek yang diamati Skor rata-rata Skor
Keseluruhan/a
spek (%)

Keterangan
Pertemuan
Ke-1 (%)

Pertemuan
Ke-2 (%)

Pertemuan
Ke-3(%)

1. Merumuskan masalah
(mengajukan pertanyaan)

81.08 89.93 87.33 86.11 Baik Sekali

2. Merumuskan hipotesis
(jawaban sementara)

67.5 65.28 67.78 66.85 Baik

3. Mengumpulkan data
(tabel, bagan, grafik)

64.58 57.52 65.74 65.88 Baik

4. Menganalisis data 80.14 76.67 77.92 78.03 Baik Sekali

5. Merumuskan kesimpulan 68.89 76.11 75.28 73.43 Baik

Skor keterampilan berpikir kritis 72.44 73.10 74.81 73.45

Keterangan Baik Baik Baik Baik

Untuk kategori yang diberikan menggunakan
aturan/ range sebagai berikut :

Kategori baik sekali (76-100 %), baik (51-75%), cukup
(26-50%), dan kurang baik (<25%). (Arikunto, 2010)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa
keterampilan berpikir kritis siswa yang dinilai
berdasarkan rata-rata  pada pertemuan pertama dan
kedua pada aspek merumuskan masalah menunjukkan
kategori sangat baik, sedangkan pada aspek
merumuskan hipotesis dan mengumpulkan data
tergolong kategori baik, selanjutnya pada aspek
menganalisis data tergolong kategori sangat baik dan
terakhir pada aspek merumuskan kesimpulan tergolong
baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari rata-rata
keseluruhan pembelajaran bahwa keterampilan berpikir
kritis siswa tergolong kategori baik dengan skor
keseluruhan yaitu 73,45%.

Pembahasan
a. Hasil belajar kognitif produk

Hasil belajar kognitif produk rata-rata pretest yaitu
44,5 dan rata-rata posttest yaitu 69,7. Kemudian ada
26 orang yang telah mencapai KKM dengan
persentase ketuntasan secara klasikal sebesar 72,2%,
dan  gain sebesar 61,1%. Jadi, hasil belajar kognitif
produk telah mencapai ketuntasan belajar secara
klasikal. Hasil penelitian yang diperoleh sesuai
dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Belawati (2009) Penggunaan pendekatan
inkuiri berpengaruh terhadap peningkatan

pemahaman siswa pada konsep kelangsungan hidup
organism.
Pada tabel hasil belajar kognitif, menunjukkan
terdapat 10 siswa yang belum tuntas belajarnya, hal
tersebut diduga karena adanya faktor lain dari siswa
yang tidak terukur secara langsung oleh peneliti.
Faktor lain tersebut bisa berupa kondisi fisik siswa,
situasi belajar dan psikologis siswa pada saat
mengerjakan soal evaluasi.

b. Keterampilan berpikir kritis
Hasil rata-rata keseluruhan proses pembelajaran
menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis
siswa berkisar antara sedang dan baik, dengan
penilaian dilakukan meliputi dua hal yaitu, pertama
keterampilan berpikir kritis yang terdiri atas lima
aspek penilaiaan yaitu merumuskan masalah,
membuat hipotesis, menganalisis data dan membuat
kesimpulan pembelajaran. Keterampilan berpikir
kritis siswa ini dinilai dengan mengambil skor rata-
rata, baik yang diberikan oleh siswa sendiri maupun
dari guru pengajar  sehingga skor yang diperoleh
lebih objektif sekaligus melatih siswa untuk belajar
menilai sendiri atas apa yang sudah dikerjakannya
selama proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Armadani, dkk (2012) didapatkan bahwa
penggunaan  LKS berbasis inkuiri terbimbing lebih
baik untuk meningkatkan keterampilan berpikir
kritis siswa dibandingkan dengan penggunaan LKS
berbasis verifikasi.
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SIMPULAN
1. Hasil belajar kognitif produk dengan menggunakan

model pembelajaran inkuiri termbimbing telah
mencapai ketuntasan belajar secara klasikal dengan
persentasi sebesar 72,2%,  dan  gain sebesar 61,1%.

2. Hasil keseluruhan pembelajaran dengan
menggunakan model inkuiri menunjukkan bahwa
keterampilan berpikir kritis siswa tergolong kategori
baik.
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PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI
TERBIMBING PADA POKOK BAHASAN PERUBAHAN
BENDA-BENDA DI SEKITAR KITA TERHADAP HASIL

BELAJAR, KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN
KEMAMPUAN BERPIKIR

Noorlatifah

Proram Studi Magister Keguruan IPA Universitas Lambung Mangkurat  Banjarbaru
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan siswa berdasarkan rerata: (1) hasil belajar
siswa, (2) keterampilan proses sains, dan (3) kemampuan berpikir, yang difungsikan untuk langkah
awal pengembangan perangkat pembelajaran. Rancangan penelitian yang digunakan adalah one
shoot case study yang hanya menggunakan post test saja. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Al
Hamid Banjarmasin, pada bulan November 2014 dengan subjek penelitian adalah siswa kelas VIIB
yang berjumlah 28 orang. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan lembar observasi,
pedoman wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan
triangulasi dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata: (1) hasil
belajar siswa 71% (2) keterampilan proses sains 75,54 tergolong kategori baik (3) kemampuan
berpikir siswa 75,73 tergolong kategori baik. Dengan demikian untuk meningkatkan hasil belajar,
keterampilan proses sains, dan kemampuan berpikir siswa diperlukan pengembangan perangkat
pembelajaran, meliputi silabus, RPP, materi ajar, LKS, dan THB.

Kata Kunci : inkuiri terbimbing, hasil belajar, keterampilan proses sains, kemampuan berpikir

PENDAHULUAN
Pembelajaran merupakan suatu proses yang komplek

dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan.
Dalam pembelajaran guru berhadapan dengan sejumlah
peserta didik dengan berbagai macam latar belakang,
sikap dan potensi yang kesemuaannya itu ber[engaruh
terhadap kebiasaannya dalam mengikuti pembelajaran.
Untuk kepentingan tersebut guru dituntut
membangkitkan motivasi belajar yang tinggi akan
belajar dengan sungguh-sungguh.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas
pengajaran seorang guru adalah memperbaiki pola
pembelajaran dengan menerapkan pendekatan atau
model pembelajaran yang dinilai efektif dan efisien oleh
guru untuk diterapkan di kelas. Model pengajaran dapat
berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting
dalam pencapaian proses pembelajaran.

Salah satu model pembelajaran yang dapat
digunakan adalah model pembelajaran inkuiri
terbimbing yaitu suatu model pembelajaran yang dapat
memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif
bekerjasama, berinteraksi, membangun pengetahuannya
sendiri, lebih peduli, serta bertanggungjawab.
Karakteristik materi ajar perubahan benda-benda di
sekitar kita, diperlukan konsep-konsep abstrak dan
konkrit, sehingga diperlukan peran aktif secara fisik
maupun mental.

Gulo (2002) menyatakan bahwa model inkuiri
berarti suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan
secara maksimal seluruh kemampuan siswa mencari dan
menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis,
sehingga mereka dapat merumuskan sendiri
penemuannya dengan penuh percaya diri. Inkuiri
menyediakan siswa beraneka ragam pengalaman konkrit
dan pembelajaran aktif yang mendorong dan
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memberikan ruang dan peluang kepada siswa untuk
mengambil inisiatif dalam mengembangkan
keterampilan pemecahan masalah, pengambilan
keputusan, dan penelitian sehingga memungkinkan
mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat.

Sanjaya (2006) menyatakan inkuiri adalah sebuah
model pembelajaran yang diambil dari konsep teori
konstruktivisme. Pembelajaran inkuiri adalah rangkaian
kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berfikir
secara kritis dan analitis untuk mencai dan menemukan
sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan.

IPA  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  yang
dipelajari  di  SMP  bertujuan  untuk  menyiapkan siswa
agar memiliki kemampuan literasi sains dan sikap
ilmiah (Depdiknas, 2006). Agar siswa dapat menjadi
seorang  yang  literasi  sains  dan memiliki sikap
ilmiah,  siswa  harus  memiliki  keterampilan berpikir.
Di lain pihak, keterampilan berpikir dapat ditingkatkan
melalui pembelajaran IPA. Dengan  demikian, IPA
merupakan  wahana  untuk mengembangkan
keterampilan  berpikir siswa.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat
kendala yang dihadapi guru dalam melaksanakan
pembelajaran IPA yang berlandaskan pada hakekat
sains  serta  melakukan  penilaian  menyeluruh.
Kendala  utama  adalah  keterbatasan  guru dalam
mengelola pembelajaran, masalah target waktu untuk
pencapaian isi pembelajaran,  dan  kelas  yang  terlalu
besar.  Oleh  karena  itu  guru  IPA  perlu dilatih  untuk
mampu  mengelola  pembelajaran IPA, sehingga guru
mampu menerapkan berbagai model pembelajaran
termasuk model inkuiri terbimbing dalam pembelajaran
di kelasnya. Kurangnya variasi dalam memilih
pendekatan dan metode pembelajaran tampaknya
disebabkan pula oleh kurangnya pemahaman guru akan
fungsi kegiatan praktikum  bagi  pemahaman  konsep
siswa  secara  konstruktivistik,  terutama konsep-konsep
yang  abstrak  untuk   mengembangkan  keterampilan
proses  serta kemampuan berpikir siswa.

Selama  ini  pembelajaran  IPA di MTs Al Hamid
Banjarmasin  lebih  mengutamakan  pengembangan
kemampuan  kognitif  siswa,  yang  tercermin  dari
pengembangan  soal  evaluasi  di  SMP (studi awal).
Pengembangan kemampuan kognitif ini pun terbatas
pada jenjang kognitif C1,  C2,  C3,  sementara  jenjang
kognitif  C4,  C5,  dan  C6  sangat  jarang
dikembangkan dalam  penyusunan  soal  tes.  Padahal
untuk  mengembangkan  kemampuan  berpikir
diperlukan  kemampuan  untuk  melakukan  analisis,
sintesis  dan  evaluasi  terhadap berbagai masalah IPA.
Soal keterampilan proses yang dapat dijaring melalui
observasi maupun tes tertulis sangat jarang dilakukan,
bahkan tidak pernah dilakukan karena alasan
keterbatasan waktu dan pencapaian target kurikulum.

Hasil belajar adalah kemampuan – kemampuan yang
dimiliki siswa setelah ia  menerima  pengalaman
belajarnya. Hasil belajar siswa adalah skor yang
diperoleh siswa dari tes hasil belajar berupa  tes  hasil
belajar  produk  dan tes  hasil  belajar  proses  yang
diukur dengan post-test.

Keterampilan   proses  sains  merupakan
serangkaian  kegiatan  yang  dapat  diukur sebagai  hasil
dari  kegiatan  praktikum,  dimana siswa berhadapan
langsung dengan fenomena alam. Praktikum merupakan
sarana terbaik dalam mengembangkan keterampilan
proses sains.

Kemampuan berpikir pada satu tahapan yang lebih
tinggi merupakan perkembangan dari tahapan-tahapan
sebelumnya. Pada tahapan yang lebih tinggi seseorang
lebih mampu berpikir terorganisasi dan abstrak. Oleh
karena itu dengan menggunakan pembelajaran berbasis
inkuiri terbimbing dapat menjadi sarana untuk siswa
mengembangkan kemampuan berpikir yang diperoleh
dari pengetahuan siswa melalui tindakan yang nyata.

Berdasarkan pembahasan tersebut diharapkan
melalui penelitian ini dapat menganalisis bagaimana (1)
hasil belajar siswa, (2) keterampilan proses sains, dan
(3) kemampuan berpikir siswa, yang difungsikan untuk
langkah awal pengembangan perangkat pembelajaran di
MTs Al Hamid Banjarmasin melalui model inkuiri
terbimbing pada pokok bahasan Perubahan Benda-
Benda di Sekitar Kita. Diharapkan penelitian ini dapt
bermanfaat baik untuk peneliti sendiri, guru-guru dan
siswa-siswa di MTs Al Hamid Banjarmasin dan
tentunya juga bermanfaat untuk sekolah sendiri.

METODE PENELITIAN
Penelitian menggunaan model inkuiri terbimbing

terhadap hasil belajar, keterampilan proses sains, dan
kemampuan berpikir siswa. Arikunto (2010), metode
penelitian yang digunakan adalah one shoot case study
yang hanya menggunakan post test saja. Metode ini
sangat sederhana sehingga kurang bernilai ilmiah.
Peneliti hanya mengadakan treatment satu kali yang
diperkirakan sudah mempunyai pengaruh. Dari hasil
post test diambil kesimpulan dengan dua cara, yaitu (1)
melihat rata-rata hasil dan membandingkan dengan
standar yang diinginkan, (2) dibandingkan dengan rata-
rata test sebelum treatment.

Teknik pengumpulan data penelitian  menggunakan
lembar observasi, pedoman wawancara, dan
dokumentasi. Data yang terkumpul selanjutnya
dianalisis dengan triangulasi dan disimpulkan. Ada dua
cara yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam
melakukan triangulasi, yaitu dengan sumber yang sama
tetapi dengan cara atau metode yang berbeda, dan
dengan cara atau metode yang sama tetapi dengan
sumber data yang berbeda. Dengan adanya triangulasi
tersebut diharapkan ada langkah-langkah yang dapat



1272

dilakukan oleh peneliti, yaitu dapat mencermati data apa
yang masih memerlukan tambahan informasi agar hasil
penelitian yang dilakukan bertambah kualitasnya,
menentukan apakah dalam triangulasi tersebut harus
dilakukan dengan memperbanyak sumber data atau
memperbanyak metode, serta mengumpulkan data
secara lebih hati-hati dan cermat agar pekerjaannya
tidak sia-sia dan hanya menambahkan waktu saja.

Penelitian dilakukan di MTs Al Hamid Banjarmasin.
Penelitian ini ditujukan pada siswa kelas VIIB MTs Al
Hamid tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 28

orang dengan pokok bahasan Perubahan Benda-Benda
di Sekitar Kita. Waktu dan lama penelitian ini
berlangsung selama bulan November 2014 yaitu selama
satu bulan, sedangkan pelaksanaan penelitian ini
berlangsung empat kali pertemuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.Hasil Penelitian

Hasil belajar produk siswa diperoleh melalui
kegiatan post tes. Siswa dikatakan tuntas jika bisa
memperoleh skor > 70. Hasil post tes seperti pada Tabel

Tabel 1. Hasil Belajar  Siswa

SUBJEK
SOAL SKOR

TOTAL1 2 3 4 5
1 20 12 10 10 20 72
2 20 10 10 10 20 70
3 10 10 10 10 10 50
4 20 20 20 10 10 80
5 20 10 15 15 10 70
6 20 20 10 10 20 80
7 10 10 10 20 0 50
8 20 20 20 20 20 100
9 20 20 10 10 20 80
10 10 20 10 10 20 70
11 20 10 10 20 10 70
12 17 10 10 10 10 57
13 20 10 10 20 10 70
14 20 10 10 20 10 70
15 20 10 10 10 20 70
16 20 10 10 15 20 75
17 20 10 10 20 10 70
18 20 10 10 10 20 70
19 20 10 10 10 20 70
20 16 10 10 20 10 66
21 10 20 20 10 10 70
22 20 20 20 10 10 80
23 20 10 20 20 10 80
24 20 10 10 20 10 70
25 20 10 10 20 10 70
26 10 10 10 20 20 70
27 20 5 5 20 20 70
28 10 10 10 20 20 70

∑Xi 493 347 330 420 400 1990

RERATA 71,07



1273

Hasil penelitian terhadap hasil belajar  siswa
menunjukkan jumlah persentase siswa yang tuntas dan
tidak tuntas. Jumlah subjek penelitian sama  yaitu 28
orang. Jumlah siswa yang tidak tuntas sebanyak 4 orang
atau sekitar 14,28% dan jumlah siswa yang tuntas
sebanyak 24 orang atau sekitar 85,71%. Rerata hasil
belajar siswa 71,07% yang terkategori tuntas.

Keterampilan proses sains siswa dinilai dari hasil
penilaian siswa dan  guru terhadap pengerjaan LKS.

Selama proses pembelajaran siswa mengerjakan LKS
secara berkelompok dan kembali dinilai persiswa
masing-masing setelah pembelajaran selesai . Hasil
penilaian LKS dijadikan sebagai penilaian keterampilan
proses sains. Rerata klasikal hasil belajar siswa 75,54%
yang terkategori baik. Hasil penilaian terhadap LKS
seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Penilaian LKS Keterampilan Proses Sains

No Nama Siswa
Keterampilan Proses Sains

Rata-rata
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4

1 Ananda Ira N P 80 75 79 74 77
2 Annisa Tirta S 80 80 80 75 78,75
3 Ardea F 74 82 82 80 79,5
4 Athica Y W 72 81 80 79 78
5 Aulia R 70 74 68 75 71,75
6 Baiti N A 67 73 75 75 72,5
7 Dewi S A P 68 72 73 75 72
8 Erika F 74 69 73 72 72
9 Erni H 75 72 77 71 73,75
10 Fania A 80 75 82 77 78,5
11 Gusti D A 80 75 79 74 77
12 Hairunnisa 80 80 80 79 79,75
13 Humaira H 74 69 73 76 73
14 Husna Y 72 72 76 74 73,5
15 Ika N 70 75 74 81 75
16 Intan S 67 75 77 73 73
17 Jubaidah 68 80 78 68 73,5
18 Kartika 74 82 82 72 77,5
19 Khadijah 75 75 77 75 75,5
20 Lidya R 80 81 83 78 80,5
21 Nisrina A D S 80 76 77 75 77
22 Noor Hidayah 80 75 80 84 79,75
23 Noor Sa'adah 74 79 79 77 77,25
24 Putri Salma 72 72 77 78 74,75
25 Sita S 70 74 67 78 72,25
26 Sofia W 67 75 77 76 73,75
27 Suci N S 68 74 74 76 73
28 Tiara D S 74 75 76 77 75,5

Rerata 75,54
Keterangan: 80-100 =  A (Sangat Baik), 70-79 = B (Baik),  60-69 = C (Cukup), 50-59 = D (Kurang)

Rerata keterampilan proses sains siswa 75,54 terkategori B (Baik)

Kemampuan berpikir siswa dinilai dari hasil
penilaian siswa dan  guru terhadap pengerjaan LKS
yang dikerjakan pada akhir pertemuan pembelajaran

topik zat aditif dan adiktif. Hasil penilaian LKS
dijadikan sebagai penilaian kemampuan berpikir siswa.
Hasil penilaian terhadap LKS seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3. Hasil Penilaian LKS Kemampuan Berpikir Siswa

No Nama Siswa
Kemampuan Berpikir

Rata-rata
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 Pertemuan 4

1 Ananda Ira N P 75 73 73 76 74,25
2 Annisa Tirta S 80 73 73 66 73
3 Ardea F 74 77 77 79 76,75
4 Athica Y W 77 82 82 69 77,5
5 Aulia R 70 79 79 75 75,75
6 Baiti N A 66 80 80 73 74,75
7 Dewi S A P 80 73 73 78 76
8 Erika F 69 76 76 78 74,75
9 Erni H 67 74 74 66 70,25
10 Fania A 69 77 77 77 75
11 Gusti D A 75 74 74 74 74,25
12 Hairunnisa 83 75 75 79 78
13 Humaira H 66 80 73 76 73,75
14 Husna Y 67 79 78 74 74,5
15 Ika N 62 75 78 75 72,5
16 Intan S 67 78 76 73 73,5
17 Jubaidah 80 78 76 78 78
18 Kartika 80 76 77 78 77,75
19 Khadijah 74 76 77 75 75,5
20 Lidya R 77 77 83 78 78,75
21 Nisrina A D S 75 78 77 72 75,5
22 Noor Hidayah 81 78 72 75 76,5
23 Noor Sa'adah 80 76 75 78 77,25
24 Putri Salma 79 76 78 75 77
25 Sita S 75 77 75 84 77,75
26 Sofia W 78 75 84 77 78,5
27 Suci N S 78 74 77 86 78,75
28 Tiara D S 71 75 76 77 74,75

Rerata 75,73
Keterangan: 80-100 =  A (Sngat Baik), 70-79 = B (Baik),  60-69 = C (Cukup), 50-59 = D (Kurang)

Rerata kemampuan berpikir siswa 75,73 terkategori B (Baik)

Pembahasan
Penelitian untuk menganalisis kebutuhan siswa

berdasarkan hasil belajar, keterampilan proses sains dan
kemampuan berpikir siswa sudah mendapatkan hasil
data-data kuantitatif yang  kemudian dideskripsikan.
Hasil belajar produk siswa diperoleh melalui kegiatan
post tes. Siswa dikatakan tuntas jika bisa memperoleh
skor lebih dari 70. Penelitian yang dilakukan di MTs Al
Hamid Banjarmasin pada kelas VIII B ini diikuti oleh
28 orang siswa. Hasil penelitian menunjukan bahwa  24
siswa tuntas (59,54%) dan 4 siswa yang belum tuntas
(14,28%), meskipun jumlah siswa yang tuntas lebih
banyak dari yang belum tuntas tetapi rata-rata hasil
belajar siswa 71,07% menunjukan rata-rata tersebut

sudah sesuai KKM sekolah, yaitu 70. Untuk siswa yang
belum tuntas perlu tindak lanjut berupa remedial.

Trianto (2008: 164) menyatakan bahwa tes hasil
belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk
mengetahui hasil belajar siswa setelah mengikuti
kegiatan belajar mengajar. Tes Hasil Belajar adalah tes
yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa
yang meliputi tes hasil belajar produk, tes hasil belajar
proses dan tes hasil belajar psikomotorik. Secara umum
berdasarkan hasil belajar ini maka dapat dikatakan hasil
belajar siswa MTs Al Hamid Banjarmasin masuk
kedalam kategori Baik.

Keterampilan proses sains dan kemampuan berpikir
siswa dinilai dari hasil penilaian dan pengamatan guru
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terhadap pengerjaan LKS. Untuk mengetahui
keterampilan siswa guru melakukan pengamatan dan
penilaian terhadap keterampilan siswa dalam hal
merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,
menuliskan alat dan bahan, menuliskan prosedur,
melakukan penyelidikan, mengkoordinasikan data,
membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan hasil
penyelidikan.

Hasil penilaian dan pengamatan terhadap
keterampilan proses sains diperoleh rata-rata 75,54
dapat dikatakan bahwa keterampilan proses sains sudah
masuk kedalam kategori  baik. Hasil penilaian dan
pengamatan terhadap kemampuan berpikir siswa
diperoleh rata-rata 75,73 dapat dikatakan bahwa
keterampilan berpikir siswa sudah masuk kedalam
kategori  baik. Hasil ini menjadi salah satu indikator
berhasilnya penelitian ini.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

tentang hasil belajar, keterampilan proses sains dan
kemampuan berpikir siswa MTs Al Hamid Banjarmasin
pada pokok bahasan Perubahan Benda-Benda di Sekitar
Kita melalui model inkuiri terbimbing dapat simpulkan
bahwa:
1. Hasil belajar siswa dikategorikan Baik dengan

rincian 24 siswa tuntas (85,71%) dan 4 siswa
belum tuntas (14,28%) dengan rerata 71%
terkategori tuntas.

2. Keterampilan proses sains terkategori Baik
(75,54).

3. Kemampuan berpikir siswa terkategori Baik
(75,73).
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MELATIH KETERAMPILAN METAKOGNISI  SISWA

DAN PEMECAHAN MASALAH KIMIA SMA
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Abstrak
Banyak penelitian telah dilakukan berfokus pada pemecahan kimia, namun sampai saat ini masalah masih
terus muncul. Untuk alasan ini, makalah ini disusun dalam rangka membangun pola pikir untuk memecahkan
masalah belajar kimia menggunakan keterampilan metakognitif. Karena pengetahuan siswa tentang proses
kognisi dan keterampilan metakognisi akan memaksimalkan potensi berpikir dan belajar siswa dalam
mengatur kognisi termasuk merencanakan belajar, memilih strategi, memonitor,  dan evaluasi untuk
meningkatkan kinerja kognitif di masa depan. Penggunaan Model i-SMART adalah alternatif solusinya, karena
kerangka model ini didisain memberikan lingkungan pembelajaran yang mendukung kemampuan siswa untuk
memecahkan masalah kimia yang kompleks dan menggunakan keterampilan metakognitif dalam lima aspek,
yaitu: (1) understanding skills (memahami dan mengidentifikasi masalah), (2) planning skills (merumuskan
masalah, merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel manipulasi, variabel respon, dan   variabel
kontrol, merumuskan definisi operasional variabel), (3) monitoring skills (melaksanakan percobaan dan
memonitor kinerja, mengorganisasikan data hasil percobaaan, melakukan analisis data percobaan, (4)
evaluating skills (membuat kesimpulan, mengevaluasi efektivitas  strategi percobaan/ pemecahan
masalah), (5) transfering skills  (mengaplikasikan strategi tertentu pada situasi baru). Berdasarkan hasil
kajian teoritis dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan
model i-SMART kimia belajar menjadi sangat berguna dalam mengembangkan siswa keterampilan
metakognitif dan pemecahan masalah.

Kata Kunci: Model  i-SMART, keterampilan metakognisi dan pemecahan masalah, pembelajaran kimia

Abstract

Much research has been conducted focusing on the problems solving of learning chemistry, but until now
the problems that still continue to appear. For this reason, this paper is prepared in order to build a
mindset to solve the problem of learning chemistry using metacognitive skills. Because the students
'knowledge of the process of cognition and metacognition skills will maximize students' potential to think
and learn in regulating cognition, to guide them in planning the learning environment, choosing strategies,
monitoring, and evaluation to improve cognitive performance in future. Using i-SMART Model is an
alternative solution, because the metacognitive framework i-SMART indicated that the training supported
students abilities to solve complex chemistry problems and use metacognitive skills associated with five
aspect: (1) understanding skills (understanding and identifying problems), (2) planning skills (formulating
a problem, formulate hypotheses, identify variable manipulation, response variables, and control variables,
formulate an operational definition of variables), (3) monitoring skills (conducting experiments and
monitor performance, the results of experiment is organizing data, perform analysis of experimental data,
(4) Evaluating skills (making inferences, evaluate the effectiveness of trial strategy / problem solving), (5)
Transferring skills (applying certain strategies to new situations). Based on the results of theoretical study
and the results of research has been done, it can be concluded that using i-SMART models of learning
chemistry to be very useful in developing the student's metacognitive skills and problem solving.

Keywords: Model i-SMART,  metacognition and problem-solving skills, learning chemistry
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PENDAHULUAN
Selama ini proses pembelajaran kimia di SMA

belum dirancang memberikan penekanan terhadap
pengembangan keterampilan metakognisi siswa dan
pemecahan masalah (metacognitive skillfulness and
problem solving), cenderung hanya berorientasi pada
strategi kognitif untuk pencapaian tujuan pembelajaran.
Dampaknya kemampuan problem solving lemah,  untuk
tahun 2009 dalam bidang sains dari 65 negara peserta
Programme for International Student Assessment (PISA)
siswa-siswa Indonesia menempati urutan 60 (OECD,
2010), dan berada pada posisi 64 dari 65 negara untuk
studi tahun 2012 (OECD, 2013). Kalau kemampuan
problem solving lemah, siswa tidak dapat mengkonstruksi
dan memahami konsep dengan baik (Moore, 2005). Hal
ini diperkuat penelitian Syahmani dkk. (2013) yang
menunjukkan  bahwa penguasaan siswa SMA Negeri di
Kota Banjarmasin terhadap materi termokimia (53,31%),
laju reaksi dan kesetimbangan (45,96%). Penyebab utama
kesulitan siswa dalam menguasai materi pembelajaran
karena membutuhkan pemahaman konseptual pada level
representasi (submikroskopis, makroskopis, dan simbolik)
serta algoritmik, juga strategi atau model pembelajaran
mengajar guru belum sepenuhnya didesain melatih
metakognisi dan pemecahan masalah.

Perkembangan global di abad 21 menuntut
perlunya reformasi dalam dunia pendidikan. Hal ini
sejalan dengan arah Kurikulum 2013 untuk menyiapkan
lulusan yang memiliki sikap (attitude), pengetahuan
(knowledge) dan keterampilan (skill) (Permendikbud No.
70 Tahun 2013). Keterampilan diarahkan pada
keterampilan bernalar/berpikir dan bertindak antara lain
keterampilan metakognisi dan pemecahan masalah yang
termasuk dalam, keterampilan berpikir tingkat tinggi
(higher order thinking skills).

Metakognisi sebagai kajian kesadaran (self-
awareness), dan refleksi atas proses kognitifnya,
monitoring, pengaturan diri, dan sadar mengkoordinasi
tugas belajar (Brown, 1987). Metakognisi merupakan
level tertinggi dari pengetahuan (Anderson dan Krathwohl
(2001). Kapasitas ini digunakan untuk mengatur kognisi,
memaksimalkan potensi berpikir, belajar dan evaluasi.
Secara lebih rinci Biryukov (2003) mengemukakan bahwa
konsep metakognisi merupakan dugaan pemikiran
seseorang tentang pemikirannya yang meliputi
pengetahuan metakognitif (kesadaran seseorang tentang
apa yang diketahuinya), keterampilan metakognitif
(kesadaran seseorang tentang sesuatu yang dilakukannya)
dan pengalaman metakognitif (kesadaran seseorang
tentang kemampuan kognitif yang dimilikinya). Belajar
memerlukan proses berpikir  reflektif (Fosnot, 1989) dan
melibatkan kemahiran berpikir dan aktivitas metakognitif
(Bruning, et al, 1995). Keterampilan  metakognitif
berperanan penting dalam perhatian, pemahaman,
komunikasi,  dan pemecahan masalah (Howard, 2004).

Pengembangan pemahaman dan pemecahan
masalah terkait dengan metakognisi siswa. Hal ini
diungkapkan oleh Cooper, Sandi-Urena & Stevens (2008),
yaitu: ”Metacognition is fundamental in achieving of

chemistry and developing of problem skills”. Oleh karena
itu guru perlu mengarah siswa pada pengembangan
keterampilan metakognisi dan pemecahan masalah.

Keterampilan  metakognisi penting diajarkan dan
dikembangkan untuk siswa. Menurut Butler & Winn
dalam Slavin (2006), menyatakan bahwa keterampilan
metakognisi siswa dapat diberdayakan melalui strategi
atau model pembelajaran di sekolah. Kipnis dan Hofstein
(2007) mengatakan bahwa metakognisi merupakan suatu
komponen penting dalam pembelajaran sains karena
proses-proses metakognisi memberikan pelajaran yang
bermakna, membuat siswa mampu mempelajari ipteks
untuk di masa mendatang, dan membentuk siswa yang
mandiri. Sementara itu, Facione e t  a l . ,1995 (dalam Tan,
2004) menyatakan bahwa metakognisi perlu
dikembangkan agar siswa dapat menjadi pemikir kritis,
sadar, ingin tahu, teratur, penuh analisis, percaya diri,
toleransi, dan bertanggung-jawab.

Manfaat metakognisi dalam pembelajaran antara
lain siswa dapat: (1) bertangungjawab memonitor dan
meregulasi  dirinya (Marzano, 1998), (2) efektif dalam belajar
(Schunk & Zimmerman, 1994; Jacob, 2003), (3)
mengembangkan  kemampuan berpikir (Brown, 2004), (4)
mandiri,  jujur, berani mengakui kesalahan, dan meningkatkan
prestasi belajar secara nyata  (Susantini (2004), (5) belajar
lebih aktif, bergairah, dan percaya diri (Hollingworth &
McLouglin, 2001) (6) keberhasilan pembelajaran
(Livingston (1997), (7) memecahkan masalah dengan
baik, dan menjadi self regulated learner (Eggen dan
Kauchak, 1996).

Selanjutnya Brown (Weinert dan Kluwe, 1987)
mengemukakan bahwa proses atau keterampilan
metakognisi memerlukan operasi mental khusus yang
dengan keduanya itu seseorang dapat memeriksa,
merencanakan, mengatur, memantau, memprediksi, dan
mengevaluasi proses berpikirnya. Sedangkan Flavell
(1992) mengatakan bahwa anak-anak atau orang dewasa
memiliki sifat-sifat metakognitif seperti menganalisis
masalah yang baru, memutuskan bagaimana mereka
mencapai tujuan, memusatkan perhatian, menyeleksi
strategi, mencoba penyelesaian, memonitor keberhasilan
atau kegagalan dan memutuskan untuk berubah ke strategi
yang lain. Siswa yang sadar terhadap metakognisi  lebih
bekerja lebih baik daripada siswa yang tidak sadar,
sehingga dapat merencanakan, merangkai, dan memantau
belajarnya serta dapat memperbaiki kinerjanya.

Alternatif untuk pengembangan model
pembelajaran untuk melatih keterampilan metakognisi dan
pemecahan masalah kimia di SMA adalah Model i-
SMART. Model i-SMART memiliki 6 fase pembelajaran
atau sintaks dan mendukung aktivitas pembelajaran 5M
dari Kurikulum 2013 seperti dirangkum dalam Tabel 1,
yaitu:
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Tabel 1 Sintaks Model i-SMART dan Ativitas
Pembelajaran Kurikulum 2013

METODE
Makalah ini ditulis secara naratif berdasarkan hasil

kajian dan ulasan beberapa literatur, hasil-hasil penelitian
serta beberapa merupakan pemikiran para ahli model
pembelajaran yang berorientasi metakognisi dan
pemecahan masalah kimia. Analisis dan sintesis terhadap
berapa tulisan ilmiah, seperti jurnal, laporan penelitian,
maupun prosiding.

PEMBAHASAN
Keterampilan Metakognisi dan Pemecahan Masalah

Menurut Desoete (2001), “metacognitive skill are the
voluntary control people have of their own cognitive
skills” (artinya keterampilan metakognitif adalah pengon-
trolan seseorang terhadap keterampilan kognitifnya
sendiri). Ada 4 jenis keterampilan metakognitif yaitu:
prediksi, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Karena
orientasi atau prediksi dan evaluasi diukur sebelum atau
sesudah menyelesaikan suatu latihan, maka disebut “off-
line metacognition”, sedangkan perencanaan dan
monitoring disebut sebagai “on-line metacognitive skills”.

Keterampilan metakognisi adalah keterampilan
berpikir, mengetahui apa yang kita ketahui dan yang tidak
kita ketahui, belajar bagaimana caranya belajar dan
mengembangkan proses berpikir berkesinambungan di
mana hal ini dapat digunakan untuk memecahkan
permasalahan. Menurut Brown (1987) dan Sandi-Urena
(2008) keterampilan metakognisi metakognisi mengacu
kepada keterampilan perencanaan (planning skills),
keterampilan monitoring (monitoring skills), dan
keterampilan evaluasi (evaluation skills).

Blakey dan Spence (1990) mengembangkan perilaku
metakognitif dalam enam strategi, yaitu: (1)
Mengidentifikasi "apa yang diketahui" dan "apa yang
tidak diketahui, (2) Menceritakan tentang pemikiran, (3)
Membuat catatan pemikiran, (4) Merencanakan dan
melakukan pengaturan diri, (5) Mengontrol proses
berpikir, dan (6) Evaluasi Diri. Sedangkan Mohini dan
Tan (2005) menyatakan tentang indikator metakognitif
dalam penelitiannya, yaitu: (1) menyarankan suatu
rencana (suggest a plan), (2) menyelidiki tugas-tugas
yang diberikan (assess task facility), (3) merevieu apa
yang sudah dibuat (review progress), (4) mengenali
kesalahan (recognize error), (5) mengenali

perkembangan baru (recognize new development), dan
(6) bertanya pada diri sendiri (self questioning).

Penelitian ini akan melatih keterampilan metakognisi
diperluas menjadi 5 (lima) aspek, yaitu: (a) keterampilan
pemahaman masalah (understanding)-current
knowledge (mengidentifikasi tujuan masalah, membangun
koneksi pengetahuan, merepresentasikan  dan
merumuskan masalah, (b) keterampilan perencanaan
(planning) (merumuskan hipotesis, mem-breakdown
masalah menjadi langkah-langkah, membuat solusi
masalah, dan melaksanakan keputusan untuk
menyelesaikan masalah, (c) keterampilan pemantauan
(monitoring) (memeriksa kembali penyelesaian,
menganalisis  hasil dan merumuskan jawaban terhadap
masalah), (d) keterampilan evaluasi (evaluating)
(melakukan evaluasi, revisi, dan refleksi  diri), (e)
keterampilan pentransformasian (transferring)-new
knowledge (mengaplikasikan penguasaannya/strategi
tertentu pada situasi baru (adaptasi dari Polya 1973;
Schraw, Crippen & Hartley 2006; Haidar & Naqabi 2008;
Erskine 2009; Delvecchio 2011).

Peneliti mengembangkan indikator keterampilan
metakognisi dengan mengadaptasi diungkapkan oleh
Polya (1973), Anderson & Krathwohl (2001), Mac Gregor
(2007), (Erskine, 2009), dan Delvecchio (2011) menjadi 5
aspek keterampilan metakognisi dan indikatornya seperti
dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Aspek dan indikator keterampilan metakognisi
Keterampilan
Metakognisi Indikator Tingkah Laku

Pemahaman
(Understanding)

a) Menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan tidak
diketahui atau  informasi  penting dalam masalah.

b) Menyatakan kembali masalah secara lebih sedrhana
dalam bentuk notasi, simbol atau gambar.

c) Mengenali sesuatu yang berhubungan dengan
masalah.

Perencanaan
(Planning)

a) Membuat prediksi.
b) Memilih dan menyiapkan strategi dan alat/bahan.
c) Mengurutkan (sequence) tahap-tahap strategi

pemecahan masalah.
d) Alokasi waktu dan perhatian yang juga

mempengaruhi hasil.
Pemantauan
(Monitoring)
atau regulasi
(regulation)

a) Mengidentifikasi tugas.
b) Memeriksa langsung kesadaran seseorang terhadap

pemahaman dan hasil tugas.
c) Memutuskan apakah, sesuatu  telah dipahami.
d) Mencari informasi yang sebelumnya terlewatkan.
e) Memprediksi hasil akhir.
f) Melakukan tes secara berkala.
g) Alokasi sumber dan nomor dibutuhkan  tahapan

untuk kelengkapan tugas.
h) Menjadi sadar terhadap intensitas dan kecepatan

pada tugas yang harus dilengkapi.
i) Menggunakan strategi yang sudah ada untuk

keuntungan terbaik pelajar.
j) Kesadaran untuk meningkatkan pemahaman.

Evaluasi
(Evaluating)

a) Menentukan keberhasilan dari suatu usaha.
b) Berpikir sendiri tentang pengalaman dan situasi

untuk menentukan apakah cukup pengetahuan.
c) Menentukan apakah tujuan diatur jelas dari

kepercayaan diri.

Pentransforma-
sian
(Transfering)

a) Menggunakan operasi yang berbeda untuk
menyelesaikan masalah yang sama.

b) Menggunakan operasi yang sama untuk
menyelesaikan masalah yang berbeda.

c) Mengembangkan prosedur untuk masalah yang sama
d) Mengaplikasikan pemahaman pada situasi baru.
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Model pembelajaran yang diarahkan untuk
menumbuhkan keterampilan metakognisi dan pemecahan
masalah telah diterapkan  dalam proses pembelajaran,
diantaranya Polya (1973) dengan 4 tahap heuristik dalam
pemecahan masalah. Bransford (dalam Kirkley, 2003)
dengan model IDEAL. Schraw, Crippen & Hartley (2006)
dengan model Proses Problem Solving. Mevarech &
Fridkin (2006) dan dilanjutkan Mevarech & Kramarski
(2010) menggunakan metode IMPROVE. Sudiarta ( 2010)
menggunakan model IKRAR. Arends (2012)
menggunakan model PBL. Umumnya model pembelajaran
di atas hanya melatihkan tiga keterampilan metakognisi.
Ada yang secara implisit dan eksplisit. Keterampilan yang
belum didesains dilatihkan adalah pemahaman masalah
dan pentransformasian konsep/keterampilan pada situasi
baru. Mengacu pada model-model pembelajaran yang
telah digunakan serta kelemahannya maka perlu
dikembangkan model pembelajaran yang mampu melatih
keterampilan metakognisi dan pemecahan masalah dalam
pembelajaran terkait dengan situasi dunia nyata dan
kehidupan sehari-hari siswa, mulai dari mengidentifikasi
masalah, memilih dan merencanakan strategi pemecahan
masalah, melakukan pemecahan masalah/memperoleh
data melalui penyelidikan disertai pemantauan,
menganalisis dan, mengevaluasi data untuk menjelaskan
secara ilmiah, kemudian merefleksi hasil dan proses, serta
memberikan kesempatan siswa mentransfer pengetahuan
dan keterampilan dalam situasi baru.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan model pembe-
lajaran konstrukitivis, yaitu model i-SMART. Model ini
didukung teori pemerosesan informasi  Gagne, konstruk-
tivisme kognitif Piaget dan konstruktivis sosial Vygotsky.

Karakteristik Model i-SMART
Pembelajaran kimia di kelas XI IPA SMA  cenderung

menghadapkan siswa pada problem yang bersifat rutin.
Problem rutin yang berpusat pada pengetahuan prosedural
tidak dapat mentransfer pengetahuan yang dipelajari
dengan kegunaannya dalam kehidupan. Diperlukan
masalah autentik dan non rutin sebagai piranti untuk
membelajarkan konsep kimia. Pendekatan problem
solving merupakan alternatif dalam membelajarkan siswa
untuk mengatasi masalah juga melibatkan kemampuan
berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan metakognisi.

Proses problem solving, siswa harus memiliki konsep
yang kuat terhadap materi (content) kimia. Konsep
tersebut digunakan sebagai dasar dalam pemecahan
masalah. Selain itu kegiatan problem solving juga
berperan untuk mengembangkan kemampuan berpikir
tingkat tinggi. Metakognitif sebagai bagian utama dalam
pemecahan masalah perlu diakomodasi dalam
pembelajaran.

Keterampilan metakognisi dapat dilatihkan
bersamaandengan problem solving (Gambar 1) berikut.

Gambar 1 Kerangka Berpikir Model i-SMART
Keterampilan metakognisi dapat dikembangkan

melalui pembelajaran dengan berbagai model
pembelajaran. Salah satunya dengan model i-SMART
untuk melatih kelima aspek keterampilan dan indikator
metakognisi (Tabel 3). Guru  sebagai pelatih metakognisi
harus dapat menjamin bahwa siswa dapat menyadari
keterampilan kognitifnya dan memilih dengan bijaksana
di antara solusi yang ada. Selanjutnya Brown (Weinert &
Kluwe, 1987) menekankan bahwa dalam memilih
strategi yang sesuai untuk menyelesaikan tugas,
menyarankan bahwa tingkat belajar yang pertama
adalah mengenali masalah dan menentukan informasi
apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu
dan dimana informasi itu dapat diperoleh.

Salah satu model yang potensial melatih
keterampilan metakognisi dan pemecahan masalah
adalah Model i-SMART.

Komponen Model Pembelajaran i-SMART
1. Rasional Teoritik dan Sintaks Pembelajaran

Rasional teoritik dan sintaks Model Pembelajaran
i-SMART, yaitu:
Identifying and representing problem
Dukungan Teoritik:
 Gagne (1970) menyatakan bahwa  dalam proses belajar

diperlukan perhatian (directing attention dan selective
perception)  sebagai mental set/selected set.
 Advance organizers. Orientasi siswa pada materi yang

akan dipelajari membantu kesiapan siswa memperoleh
pengetahuan baru, meningkatkan retensi dan pemahaman
(Ausubel, Novak dan Hanesian, 1978; Schunk, 2012).
Penggunaan advance ovganizers dapat membantu
mengaktifkan prior knowledge siswa sebelum penugasan
atau pembelajaran (Slavin, 2006:197).
 Piaget menyatakan bahwa seseorang akan tertantang

menghadapi gejala dan pengalaman baru dibandingkan
skema pengetahuan yang dimiliki (Arends, 2012).
 Top  down, siswa mulai dengan masalah yang kompleks

untuk dipecahkan, selanjutnya (dengan bantuan guru)
menemukan  keterampilan dasar yang diperlukan
(Slavin, 2006).
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Dukungan Empirik:
Diperlukan relevansi materi sebelunya dengan masalah
dihadapi siswa sekarang (Cooper & Sandi-Urena, 2009).

Selecting strategies and plans
Dukungan Teoritik:
Menurut Arends (2012)  metakognitif berhubungan

dengan berpikir siswa tentang berpikir dan kemampuan
menggunakan strategi-strategi belajar dengan tepat.
Strategi menilai pemahaman, merencanakan waktu yang
diperlukan dan memilih rencana pemecahan masalah.
 Self regulated learning. Siswa harus memiliki

pengetahuan tentang strategi yang efektif serta
bagaimana dan kapan menggunakannya dalam
pemecahan masalah (Moreno, 2010:293; Slavin,
2006:248).

Dukungan Empirik:
Banyak waktu yang dibutuhkan untuk prosedur
perencanaan, tetapi efektif untuk meningkatkan
kemampuan memecahkan masalah (Kapa, 1999). Dignath
et al. 2008 (Lai, 2011) menunjukkan bahwa strategi
metakognisi yang paling sukses dalam pemecahan masalah
adalah kombinasi perencanaan dan pemantauan, diikuti
kombinasi perencanaan dan evaluasi.

Making investigation with monitoring strategy use
Menurut Gagne (1970) dalam pembelajaran terjadi

proses penerimaan informasi, untuk diolah menghasilkan
keluaran dalam bentuk hasil belajar. Menurut Level of
Processing Theory, orang menangani rangsangan  pada
tingkat pemerosesan mental  yang berbeda-beda dan
hanya akan menyimpan informasi yang telah ditangani
melalui pemerosesan yang paling sungguh-sungguh dan
mendalam  (Slavin, 2006).
 Teori Vygotsky, siswa mengembangkan konsep-konsep

yang lebih sistematis, logis, dan rasional  dari dialog
bersama pembimbingnya (Slavin, 2006). Ada tiga hal
yang terkait dengan  metakognisi dari teori Vygotsky
yaitu: (1) Cognitive apprenticeship berkenaan dengan
proses dimana siswa secara bertahap memperoleh
keahlian melalui interaksi dengan seorang ahli, baik
orang dewasa atau teman sebaya yang lebih tua atau
lebih maju (Slavin, 2006:244); (2) Zone of Proximal
Development berkenaan dengan jarak antara tingkat
perkembangan actual individu siswa dalam
menyelesaikan masalah secara individu dengan tingkat
perkembangan potensial siswa ketika menyelesaikan
masalah dengan  bantuan orang lain (Vygotsky,
1978:86). Siswa yang memiliki potensi yang dicapai
dengan bantuan yang diberikan oleh orang lain yang
lebih mampu dalam zona perkembangan proksimalnya;
(3) Scaffolding sebagai teknik mengubah level bantuan
selama pembelajaran: seseorang yang lebih terampil
(guru atau siswa) menyesuaikan jumlah  bimbingan agar
sesuai dengan kinerja siswa. Scaffolding memberikan
dukungan bila diperlukan, tetapi bimbingan dihilangkan
secara bertahap (Santrock, 2011:336). Vygotsky juga
mengatakan bahwa pengetahuan bermakna dapat
dikonstruksi melalui demonstrasi dan percobaan, dialog,
dan pengalaman (Driver dkk, 1994).

Dukungan Empirik:
 Jacob (2003) mengemukakan siswa perlu diajarkan

keterampilan metakognitif untuk merancang,
memonitor, mengevaluasi, dan merevisi kerjanya.
Dignath et al. 2008 (Lai, 2011) menunjukkan bahwa
penggunaaan self-regulation training dan strategi
belajar siswa efektif berpengaruh dalam pembelajaran.
Rad (2012) menyimpulkan bahwa ada hubungan positif
dan signifikan antara metakognisi dan latihan proses
belajar siswa, juga antara metakognisi dan alat-alat
pendidikan, situasi belajar, motivasi siswa dan guru.
 Penggunaan struktur pembelajaran kolaboratif atau

kooperatif akan mendorong pengembangan
keterampilan metakognitif (Kramarski & Mevarech,
2003; Kuhn & Dean, 2004; Schraw et al., 2006).
Aktivitas laboratorium dapat membantu siswa

mengembangkan keterampilan belajar tingkat tinggi
dari penyelidikan seperti posing question, constructing
scientific assertions and justifying assertions (Barnea,
Dori & Hofstein, 2010:220). Pemberian masalah
melalui penelitian ilmiah di laboratorium kimia,   akan
meningkatkan metakognisi dan pemecahan masalah
mahasiswa (Cooper & Sandi-Urena, 2009:240-245;
Kipnis dan Hofstein, 2007), mengembangkan high-
level learning skills of investigating (Barnea, Dori &
Hofstein, 2010:220).

Associating and evaluating
Dukungan Teoritik:
 Pemecahan masalah dan penalaran sebagai sarana untuk

merepresentasikan aktivitas kognitif. Implementasi
solusi mencakup melaksanakan rencana aksi dan
mengevaluasi hasil (Kirkley, 2003). Interaksi sosial
tatap muka antar siswa membantu siswa untuk sharing
pandangan atau ide alternatif, melihat gagasan-gagasan
dengan cara yang berbeda) (Jacobsen, et al., 2009:231).
 Feedback harus diberikan secara spesifik dan sesegera

mungkin agar diperoleh pengetahuan dengan baik
(Arends, 2012:308).

Dukungan Empirik:
Jacob (2003) mengemukakan perlu mengajarkan siswa
untuk merancang, memonitor, mengevaluasi, dan
merevisi kerjanya. Kemampuan siswa memonitor dan
mengevaluasi pemahamannya dapat meningkatkan
kesadaran metakognitifnya (Schraw & Dennison, 1994).

Reflecting
Dukungan Teoritik:
Belajar yang bermakna  terjadi melalui refleksi (Fosnot,
1989). Refleksi membantu siswa mengembangkan
kesadaran metakognitif (Safery & Duffy, 1996).
Dukungan Empirik:
Burden & Byrd (1999) menyatakan bahwa kunci
keberhasilan seorang pengajar adalah kemampuan
mengambil keputusan dan kemampuan refleksi. Refleksi
yang paling efektif menekankan kombinasi pengetahuan
tentang strategi serta manfaat spesifik dari strategi
tersebut (Dignath et al. 2008 dalam Lai, 2011).
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Transfering
Dukungan Teoritik:
Tujuan utama pengajaran ialah meningkatkan daya ingat
dan transfer (Halpern dan Hakel, 2003). Sousa (2012)
mengatakan bahwa transfer adalah dasar dari seluruh
kreativitas, pemecahan masalah, dan pengambilan
keputusan yang memuaskan. Tugas merupakan sebuah
mekanisme transfer yang dapat meningkatkan prestasi
siswa (Cooper, Robinson & Patall, 2006),  keterampilan
berpikir (Qing, Nia & Hong, 2010), motivasi siswa dan
strategi mengatasi masalah (Wilis, 2007).
Dukungan Empirik:
Transfer terjadi bila siswa melatih kemampuannya dalam
beragam konteks dan memahami  pengetahuannya untuk
membangun kaitan-kaitan di dalam LTM (Anderson,
Reder & Simon, 1996 dalam Schunk, 2012).

Model i-SMART memfokuskan siswa dalam
memahami masalah, mengidentifikasi jalan/cara
menyelesaikan masalah, merencanakan bagaimana
caranya terbaik menyelesaikan masalah, menggunakan
rencana itu untuk mencoba memecahkan masalah melalui
penyelidikan, dan memonitor jika masalah sudah
dipecahkan. Selanjutnya mengevaluasi dan merefleksi
proses pemecahan masalah, serta mentransfer
pemahaman/keterampilan dalam situasi baru. Bila proses
ini terjadi berulang-ulang dan teratur, maka siswa akan
mengembangkan keterampilan metakognisi dan
pemecahan masalah secara sistematis dan bermakna.

Model i-SMART didasarkan pada teori pemerosesan
informasi Gagne dan teori konstruktivis kognitif Piaget
dan teori konstruktivis sosial Vygotsky. Model i-SMART
yang di-design diharapkan tidak mengandung konsepsi-
konsepsi yang salah terkait dengan tujuan, sintaks,
lingkungan, pengelolaan, dan landasar teori. Selain
melatihkan keterampilan metakognisi, juga interaksi
kooperatif sesuai prinsip scafollding Vygotsky. Siswa
bekerja pada zona terdekatnya pada saat terlibat dalam
tugas-tugas yang tidak dapat diselesaikan sendiri, tetapi
dapat diselesaikan bila dibantu teman sebayanya (Slavin,
2006), sehingga diharapkan model i-SMART dapat
membuat siswa berhasil dalam belajar.

Ernest (1991) menjelaskan rekonstruksi pengetahuan
dalam teori sosio-konstruktivisme Vygotsky dilakukan
dalam 4 tahap.  Pertama, pengetahuan obyektif direpresen-
tasikan siswa dengan mengkonstruk melingkar yang
ditunjukkan dengan alur menyelidiki, menjelaskan,
memperluas, mengevaluasi sehingga terjadi rekonstruksi
konsepsi awal. Kedua, konsepsi awal sebagai hasil
rekonstruksi individu tersebut merupakan pengetahuan
subyektif. Ketiga, pengetahuan subyektif tersebut
dikolaborasikan dengan siswa lain, guru dan perangkat
belajar sehingga terjadi rekonstruksi sebagai hasil dari
proses scaffolding. Keempat, pengetahuan kimia  yang
direkonstruksi sebagai hasil dari proses scaffolding dan
direpresentasikan oleh kelompok merupakan pengetahuan
baru, yaitu konsepsi siswa setelah belajar sehingga
menjadi pengetahuan obyektif. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa menurut konstruktivisme sosial, pengetahuan itu
diperoleh secara individu, yaitu dengan mengkonstruksi
sendiri pengetahuannya dari proses interaksi dengan
obyek yang dihadapinya serta pengalaman sosial.

Ditinjau dari teori Piaget tentang fungsi mental
adaptasi, dilakukan dengan proses asimilasi dan
akomodasi. Pada proses asimilasi seseorang menggunakan
struktur kognitif yang sudah ada untuk memberi respon
sehingga terjadi ketidakseimbangan kognitif pada diri
siswa. Dalam proses asimilasi siswa berinteraksi dengan
data yang ada pada lingkungannya untuk diproses dalam
struktur mentalnya. Pada pemerosesan data tersebut,
struktur mental siswa dapat berubah sehingga terjadi
akomodasi. Pada kondisi ini  seseorang memerlukan
modifikasi dari struktur yang ada untuk mencapai tujuan
yang sama. Setelah proses data berlangsung, siswa
kemudian memiliki konsep baru. Dalam belajar proses
asimilasi berlangsung secara abstrak. Kegiatan
penyelidikan atau praktikum misalnya dalam pembelajaran
kimia merupakan usaha untuk mengakomodasi sehingga
peristiwa yang diamati akan membuat asimilasi lebih
mudah (Renner et al, 1988). Setiap konsep yang baru
dipelajari siswa mungkin akan berdampak pada konsep
yang dimiliki oleh siswa. Oleh sebab itu, siswa harus dapat
menghubungkan konsep yang baru dipelajari dan konsep
yang dipahami dengan konsep-konsep lain dalam suatu
hubungan antar konsep (network of relationship). Atau
dengan ungkapan lain, konsep-konsep yang baru harus
diorganisasikan dengan konsep lain yang  telah dimiliki
siswa. Organisasi yang baik dari intelektual seseorang akan
tercermin pada respon yang diberikan terhadap masalah-
masalah yang dihadapi sehingga terbentuk konsep baru
(keseimbangan) dalam pembelajaran.

Gambar 2 Keparalelan Fase-Fase Model i-SMART
dengan Teori Piaget dan Vygotsky

Keterampilan metakognisi akan dibangun melalui
pertanyaan metakognitif pada setiap fese Model i-
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SMART dan wawancara tidak terstruktur di setiap
langkah pembelajaran akan menumbuhkan kesadaran
siswa baik secara individual maupun kelompok untuk
merencanakan, mengatur, memonitor, dan mengevaluasi
proses berpikirnya sehingga meningkatkan keterampilan
metakognisi. Secara ringkas disajikan pada Gambar 2.

Adapun tahap-tahap dan aktivitas pembelajaran
model i-SMART ditunjukkan Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Sintaks Model i-SMART
Sintaks Keterampilan Metakognitif
Fase 1: Identifying  and

representing problem
1.Menyajikan authentic problem dan

siswa  mengidentifikasinya.
2. Memfokuskan siswa pada masalah

dengan pertanyaan metakognitif.
3. Memberikan arahan tugas

pemecahan masalah.
Mengidentifikasi konsepsi siswa
melalui soal uraian dan metakognisi
awal siswa melalui kuesioner.

Understanding skills:
1.Menimbulkan minat dan

kesadaran belajar.
2.Mengkoneksi/relevansinya

ke pengetahuan awal
(prior knowledge).

3.Mengidentifikasi informasi
terkait masalah.

Fase 2: Selecting strategies  and plans
1. Membantu siswa menggali ide awal dan

merencanakan strategi pemecahan
masalah.

2. Meminta siswa mencari tambahan terkait
strategi pemecahan masalah.

3. Meminta siswa membuat hipotesis.

Planning skills:
1.Menyadari tugas

memerlukan  referensi.
2.Mengelaborasi dan

menganalisis informasi.
3.Merancang tujuan dan stra-

tegi pemecahan masalah.
4.Memilih dan mengembang-

kan prosedur.
Fase 3:Making  investigation with
monitoring strategy use

1. Mendorong dan mengarahkan siswa
melakukan penyelidikan kelompok.

2. Memberikan kesempatan kepada
kelompok mendiskusikan hasil
pengamatan dan pertanyaan dalam LKS.

3. Membimbing siswa memonitor
presedur  yang digunakan.

4. Meminta siswa menguji hipotesisnya.

Monitoring skills:
1.Mengaplikasikan konsep.
2.Menginterpretasi &

mengaitkan data dengan
pustaka relevan.

3.Memonitor pelaksanaan.
4.Menggunakan strategi

elaborasi.
5.Mengidentifikasi dan

memperbaiki kesalahan.
Fase 4: Associating and evaluating

1. Meminta siswa menganalisis data
percobaan dan menyimpulkannya

2. Siswa  mengkomunikasikan hasil dan
ditanggapi oleh siswa lain.

3. Mengevaluasi  strategi serta proses
penyelesaian yang efektif.

4. Mengecek pemahaman siswa terhadap
konsep dan pemecahan masalah.

Evaluating skills:
1.Menilai pencapaian tujuan.
2.Menganalisis efektivitas

dan efisiensi prosedur.
3.Mengevaluasi prosedur.
4.Memilih strategi yang

digunakan pada situasi
tertentu.

Fase 5: Reflecting
1. Membimbing siswa merefleksi kembali.

Apakah siswa telah memahami konsep
kimia yang telah diterapkan dalam
pemecahan masalah.

2. Memberi penguatan dan umpan balik,
serta membantu siswa meringkas
temuan refleksi dari aktivitas belajar.

Evaluating skills:
1.Mengaplikasikan pema-

hamannya pada situasi baru.
2.Menganalisis efektivitas

dan efisiensi prosedur.
3.Memikirkan proses

berfikirnya selama
pemecahan masalah.

Fase 6: Transfering
1. Menugaskan kelompok membuat

usulan baru/contoh implementasi
konsep termokimia dalam kehidupan.

2. Meminta siswa mengungkapkan proses
berpikirnya terhadap hasil temuan.

Transfering skills:-
1.Mengaplikasikan

penguasaannya pada
situasi baru.

2.Memilih strategi
implementatif digunakan
pada situasi tertentu.

2. Sistem Sosial
Sistem sosial dari model pembelajaran ini

berlandaskan folosofi konstruktivisme terutama
konstruktivisme sosial menurut Vigotsky. Sistem sosial ini
menekankan konstruksi pengetahuan (knowledge

construction) yang dilakukan setiap individu peserta didik
secara aktif atas tanggungjawabnya sendiri, namun
konstruksi individu tersebut akan semakin kuat jika
dilakukan secara berkolaboartif dalam kelompok
kooperatif yang mutual. Yaitu kelompok kooperatif yang
menekankan pada upaya terjadinya diskusi yang dilandasi
rasa keterbukaan, sehingga timbul rasa nyaman dan rasa
persahabatan diantara kelompok peserta didik dalam
berkolaborasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Model ini juga menganut low structure artinya
pembelajaran berpusat pada siswa, dalam hal ini guru
hanya berperan sebagai fasilitator dan moderator.
Penekanan pada model ini adalah strategi kognitif,
mengontrol, dan mengevaluasi.

3. Prinsip Interaksi dan Reaksi
Dalam model i-SMART, guru memposisikan diri

sebagai fasilitator yakni menyediakan sumber-sumber
belajar, mendorong siswa untuk belajar menyelesaikan
masalah metakognitif, memberi ganjaran, dan
memberikan bantuan kepada siswa agar dapat belajar dan
mengkonstruksi pengetahuannya secara optimal.

Beberapa perilaku guru (prinsip-prinsip reaksi) yang
diharapkan dalam model i-SMART adalah sebagai berikut:
a) Memberikan perhatian pada penciptaan suasana

demokratis dan terjadi interaksi siswa yang kondusif
dan dinamis dalam kelompok kecil atau kelas.

b) Menyediakan dan mengelola sumber-sumber belajar
yang realistik dan relevan yang dapat mendukung
siswa melakukan aktivatas atau pemecahan masalah.

c) Mengarahkan siswa sehingga dapat mengkonstruksi
pengetahuan melalui aktivitas kelompok atau diskusi
kelas. Guru perlu menghindarkan diri dari adanya
kebiasaan transfer pengetahuan.

d) Menekankan pentingnya bekerjasama secara
kooperatif dalam kelompok masing-masing untuk
mencapai tujuan pembelajaran, termasuk upaya
meningkatkan keterampilan kooperatif siswa.

e) Memberikan bantuan terbatas pada setiap siswa
(individual atau kelompok) berupa penjelasan
secukupnya sesuai prinsip scafolding, atau bantuan
berupa pertanyaan-pertanyaan yang terfokus yang
berkaitan dengan realitas siswa agar siswa dapat
menyadari relevansi konsep terkait yang dikaji dan
penerapannya dalam menyelesaikan masalah.

f) Menghargai pendapat siswa dan mendorong siswa
untuk dapat bersikap lebih kritis dalam mengkaji
masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

g) Menempatkan diri sebagai suatu sumber yang fleksibel
untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok siswa. Guru
perlu menghindari keinginan untuk memposisikan diri
sebagai sumber utama pengetahuan bagi siswa.

4. Sistem Pendukung
Agar suatu model pembelajaran dapat diterapkan maka

perlu adanya sistem pendukung. Sistem pendukung
merupakan syarat tambahan dari model selain
keterampilan, kekuatan, dan kemampuan rutin. Syarat
tambahan itu dapat berwujud fisik atau non fisik. Yang
termasuk syarat fisik antara lain perangkat pembelajaran
dan sumber belajar. Perangkat pembelajaran dan sumber
belajar yang diperlukan untuk mengimplementasikan
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model i-SMART berupa silabus, RPP, buku siswa, LKS,
alamat web, media, dan intrumen mengukur kompetensi
keterampilan metakognisi dan pemecahan masalah.

Syarat non fisik antara lain: 1) secara psikis siswa siap
menerima pembelajaran, 2) siswa berada dalam
lingkungan yang kondusif, 3) guru mampu mengelola
pembelajaran, 4) ada komunikasi antara guru dan siswa.

5. Dampak Instruksional dan Pengiring
Dampak instruksional disebut juga dampak langsung

atau dampak yang sengaja dirancang untuk terjadi sebagai
akibat dari aktivitas pembelajaran. Biasanya dampak
instruksional merupakan ukuran ketercapaian kompetensi
dasar yang telah ditetapkan. Sedangkan dampak pengiring
disebut juga dampak tidak langsung, yaitu dampak yang
diperoleh karena mengalami lingkungan yang diciptakan
oleh model. Dalam pengembangan model, dampak
instruksional dipakai untuk menilai efektivitas model
secara empirik, yaitu apakah model yang dikembangkan
telah menghasilkan dampak yang diinginkan.

Penerapan model i-SMART ini akan memperluas
wawasan dan kreatifitas guru dalam merancang kegiatan
pembelajaran. Sedangkan untuk siswa, penerapan model
ini memberi keuntungan sebagai berikut:
(a) meningkatkan motivasi dan mental belajar karena

siswa dilibatkan secara aktif.
(b) membantu mengembangkan keterampilan berpikir

tingkat tinggi (dalam hal ini  keterampilan metakognisi
dan pemecahan masalah).

Dampak instruksional model i-SMART bagi siswa dalam
pencapaian kompetensi:
(a) memengerti konsep, prinsip dan ide-ide kimia yang

berhubungan dengan tugas kimia.
(b) memilih dan menyelenggarakan proses dan strategi

pemecahan masalah.
(c) menjelaskan dan mengkomunikasikan mengapa

strategi itu berfungsi.
(d) mengidentifikasi dan melihat kembali alasan-alasan

mengapa solusi dan prosedur  menuju solusi itu adalah
benar (interpret reasonableness).

Keempat kompetensi kimia ini akan dijadikan kriteria
dasar pengukuran mengenai efektifitas model
pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Selain itu, model pembelajaran ini juga diharapkan
menimbulkan dampak pengiring (nurturant effect)
yang berupa kesadaran dan pemahaman guru terhadap
karakteristik pembelajaran kimia berorientasi
pemecahan masalah yang bercirikan:

(a) menekankan proses belajar yang berorientasi pada
pemahaman yang mendalam.

(b) menggunakan permasalahan kontekstual, yaitu
permasalahan yang nyata atau dekat  dengan
lingkungan dan kehidupan siswa atau minimal dapat
dibayangkan oleh siswa.

(c) mengembangkan kemampuan memecahkan masalah
dan berkomunikasi.

(d) memberikan kesempatan yang luas untuk penemuan
kembali dan membangun konsep, definisi, prosedur
kimia secara mandiri.

(e)melatih penalaran dalam menarik kesimpulan melalui
penyelidikan.

(f) mengembangkan keterampilan metakognisi dalam
pemecahan masalah kimia.
Penerapan Model i-SMART dilakukan secara

terintegrasi dan komplementer dengan pemecahan
masalah. Artinya kegiatan pembelajaran dimulai dengan
kegiatan pemecahan masalah kemudian dilanjutkan
dengan kegiatan metakognitif untuk merencanakan,
mengontrol, dan merefleksi seluruh rangkaian kegiatan
pemecahan masalah yang dilakukan.

Selama fase pengembangan kemampuan kognitif, siswa
diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah tipe
kognitif dan selama fase pengembangan keterampilan
metakognisi siswa diberikan kesempatan untuk
menyelesaikan masalah tipe metakognitif. Keterampilan
kognitif cenderung terpaku pada masalah tertentu saja atau
masalah pokok dan berhubungan langsung dengan
penerapan, manipulasi, atau transformasi dari pemberian
materi belajar. Sedangkan keterampilan metakognisi,
sering mencakup masalah yang beragam, dan tingkat
pemikiran yang lebih tinggi tentang proses pembelajaran.
Metakognisi tidak semata-mata kognisi karena itu siswa
perlu merencanakannya sebelum pembelajaran
berlangsung, mengecek pemahaman dan hasil belajar, dan
mengevaluasi diri siswa selama menyelesaikan proses
tersebut. Metakognisi lebih dilakukan secara sengaja dan
memerlukan seseorang untuk secara aktif berinteraksi
dalam pembelajaran yang diberikan.

PENUTUP
Simpulan
Penggunaan Model i-SMART adalah alternatif solusi
pembelajaran kimia, karena kerangka model ini didisain
memberikan lingkungan pembelajaran yang mendukung
kemampuan siswa untuk memecahkan masalah kimia yang
kompleks dan menggunakan keterampilan metakognisi
dalam lima aspek, yaitu: (1) understanding skills
(memahami dan mengidentifikasi masalah), (2) planning
skills (merumuskan masalah, merumuskan hipotesis,
mengidentifikasi variabel manipulasi, variabel respon,
dan   variabel     kontrol, merumuskan definisi operasional
variabel), (3) monitoring skills (melaksanakan percobaan
dan memonitor kinerja, mengorganisasikan data hasil
percobaaan, melakukan analisis data percobaan, (4)
evaluating skills (membuat kesimpulan, mengevaluasi
efektivitas  strategi percobaan/ pemecahan masalah), (5)
transfering skills (mengaplikasikan strategi tertentu pada
situasi baru).

Saran
Penelitian tentang penggunaan model konstruktivis dalam
pembelajaran kimia belum banyak dilakukan, terutama
yang melatihkan keterampilan metakognisi bersamaan
dengan pemecahan masalah kimia dalam rangka
menumbuhkan keterampilan berfikir siswa. Oleh sebab
itu, pengembangan model-model kostruktivis berbasis
keterampilan metakognisi dan pemecahan masalah tentang
topik kimia tertentu perlu dilakukan, mengingat kimia
adalah materi pelajaran yang sangat kaya dengan konsep-
konsep visual atau konsep-konsep yang sifatnya nyata
namun tidak kasat mata.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa dengan
mengunakan model inquiry based learning pada topik pembelajaran zat aditif dan adiktif.Penelitian
menggunakan rancangan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dalam 3 kali pertemuan. Subyek
penelitian adalah siswa kelas VIII A SMP Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan yang
berjumlah 29 orang siswa. Penetapan subyek dilakukan secara purposive random sampling. Penelitian
menggunakan instrument tes dan non tes. Instrumen tes digunakan untuk mengukur data kognitif hasil
belajar. Instrumen non tes berupa dokumentasi dan observasi disertai LKS yang digunakan untuk
mengukur keterampilan proses sains. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keterampilan proses sains siswa kelas VIII A dengan menggunakan model inquiry
based learning sebesar 48,86 dengan kategori kurang. Hasil belajar siswa dengan menggunakan model
pembelajaran inquiry based learning pada tes awal sebesar 24,42% meningkat menjadi 52,91%. Terjadi
peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran inquiry based learning tetapi masih
dalam kategori sangat rendah.

Kata kunci: hasi belajar, keterampilan proses sains, model pembelajaran inquiry based learning.

PENDAHULUAN

Pembelajaran IPA dewasa ini telah menjadi sebuah
sarana untuk menumbuhkan beberapa keterampilan untuk
peserta didik. Banyak keterampilan yang mungkin bisa
ditumbuhkan, satu diantaranya ialah keterampilan proses
sains. Keterampilan ini menghedaki setiap individu
memiliki kompentensi untuk memfokuskan masalah,
mengamati, menganalisis, mengajukan hipotesis,
berekperimen, mengeneralisasi dan mengaplikasikan
konsep yang didapat (Aktamis,2008:01).

Keterampilan proses sains atau KPS merupakan
sebuah keterampilan untuk melakuakan penelitian atau
pemecahan masalah secara ilmiah. Keterampilan ini
didapat oleh peserta didik melalui pendidikan disekolah,
tujuannya sebagai sarana untuk menumbuhkan sikap
ilmiah,kreatif, kritis dan tentu juga untuk meningkatkan
hasil belajar siswa.

Pendidikan disekolah mengintegrasikan KPS
dalam pembelajaran IPA. Namun kenyataannya
pembelajaran IPA di sekolah tidak mengintegrasikan
KPS. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut satu

diantaranya adalah keberadaan guru khususnya guru mata
pelajaran IPA. Guru kurang menguasai strategi
menerapkan keterampilan proses sains saat melakukan
pemebelajaran IPA yang aritnya keprofesionalan guru
dipertanyakan. Faktor lainnya berasal dari siswa yang
mengembangkan pemehaman konsep sains yang terbatas,
siswa hanya menulis dan membaca tanpa tahu makna dari
konsep dan ikut aktif alam pembelajaran (Ango,2002:14-
15).

Tidak terintegrasinya KPS di dalam
pembelajaran IPA menimbulkan dampak negatif terhadap
hasil belajar dan pemahaman konsep siswa. Menurut
Feyzyoglu (2009 :114 ) terdapat pengaruh antara KPS
dengan pencapaian belajar siswa, jika KPS diterapkan
maka pencapaian belajar siswapun akan berpengaruh
positif dan apabila hasil belajar meningkat akan
berpengaruh juga terhadap pemahaman konsep siswa.

Dari uraian di atas apabila KPS diintegrasikan
dalam pembelajaran IPA maka akan bedampak positif
bagi siswa. Medium yang cocok sebagai tempat
pengintegrasian KPS adalah inquiry based learning.
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Inquiry based learning (IBL) merupakan suatu model
yang membantu siswa untuk memperoleh keterampilan
proses sains. Hal itu karena dalam IBL memfasilitasi
siswa untuk mendeskripiskan objek atau peristiwa,
mengajukan pertanyaan, membangun penjelasan,
membuat hipotesis dan mengkomunikasikan ide.
Keputusan untuk menetapkan IBL sebagai medium
tempat pengintgrasian KPS berdasaran data empirik dari
hasil penelitian Sisek,(2010 : 1191-1190), Bekiroglu
(2014 :1187) dan Lati (2012 :4474-4475) yang mana dari
ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa model
inquiry dapat meningkatkan KPS siswa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin
melakukan penelitian untuk mendeskripsikan
keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa. Siswa
yang dipilih adalah siswa sekolah menengah pertama
(SMP) Negeri I Kertak Hanyar  Kab. Banjar.

Rumusan masalah yang muncul dari latar
belakang di atas adalah (1) Bagaimanakah keterampilan
proses sains siswa kelas VIII A SMPN I Kertak Hanyar
dengan menggunakan model Inquiry based learning
(IBL) pada topik pembelajaran zat aditif dan adiktif? Dan
(2) Bagaimanakah hasil belajar siswa siswa kelas VIII A
SMPN I Kertak Hanyar dengan menggunakan model
Inquiry based learning (IBL) pada topik pembelajaran
zat aditif dan adiktif?

Kerangka berpikir dari penelitian ini adalah
keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa kelas
VIII A SMPN I Kertak Hanyar dapat
digambarkan/dideskripsikan menggunakan model Inquiry
based learning (IBL).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini berupa penelitian deskriptif,

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mnggambarkan
kejadian yang urgen. Menurut Frankel dan Wallen
(2009 :14) penelitian deskriptif merupakan penelitian
yang bertujuan menggambarkan secara mendetil suatu
masalah yang terjadi. Penelitian ini termasuk kedalam
penelitian kualitatif.

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 hari yaitu
pada Selasa, 24 November 2014 sampai Kamis, 27
November 2014. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Kertak Hanyar
yang berada di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri atas objek dengan kualitas dan karateristik tertentu
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian
adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki
oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010 :117). Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII
SMPN I Kertak HanyarTahun Ajaran 2014/2015. Subjek
dalam penelitian ini adalah Siswa kelas VIII A  SMPN I
Kertak Hanyar dengan jumlah  29 orang  siswa yang
terdiri dari siswa laki-laki berjumlah 18 orang dan siswa
perempuan berjumlah 11 orang. Subjek penelitian
ditentukan dengan purposive random sampling

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini

yaitu dengan teknik tes dan non-tes. Teknik tes yaitu
dengan menggunakan tes pilihan ganda dan esai.Teknik
tes digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa.
Teknik non-tes dengan observasi dan dokumentasi.
Observasi yang digunakan  untuk memperoleh data
keterampilan proses sains yang ditimbulkan oleh siswa.
Dokumentasi digunakan  untuk mendukung pelaksanaan
penelitian yang berupa foto pada saat penelitian.

Data yang diperoleh dalam penelitian adalah data
hasil tes keterampilan proses sains dan hasil belajar. Teknik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif
kuantitatif. Data keteramiplan proses sains diperoleh dari
hasil Observasi siswa selama pembelajaran menggunakan
LKS dianalisis dengan rumus berikut

Keterangan:
Jb =  Skor yang diperoleh siswa dari lembar
observasi
N =  Skor total lembar observasi

Skor yang didapat dari rumus di atas kemudian
diinterpretasika dengan tabe 1 berikut

Tabel 1 Klasifikasi Kemampuan Keterampilan
Proses

Tingkat Kemampuan
(%)

Klasifikasi

> 95,0 Istimewa
80,0 - 94,9 Amat Baik
65,0– 79,9 Baik
55 – 64,9 Cukup

40,1 - 54,9 Kurang
< 40 Amat Kurang

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Selatandalam Andriani (2011 :42)

Data hasil belajar di analisis dengan rumus
berikut.

Keterangan:
P  = angka persentase
f  = frekuensi yang sedang dicari persentasinya
N = jumlah frekuensi/banyaknya individu

Data persentase di atas kemudian
interpretasikan kedalam tabel 2 berikut

Hasil belajar Klasifikasi
≥90% Sangat Tinggi

80%-89% Tinggi
70% - 79% Sedang
60% -69% Rendah

≤ 60% Sangat Rendah
Sumber : Menurut Bloom, Madaus & Hastings

(Ratumanan & Laurens, 2003)
Penelitian dilakukan dalam 3 kali pembelajaran

tahap pertama persiapan perangkat pembelajaran, kedua
turun kelapangan untuk memperoleh data selama
beberapa hari. Tahap ketiga pemeriksaan data dan
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interpretasi data. Tahap terakhir tahap kelima pembuatan
laporan.

HASIL PENELITIAN
Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai

berikut
Keterampilan Proses Sains

Rekapitulasi hasil keterampilan proses sains
siswa secara individu berdasarkan observasi untuk setiap
pertemuan dapat dilihat pada table .

Tabel 3 Rekapitulasi hasil keterampilan proses sains
siswa

No.
Aspek

Keterampilan
proses

Skor keterampilan proses
(%)

Pertem
uan I

Pertem
uan II

Perte
muan

III
1. Mengamati 41,38 53,45 65,52
2. Menafsirkan 63,79 67,24 72,41
3. Meramalkan 22,41 46,55 98,28
4. Menggunakan

alat dan bahan
17,24 41,38 63,79

5. Menerapkan
konsep

10,34 39,65 56,89

6. Merencanakan 15,52 43,10 63,79
7. Berkomunikasi 53,44 56,89 60,34

Rata-rata 32,02 49,75 68,72
Rata-rata keseluruhan 50,16

Kriteria Kurang
Berdasarkan data pada table 3 maka grafik KPS

yang diperoleh untuk  setiap pertemuany adalah sebagai
berikut

Gambar 1 Skor keterampilan proses sains siswa
Hasil Belajar Kognitif

Skor untuk hasil belajar siswa berdasarkan tes
individu pada pre test dan post test disajikan pada table 4
berikut.

Tabel 4 Rekapitulasi skor hasil belajar siswa
Perlakuan Skor  rata-rata (%)

Pre test 24,42
Post test 52,91

Berdasarkan data pada table 4 maka grafik hasil
belajar siswa yang diperoleh dari haril pretest dan posttes
adalah sebagai berikut.

Gambar  2 Skor hasil belajar kognitif siswa

PEMBAHASAN
Berdasarkan data yang diperoleh diketahui

bahwa rata-rata KPS berada dalam kategori kurang
(48,86). Data rata-rata diperoleh dari perkembangan KPS
pada siswa disetiap pertemuan. Setiap pertemuan KPS
mengalami peningkatan, untuk pertemuan I sebesar 32,02
dengan kategori amat kurang, pertemuan II sebesar 49,75
dengan kategori kurang dan pertemuan ketiga meningkat
menjadi 58,86 dengan kategori cukup. KPS siswa
meningkat secara bertahap. Menurut National Research
Concil (NRC) dalam Lati (2012 :4475) peningkatan KPS
yang terjadi pada model IBL  karena pada dasarnya model
inquiry memberikan siswa kesempatan berperan sebagai
ilmuan/peneliti yang melakukan penyelidikan dalam
sebuah penelitian ilmiah. Dalam penelitian ilmiah yang
dilakukan oleh siswa model inqury memberikan
kesempatan (1) mempertajam dan memperkuat
pertanyaan awal tentang suatu masalah (2) menumbuhkan
sikap ilmiah, (3) merencanakan atau melakukan
eksperimen (4) merumuskan penjelasan untuk
menjelaskan data-data faktual untuk menjawab
pertanyaan (5) menghubungkan penjelasan yang
dirumuskan dengan pengetahuan ilmiah siswa dan (6)
mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil
penjelasannyan. Dengan adanya kesempatan yang
diberikan itu dapat tentu dapat berpengaruh sebagai
medium terintegrasinya KPS dalam model inquiry.

Hasil KPS yang diperoleh siswa pada peremuan
pertama berada pada kategori amat kurang . Hal demikan
disebabkan siswa masih belum terbiasa langsung
diajarkan dengan model IBL yang merangsang
munculnya KPS. Siswa rata-rata masih terlihat bingung
dalam mengikuti setiap langkah-langkah IBL. Disini
terlihat bahwa siswa tidak pernah atau jarang mendapat
pembelajaran yang menuntut adanya keaktifan, Ketika
siswa dihadapkan pada kondisi baru yang menuntut maka
akan muncul kebingungan untuk dapat menyesuaikan diri.

Pertemuan kedua siswa sudah mulai terbiasa
dengan model IBL yang menuntut untuk adanya sikap
aktif dari siswa. Rata-rata siswa yang bingung mulai
berkurang siswa sudah mau berkerja, hasilnya diketahui
rerata KPS siswa pada pertemuan kedua ini sebesar 49,75
dengan kategori kurang. Sedangkan pertemuan ketiga
siswa sudah terbiasa dan cukup aktif dalam mengikuti
pembelajaran dengan model IBL  sehingga skor yang
diperoleh pada pertemuan tiga sebesar 58,86 dengan
kategori cukup. Rata-rata pencapaian KPS keseluruhan
pembelajaran sebesar 48,86 hal itu masih kurang dan
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belum teroptimalkan. Ada beberapa hal yang
menyebabkan hal itu terjadi seperti yang telah diuraikan
tadi, kesiapan siswa masih kurang terbiasa dengan
pembelajaran aktif. Selain itu waktu penelitian yang
relatif singkat cuma berkisar 3 hari.

Hasil belajar siswa selama pembelajaran
menggunakan model IBL ini mengalami penigkatan tetapi
masih belum maksimal, hal itu dapat dilihat dari hasil
pretes dan posttes sebesar  24,42% meningkat  sebesar
28,49% menjadi 52,91% pada post test. Peningkatan
hanya berkisar 28,94%. Hasil pretes sebesar 24,42%
dengan kategori sangat rendah meningkat menjadi
52,91% pada posttes dengan kategori yang sama.
Peningkatan memang terjadi tetapi masih belum optimal
dan signifkan.

Hasil pretest menunjukkan data kemampuan
awal siswa terhadap materi yang di ajarkan disana terlihat
bahwa kemampuan awal siswa masih sangat rendah.
Siswa belum mengetahui atau membaca materi yang akan
dipelajari. Minat siswa terhadap belajar dan membaca
masih kurang. Pada saat melakukan pretes siswa terlihat
kebingungan dalam menjawab soal, ada yang asal-asalan
dalam menjawab soal. Kemampuan berpikir siswa masih
kurang hal itu terlihat dari penalaran jawaban yang
diberikan siswa.

Hasil posttes sebesar 52,91% meningkat dari
hasi pretes. Peningkatan ini disebabkan adanya langkah-
langkah dalam IBL yang bertujuan untuk merangsang
siswa untuk aktif belajar, Langkah-langkah dalam IBL/
inquiry memungkinkan munculnya kemampuan untuk
berpikir kritis,kreatif motivasi siswa (Lati, 2010 :1193).
Dengan munculnya beberpa kemampuan ini maka siswa
dapat dengan mudah menguasai konsep pembelajaran.
Selain itu IBL mengistruksikan siswa untuk  menemukan
sendiri masalah dan jawabannya, sehingga konsep
pembelajaran yang didapat melekat di long term memory.
Disini terjadi peningkatan tetapi masih belum terlalu
optimal hal itu dikarenakan waktu penelitian yang relatif
sempit, bahan ajar dan perangkat yang belum optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat

disimpulkan bahwa (1) Keterampilan proses sains untuk
siswa kelas VIII A SMPN I Kertak Hanyar dengan
menggunakan model Inquiry based learning (IBL)  masih
berada dalam kriteria kurang dengan persentase
pencapaian rata-rata kelas sebesar 48,86 (2) Hasil belajar
kognitif siswa untuk pre test sebesar  24,42% meningkat
sebesar 28,49% menjadi 52,91% pada post test.

Adapun saran-saran yang dapat penulis
kemukakan sehubungan dengan hasil penelitian yang
diperoleh adalah (1) Pada pembelajaran dengan
menggunakan model IBL memerlukan waktu yang
panjang dalam penerapannya, oleh karena itu diperlukan
pengelolaan waktu dengan lebih baik dan berusaha
mengefisienkan waktu sesuai dengan yang telah
direncanakan agar dengan model pembelajaran IBL dalam
pembelajaran berjalan lancar dan terlaksana dengan baik,
sehingga keterampilan proses sains dan hasil belajar siswa

dapat ditingkatkan. (2) Untuk penelitian selanjutnya dapat
dilakukan perluasan pada indikator keterampilan proses
dalam bentuk lembar kerja khusus untuk mengukur
keterampilan proses sains siswa serta perlu dilakukan
pengembangan terhadap perangkat pembelajaran bebasis
IBL untuk bisa mengukur serta meningkatkan
keterampilan proses dan hasil belajar.
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Abstrak

Kemampuan pemecahan masalah siswa SMA adalah rendah. Rendahnya kemampuan pemecahan
masalah sains (fisika) disebabkan oleh miskonsepsi,1 tidak tahu konsep, dan kaitan antar konsep
dalam masalah. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model pembelajaran pemecahan
masalah sains (fisika) di SMA yang memungkinkan untuk meminimalisasi penyebab tersebut. Model
Pembelajaran pemecahan masalah sains yang dikembangkan adalah model pembelajaran pemecahan
masalah do talk record (PMDTR). Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang
menggunakan pendekatan research and development dengan langkah dimodifikasi menjadi tiga
langkah, yaitu: pendahuluan, pengembangan, dan pengujian. Pelaksanaan penelitian ini adalah
langkah kedua yaitu langkah pengembangan pada tahap ujicoba lebih luas. Keterlaksanaan model
diobservasi menggunakan lembar observasi yang datanya dianalisis secara deskriptif. Pengujian
model menggunakan penelitian quasi eksperimen dengan rancangan Nonequivalent Control Group
Desaign. Subjek penelitian  adalah siswa kelas X SMA 2 dan SMA 3 Singaraja. Masing-masing
sekolah diambil dua kelas, yaitu satu kelas sebagai kelompok control dan satu kelas sebagai kelompok
eksperimen. Keterlaksanaan model pembelajaran diobservasi  dengan  menggunakan  pedoman
observasi  dan  catatan  lapangan. Data kemampuan pemecahan masalah dikumpulkan dengan tes
pemecahan masalah sains (fisika). Data dianalisis  secara  deskriptif  dan dihitung  dengan
menggunakan normalized gain score. Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa
keterlaksanaan model pembelajaran pemecahan masalah do talk record adalah sangat tinggi.
Pengujian model pembelajaran  dapat  diketahui  bahwa model pembelajaran pemecahan masalah do
talk record dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA.

Kata Kunci: Model PMDTR, Kemampuan Pemecahan Masalah

Abstract

The Problem-solving skills of high school students is low. The lower of problem-solving ability of
science (physics) is caused by misconceptions, do not know the concept, and the relation between
concepts in the problem. The purpose of this research is to develop a model of problem-solving
learning of science (physics) in high school that allows to minimize the cause. The learning model
developed problem-solving of Science is the learning model solutions do talk record (PMDTR). This
research is the development of research and development approach with a modified step into three
steps, namely: introduction, development, and testing. Implementation of this study is the second step
is a step in the development of more extensive testing phase. Adherence to the model were observed
using the observation sheet for which data were analyzed descriptively. Testing the model using
quasi-experimental research with design Nonequivalent Control Group Desaign. The subjects were
students of class X SMA 2 and SMA 3 Singaraja. Respectively of the school was taken two classes:
one class as a control group and an experimental group classes as. Feasibility the learning model was
observed by using the observation and field notes. The data collected by the problem-solving ability
test problem solving science (physics). Data were analyzed descriptively and is calculated using the
normalized gain score. Based on the analysis of data it can be seen that the enforceability of the
problem-solving learning model do talk record is very high. The test models of learning can be seen
that the learning model problem solving do talk record may develop problem-solving abilities of
science (physics) high school students.

Keywords: Do Talk Record Model, Problem Solving Ability
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PENDAHULUAN

Mutu pendidikan sains di Indonesia masih rendah.
Hasil studi PISA (Program for International Student
Assessment), yaitu studi yang memfokuskan pada literasi
sains dan matematika, menunjukkan peringkat Indonesia
baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara.
Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics
and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada
pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1)
memahami informasi yang komplek, (2) teori, analisis
dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur
dan pemecahan masalah, dan (4) melakukan investigasi.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi
rendahnya kualitas mutu pendidikan di Indonesia adalah
menerapkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan
dasar dan menengah. Kurikulum 2013 menekankan pada
dimensi pedagogik modern dengan menggunakan
scientific approach dalam pembelajaran, yang meliputi
kegiatan mengamati, menanya, mencoba, mengolah,
menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua
mata pelajaran. Salah satu model pembelajaran yang
menekankan scientific approach adalah model pembe-
lajaran pemecahan masalah (Kemendikbud, 2013).

Hasil identifikasi terhadap kondisi obyektif
pembelajaran sains (fisika) di sekolah saat ini
menunjukkan permasalahan antara lain: (1) guru-guru
sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum 2013
mengalami banyak kesulitan dalam implementasi; (2)
pendekatan saintifik yang disarankan oleh kurikulum
2013 belum diimplementasikan, (3) hasil proses
pembelajaran selama ini terlihat dari banyak siswa
mampu mengidentifikasi dan menyajikan konsep sains
pada tingkat hapalan, tetapi tidak memahaminya atau
miskonsepsi; (2) sebagian besar dari siswa tidak mampu
menghubungkan antara konsep satu dengan konsep
lainnya, dan penggunaan/pemanfaatan konsep tersebut
dalam pemecahan masalah; (3) siswa mengalami
kesulitan untuk memecahkan masalah kontekstual karena
mereka biasa terlatih dalam menyelesaikan masalah/soal-
soal yang bersifat rutin, dan (4) secara umum
kemampuan siswa memecahkan masalah sains sangat
kurang dan tidak sesuai dengan harapan kurikulum 2013.

Hasil identifikasi tersebut, sejalan dengan hasil
Survey TIMMS yang menyimpulkan bahwa kecilnya
skor sains yang diperoleh siswa Indonesia disebabkan
oleh ketidakmampuan mereka dalam memecahkan
masalah. Di samping itu, Benton (2011) juga
mengungkapkan bahwa beberapa faktor penyebab siswa
tidak mampu menyelesaikan masalah sains adalah (a)
siswa mengalami miskonsepsi terhadap konsep-konsep
yang terkait dengan masalah, (b) siswa tidak mampu
mengkaitkan antar konsep, (c) proses pembelajaran tidak
memberikan kesempatan untuk mengemukan atau
mengkomunikasikan konsep dan hasil pemecahan
masalah, dan (c) siswa belum diberikan secara bebas
untuk mendokumentasikan/merekam langkah dan hasil
pemecahan masalah sesuai dengan idea mereka sendiri.

Pengembangan strategi pemecahan masalah telah
dilakukan, seperti penelitian Caliskan et al. (2012)
menyatakan terdapat lima langkah dalam strategi

pemecahan masalah yang disebut dengan UQAPAC
problem solving strategi. Langkah-langkah ini terdiri dari
understanding the problem, qualitative analyzing of the
problem, solution plan for the problem, applying the
solution plan, and cheking. Ommundsen P. (2011)
mengatakan terdapat lima langkah dalam pemecahan
masalah yang disebut dengan langkah-langkah
pemecahan masalah DENT, yaitu Define the Problem
Carefully, Explore Possible Solutions, Narrow Your
Choices, dan Test Your Solution. Polya (2010)
menggunakan empat langkah dalam pemecahan masalah
yaitu understanding the problem, devising a plann,
carrying out the plann, dan looking back.

Langkah-langkah dari pemecahan masalah tersebut,
tampak bahwa langkah rekonstruksi konsep yang telah
ada pada struktur kognitif siswa tidak dilakukan,
sehingga pola pemahaman yang bersifat miskonsepsi
tetap terbawa dalam langkah-langkah memecahkan
masalah selanjutnya. Dengan demikian berdampak pada
kesulitan siswa memecahkan masalah atau menambah
miskonsepsi baru yang semakin komplek dan stabil. Oleh
karena itu, dipandang perlu untuk mengembangkan
model pembelajaran pemecahan masalah sains di SMA
yang mengakomodasi miskonsepsi siswa dalam langkah-
langkah pembelajarannya melalui pendekatan konflik
kognitif. Pendekatan konflik kognitif merupakan
pendekatan yang memungkinkan untuk untuk
menggoyahkan stabilitas miskonsepsi siswa yang pada
akhirnya diharapkan dapat berubah menjadi konsepsi
ilmiah (Kwon, J. 2006). Beberapa pendekatan konflik
kognitif yang memungkinkan untuk diterapkan dalam
langkah-langkah pemecahan masalah adalah penyajian
counter example, analogi, eksperimen, demonstrasi,
diskusi, dan peta konsep (Mustafa,B., 2006)

Berdasarkan hal tersebut, salah satu model
pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini
adalah model pembelajaran pemecahan masalah sains
(fisika) SMA yang mengakomodasi pendekatan scientific
dan konflik kognitif dalam langkah-langkah pemecahan
masalah. Model pembelajaran tersebut diberi nama Model
pembelajaran pemecahan masalah Do Talk Record
(PMDTR) dalam Sains (fisika). Dengan demikian,
rumusan masalah dari penelitian ini adalah, (a)
bagaimanakah keterlaksanaan model pembelajaran
pemecahan masalah do talk record dalam sains (fisika)
SMA?, (b) bagaimanakah pengembangan kemampuan
pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA?.
Tujuannya adalah, (a) mengetahui keterlaksanaan model
pembelajaran pemecahan masalah do talk record dalam
sains (fisika) SMA, (b) mengembangkan kemampuan
pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA. Pokok
bahasan sains (fisika) SMA yang dicobakan dalam
penelitian ini adalah pokok bahasan suhu, pemuaian, dan
kalor.

METODE
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengemba-

ngan yang dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan
Research  and Development. Disain penelitian ini meliputi
tiga tahapan, yaitu tahap pendahuluan, tahap
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pengembangan, dan tahap pengujian. Rancangan/prosedur
pengembangan disajikan seperti gambar 1.

Tahapan pendahuluan dan beberapa tahapan
pengembangan telah dilakukan. Penelitian ini adalah
penelitian lanjutan dari tahapan pengembangan pada
ujicoba yang lebih luas. Tahapan ujicoba yang lebih luas
dilakukan melalui penelitian quasi eksperimen dengan
rancangan Nonequivalent Control Group Desaign
(Montgomery, 2001). Disain eksperimen yang digunakan
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.  Penelitian  Eksperimen Nonequivalent
Control Group Desaign

Kelompok Pre-test Perlakukan Post-test
EKsperimen O1 X1 O2
Kontrol O1 X2 O2

Keterangan:
O1 = Kemampuan Pemecahan Masalah Awal
O2 = Kemampuan Pemecahan Masalah Setelah Perlakuan
X1 = Pemecahan Masalah Do Talk Record (PMDTR)
X2 = Pemecahan Masalah Polya

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas X SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 3 Singaraja yang
yang masing-masing terbagi dalam beberapa kelas.
Jumlah populasi dalam penelitian ini dapat dilihat dalam
table 2.

Tabel 2.  Populasi Penelitian

Sekolah
Kelas

X-1 X-2 X-3 X-4
SMA 2 34 32 33 30
SMA 3 32 30 31 31

Dari jumlah kelas yang ada, pada masing-masing
sekolah diambil dua kelas sebagai sampel penelitian.
Penelitian ini menetapkan kelas X-1 dan X-3 pada SMA 2
serta kelas X-2 dan X-4 pada SMA 3 sebagai sampel
penelitian.

Data dalam penelitian ini adalah data keterlaksanaan
model pembelajaran pemecahan masalah do talk record
(PMDTR) dan data kemampuan pemecahan masalah sains
(fisika) pada pokok bahasan suhu, pemuaian, dan kalor.
Data keterlaksanaan model pembelajaran merupakan data
keterlaksanaan sintaks RPP dalam proses pembelajaran,
yang dikumpulkan dengan instrument lembar observasi
melalui pengamatan. Data kepampuan pemecahan
masalah dikumpulkan dengan instrument tes pemecahan
masalah dengan teknik pemberian tes. Instrument tes
pemecahan masalah berupa tes uraian.

Data keterlaksanaan model dianalisis secara deskriptif
yang dinyatakan dalam prosentase keterlaksanaan dengan
kriteria terlaksana dan tidak terlaksana. Keterlaksanaan
pembelajaran juga dinilai dari kualitasnya yang dinyata-
kan dengan kategori sangat  baik,  baik,  dan kurang  baik.
Keterlaksanaan model pembelajaran ditentukan dengan,

%100
tan

%KP x
pengamaaspek

terlaksanaaspek






Keterlaksanaan pembelajaran (KP) ditentukan dengan
kategori:
0,00%<%KP≤50% : Kurang baik

50%<%KP≤75% : Baik
75%<%KP≤100% : Sangat baik

Gambar 1. Desain Penelitian dan Pengembangan
Data peningkatan kemampuan pemecahan masalah

dianalisis secara deskriptif dan statistic dengan t-test
menggunakan skor gain ternormalisasi. Skor gain
ternormalisasi ditentukan dengan rumus g-faktor.

g =
)max(

)(

SpreS

SpreSpost




(Meltzer,  2002).

g adalah gain yang dinormalisasi, Smax adalah skor
maksimum (ideal) dari tes awal dan tes akhir, Spost
adalah skor tes akhir, sedangkan Spre adalah  skor  tes
awal.  Tinggi  rendahnya  skor  gain yang  dinormalisasi
(N-gain)  dapat  diklasifikasikan dalam  tiga  kategori,
yaitu:  N-gain > 0,7  kategori tinggi, 0,3 ≤ N-gain≤ 0,7
kategori sedang, N-gain < 0,3 berkategori rendah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengamatan dua orang pengamat terhadap

keterlaksanaan dan kualitas keterlaksanaan sintaks
pembelajaran pemecahan masalah do talk record
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(PMDTR) selama uji coba berlangsung disajikan secara
singkat pada tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3. Hasil Pengamatan Keterlaksanaan Sintaks
Pembelajaran PMDTR

Uraian Keterlaksanaan
SMA 2 SMA 3

Jumlah Langkah yang Terlaksana
(dari 13 langkah)

11 12

Persentase Keterlaksanaan (%) 84,62 92,30

Tabel 4. Kualitas Keterlaksanaan Sintaks
Pembelajaran
PMDTR

No Kegiatan Rata-Rata/Kategori
SMA 2 SMA 3

1 Pendahuluan 3,38 (SB) 3,35 (SB)
2 Inti 3,63 (SB) 3,71 (SB)
3 Penutup 3,10 (B) 3,22 (B)
Rata-Rata/Kategori 3,37 (SB) 3,43 (SB)

Ditinjau dari persentase keterlaksanaan RPP pada  uji
coba lapangan, persentase keterlaksanaan pembelajaran
pemecahan masalah do talk record pada SMA 2 sebesar
84,62% dengan nilai rata-rata sebesar 3,37 pada skala
penilaian 1-4. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
RPP pemecahan masalah do talk record yang digunakan
di SMA 2 telah terlaksana dengan kategori sangat baik
(SB). Persentase keterlaksanaan pembelajaran pemecahan
masalah do talk record pada SMA 3 sebesar 92,30%
dengan nilai rata-rata sebesar 3,43 pada skala penilaian 1-
4. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa RPP
pemecahan masalah do talk record yang digunakan di
SMA 3 telah terlaksana dengan kategori sangat baik
(SB). Secara keseluruhan, sintak pembelajaran
pemecahan masalah do talk record dalam sains (fisika)
terlaksana 88,46% dengan kategori sangat baik.

Kegiatan uji coba lebih luas melibatkan dua kelas
pada masing-masing sekolah yaitu kelas X-1 sebagai
kelompok eksperimen dan X-3 sebagai kelompok
kontrol pada SMA 2, beserta kelas X-2 sebagai
kelompok eksperimen dan X-4 sebagai kelompok
kontrol pada SMA 3. Kemampuan pemecahan masalah
hasil ujicoba lebih luas disajikan dalam tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
SMA 2

Gain Kategori Eksp Kont t (sig.2-
tailed) t(0.05)f % f %

g < 0.3 Rendah 3 8,82 19 57,58

0.000 0.050.3≤g≤0.7 Sedang 17 50 8 24,24
g > 0.7 Tinggi 14 41,18 6 18,18

N 34 100 33 100

Tabel 6. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa
SMA 3

Gain Kategori Eksp Kont t (sig.2-
tailed) t(0.05)f % f %

g < 0.3 Rendah 5 16,67 16 51,61 0.000 0.05

0.3≤g≤0.7 Sedang 10 33,33 7 22,58
g > 0.7 Tinggi 15 50 8 25,81

N 30 100 31 100

Dari table 5, terlihat bahwa rata-rata peningkatan
kemampuan pemecahan masalah sains (fisika) siswa
SMA 2 pada kelompok eksperimen (menggunakan model
pemecahan masalah do talk record) sebesar 41,18%
berkategori tinggi, 50% berkategori sedang, dan 8,82%
berkategori rendah. Rata-rata peningkatan kemampuan
pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA 2 pada
kelompok kontrol (menggunakan pemecahan masalah
Polya) sebesar 18,18% berkategori tinggi, 24,24%
berkategori sedang, dan 57,58% berkategori rendah.
Analisis gain score menggunakan uji-t dengan dengan
α(0,05) didapat sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena,
sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka
keputusan yang diambil adalah secara signifikan terdapat
perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah
sains (fisika) siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah do talk record dengan
siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah Polya. Ditinjau dari rata-rata gain
score (g), maka peningkatan kemampuan pemecahan
masalah sains (fisika) siswa yang belajar menggunakan
model pemecahan masalah do talk record lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan
model pemecahan masalah Polya.

Dari tabel 6 terlihat bahwa rata-rata peningkatan
kemampuan pemecahan masalah sains (fisika) siswa
SMA 3 pada kelompok eksperimen (menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah do talk record) sebesar
50% berkategori tinggi, 33,33% berkategori sedang, dan
16,67% berkategori rendah. Rata-rata peningkatan
kemampuan pemecahan masalah sains (fisika) siswa
SMA 3 pada kelompok kontrol (menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah Polya) sebesar 25,81%
berkategori tinggi, 22,58% berkategori sedang, dan
51,61% berkategori rendah. Analisis gain score
menggunakan uji-t dengan dengan α(0,05) didapat sig.
(2-tailed) sebesar 0,000. Oleh karena, sig. (2-tailed) lebih
kecil dari 0,05 (0,000<0,05), maka keputusan yang
diambil adalah secara signifikan terdapat perbedaan
peningkatan kemampuan pemecahan masalah sains
(fisika) siswa yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah do talk record dengan
siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah Polya. Ditinjau dari rata-rata gain
score (g), maka peningkatan kemampuan pemecahan
masalah sains (fisika) siswa yang belajar menggunakan
model pemecahan masalah do talk record lebih baik
dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan
model pemecahan masalah Polya.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini
dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, model pembelajaran pemecahan masalah do
talk record dalam sains (fisika) SMA mempunyai
kualifikasi keterlaksanaan sangat baik, dengan rata-rata
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persentase keterlaksanaan 84,62% pada SMA 2 dan
92,30% pada SMA 3.

Kedua, peningkatan kemampuan pemecahan masalah
sains (fisika) siswa SMA 2 dengan menggunakan model
pemecahan masalah do talk record, rata-rata sebesar
41,18% berkategori tinggi, 50% berkategori sedang, dan
8,82% berkategori rendah. Peningkatan kemampuan
pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA 2 dengan
menggunakan pemecahan masalah Polya, rata-rata sebesar
18,18% berkategori tinggi, 24,24% berkategori sedang,
dan 57,58% berkategori rendah.

Ketiga, Terdapat perbedaan secara signifikan terhadap
peningkatan kemampuan pemecahan masalah sains
(fisika) siswa SMA 2 yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah do talk record dengan
siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah Polya. Peningkatan kemampuan
pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA 2 yang
belajar menggunakan model pemecahan masalah do talk
record lebih baik dibandingkan dengan siswa yang
belajar menggunakan model pemecahan masalah Polya.

Keempat, peningkatan kemampuan pemecahan
masalah sains (fisika) siswa SMA 3 yang menggunakan
model pembelajaran pemecahan masalah do talk record,
sebesar 50% berkategori tinggi, 33,33% berkategori
sedang, dan 16,67% berkategori rendah. Peningkatan
kemampuan pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA
3 yang menggunakan model pembelajaran pemecahan
masalah Polya, sebesar 25,81% berkategori tinggi,
22,58% berkategori sedang, dan 51,61% berkategori
rendah.

Kelima, terdapat perbedaan secara signifikan
peningkatan kemampuan pemecahan masalah sains
(fisika) siswa SMA 3 yang belajar menggunakan model
pembelajaran pemecahan masalah do talk record dengan
siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran
pemecahan masalah Polya. Peningkatan kemampuan
pemecahan masalah sains (fisika) siswa SMA 3 yang
belajar menggunakan model pemecahan masalah do talk
record lebih baik dibandingkan dengan siswa yang
belajar menggunakan model pemecahan masalah Polya.

Saran
Terkait dengan temuan dari penelitian ini, diajukan

beberapa saran sebagai berikut.
Pertama, penelitian ini terbatas pada evaluasi

keterlaksanaan model pembelajaran pemecahan
masalah do talk record yang dilaksanakan oleh guru.
Namun, evaluasi aktifitas dan sikap siswa dalam proses
pembelajaran belum dilaksanakan. Disarankan untuk
penelitian lebih lanjut agar dilakukan evaluasi aktifitas
dan sikap siswa dalam proses pembelajaran.

Kedua, keterlaksanaan model pembelajaran
pemecahan masalah di kelas kontrol tidak dilakukan,

disarankan untuk penelitian lebih lanjut untuk
melakukan hal tersebut.

Ketiga, secara umum model pembelajaran
pemecahan masalah do talk record keterlaksanaannya
dengan kualifikasi sangat baik, namun, terdapat
beberapa aspek yang belum terlaksana seperti guru
tidak mereviu kembali langkah dan hasil pemecahan
masalah yang dilakukan siswa. Disarankan penelitian
lebih lanjut agar beberapa aspek yang tidak terlaksana
mendapat penekanan yang lebih seksama.

Keempat, observasi keterlaksanaan model
pembelajaran pemecahan masalah do talk record hanya
melibatkan dua orang observer, disarankan pada
penelitian lebih lanjut melibatkan observer lebih banyak
untuk mengurangi kebiasan data pengamatan.

Kelima, ujicoba kelayakan model pembelajaran
pemecahan masalah do talk record dilaksanakan pada
subyek terbatas yaitu hanya dua sekolah dan dua kelas
pada masing-masing sekolah. Disarankan pada
penelitian lebih lanjut untuk melibatkan sekolah dan
kelas yang lebih banyak sehingga generalisasi hasil
penelitian diharapkan lebih akurat.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe
TGT, keterampilan sosial siswa, dan respon siswa dalam pembelajaran dengan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT pada pokok bahasan gerak. Penelitian ini merupakan penelitian pre
eksperimental dengan “One Grup Pretest Posttest Design” yang diterapkan di kelas VII-A SMPN 2
Singgahan Tuban. Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa (1)
Keterlaksanaan pembelajaran dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT sudah
sesuai dengan sintaks dan terlaksana sangat baik dengan persentase 90,1%, (2) Keterampilan sosial
siswa mengalami peningkatan pada keterampilan kerjasama dari persentase 52,00% hingga 53,25%
, (3) Seluruh siswa kelas VII-A merespon positif terhadap penerapan pembelajaran kooperatif tipe
TGT.

Kata kunci : Pembelajaran Kooperatif, TGT, Keterampilan Sosial Siswa, Respon Siswa.

Abstract
This research to describe the implementation of cooperative learning model with TGT type, the
students’ social skill, the completeness of students’ academic learning results, and students’
responses in the learning with cooperative learning model with TGT type on the subject of motion.
This research was pre-experimental research with “One Group Pretest Posttest Design” was
implemented at Class VII-A SMPN 2 Singgahan Tuban. Based of the analysis results of research
data,  concluded that (1) the learning with the implementation of cooperative learning model with
TGT type was in accordance with the syntax and it was implemented well with the percentage of
90,1%, (2) the students’ social skill improved with the average of cooperations’ skill with the
percentage from 52,00% to 53,25%, and (3) all students of Class VII-A responded the
implementation of cooperative learning model with TGT type positively.

Keywords : Cooperative Learning, TGT, Students’ Social Skill,  Students’ Response.

PENDAHULUAN
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan suatu kata
yang diadopsi dari kata Sains atau berasal dari kata
“science” yang berarti ilmu pengetahuan yang
mempelajari tentang semua yang ada di alam baik
makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Dari aspek
biologi, IPA mengkaji berbagai persoalan yang
berkaitan dengan makhluk hidup dan organisasi
kehidupan serta interaksinya dengan makhluk hidup.
Sedangkan dari aspek fisika, IPA lebih fokus pada
benda tak hidup baik itu benda yang masih dalam
cakupan bumi seperti air, tanah, udara maupun benda-
benda yang ada di luar angkasa seperti sistem tata
surya. Ditinjau dari aspek kimia, Sains mengkaji

tentang fenomena kimia pada makhluk hidup maupun
tak hidup. Dari ketiga aspek yaitu biologi, fisika, kimia,
dikaji secara lebih mendalam sehingga menjadi konsep-
konsep yang utuh yaitu dalam bidang kajian IPA.

Pada era globalisasi ini, IPA merupakan salah satu
bagian terpenting dalam menunjang kemajuan
teknologi. Banyak sekali penemuan-penemuan yang
telah diteliti oleh para peserta didik baik di dalam
maupun di luar negeri. Tetapi, pengetahuan yang
dimiliki ini harus sejalan dengan keterampilan
sosialnya juga. Menurut Undang-Undang No. 20 pasal
1 ayat 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah
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usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara (Depdiknas, 2003). Dalam kutipan
tersebut jelas disebutkan bahwa seorang siswa tidak
hanya dituntut dalam mengembangkan keterampilan
kognitif saja tetapi juga harus aktif dalam
mengembangkan potensi dirinya. Dengan demikian
dalam proses pembelajaran keterampilan sosial yang
dimiliki siswa sangat diperlukan agar suasana belajar
saling melengkapi antara siswa dan guru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA di
SMPN 2 Singgahan kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa hasil belajar IPA siswa kelas VII
tahun ajaran 2012/2013, hanya 35% siswa yang
mendapatkan nilai di atas KKM yaitu 75 pada pokok
bahasan Gerak, sedangkan ketuntasan klasikal yang
diterapkan mencapai ≥85%. Beberapa hal penyebab
rendahnya hasil belajar siswa, diantaranya: 1) siswa
kesulitan untuk memahami rumus-rumus yang
diajarkan pada materi tersebut, 2) siswa tidak bertanya
saat ada materi yang sulit dalam pembelajaran, 3) siswa
kesulitan dalam menghitung.

Selain dilakukan dengan wawancara pada guru,
peneliti juga menyebarkan angket pada siswa kelas VII-
A tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 21 siswa.
Dari hasil angket tersebut 85,7% siswa menyatakan
kurang paham dengan pelajaran karena pembelajaran
yang membosankan dan metode guru yang selalu
ceramah saat menyampaikan pelajaran. Kondisi ini
selain menyebabkan rendahnya hasil belajar juga
menyebabkan tidak terasahnya kemampuan siswa serta
keterampilan sosial siswa dalam proses pembelajaran.

Kenyataan yang terjadi di atas belum sesuai
dengan tujuan pembelajaran IPA. Dalam
perkembangannya, pembelajaran IPA selain sebagai
ilmu yang mempelajari tentang semua yang ada di alam
juga berperan dalam perkembangan peradaban manusia
maupun perkembangan teknologi (BSNP, 2007).
Tentunya dari hari ke hari perkembangan zaman akan
terus berkembang semakin pesat. Maka dalam
pembelajaran IPA diperlukan adanya kemampuan siswa
untuk bertanya dengan aktif, menyampaikan pendapat,
maupun menyampaikan fenomena-fenomena yang
berkaitan dengan alam pada masa sekarang ini. Selain
itu siswa juga harus mempunyai kemampuan untuk
bekerja sama dengan baik sebagai bekal mereka dalam
hidup bermasyarakat dan untuk menuju pada
perkembangan zaman yang semakin modern.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah dengan adanya model
pembelajaran kooperatif. Slavin, Abrani, dan Chambers

(Sanjaya, 2006) berpendapat bahwa belajar melalui
kooperatif dapat dijelaskan dari beberapa perspektif,
yaitu perspektif motivasi, perspektif perkembangan
kognitif, perspektif elaborasi kognitif, dan perspektif
sosial. Johnson dan Johnson (Smaldino, 2011)
menyatakan bahwa agar berhasil, kelompok belajar
kooperatif membutuhkan hal-hal berikut ini: 1) para
anggota yang memandang peran mereka sebagai bagian
dari keseluruhan tim, 2) keterlibatan interaktif di antara
anggota kelompok, 3) akuntabilitas individual dan
kelompok, 4) anggota yang memiliki keterampilan
antar personal dan 5) fungsi kelompok.

Pada angket yang telah disebarkan pada siswa
kelas VII-A tahun ajaran 2012/2013 yang berjumlah 21
siswa, peneliti juga menanyakan kepada siswa tentang
pembelajaran yang diinginkan oleh para siswa.
Sebanyak 66,7% siswa menginginkan pembelajaran
dengan permainan. Oleh karena itu, pada penelitian ini
peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe
TGT (Teams Games Tournament). Tipe TGT
mempunyai ciri khas games dan tournament yang bisa
menciptakan warna yang positif di dalam kelas karena
kesenangan para siswa terhadap permainan tersebut
(Steve Parson dalam Slavin, 2010: 167). Tujuan adanya
games pada tournament model pembelajaran kooperatif
tipe TGT adalah untuk mengumpulkan poin sebanyak-
banyaknya, dimana para siswa berlomba sebagai wakil
tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja
akademik sebelumnya setara seperti mereka.

Berdasarkan yang telah dipaparkan sebelumnya,
dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu : (1)
Bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran kooperatif
tipe TGT di SMP?, (2) Bagaimanakah keterampilan
sosial yang dimiliki siswa dalam pembelajaran
kooperatif tipe TGT?, (3) Bagaimakah respon siswa
terhadap model pembelajaran kooperatif tipe TGT di
SMP?. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah:
(1) Mendeskripsikan keterlaksanaan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT di SMP, (2)
Mendeskripsikan keterampilan sosial yang dimiliki oleh
siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT di SMP,
(3) Mendeskripsikan respon siswa dalam model
pembelajaran kooperatif tipe TGT di SMP.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian penerapan yaitu
penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk
meningkatkan hasil belajar dan keterampilan sosial.
Siswa SMPN 2 Singgahan. Penelitian ini menggunakan
bentuk Pre Experimental Design. Penulis memilih
bentuk Pre Experimental Design, karena dalam
penelitian ini penulis tidak menggunakan kelompok
pembanding untuk diteliti. Penulis hanya menggunakan
satu kelompok dalam pengambilan data penelitian.
Penelitian ini dilaksanakan di SMPN 2 Singgahan, pada
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siswa kelas VII-A sebanyak 21 siswa. Adapun waktu
penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun
ajaran 2013-2014. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah “Pre-test and Post-test Group”. Hal
ini disebabkan karena dengan menggunakan Pre-test
and Post-test Group peneliti akan mengetahui
peningkatan hasil belajar akademik siswa dari sebelum
adanya perlakuan dan sesudah adanya perlakuan.

Prosedur yang dilakukan oleh peneliti, yaitu 1)
Tahap persiapan dengan menyusun perangkat
pembelajaran dan instrument penelitian, 2) Tahap
pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan model
kooperatif tipe TGT serta memberikan angket respon
pada siswa, 3) Tahap analisis data penelitian
diantaranya data keterlaksanaan pembelajaran dianalisis
secara deskriptif, data keterampilan sosial siswa
dianalisis secara deskriptif kuantitatif, data hasil belajar
siswa dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan
menggunakan ketuntasan klasikal dan uji t
berpasangan, data respon siswa juga dianalisis secara
deskriptif.

Dengan demikian, teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan
menggunakan persentase. Dan perhitungan persentase
tersebut dilakukan dengan menggunakan program
Microsoft Office Excel 2007.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian akan diuraikan, sesuai dengan tujuan
penelitian, yaitu mendeskripsikan keterlaksanaan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT di SMPN 2
Singgahan, mendeskripsikan keterampilan sosial yang
dimiliki oleh siswa dalam pembelajaran kooperatif tipe
TGT di SMPN 2 Singgahan, mendeskripsikan respon
siswa dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT
di SMPN 2 Singgahan.

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe TGT
pada materi gerak di SMPN 2 Singgahan dilakukan
dalam dua kali pertemuan dan diamati menggunakan
instrumen keterlaksanaan pembelajaran yang diamati
oleh seorang pengamat.

Adapun tabel hasil pengamatan keterlaksanaan
pembelajaran disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 1. Data Hasil Keterlaksanaan Pembelajaran

No
Aspek yang

diamati Persentase Kriteria

1. Persiapan 100% SB
2. Pelaksanaan

a. Pendahuluan 83,3% SB
b. Kegiatan inti 93,8% SB
c. Penutup 83,3% SB

3. Pengelolaan waktu 87,5% SB
4. Suasana kelas 92,5% SB
Rata-rata keseluruhan 90,1% SB

Berdasarkan Tabel 1 tersebut tampak bahwa
Pelaksanaan pembelajaran kooperatif terdiri dari
pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan
pendahuluan dan penutup memperoleh persentase yang
terendah yaitu 83,3%. Hal ini dapat terjadi karena siswa
lebih antusias dalam pembelajaran berkelompok
daripada mendengarkan penjelasan dari guru yang
ditunjukkan pada kegiatan inti dengan persentase
sebesar 93,8%. Hal ini dikarenakan pada kegiatan inti
siswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan
siswa lain serta diuji kemampuan mereka dengan games
(permainan) untuk mendapatkan skor kelompok,
sehingga siswa lebih antusias dalam mengikuti
pembelajaran dan bisa meningkatkan prestasi akademik
mereka saat mengikuti post-test di akhir pembelajaran.
Hasil ini didukung dengan suasana kelas yang
mendapatkan persentase 92,5%, pengelolaan waktu
87,5%, dan persiapan guru 100%. Hal ini menunjukkan
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
pada materi Gerak sudah sesuai dengan sintaks dan
terlaksana dengan sangat baik.

Keterampilan sosial siswa diamati menggunakan
lembar pengamatan keterampilan sosial siswa yang
diamati oleh empat pengamat.

Adapun data hasil keterampilan sosial siswa
selama dua pertemuan ditunjukkan pada Tabel 2.
Sebagai berikut.

Tabel 2. Keterampilan sosial siswa selama dua
pertemuan

Aspek
keterampilan

sosial

Pertemuan
ke-

Rata-
rata

persen
tase

Jumlah
persentase
keterampi
lan sosial1 2

Kerjasama
52,00

%
53,2
5%

52,62
%

99,62%
Komunikasi

48,00
%

46,0
0%

47,00
%

Perilaku tidak
relevan

-
0,75
%

0,38% 0,38%

Tabel 2 menunjukkan rata-rata keterampilan
sosial siswa untuk aspek keterampilan kerjasama
sebesar 52,62% dan aspek keterampilan komunikasi
sebesar 41,38%. Sehingga keterampilan sosial selama
dua pertemuan sebesar 99,62% dengan rata-rata
perilaku tidak relevan selama dua pertemuan sebesar
0,38%. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa perilaku
tidak relevan baru muncul pada pertemuan kedua. Hal
ini dikarenakan pada pertemuan kedua, siswa
melakukan kegiatan praktikum dan alat praktikum yang
digunakan hanya ada dua, sedangkan kelompok siswa
ada empat kelompok maka setiap kelompok harus
bergantian dalam penggunaannya. Oleh karena itu, saat
dua kelompok lain belum melakukan kegiatan
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praktikum mereka mempunyai kesempatan untuk
melakukan perilaku tidak relevan.

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa pada
pertemuan pertama dan kedua terjadi peningkatan
terhadap keterampilan kerjasama siswa yaitu berkisar
sebesar 1,25%.  Hal ini dikarenakan pada pertemuan
kedua siswa lebih banyak melakukan praktikum
bersama kelompoknya, sehingga keterampilan
kerjasama meningkat. Keterampilan komunikasi siswa
yang mengalami penurunan yaitu sebesar 2,00%. Hal
ini dikarenakan pada pertemuan kedua siswa lebih
banyak berada dalam kelompok dengan melakukan
praktikum, sehingga siswa lebih sering menampakkan
keterampilan kerjasama daripada keterampilan
komunikasi.

Keterampilan kerjasama siswa dengan rata-
rata 52,62% lebih tinggi daripada keterampilan
komunikasi siswa. Meskipun pembelajaran sesuai
dengan sintaks dan terlaksana dengan sangat baik,
tetapi hal ini bisa terjadi karena siswa lebih banyak
diberikan tugas secara berkelompok yang
membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok.
Keterampilan komunikasi siswa dengan rata-rata
47,00% lebih rendah daripada keterampilan kerjasama
siswa. Hal ini terjadi karena siswa lebih sedikit
diberikan kesempatan untuk menampakkan aspek
perilaku komunikasi.

Berdasarkan Tabel 2. menunjukkan bahwa
persentase keterampilan sosial siswa dalam penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada materi
Gerak sebesar 99,62% dengan perilaku tidak relevan
sebesar 0,38%. Hal ini sesuai dengan tujuan
keterampilan sosial yang dikemukakan oleh Ibrahim
(2000) bahwa salah satu tujuan dari pembelajaran
kooperatif adalah untuk mengembangkan keterampilan
sosial siswa.

Setelah pembelajaran dilakukan, guru
menyebarkan angket respon siswa. Angket ini diisi oleh
20 siswa. Berdasarkan hasil respon siswa terhadap
pernyataan 1 sampai 9 siswa memberikan respon sangat
setuju memperoleh presentase berkisar antara 30%
sampai 85%. Sedangkan siswa memberikan respon
setuju memperoleh presentase berkisar antara 15%
sampai 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran
kooperatif tipe TGT (Teams Games Tournament)
memberikan respon yang positif bagi siswa dan
diterima dengan baik oleh siswa.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan, serta sesuai dengan
tujuan penelitian yang telah dirumuskan, maka dapat
disimpulkan:

1. Keterlaksanaan pembelajaran dalam penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT

sudah sesuai sintaks dengan kategori sangat
baik.

2. Keterampilan sosial siswa mengalami
peningkatan pada keterampilan kerjasama dari
persentase 52,00% hingga 53,25%.

3. Seluruh siswa memberikan respon positif pada
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
TGT.
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat

diberikan beberapa saran sebagai berikut: (1)
Keterampilan sosial siswa tidak cukup dilatihkan hanya
dalam satu atau dua kali pertemuan sehingga hasil yang
didapatkan bisa lebih optimal, (2) Dalam melakukan
pengamatan keterampilan komunikasi dan keterampilan
kerjasama sebaiknya dilakukan dengan jangka waktu
yang terpisah yang artinya ada jangka waktu tertentu
dalam mengamati keterampilan kerjasama dan waktu
tertentu dalam mengamati keterampilan komunikasi,
(3) Pada pertemuan kedua, sebaiknya alat yang
digunakan dalam praktikum ada empat alat sehingga
kelompok yang lain tidak perlu menunggu giliran
dalam penggunaannya, (4) Dalam melakukan penelitian
selanjutnya, sebaiknya keterampilan sosial yang
dilatihkan pada siswa difokuskan hanya pada satu atau
dua kriteria agar hasilnya bisa lebih optimal.
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Abstrak

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis dan hasil
belajar siswa. Proses pembelajaran yang diterapkan menggunakan model problem solving pada topik
zat aditif dan adiktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Teknik pemilihan
sampel dilakukan secara purposive sampling. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII G
berjumlah sebanyak 28 orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument tes kognitif
untuk hasil belajar dan keterampilan berpikir kritis melalui penilaian LKS. Hasil penelitian diperoleh
rata-rata keterampilan berpikir kritis siswa masih tergolong kurang, yaitu sebesar 43,75%. Hasil
belajar siswa pada tes awal sebesar 42,43% tergolong kurang dan tes akhir pembelajaran sebesar
63,91% tergolong sedang.

Kata kunci: hasil belajar, keterampilan berpikir kritis, model problem solving, zat aditif & zat
adiktif.

PENDAHULUAN
Daya saing kemampuan siswa Indonesia

dibidang sains ketika disandingkan dengan siswa dari
negera lain kancah dunia masih tergolong rendah.
Berdasarkan hasil riset Programme for International
Student Assessment (PISA) dari tahun ke tahun
Indonesia terus berada di deretan bawah. Bahkan
menurut riset PISA tahun 2012 Indonesia sempat berada
di peringkat ke-64 dari total 65 negara peserta. Fakta
tersebut menjadi ironi tersendiri karena dewasa ini
negara-negara ASEAN lain justru sedang gencar
mempersiapkan diri menyongsong Asean Community
tahun 2015. Literasi sains dan keterampilan berpikir
menjadi isu yang terdengar nyaring di Indonesia sebagai
persiapan menyambut persaingan Asean Community
tersebut ditengah fakta minimnya kemampuan siswa
dibidang sains.

Mayoritas pakar pendidikan negeri ini sudah
sejak lama sepakat penyebabnya adalah karena
keterampilan berpikir kritis siswa Indonesia masih
rendah. Pemberlakuan kurikulum 2013 merupakan
upaya nyata pemerintah dalam menanggapi problema
tersebut. Berdasarkan kurikulum tersebut guru
dianjurkan mengajar menggunakan model-model
pembelajaran yang berlandaskan pendekatan scientific
agar dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa.
Harapan pemerintah tersebut terpapar pada
permendikbud no. 68 tahun 2013 (Kemendikbud,
2013:8) yaitu penyempurnaan pola pikir dari pola

pembelajaran pasif menjadi pembelajaran kritis. Namun
faktanya justru setelah kurikulum tersebut diberlakukan
menghadirkan polemik lanjutan yaitu adanya
kesenjangan antara harapan para cendekiawan negeri ini
dengan kenyataan dilapangan yang tidak berjalan
mulus, hingga akhirnya kurikulum harus ditelaah lagi.
Penyebab kurang berhasilnya kurikulum tersebut
diantaranya adalah karena guru dan siswa dirasa belum
siap untuk membiasakan suasana pembelajaran yang
kritis. Hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab
pemerintah, tetapi juga bagi seluruh insan negeri ini
terkhusus para pelaku bidang pendidikan.

Berdasarkan permasalahan itu perlu dilakukan
studi lebih mendalam bagaimana sebenarnya
ketercapaian keterampilan berpikir kritis dan hasil
belajar siswa ketika diajarkan oleh guru menggunakan
model pembelajaran yang dapat memicu munculnya
perilaku berpikir kritis siswa pada saat pembelajaran.
Menurut Nur (2011:5) keterampilan berpikir,
pemecahan masalah, dan intelektual dapat
dikembangkan dengan pembelajaran berdasarkan
masalah. Satu diantara model pembelajaran tersebut
adalah problem solving. Model pembelajaran problem
solving merupakan salah satu model yang membentuk
siswa melakukan pemecahan masalah secara kreatif,
aktif, dan menghargai keragaman berpikir yang
mungkin timbul selama proses pemecahan masalah
(Sudjana, 1998: 34). Berbagai macam aspek psikologi
telibat dalam kegiatan belajar pemecahan masalah
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(problem solving), mulai dari berpikir kritis, kreatif
hingga berpikir tingkat tinggi (Wikefiel, 1992 dalam
Rahmat, 2013:6). Melalui penggunaan model problem
solving dapat membuat aktifitas keterampilan berpikir
kritis siswa terlihat sehingga dapat dideskripsikan
seberapa baik keterampilan berpikir kritis siswa tingkat
MTs.

Mengacu berdasarkan hasil dari studi tersebut
diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lanjut
tentang situasi pembelajaran yang terjadi dilapangan,
sehingga dapat menjadi bahan referensi serta
memberikan pencerahan pada segenap pemerhati bidang
pendidikan dalam mengambil tindakan guna memberi
solusi problema nasilonal yang telah dipaparkan
sebelumnya. Hal ini menjadi penting, mengingat
pemerintah tidak mungkin memantau pembelajaran
yang berlangsung disemua sekolah di Indonesia.
Semakin banyak informasi hasil penelitian yang
terkumpul semakin baik, sehingga dapat memberi
manfaat dan membantu semua kalangan yang ingin ikut
serta memajukan pendidikan di negeri ini.

Berdasarkan latar belakang di atas maka
masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimanakah
ketercapaian keterampilan berpikir kritis dan hasil belajr
siswa kelas VIII MTs Pondok Pesantren Modern Al-
Furqan dengan menggunakan model pembelajaran
problem solving materi pokok Zat Aditif dan Zat
Adiktif?

Kerangka berfikir pada lemahnya keterampilan
berpikir dan rendahnya hasil belajar siswa. Berdasarkan
hasil proses pembelajaran diharapkan dapat
mendeskripsikan ketercapaian keterampilan berpikir dan
hasil belajar siswa. Sehingga setelah diketahui faktanya
nanti mungkin bisa dilakukan tindakan lebih lanjut
untuk perbaikan pembelajaran disekolah tersebut.

METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu
metode penelitian yang ditujukan untuk
menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang
berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau
(Furchan, 2004: 54). Pengertian penelitian deskriptif
menurut Sugiyono (2008:5) adalah sebagai berikut:

Jadi, penelitian dengan metode deskriptif
merupakan penelitian yang akan mendeskripsikan atau
menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan
pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri.
Menurut Furchan (2004: 54), penelitian deskriptif
mempunyai karakteristik:
1. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan
suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah
secara teratur-ketat, mengutamakan obyektivitas, dan
dilakukan secara cermat.
2. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau
dikendalikan, dan tidak adanya uji hipothesis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif

adalah penelitian yang menjelaskan dengan proses
pengolahan angka. Jenis penelitian ini berfungsi untuk
mendapatkan data dan diproses sedemikian rupa untuk
menganalisis persentase hasil belajar dan keterampilan
berpikir kritis.

Lokasi penelitian bertempat di Pondok
Pesantren Modern tingkat MTsN kelas VIIIG yang
berjumlah 28 orang. Teknik pemilihan sampel
dilakukan secara purposive sampling. Waktu penelitian
dilaksanakan bulan November sampai Desember 2014
pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015.
Kegiatan belajar mengajar dilakukan sebanyak 3 kali
pertemuan. Pertemuan pertama tentang zat warna yang
aman bagi tubuh, pertemuan kedua tentang ide
pengganti bahan aditif tertentu yang lebih aman bagi
kesehatan dan pertemuan ketiga tentang ide pemecahan
masalah peredaran zat adiktif Zat Adiktif di Indonesia.

Instrumen untuk mendapatkan data
keterampilan berpikir kritis menggunakan penilaian
LKS mandiri dan hasil diskusi siswa dalam bentuk
Lembar Kerja Peserta didik (LKPD). Instrumen (alat
pengumpulan data) untuk mendapatkan data hasil
belajar siswa yang digunakan dalam penelitian berupa
tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal
dan uraian sebanyak 5 soal.

Teknik analisis data untuk menganalisis data
yang berasal dari hasil penilaian LKS. Analisis terhadap
kemampuan berpikir siswa setelah mengikuti kegiatan
pembelajaran tersenut ditafsirkan ke dalam beberapa
kriteria yakni tinggi, sedang, dan rendah. Nilai yang
diperoleh siswa dihitung dengan menggunakan rumus:

Nilai siswa =



maksimumskor

siswadiperolehyangskor X 100

Keterampilan berpikir kritis siswa diklasifikasikan
menurut skala pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria keterampilan
berpikir kritis siswa

Skala Kriteria
79 – 100
56 – 78
33 – 55

Tinggi
Sedang
Rendah

dan hasil belajar siswa menggunakan model problem
solving dengan teknik persentase dengan rumus:

P =
N
f

x 100%

Dengan:
P : Angka persentase
f : Frekuensi yang sedang dicari

persentasenya
N : Jumlah frekuensi/banyaknya

individu
Hasil belajar siswa telah tuntas secara individual jika
memenuhi KKM. KKM yang ditetapkan guru mata
pelajaran IPA di kelas VII MTsN Ponpes Al-Furqan
pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 adalah
60. Sedangkan ketuntasan secara klasikal sekolah
menetapkan 70%.

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk
mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih   (independen)
tanpa
membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel
yang lain.”



1304

Hasil
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

diperoleh data nilai hasil belajar kognitif, dan hasil
penilaian keterampilan berpikir kritis berdasarkan rubrik
LKS. Kedua jenis data tersebut dianalisis secara
deskriptif. Mengacu pada hasil penilaian LKS
didapatkan skor rata-rata keterampilan berpikir kritis
siswa sebagai berikut disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Rata-rata hasil keterampilan berpikir kritis tiap

pertemuan
pertemuan

1
pertemuan

2
pertemuan

3
%

Ketercapaian
Keterampilan

Berpikir
Kritis

44.34 41.44 45.48

Kriteria rendah rendah rendah
Berdasarkan Tabel 2 terlihat persentase

ketercapaian keterampilan berpikir kritis siswa pada
pertemuan pertama adalah sebesar 44,34 % tergolong
kriteria rendah, persentase ketercapaian pertemuan
kedua adalah sebesar 41,44 % tergolong kriteria rendah
dan persentase ketercapaian pada pertemuan ketiga
adalah sebesar 45,48 % tergolong kriteria rendah.

Data persentase ketercapaian keterampilan
berpikir kritis siswa dapat disajikan dalam bentuk
diagram pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Diagram ketercapaian keterampilan berpikir
kritis

Berdasarkan diagram tersebut terlihat dari
pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga persentase
ketercapaian keterampilan berpikir kritis siswa berada
pada kriteria rendah dan cenderung fluktuatif. Pada
pertemuan pertama ketercapaian keterampilan berpikir
kritis adalah sebesar 44,34 %, menurun menjadi sebesar
41,44 % pada pertemuan kedua, dan meningkat menjadi
45,48 % pada pertemuan ketiga.

Nilai terendah dan nilai tertinggi persentase
ketercapaian keterampilan berpikir kritis siswa dapat
dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Nilai terendah dan tertinggi keterampilan
berpikir kritis selama pembelajaran.

Nilai Siswa Skor
Keterampilan

Berpikir
Kritis

Pertemua
n ke

Terendah 15,35 2
Tertinggi 55,32 3
Rata-rata

kelas
43.75 -------------

-----------

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa nilai
terendah keterampilan berpikir kritis siswa adalah
sebesar 15,35 atau berada dibawah kriteria rendah pada
pertemuan kedua. Nilai tertinggi keterampilan berpikir
kritis siswa adalah sebesar 55,32 atau berada dibawah
kriteria rendah pada pertemuan ketiga. Adapun rata-rata
skor keterampilan berpikir kritis siswa selama
pembelajaran adalah 43,75 atau berada dibawah kriteria
rendah.

Secara umum berdasarkan data-data yang
telah dipaparkan dapat dikatakan bahwa keterampilan
berpikir kritis siswa pada pembelajaran menggunakan
model Problem Solving masih tergolong rendah dan
cenderung fluktuatif.

Hasil dari tes kognitif yang telah dilakukan
diperoleh data nilai hasil belajar. Data rata-rata hasil
belajar tes awal kognitif dan tes akhir kognitif disajikan
pada Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4 Rata-rata hasil belajar tes
kognitif awal dan tes kognitif akhir
Rata-rata Tes Awal Tes Akhir
Hasil Belajar 42,11 63,91

Terlihat secara rata-ratahasil belajar siswa pada
tes awal adalah sebesar 42,11 tergolong kurang dan tes
akhir pembelajaran sebesar 63,91 tergolong sedang.
Setelah pembelajaran problem solving dilakukan hasil
belajar siswa menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Nilai hasil belajar tes awal dan tes akhir beserta
kriteria ketuntasan selengkapnya dapat dilihat pada
Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5 Rekapitulasi hasil belajar tes kognitif
awal dan tes kognitif akhir serta ketuntasan.

No
.

Nam
a

Sisw
a

Tes
awal

Ketuntasa
n

Te
s
ak
hir

Ketuntasa
n

Ya
Tida

k
Y
a Tidak

1 S1 35 √ 44 √

2 S2 47 √ 64 √

3 S3 27 √ 32 √

4 S4 10 √ 40 √

5 S5 40 √ 48 √

6 S6 63 √ 76 √

7 S7 50 √ 80 √

8 S8 47 √ 60 √

9 S9 55 √ 55 √

10 S10 15 √ 32 √

11 S11 43 √ 48 √

12 S12 50 √ 64 √

13 S13 60 √ 72 √

14 S14 45 √ 84 √

15 S15 15 √ 52 √

16 S16 65 √ 76 √

17 S17 30 √ 44 √

18 S18 47 √ 64 √

19 S19 70 √ 80 √

20 S20 27 √ 44 √

21 S21 65 √ 88 √
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22 S22 40 √ 60 √

23 S23 30 √ 40 √

24 S24 20 √ 60 √

25 S25 48 √ 56 √

26 S26 44 √ 64 √

27 S27 36 √ 72 √

28 S28 55 √ 84 √
Juml

ah 1028 2 26
16
84

1
5

13

Rata
-rata

42.1
1

63.
91

Berdasarkan Tabel 5 terlihat hasil belajar siswa
pada tes awal mayoritas siswa tidak tuntas yaitu
sebanyak 26 orang, hanya 2 orang saja yang tuntas.
Terlihat pula bahwa hasil belajar pada tes akhir menjadi
lebih baik dan siswa yang tuntas menjadi sebanyak 13
orang, menyisakan 15 orang yang belum tuntas.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian yang telah dipaparkan

menunjukkan kecenderungan hasil belajar yang lebih
baik setelah dilakukan pembelajaran menggunakan
model problem solving, keterampilan berpikir kritis
siswa juga mengalami perbaikan meskipun terbilang
sangat kecil. Peningkatan pencapaian hasil belajar dan
keterampilan berpikir kritis ini disebabkan kareana pada
saat pembelajaran siswa senantiasa dibiasakan tidak
hanya menyelesaikan routine problem tetapi juga
nonroutine problem. Hal ini sesuai dengan teori Piaget
yang menyatakan bahwa jika siswa berhadapan dengan
masalah baru akan terjadi ketidakseimbangan
(disequilibrium) dalam struktur kognitif siswa (Dasna,
2006). Siswa yang mampu mengatasi
ketidakseimbangan dalam struktur kognitif akan
mencari jawaban sendiri atas kondisi yang dihadapi agar
tercapai keseimbangan (equilibrium) dalam struktur
kognitif siswa. Melalui kegiatan yang membiasakan
siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah non rutin,
siswa dapat bepikir dengan struktur kognitif yang lebih
seimbang sehingga sedikit banyaknya mampu
menerapkan keterampilan berpikir kritis. Ketika terjadi
keseimbangan berpikir pada struktur otak siswa tentu
hasil belajar siswa ikut menjadi lebih baik. Hal ini
sejalan dengan pendapat Gilfeather & Regato (1999)
bahwa secara berkala setelah sesering mungkin
mengatasi permasalahan dengan menggunakan langkah-
langkah yang rutin, siswa diberikan kesempatan untuk
mengembangkan pengetahuannya dengan menggunakan
segala daya dan kemampuan berfikir lebih tinggi. Hal
ini sejalan dengan pendapat Gök & Sılay (2010) bahwa
problem solving dapat meningkatkan prestasi dan
motivasi siswa, termasuk di dalamnya penguasaan siswa
terhadap konsep yang diajarkan.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian di atas maka penelitian

disimpulkan sebagai berikut: (1) keterampilan berpikir
kritis siswa kelas VIII MTsN Ponpes Al-Furqan dengan
menggunakan model pembelajaran problem solving
materi pokok Zat Aditif dan Zat Adiktif masih tergolong

rendah berturut-turut dari pertemuan pertama hingga
pertemuan ketiga yaitu sebesar 44,34 % , 41,44 % ,
45,48 %. (2) Ketercapaian rata-rata hasil belajar siswa
kelas VIII MTsN Ponpes Al-Furqan dengan
menggunakan model problem solving materi pokok Zat
Aditif dan Zat Adiktif pada tes awal sebesar 42,11% dan
tes akhir sebesar 63,91%.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas
maka peneliti memberikan saran: (1) penelitian ini
mendeskripsikan keterampilan berpikir kritis dengan
hanya memakai satu teknik pengumpulan data yaitu
penilaian LKS. Hasil akan lebih akurat jika
mengintegrasikan lebih dari satu teknik pengumpulan
data serta instrument yang lebih lengkap.
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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa yang ditandai
dengan rendahnya kemampuan menyelesaikan masalah dan penguasaan suatu konsep IPA. Tujuan
penelitian ini adalah agar dapat dihasilkan model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan
berpikir kritis. Prosedur penelitian dirancang melalui modifikasi langkah-langkah R & D dalam tiga
tahapan proses yaitu penelitian pendahuluan, pengembangan model, dan pengujian model. Pelaksanaan
penelitian dilakukan pada siswa kelas VII A dan kelas VII C SMP 5 Wates Kulon Progo DIY yang
diambil secara random. Dalam penelitian pendahuluan ini dilaksanakan melalui dua tahap yaitu kajian
pustaka dan servei pendahuluan. Pada tahap ini disusun desain (draft awal) model pembelajaran
berdasarkan kajian literatur dan informasi saat studi pendahuluan dengan melakukan ujicoba secara
terbatas, untuk mendapatkan embrio model. Dalam tahap ujicoba, diuji keterlaksanaan desain model
pembelajaran serta dampaknya terhadap peningkatan keterampilan berpikir kritis. Dari penelitian ini
diperoleh hasil bahwa model pembelajaran yang dikembangkan ini cocok untuk melatihkan keterampilan
berpikir kritis siswa kelas VII. Materi pelajaran dikembangkan secara kontekstual dalam bentuk masalah
yang harus dipecahkan melalui penyelidikan/eksperimen. Metode pembelajaran yang digunakan
dilaksanakan melalui penyelidikan autentik (eksperimen), kolaboratif, latihan pemecahan masalah dan
diskusi setting fishbowl. Media dan bahan ajar yang digunakan siswa meliputi lembar kerja siswa
(pedoman) pelaksanaan proses pemecahan masalah melalui kegiatan eksperimen serta alat dan bahan
eksperimen. Aspek-aspek pembelajaran yang dievaluasi meliputi proses belajar yaitu merespon masalah,
keterlibatan dalam kelompok, pelaksanaan penyelidikan/eksperimen, penyajian hasil karya,
merefleksikan proses dan hasil; serta hasil belajar yaitu penguasaan materi dan keterampilan berpikir
kritis. Tahapan penelitian pendahuluan ini meliputi: (1) Kegiatan Pendahuluan yang meliputi penjelasan
singkat tentang tujuan dan proses pembelajaran, pengembangan suasana partisipatif, orientasi masalah
kontekstual, dan pengorganisasian siswa; (2) Kegiatan Inti yang meliputi penyelidikan/eksperimen
kolaboratif, penyajian hasil karya, pemberian penghargaan, dan latihan berpikir kritis; serta (3)
Kegiatan Penutup yang meliputi analisis dan evaluasi pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam
bentuk refleksi serta rekonstruksi pemikiran dan aktivitas proses pembelajaran.

Kata kunci: Menyelesaikan masalah, Pembelajaran IPA, Keterampilan berpikir kritis

Abstract

This research is motivated by the poor ability of students' critical thinking characterized by low problem-
solving ability and mastery of a concept of science. The purpose of this research is to be generated model of
learning to improve critical thinking skills. Procedures designed research through modification steps R & D
in the three stages of the process, namely the preliminary research, development model, and testing of the
model. The research was conducted at class VII A and class VII C in SMP 5 Wates Kulon Progo DIY taken at
random. In this preliminary study carried out in two stages: a literature review and preliminary survey. At
this stage structured design (preliminary draft) based learning model on a literature review and a
preliminary study of the information currently tested on a limited basis, to get embryo models. In the pilot
phase, tested feasibility design study model and its impact on the improvement of critical thinking skills.
From this study showed that the learning model which is suitable for melatihkan developed critical thinking
skills of students of class VII. Contextual learning materials developed in the form of a problem to be solved
through inquiry / experimentation. The learning method used is carried out through authentic investigations
(experiments), collaborative, problem-solving exercises and discussions setting fishbowl. Media and
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instructional materials used by students include student worksheet (guidelines) implementation of the process
of problems solving through experiments and experimental tools and materials. Aspects of learning that are
evaluated include learning process that responds to problems, involvement in a group, the implementation of
authentic / experimentation, the presentation of the work, reflect on the process and outcome; and learning
outcomes that matter mastery and critical thinking skills. Stages of this preliminary study include: (1)
Activities Introduction which includes a brief description of the purpose and process of learning, the
development of participatory atmosphere, orientation contextual issues, and organizing student; (2) The core
activities include investigations / collaborative experiments, presentation of the work, awards, and exercise
critical thinking; and (3) Closing Activities which includes the analysis and evaluation of the development of
critical thinking skills in the form of reflection and reconstruction of thought and activity of the learning
process.

Keywords: Problem solving, Learning science, critical thinking skills

PENDAHULUAN
Tujuan pembelajaran IPA adalah mengembangkan

pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep
dan prinsip IPA yang bermanfaat yang kemudian dapat
diterapkan dalam kehidupan sehar-ihari. Agar
pembelajaran IPA dapat terlaksana dengan baik
dibutuhkan keterampilan berpikir kritis. Dengan
keterampilan berpikir kritis  diharapkan siswa memiliki
penguasaan suatu konsep yang baik, tidak hanya berupa
hafalan dari sejumlah konsep yang telah dipelajarinya,
tetapi juga mampu menerapkan konsep yang dimilikinya
pada aspek-aspek yang lain.

Kondisi seperti ini akan dapat dicapai jika guru
mampu mengembangkan proses pembelajaran
sedemikian rupa sehingga siswa secara aktif terlibat di
dalamnya. Dengan cara demikian, maka keterampilan
berpikir siswa akan berkembang sejalan dengan masalah
dan tantangan yang dihadapinya. Di samping itu,
keikutsertaan siswa secara aktif dalam proses
pembelajaran akan dapat  menghilangkan rasa jenuh dan
bahkan bisa menumbuhkan rasa senang dalam belajar
yang kemudian diikuti dengaan meningkatnya motivasi
belajar siswa. Untuk mewujudkan hal itu, maka sekolah
dan guru sebagai komponen utama  pendidikan perlu
mengelola pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip
kegiatan belajar mengajar antara lain: (1) kegiatan
berpusat pada siswa, (2) belajar melalui berbuat, (3)
belajar mandiri dan belajar bekerja sama  (Muslich 2007).
Delors dkk. (1996) telah merekomendasikan empat pilar
untuk mewujudkan pendidikan masa depan yang lebih
baik yaitu: (1) Learning to know, belajar mengetahui
termasuk belajar bagaimana belajar; (2) Learning to do,
belajar berbuat sesuatu; (3) Learningto be, belajar
menjadi seseorang: serta (4) Learning to life together,
belajar hidup bersama dengan orang-orang lain.
Sementara Duschi (2008) mengemukakan bahwa
pembelajaran sains selama ini telah difokuskan pada apa
yang perlu diketahui (to know) untuk melakukan (to do)
sains. Dalam beberapa tahun terakhir ini fokus tersebut
telah bergeser pada apa yang perlu dilakukan siswa (to
do) untuk mempelajari sains (to know). Dengan cara ini
pembelajaran diharapkan tidak terfokus pada guru, tetapi
guru memiliki peran untuk mengaktifkan siswa dalam
belajarnya (student active learning).

Dalam suatu proses pembelajaran, peran guru dan
motivasi belajar siswa yang tinggi akan sangat membantu

siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Dari
hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA kelas
VII SMP 5 Wates Kabupaten Kulon Progo DIY,
diperoleh penjelasan bahwa saat ini masih banyak siswa
yang beranggapan bahwa mata pelajaran IPA sulit
dipahami, menjemukan dan membosankan, sehingga
tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam
memahaminya. Banyak siswa mampu menyajikan
hafalan dengan baik materi pelajaran yang diberikan guru
kepadanya, tetapi belum mampu  memahaminya, apalagi
menghubungkan antara apa yang mereka pelajari dengan
bagaimana pengetahuan tersebut akan
dipergunakan/dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu pelajaran sains menjadi kurang diminati
siswa, akibatnya prestasi belajar sains siswa menjadi
rendah. Menurut guru tersebut ternyata lebih dari 50 %
siswa mengalami kesulitan untuk menyelesaikan soal-
soal analisis yang berkaitan dengan kemampuan
memecahkan suatu permasalahan. Dari hasil wawancara
dengan siswa diperoleh masukan bahwa mereka merasa
kesulitan ketika harus mengaplikasikan konsep-konsep
yang mereka ketahui pada permasalahan yang berbeda
dengan penjelasan guru. Berdasar temuan tersebut dan
pengamatan terhadap proses pembelajaran yang
dilakukan guru IPA diperoleh fakta bahwa siswa tidak
terbiasa dilatih untuk aktif berpikir kritis yaitu berpikir
penuh dengan keterampilan dalam membuat pengertian
atau konsep, mengaplikasikan, menganalisis, membuat
sintesis, dan mengevaluasi dimana semua kegiatan
tersebut berdasarkan hasil observasi, pengalaman,
pemikiran, pertimbangan, dan komunikasi, yang akan
membimbing dalam menentukan sikap dan tindakan.
Guru hanya menjelaskan konsep-konsep yang ada pada
buku ajar atau referensi lain, tanpa dilakukan startegi
pendekatan pembelajaran yang lebih inovatif. Guru juga
memberikan latihan atau tugas tertulis dan kegiatan
laboratorium namun hanya sebatas melakukan langkah-
langkah kegiatan sesuai lembar kerja yang digunakan
tetapi tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk
bereksperimen sesuai dengan gagasan dan
pengetahuannya.  Padahal menurut Nasution (2008)
tujuan belajar yang utama ialah bahwa apa yang
dipelajari itu berguna di kemudian hari, yakni membantu
kita untuk dapat belajar terus dengan cara yang lebih
mudah. Tujuan pembelajaran bukan hanya penguasaan
prinsip-prinsip yang fundamental dalam bidang keahlian
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masing-masing, melainkan juga mengembangkan sikap
yang positif terhadap belajar, penelitian dan penemuan
serta pemecahan masalah atas kemampuan sendiri yang
pada akhirnya mampu neningkatkan keterampilan
berpikir kritis.

Dalam konteks pembelajaran, keterampilan berpikir
kritis sangat diperlukan. Berpikir kritis adalah segala
aktivitas mental yang membantu merumuskan atau
memecahkan masalah, membuat keputusan, atau
memenuhi keinginan untuk memahami.  Berpikir kritis
didefinisikan oleh Glassner,  Weinstock, dan Newman
(2005) dan  van Gelder (2005) sebagai suatu proses
sistematis dalam memeriksa informasi yang datang untuk
mendapatkan kesimpulan yang didasarkan pada bukti
(Moreno, 2010: 258). Meskipun terjadi perdebatan
tentang apakah siswa harus diajarkan berpikir kritis dan
bagaimana untuk mengajarkannya masih terbuka untuk
diperdebatkan, banyak pendidik merasa bahwa
keterampilan berpikir kritis harus diajarkan kepada siswa
karena ketrampilan berpikir kritis tersebut diperlukan
untuk berhasil dalam kehidupan masyarakat, yang
ditandai dengan keragaman dan sejumlah besar bersama
informasi (Moreno, 2010: 259).

Pengembangan keterampilan berpikir ditujukan untuk
beberapa hal, diantaranya adalah (1) mendapat latihan
berpikir secara kritis dan kreatif untuk membuat
keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak,
misalnya luwes, reflektif, ingin tahu, mampu mengambil
resiko, tidak putus asa, mau bekerja sama dan lain lain,
(2) mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan
kemahiran berfikir secara lebih praktik baik di dalam atau
di luar sekolah, (3) menghasilkan idea atau ciptaan yang
kreatif dan inovatif, (4) mengatasi cara-cara berpikir yang
terburu-buru, kabur dan sempit, (5) meningkatkan aspek
kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan
intelek mereka, dan (6) bersikap terbuka dalam menerima
dan memberi pendapat, membuat pertimbangan
berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi
pandangan dan kritik.

Untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis
ini dilakukan melalui pembelajaran berdasar masalah.
Kegiatan belajar berbasis masalah (Problem-Based
Learning/PBL) atau tugas merupakan salah satu strategi
pendidik untuk menentukan tingkat pengetahuan yang
dicapai oleh siswa. PBL adalah berpusat pada siswa,
yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil, yang
melibatkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi
untuk menyelesaikan tugas yang secara langsung berarti
bagi siswa (Burley & Price, 2003, Trauth-Nare & Buck,
2011). Lingkungan pembelajaran kolaboratif diciptakan
oleh PBL dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa
guna mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu atau
subjek (penilaian berbasis kinerja, 2008) (Barron,
Preston-Sabin, and Kennedy, 2013). Flynn (2008)
menekankan kemampuan siswa untuk menggunakan
keterampilan berpikir kritis untuk menerapkan
pengetahuan baru yang diperoleh ke dalam situasi baru,
dan memberikan wawasan ke dalam proses berpikir. PBL
memberikan siswa kesempatan untuk menunjukkan
pengetahuan yang selama telah dicapai (Barron, Preston-
Sabin, and Kennedy, 2013).

Pembelajaran berdasarkan masalah tersebut dimulai
dari masalah yang autentik/sehari-hari dari kehidupan
nyata dan bermakna. Model pembelajaran berdasar
masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan
autentik untuk mencari penyelesaian terhadap masalah
nyata. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan
masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi,
melakukan percobaan dan merumuskan simpulan. Dalam
model ini, siswa dapat menumbuhkan keterampilan
menyelesaikan masalah, bertindak sebagai pemecah
masalah dan dalam pembelajaran dibangun proses
berpikir,  kerja kelompok, berkomunikasi, dan saling
memberi informasi. Selain itu model PBL dapat
memberikan kesempatan pada siswa bereksplorasi
mengumpulkan dan menganalisis data untuk
memecahkan masalah, sehingga siswa mampu untuk
berpikir kritis, analitis, sistematis dan logis dalam
menemukan alternatif pemecahan masalah (Sanjaya
2008). Penelitian Susilo, dkk (2012) menunjukkan bahwa
pembelajaran dengan  berbasis masalah yang sudah
dikembangkan mampu menigkatkan kemampuan berpikir
kritis siswa kelas VII SMP Negeri 1 Ngadirejo
KabupatenTemanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian
tentang pengembangan model pembelajaran IPA berbasis
masalah yang bertujuan untuk mengetahui peningkatan
keterampilan berpikir kritis siswa perlu dilaksanakan.
Untuk itu judul penelitan ini adalah, “Kemampuan Siswa
Menyelesaikan Masalah Dalam Pembelajaran IPA
Berorientasi Pada Keterampilan Berpikir Kritis”.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan

pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and
Development) (Borg and Gall, 2003). Tujuannya adalah
agar dapat dihasilkan model pembelajaran untuk
meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Prosedur
penelitian dirancang melalui modifikasi langkah-langkah
R & D dalam tiga tahapan proses yaitu penelitian
pendahuluan, pengembangan model, dan pengujian
model (Sukmadinata, 2005). Penelitian yang dilakukan
ini adalah penelitian pendahuluan, yang dilaksanakan
melalui kajian pustaka serta survei pendahuluan. Kajian
kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan
teoritik model pembelajaran untuk meningkatkan
keterampilan berpikir kritis  dan hasil-hasil penelitian
terdahulu yang relevan. Survei pendahuluan dilaksanakan
secara terbatas pada sekolah-sekolah yang dijadikan
sebagai lokasi  penelitian. Sasaran survei ini adalah untuk
menemukan ciri-ciri penggunaan model atau metode
pembelajaran yang sejenis dalam pelaksanaan
pembelajaran IPA di SMP saat ini. Di samping itu, survei
ditujukan untuk mengungkap faktor-faktor pendukung
atau penghambat penerapan model pembelajaran yang
dikembangkan. Produk penelitian pendahuluan
merupakan embrio model yang melandasi pengembangan
draft model awal.

Untuk melaksanakan penelitian pendahuluan ini
digunakan SMP N 5 Wates.
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Gambar 1. Prosedur Penelitian Pengembangan Model (sumber: Taufik, M., Dkk. 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam penelitian pendahuluan ini dilaksanakan

melalui dua tahap yaitu kajian pustaka dan servei
pendahuluan. Tahap pertama disusun desain (draft awal)
model pembelajaran berdasarkan kajian literatur dan
informasi saat studi pendahuluan. Pada tahap ini juga
dilakukan ujicoba secara terbatas, yang kemudian akan
mendapatkan embrio model yang  dilakukan melalui
kolaborasi dengan guru. Dalam tahap ujicoba, diuji
keterlaksanaan desain model pembelajaran serta
dampaknya terhadap peningkatan keterampilan berpikir
kritis.

1. Servei Pendahuluan Model Pembelajaran
Dalam servei pendahuluan ini pembelajaran yang

digunakan adalah prototipe dari model pembelajaran
yang dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan
berpikir kritis di SMP. Komponen model pembelajaran
yang dikembangkan meliputi: tujuan pembelajaran,
materi pembelajaran, pendekatan dan metode
pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran,
sumber belajar, serta penilaian hasil belajar. Komponen-
komponen tersebut selanjutnya dituangkan dalam
perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kegiatan
Siswa (LKS), Lembar Penilaian Sikap Spiritual (Lembar
Observasi Guru), Lembar Penilaian Sikap Spiritual
(Lembar Penilaian Diri), Lembar Penilaian Sikap Sosial
(Lembar Observasi Guru),  Lembar Keterampilan
Percobaan (Lembar Observasi Guru), dan  Lembar Tes
Hasil Belajar. Dengan memperhatikan komponen-
komponen di atas, desain awal model pembelajaran
Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis (selanjutnya
disebut PKBK) yang dikembangkan dalam penelitian
pendahuluan ini dapat digambarkan dalam tabel 1.
Tabel 1: Desain Awal Model Pembelajaran PKBK

No Komponen Pengembangan
1 Desain

Pembelajaran
 Perumusan tujuan

pembelajaran
 Pengembangan materi
 Pemilihan metode
 Penyusunan skenario

pembelajaran
 Pengembangan media dan

bahan ajar
 Penyusunan instrumen

evaluasi

2 Implementasi  Pendahuluan
 Orientasi masalah
 Pengorganisasian siswa

 Inti
 Penyelidikan kelompok

(eksperimen)
 Penyajian hasil karya

 Penutup
 Analisis dan evaluasi

proses pemecahan
masalah untuk
peningkatan keterampilan
berpikir kritis

3 Evaluasi  Evaluasi proses pemecahan
masalah untuk meingkatkan
keterampilan berpikir kritis
 Merespon masalah
 Keterlibatan dalam

kelompok
 Pelaksanaan

penyelidikan/eksperimen

Model
Teruji

PENELITIAN
PENDAHULUAN

Studi
Kepustakaan

Survei
Pendahuluan

Embrio
Model

Draft
Model Awal

PENGEMBANGAN
MODEL

Uji Coba
Terbatas

Revisi Model
Tahap 1

Revisi Model
Tahap 2

PENGUJIAN
MODEL

Eksperimen
Pretest
Treatment
Posttest

Model
Hipotetik
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 Penyajian hasil karya
 Merefleksikan proses dan

hasil
 Evaluasi hasil belajar
 Penguasaan materi

pelajaran
 Keterampilan berpikir

kritis

4 Refleksi  Integrasi kemampuan
pemecahan masalah dalam
perumusan tujuan
pembelajaran

 Materi pelajaran
dikembangkan sesuai dengan
konteks

 Metode dan skenario
pembelajaran diarahkan untuk
mendorong peran aktif siswa
dalam setiap tahapan proses
pembelajaran

2. Ujicoba Pendahuluan
Ujicoba pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan

embrio model seperti yang telah dirancang sebelumnya.
Tujuan penelitian pada tahap ini adalah untuk menguji
keterlaksanaan dan keberhasilan desain awal embrio
model pembelajaran untuk  meningkatkan keterampilan
berpikir kritis. Kegiatan ujicoba pendahuluan melibatkan
dua orang guru serta dua kelompok siswa kelas VII di
SMP Negeri 5 Wates. Berdasarkan deskripsi proses dan
hasil belajar, terdapat sejumlah aspek dalam model
pembelajaran yang perlu direvisi pada tahap ujicoba
pendahuluan. Pengembangan itu antara lain pada tahap
awal pembelajaran perlu dikembangkan suasana yang
lebih partisipatif. Guru harus menghindari penyajian
informasi dalam bentuk ceramah karena hal ini akan
mengakibatkan kurangnya partisipasi siswa dalam
kegiatan pembelajaran untuk memenuhi salah satu
karakteristik model yang diharapkan. Aspek penting
lainnya adalah harus ada pembagian waktu yang lebih
tepat pada setiap tahapan proses sehingga semua kegiatan
dapat dilaksanakan. Desain model pembelajaran PKBK
yang diperoleh melalui ujicoba pendahuluan dapat
digambarkan pada tabel 2.
Tabel 2: Desain Model Pembelajaran PKBK Hasil
Ujicoba Pendahuluan
No Komponen Pengembangan
1 Desain

Pembelajaran
 Perumusan tujuan

pembelajaran
 Peningkatan

keterampilan berpikir
kritis dalam pelajaran
IPA (Fisika) untuk materi
perubahan materi

 Pengembangan materi
 Kontekstual dengan

kehidupan nyata siswa
 Menetapkan masalah

sebagai materi inti

 Pemilihan metode
 Tanya-jawab tentang

masalah
 Eksperimen untuk

pemecahan masalah
kelompok

 Diskusi pemecahan
masalah untuk
meningkatkan
keterampilan berpikir
kritis

 Penyusunan skenario
pembelajaran
 Pendahuluan (orientasi

masalah)
 Inti (proses pemecahan

masalah)
 Penutup (analisis dan

evaluasi proses)
 Pengembangan media dan

bahan ajar
 Lembar Kegiatan Siswa
 Alat dan bahan

eksperimen
 Penyusunan instrumen

evaluasi

2 Implementasi  Pendahuluan
 Orientasi masalah yang

dilaksanakan melalui
penjelasan tentang tujuan
dan proses pembelajaran
yang akan dilaksanakan

 Pengorganisasian siswa
untuk memecahkan
masalah melalui
penyelidikan
(eksperimen)

 Pengembangan suasana
partisipatif melalui tanya
jawab

 Inti
 Penyelidikan otentik

(eksperimen) yang
dilaksanakan secara
kolaboratif dalam
kelompok kecil

 Penyajian hasil karya
perwakilan kelompok

 Pemberian penghargaan
atas hasil karya
berdasarkan kinerja
kelompok dalam
mencapai tujuan
penyelidikan

 Penutup
 Evaluasi proses

pemecahan masalah
dalam bentuk refleksi
serta rekonstruksi
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pemikiran dan aktivitas
yang dialami selama
proses pembelajaran
dengan cara pemberian
umpan balik

3 Evaluasi  Evaluasi proses pemecahan
masalah untuk meingkatkan
keterampilan berpikir kritis
 Respon siswa terhadap

masalah masih kurang
 Eksperimen dapat

menarik partisipasi dan
keterlibatan dalam
kelompok

 Pelaksanaan
penyelidikan/eksperimen
memberikan kemudahan
siswa untuk menguasai
materi

 Belum semua kelompok
memiliki kesempatan
untuk menyajikan hasil
karya

 Refleksi proses dan hasil
belum terlaksana secara
komprehensif

 Evaluasi hasil belajar
 Penguasaan materi

pelajaran meningkat
 Keterampilan berpikir

kritis meningkat

4 Refleksi  Pembatasan terhadap peran
guru sebagai penyaji
informasi

 Orientasi masalah dapat
diawali dengan tanya jawab
untuk mengeksplorasi
gagasan dan pemikiran siswa
tentang suatu masalah yang
dialami dalam kehidupan
sehari-hari (kontekstual).

 Guru memposisikan diri
sebagai fasilitator dari setiap
tahapan proses pembelajaran

 Pembelajaran dilaksanakan
dengan lebih mengutamakan
partisipasi aktif siswa

 Perlunya pemberian stimulus
yang dapat memicu partisipasi
aktif siswa dalam setiap
tahapan proses pembelajaran

 Pembatasan waktu untuk
setiap langkah pembelajaran
yang dilaksanakan

 Memberikan kesempatan
pada siswa secara individual
untuk latihan pemecahan
masalah.

Hasil belajar dianalisis berdasarkan skor pre-test dan
post-test yang mengukur peningkatan keterampilan
berpikir kritis. Skor tes hasil belajar untuk kedua
kelompok siswa dalam ujicoba terbatas ditunjukkan pada
tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3: Skor Tes Hasil Belajar pada Tahap Ujicoba
Pendahuluan
Kelompok

Siswa
Jumlah
Siswa

Skor Peningkatan
Pre-
Test

Post-
Test

Pertama 32 10,219 13,594 33,03%
Kedua 32 10,031 15,344 52,97%

Berdasarkan tabel dan diagram di atas terdapat
peningkatan rata-rata skor sebesar 33,03% dari 10,219
menjadi 13,594 pada kelompok siswa pertama dan
peningkatan rata-rata sebesar 52,97% dari 10,031
menjadi 15,344 pada kelompok siswa kedua. Hal ini
menunjukkan pembelajaran yang dilaksanakan telah
mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Hasil
uji-t menunjukkan peningkatan keterampilan berpikir
kritis yang signifikan.

0
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8

10
12
14
16

Pre Test Post Test

Kel 1

Kel 2

Gambar 2. Perbandingan Rata-rata Skor Pre-test dan
Post-test Pada Tahap Ujicoba

PENUTUP
Kesimpulan Dan Saran

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa model
pembelajaran yang dikembangkan ini cocok untuk
melatihkan keterampilan berpikir kritis siswa kelas VII.
Materi pelajaran dikembangkan secara kontekstual dalam
bentuk masalah yang harus dipecahkan melalui
penyelidikan/eksperimen. Metode pembelajaran yang
digunakan dilaksanakan melalui penyelidikan autentik
(eksperimen), kolaboratif , latihan pemecahan masalah
dan  diskusi setting fishbowl. Media dan bahan ajar yang
digunakan siswa meliputi lembar kerja siswa (pedoman)
pelaksanaan proses pemecahan masalah melalui kegiatan
eksperimen serta alat dan bahan eksperimen. Aspek-
aspek pembelajaran yang dievaluasi meliputi proses
belajar yaitu merespon masalah, keterlibatan dalam
kelompok, pelaksanaan penyelidikan/eksperimen,
penyajian hasil karya, merefleksikan proses dan hasil;
serta hasil belajar yaitu penguasaan materi dan
keterampilan berpikir kritis. Tahapan penelitian
pendahuluan ini meliputi: (1) Kegiatan Pendahuluan yang
meliputi penjelasan singkat tentang tujuan dan proses
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pembelajaran, pengembangan suasana partisipatif,
orientasi masalah kontekstual, dan pengorganisasian
siswa; (2) Kegiatan Inti yang meliputi
penyelidikan/eksperimen kolaboratif, penyajian hasil
karya, pemberian penghargaan, dan latihan berpikir
kritis; serta (3) Kegiatan Penutup yang meliputi analisis
dan evaluasi pengembangan keterampilan berpikir kritis
dalam bentuk refleksi serta rekonstruksi pemikiran dan
aktivitas proses pembelajaran.
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Abstrak

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan semua aspek kepribadian manusia yang mencakup
pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang lebih baik.
Salah satu tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia mandiri
yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian akhlak serta keterampilan
dan mampu mengembangkan budaya belajar untuk pembelajaran diri (Long life education). Strategi Self
regulated learning merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan adanya pengaturan diri dan
strategi belajar yang melibatkan metakognisi, motivasi dan perilaku atau behavior. Artikel ini memaparkan
hubungan antara strategi self-regulated learning dan metakognitif  dalam upaya membentuk generasi
mandiri sesuai dengan tujuan pendidikan.

Kata Kunci: Strategi Self-regulated learning, Metakognitif

Abstract
Education is a process of development of all aspects of the human personality which includes knowledge,
values, attitudes, and skills that aims to establish a better person. The aims of education is to develop the
potential of learners to become independent people who has the spiritual power of religion, self-control,
personality, skills and are able to develop a culture of Long life education . Self-regulated learning strategy
is a learning strategy that emphasizesthe existence of self-regulation and learning strategy that involves
metacognition, motivation and behavior or behavior. This article describes the relationship between self-
regulated learning strategies and metacognitive in an effort to establish an independent generation in
accordance with the  aims  of education.

Keywords: Self-regulated learning strategy, Metacognitive

PENDAHULUAN
Tujuan pendidikan secara umum adalah

menghasilkan manusia yang mandiri, baik secara
intelektual maupun sikap dan spiritual. Hal ini tercantum
dalam Undang-undang No.20 tahun  2003 pada Bab 2
pasal 3 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 yang
menyatakan salah satu tujuan pendidikan adalah
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian akhlak serta keterampilan
dan mampu mengembangkan budaya belajar untuk
pembelajaran diri (Long life education).

Kemandirian intelektual, sosial dan spiritual
yang merupakan tujuan pendidikan dapat dicapai dengan
menerapkan strategi belajar yang tepat. Strategi
pembelajaran yang tepat yang dimaksudkan disini, yaitu
strategi belajar yang dapat menjadikan proses belajar

mengajar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan dapat
membawa siswa pada pencapaian indikator yang telah
ditetapkan (meliputi kognitif, sosial spiritual dan
keterampilan). Casem dan Livingston (2006, 2000)
menyatakan bahwa strategi belajar yang baik yaitu
strategi belajar yang digunakan tidak sekedar strategi
belajar aktif, tetapi harus strategi yang betul-betul dapat
membawa siswa pada pencapaian indikator yang telah
ditetapkan, strategi yang membawa siswa pada
pemahaman materi secara internal (internalisasi nilai
materi pelajaran). Lebih lanjut, Gagne (1985) (Dalam
Merdinger, et al., 2005) menyatakan bahwa bahwa
unsur‐unsur yang mempengaruhi proses pembelajaran
agar menjadi efektif adalah strategi dalam menentukan
tujuan belajar, mengetahui kapan strategi yang digunakan
dan memonitor keefektifan strategi belajar tersebut.
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Salah satu strategi pembelajaran yang dapat
memenuhi tujuan pendidikan yaitu strategi pembelajaran
dengan kemandirian belajar atau self regulated learning.
Dalam proses pembelajaran baik di tingkat dasar maupun
lanjutan, kemandirian belajar (self regulated learning)
merupakan sebuah pendekatan yang penting. Hal ini
dikarenakan siswa yang memiliki kemandirian belajar
(self regulated learning) dapat mengatur dan mendidik
diri sendiri dalam suatu aktivitas atau kegiatan belajar.
Strategi kemandirian belajar (self regulated learning)
cocok untuk semua jenjang pendidikan baik itu sekolah
dasar, sekolah menengah tingkat pertama, sekolah
menengah atas dan perguruan tinggi. Namun Woolfolk
(2008) menyatakan bahwa strategi kemandirian belajar
(self regulated learning) dapat diterapkan pada semua
jenjang pendidikan, kecuali untuk kelas tiga SD ke
bawah, karena strategi belajar dengan regulasi diri kurang
cocok.

Kemandirian belajar (self-regulated learning)
adalah kemampuan untuk menjadi partisipan yang aktif
secara metakognisi, motivasi, dan perilaku (behavior) di
dalam proses belajar (Zimmerman, 1989). Secara
metakognisi, seseorang yang memiliki self-regulated
learner atau kemandirian dalam belajar akan dapat
merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan diri,
memonitor diri, dan mengevaluasi diri pada tingkatan-
tingkatan yang berbeda dari apa yang mereka pelajari.
Secara motivasi, seseorang yang memiliki kemandirian
dalam belajar (self-regulated learner) merasa diri mereka
kompeten, self efficacious, dan mandiri (autonomous).
Secara perilaku (behaviorly), seseorang yang memiliki
kemandirian dalam belajar (self-regulated learner) dapat
memilih, menyusun, dan membuat lingkungan mereka
untuk belajar yang optimal.

Self-regulated learning menekankan pada
pentingnya tanggung jawab setiap individu dalam
mengontrol pengetahuan dan keterampilan‐keterampilan
yang diperoleh (Zimmerman, 1990). Regulasi atau
pengaturan diri dalam belajar juga membawa siswa
menjadi master (ahli/menguasai) dalam belajarnya
(Zimmerman & Schunk, 1989). Perspektif self regulated
learning dalam belajar dan prestasi siswa tidak sekedar
istimewa (disctintive) tetapi juga berimplikasi pada
bagaimana seharusnya guru berinteraksi dengan siswa,
serta bagaimana seharusnya sekolah diorganisir
(Zimmerman, 1990).

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan
dalam mengembangkan kemandirian siswa dalam belajar
(self regulated learning) adalah keterampilan
metakognitif. Hal ini dikarenakan keterampilan
metakognitif berkaitan erat dengan proses pemahaman
seseorang tentang pengarahan dirinya dalam belajar dan
bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapinya. Ada yang berpendapat bahwa metakognisi
atau kesadaran terhadap proses belajar adalah resep untuk
keberhasilan dalam belajar (Winn, W. da n Snyder, D.,
1996). Menurut Meichenbaum (dalam Yamin, 2013)
metakognitif merupakan kesadaran seseorang akan mesin
pengetahuan diri sendiri dan bagaimana mesin itu bekerja.
Sementara Matlin (Handayani, 2014) menyatakan bahwa

Metacognitive is knowledge and awareness about
metakognictive procces or our thought about thinking
atau metakognitif adalah suatu proses berfikir tentang
proses berfikir itu sendiri.

Metakognisi (metacognition) merupakan suatu
istilah yang diperkenalkan oleh Flavell pada tahun 1979.
Flavel (1979) dalam Stavrianopoulos (2007) menjelaskan
metakognisi mengacu pada kemampuan untuk
merencanakan, memonitor dan mengevaluasi suatu proses
pembelajaran. Menurut Martinez (2006), metakognisi
adalah pemantauan dan pengendalian pikiran. Flavell
(1979) menyatakan ”Metacognition consists of both
metacognitive knowledge and metacognitive experiences
or regulation.Metacognitive knowledge refer to acquired
knowledge about cognitive processes, knowledge that can
be used to control cognitive processes”. Menurut
pendapat Flavell, metakognisi terdiri atas pengetahuan
metakognisi dan pengalaman metakognitif.

Pengetahuan metakognitif yaitu pengetahuan
yang dapat digunakan orang tersebut untuk mengontrol
proses kognitifnya, mengacu pada bagaimana seseorang
memperoleh pengetahuan tentang proses kognitif atau
pengetahuan tentang kesadaran berfikir tentang kapan dan
dimana menggunakan strategi. Sedangkan pengalaman
metakognitif adalah hasil langkah dan tahapan olah
pikirnya selama ini dalam menyelesaikan masalah-
masalah yang dihadapinya (regulation). Ada tiga
kompenen pengalaman metakognitif, yaitu : perencanaan,
evaluasi dan monitoring (Schraw & Moshman, 1995).
Perencanaan meliputi : menetapkan tujuan, mengaktifkan
sumber daya yang relevan, dan memilih strategi yang
tepat. evaluasi adalah menentukan tingkat pemahaman
seseorang dan bagaimana memilliki startegi yang tepat.
Sedangkan Monitoring atau pemantauan melibatkan
pemeriksaan kemajuan seseorang dan memilih strategi
perbaikan yang tepat, ketika strategi yang dipilih tidak
berdaya (Sastrawati, 2011). Jadi jelas dalam hal ini
metakognitif adalah sesuatu aktivitas abstrak, proses
mental, yang kasat mata dan terkadang tidak disadari
yang telah dimiliki oleh seorang individu.

Tulisan ini akan membahas tentang hubungan
strategi self regulated learning dan keterampilan
metakognitif dengan mengkaji literatur  terkait.

PEMBAHASAN
Pengertian Self-regulated learning

Secara harfiah self-regulated learning terdiri atas
dua kata yaitu self-regulated dan learning. Self-regulated
berarti terkelola. Sedangkan learning berarti belajar. Jadi
dapat disimpulkan bahwa self-regulated learning secara
keseluruhan berarti belajar mengatur diri atau pengelolaan
atau pengaturan diri dalam belajar.

Istilah self regulated learning berkembang dari
teori kognisi sosial Bandura (1997). Menurut teori kognisi
sosial, manusia merupakan hasil struktur kausal yang
interdependen dari aspek pribadi (person), perilaku
(behavior), dan lingkungan (environment) (Bandura,
1997). Aspek pribadi (person), perilaku (behavior), dan
lingkungan (environment) merupakan aspek‐aspek
determinan dalam Self regulated learning. Ketiga aspek
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determinan ini saling berhubungan sebab akibat, dimana
setiap individu berusaha untuk meregulasi diri sendiri
(self regulated), hasilnya berupa kinerja atau perilaku, dan
perilaku ini berdampak pada perubahan lingkungan, dan
demikian seterusnya (Bandura, 1986).

Bandura (1991) menyatakan bahwa kemandirian
belajar atau self-regulated learning adalah strategi
pembelajaran yang membelajarkan siswa tentang
bagaimana strategi pembelajaran yang efektif dan
bagaimana serta kapan menggunakannya. Hal ini sejalan
dengan pernyataan Zimmerman (1990), Self regulated
learning merupakan suatu proses pengaturan diri dan
strategi yang melibatkan metakognisi, motivasional, dan
behavioral dalam mengoptimalkan proses pembelajaran.
Brookfield (1984 dalam Yamin, 2013) menambahkan
kemandirian belajar atau self-regulated learning adalah
belajar yang dilakukan oleh peserta didik secara bebas
menentukan tujuan belajarnya, arah belajarnya,
merencanakan proses belajarnya, strategi belajarnya,
menggunakan sumber-sumber belajar yang dipilihnya,
membuat keputusan akademik, dan melakukan kegiatan-
kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar.

Self regulated learning merupakan kombinasi
keterampilan belajar akademik dan pengendalian diri
yang membuat pembelajaran terasa lebih mudah,
sehingga para siswa lebih termotivasi (Glynn, Aultman, &
Owens, 2005). Mereka memiliki keterampilan (skill) dan
will (kemauan) untuk belajar (McCombs & Marzano,
1990; Murphy & Alexander, 2000). Siswa yang belajar
dengan pengaturan diri dalam belajar atau dengan
meregulasi diri dapat mentransformasikan kemampuan
mentalnya menjadi keterampilan‐keterampilan dan
strategi akademik dalam proses belajar (Zimmerman,
2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa self regulated learning merupakan
suatu proses pengaturan diri  yang melibatkan kognisi,
perilaku, dan perasaan individu dalam mencapai tujuan
belajar.

Berdasarkan perspektif sosial kognitif yang
dikemukakan Bandura, kemandirian belajar atau self
regulated learning ditentukan oleh 3 faktor yakni faktor
personal (kognitif), perilaku dan lingkungan
a. Faktor personal (kognitif)

Faktor personal (kognitif) merupakan salah satu faktor
yang berperan dalam kemandirian siswa dalam belajar.
Hal ini dikarenakan faktor personal (kognitif)
melibatkan penggunaan strategi yang tepat dalam
mengatur materi pelajaran (organizing &
transforming), membuat rencana dan tujuan yang
ingin dicapai (goal setting and planning), mencatat
hal-hal penting (keeping record and monitoring), serta
mengulang dan mengingat materi pelajaran
(rehearsing and memorizing). Seorang siswa
dikatakan memiliki kemandirian dalam belajar/self
regulated learning apabila siswa tersebut dapat
menggunakan proses personal (kognitif) untuk
mengatur perilaku dan lingkungan belajar di
sekitarnya secara strategis. Faktor personal melibatkan
self efficacy atau persepsi yang mengacu kepada

penilaian individu terhadap kemampuannya untuk
melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, atau
mengatasi hambatan dalam belajar.
Self efficacy atau persepsi siswa tergantung pada
pengetahuan siswa tentang kemandirian belajar/self
regulated learning, proses metakognitif, tujuan, dan
afeksi. Pengetahuan self regulated learning terdiri dari
pengetahuan prosedural dan pengetahuan bersyarat.
Pengatahuan prosedural mengacu kepada pengetahuan
bagaimana menggunakan strategi, sedangkan
pengetahuan bersyarat mengarah kepada pengetahuan
kapan dan mengapa strategi tersebut berjalan efektif.
Pengetahuan self regulated learning tidak hanya
bergantung kepada pengetahuan siswa tetapi juga
proses metakognitif dalam pengambilan keputusan,
perencanaan atau analisis tugas yang berfungsi
mengarahkan usaha dalam mengontrol belajar.
Pengambilan keputusan metakognitif tergantung juga
kepada tujuan siswa dalam belajar. Tujuan merupakan
kriteria yang digunakan siswa untuk memonitor
mereka dalam belajar. Tujuan dan proses metakognitif
dipengaruhi oleh persepsi self efficacy dan afeksi.
Afeksi mengacu kepada kemampuan mengatasi emosi
yang timbul dalam diri meliputi kecemasan dan
perasaan depresif yang menghalangi pola pikir dalam
mencapai tujuan.

b. Faktor perilaku
Faktor perilaku yang dimaksud disini mengacu kepada
kemampuan siswa dalam menggunakan strategi self
regulated learning sehingga setelah dilakukan proses
kemandirian dalam belajar, maka akan didapatkan
informasi tentang keakuratan strategi tersebut dan
dilakukan pengecekan kelanjutan dari hasil umpan
balik. Tiga komponen bagian dari  faktor perilaku
yang mempengaruhi self regulated learning, yaitu
observasi diri (self observation), penilaian diri (self-
judgment), dan reaksi diri (self-reaction). Komponen
tersebut terdiri dari perilaku yang dapat diamati,
dilatih dan saling mempengaruhi. Strategi self
regulated learning menerapkan strategi evaluasi
terhadap diri (self evaluation) dan konsekuensi
terhadap diri (self-consequences). Dengan menerapkan
strategi evaluasi terhadap diri (self evaluation)
diharapkan dapat menjadi feedback apakah penerapan
strategi self regulated learning yang dilakukan telah
berhasil atau tidak, dan jika pada penerapannya belum
berhasil maka harus dterapkan konsekuensi terhadap
diri (self-consequences).

c. Faktor lingkungan
Faktor lingkungan merupakan faktor-faktor yang
berinteraksi secara timbal balik dengan faktor personal
dan faktor perilaku. Faktor lingkungan yang
dimaksudkan disini adalah faktor-faktor yang
mengacu kepada sikap proaktif siswa dalam
menerapkan strategi untuk mengubah lingkungan
belajar seperti penataan lingkungan belajar,
mengurangi kebisingan, dan pencarian sumber belajar
yang relevan. Faktor lingkungan yang membudaya
dapat mempengaruhi penerapan self regulated
learning. Nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang
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terdapat di lingkungan belajar siswa, yang dianut
siswa akan berperan dalam penerapan self regulated
learning dalam mencapai tujuan belajar. Individu yang
menerapkan self regulated learning biasanya
menggunakan strategi mencari informasi (seeking
information), mengatur lingkungan belajar
(environmental structuring), mencari bantuan sosial
(seeking social assistance), serta meninjau kembali
catatan, tugas, atau tes sebelumnya dan buku pelajaran
(review record).

Strategi Self-regulated learning
Self-Regulated Learning adalah strategi

pembelajaran yang membelajarkan siswa tentang
bagaimana strategi pembelajaran yang efektif dan
bagaimana serta kapan menggunakannya (Bandura, 1991
dalam Slavin, 2009). Strategi self-regulated learning
adalah himpunan rencana yang dapat digunakan pebelajar
agar mencapai tujuan. Rencana-rencana aksi ini berdasar
pada fase-fase, proses-proses, dan subproses pebelajar
dalam pengaturan diri. Penggunaan strategi self-regulated
learning mengurangi kecemasan dan meningkatkan
selfefficacy, yang secara langsung berhubungan dengan
pencapaian tujuan dan prestasi akademik.

Strategi self-regulated learning diklasifikasikan
menjadi dua kategori, yaitu strategi kognitif dan strategi
metakognitif. Strategi kognitif adalah strategi yang
memfokuskan pada proses informasi seperti
latihan/ulangan (reherseal), perluasan (elaboration), dan
organisasi. Strategi metakognisi membicarakan perilaku
yang diperlihatkan pebelajar selama situasi belajar.

Strategi kemandirian belajar atau self-regulated
learning merupakan proses belajar yang dilakukan oleh
peserta didik secara bebas menentukan tujuan belajarnya,
arah belajarnya, merencanakan proses belajarnya, strategi
belajarnya, menggunakan sumber-sumber belajar yang
dipilihnya, membuat keputusan akademik, dan melakukan
kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar.

Kemandirian belajar atau Self-Regulated
Learning merupakan belajar aktif dan partisipasif dalam
pengembangan diri siswa, keterampilan siswa dengan
cara sendiri dengan dan tanpa kehadiran tutor atau teman.
Belajar mandiri tidak berarti belajar sendiri. Hal yang
terpenting adalah peningkatan kemauan dan keterampilan
peserta didik dalam proses belajar tanpa bantuan orang
lain,  sehingga pada akhirnya peserta didik tidak
tergantung pada pembelajar atau instruktur, pembimbing,
teman atau orang lain dalam belajar. Beberapa contoh
belajar mandiri seperti siswa tahu bagaimana mengurai
soal yang rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana
atau menguji soal alternatif, mereka tahu bagaimana dan
kapan membaca dengan sekilas dan bagaimana serta
kapan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam
dan mereka tahu bagaimana menulis untuk meyakinkan
dan menulis untuk menginformasikan.

Pada dasarnya strategi kemandirian belajar self
regulated learning (SRL) menekankan pada proses dalam
diri orang yang belajar. Proses kemandirian belajar self
regulated learning (SRL) akan efektif apabila terdapat
keinginan kuat pada diri mahasiswa untuk benar-benar

masuk dalam peristiwa belajar. Pada diri mahasiswa
diperlukan beberapa kondisi yang mendorong belajar,
yaitu 1) rasa ingin tahu, 2) keinginan berprestasi, 3)
kesadaran akan kemampuan diri, dan 4) adanya
kemampuan berusaha secara mental (Azwar S, 2000).
Dari kenyataan ini diasumsikan bahwa akan terjadi
peningkatan motivasi belajar pada diri mahasiswa jika
mereka diberi kesempatan untuk berproses menuju Self
Regulated Learning (SRL) karena mahasiswa dapat
mengatur secara mandiri pola belajarnya sesuai dengan
tingkat kecepatan belajar masing-masing.

Strategi Self-Regulated Learning terdiri dari
beberapa tahapan yaitu menentukan tujuan dan
merencanakan strategi, melaksanakan strategi dan
mengamati pelaksanaannya, memantau hasil penerapan
strategi, mengevaluasi dan mengamati kinerja
diri(Zimmerman, 1998).

Tahap pertama dalam Self-Regulated Learning
adalah menetapkan tujuan dan merencanakan strategi.
Hayes (dalam Nur, 1998) menekankan bahwa
menetapkan tujuan khusus dan mengkomunikasikan
tujuan tersebut secara terbuka merupakan elemen penting
dalam program Self-Regulated Learning. Siswa yang
terlibat dalam proses menetapkan tujuan yang ingin
dicapai dalam pembelajaran akan membantu siswa belajar
untuk perubahan dengan terus memperbaiki diri atas dasar
kemauan sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan
Kaplan (dalam Nur, 1998) yang menyatakan bahwa
keterlibatan siswa dalam proses persiapan pembelajaran
dapat membantu siswa belajar melaksanakan perubahan
atas dasar kemauan diri mereka sendiri di masa yang akan
datang.

Salah satu hal yang dapat dilakukan siswa agar
terarah dalam menetapkan tujuan serta strategi yang akan
dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan
pemetaan pikiran. Pemetaan pikiran merupakan cara
kreatif bagi siswa untuk menghasilkan gagasan dalam
penetapan tujuan dan merencanakan hal-hal yang akan
dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Silberman (2006)
menyatakan bahwa dengan meminta siswa untuk
membuat peta pikiran memungkinkan mereka untuk
mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif apa yang telah
mereka pelajari atau apa yang tengah mereka rencanakan.

Tahapan kedua dan ketiga dalam Self-Regulated
Learning adalah melaksanakan kegiatan dan
memonitoring kegiatan. Dalam Self-Regulated Learning
siswa berperan aktif dalam pelaksanaan dan
memonitoring kegiatan, kegiatan memonitoring yang
dilakukan siswa disesuaikan dengan instrument atau
dituliskan dalam jurnal belajar. Beberapa perilaku contoh
memonitoring kegiatan siswa seperti siswa mencatat
jumlah tugas yang diselesaikan, waktu yang dibutuhkan
untuk melatih suatu kegiatan praktek atau keterampilan,
jumlah buku yang dibaca serta memonitoring tugas-tugas
yang harus diselesaikan tanpa pengawasan guru, seperti
pekerjaan rumah atau belajar sendiri. Pernyataan diatas
sesuai dengan pernyataan Nur (1998) yang menyatakan
bahwa dalam Self-Regulated Learning siswa berperan
aktif dalam monitoring kegiatan dimana siswa memegang
suatu instrument pengamatan seperti catatan frekuensi



1316

atau selang waktu teramatinya perilaku yang sedang
dikembangkan.

Pencatatan kemajuan belajar siswa dapat
dituliskan dalam jurnal belajar. Pencatatan kemajuan
belajar dapat membantu siswa merinci suatu tugas ke
dalam langkah-langkah kecil, mengetahui perkembangan
belajar, dan menentukan hal terbaik untuk menyelesaikan
masalah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Silberman
(2006) yang menyatakan bahwa bila siswa diminta untuk
menggambarkan secara tertulis pengalaman belajar yang
telah mereka jalani, mereka akan terdorong untuk
menyadari apa yang mereka alami dan mampu
mengungkapkan perkembangan tersebut secara tertulis.

Tahapan terakhir dalam Self-Regulated Learning
adalah evaluasi diri. Evaluasi diri merupakan kegiatan
yang dilakukan secara periodik dengan pemberian
penguatan diri dengan pertimbangan yang akurat.
Penguatan diri dapat dilakukan dengan pemberian
hukuman (punishment) atau hadiah (reward). Sejumlah
ahli psikologi berpendapat bahwa penguatan diri tidak
memberikan pengaruh apa-apa, namun ada juga yang
berpendapat bahwa pemberian ganjaran kepada diri
sendiri atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik dapat
mendatangkan tingkat kinerja yang lebih baik atau lebih
tinggi dari pada hanya sekedar menetapkan tujuan dan
terus mengikuti kemajuan (Bandura dalam Nur, 1998).

Pengertian Metakognitif
Metakognitif berhubungan erat dengan

konstruktivistik dalam membangun pengetahuan peserta
didik. Strategi metakognitif dapat menyadarkan peserta
didik dalam belajar dan memahami konteks yang
dipelajari atau dapat pula diartikan bahwa peserta didk
dapat mengembangkan control eksekutif pada strategi-
strategi belajar.

Arends (1997) mendefinisikan metakognitif
sebagai pengetahuan seseorang tentang pembelajaran diri
sendiri atau kemampuan untuk mengunakan strategi-
strategi belajar tertentu. Menurut Livingstone (1997)
“Metacognition refers to higher order thinking which
involves active control over the cognitive processes
engaged in learning. Activities such as planning how to
approach a given learning task, monitoring
comprehension, and evaluating progress toward the
completion of a task are metacognitive in nature. …”,
metakognitif atau metakognisi merujuk pada berfikir
tingkat tinggi yang melibatkan control aktif dalam proses
kognitif belajar seperti perencanaan bagaimana
pendekatan tugas yang diberikan, pemantauan
pemahaman, dan mengevaluasi kemajuan tugas.

Padangan lain terhadap metakognitif diajukan
oleh Winn, W. & Snyder, D (1996), “Metacognition is an
important concept in cognitive theory. It consists of two
basic processes occurring simultaneously: monitoring
your progress as you learn, and making changes and
adapting your strategies if you perceive you are not doing
so well” Winn dan Snyder seperti halnya Flavell
menegaskan bahwa metakognisi merupakan konsep
mental yang sangat penting dalam teori kognitif. Aktivitas
metakognitif sebenarnya merupakan dua proses kognitif

yang mendasar yang muncul pada saat bersamaan ketika
seseorang memanfaatkannya, yaitu:

memonitor peningkatan/kemajuanmu selagi
seseorang itu belajar, dan pada saat yang sama seseorang
itu juga membuat pengubahan dan adaptasi strateginya
ketika dia merasa dan menyadari bahwa apa yang
dilakukannya tidak benar. Jadi metakognisi adalah
sesuatu yang berkenaan dengan refleksi diri,
tanggungjawab pribadi dan inisiatip seperti halnya
seseorang mempersiapkan tujuan dan memanage waktu
dalam bekerjanya.

Dari pernyatakan di atas, dapat disimpulkan
bahwa metakognitif atau metakognisi memainkan peranan
yang penting dalam kesuksesan belajar siswa.
Mengembangkan kemampuan metakognitif ternyata
penting sekali untuk mempelajari aktivitas belajar dan
untuk membantu siswa menentukan bagaimana mereka
dapat belajar lebih baik dalam memanfaatkan sumber
daya kognitif mereka yaitu dengan cara mempertajam
kemampuan metakognitifnya.

Flavell (1979) menyatakan bahwa
”Metacognition consists of both metacognitive knowledge
and metacognitive experiences or regulati on.
Metacognitive knowledge refers to acquired knowledge
about cognitive processes, knowledge that can be used to
control cognitive processes”. Dalam pendangannya
metakognisi itu berisi pengetahuan metakognisi dan
pengalaman metakognitif. Pengetahuan metakognisi
adalah pengetahuan tentang kesadaran berfikir sendiri dan
pengetahuan tentang kapan dan dimana menggunakan
strategi. Sedangkan pengalaman metakognitif adalah hasil
langkah dan tahapan olah pikirnya selama ini dalam
menyelesaikan masalahh-masalah yang dihadapinya
(regulation).

Pendapat lainnya disampaikan oleh seperti
Ridley, Schutz, Glanz & Weinstein (1992) mengenai
kecakapan metakognisi adalah bahwa "Metacognitive
skills include taking conscious control of learning,
planning and selecting strategies, monitoring the
progress of learning, correcting errors, analyzing the
effectiveness of learning strategies, and changing
learning behaviors and strategies when necessary”. Pada
prinsipnya jika dikaitkan dengan proses belajar,
kemampuan metakognitif adalah kemampuan seseorang
dalam mengontrol proses belajarnya, mulai dari tahap
perencanaan, memilih strategi yang tep at sesuai masalah
yang dihadapi, kemudian memonitor kemajuan dalm
belajar dan secara bersamaan mengoreksi jika ada
kesalahan yang terjadi selama memahami konsep,
menganalisis keefektifan dari strategi yang dipilih. Dan
bagian akhir sebagai bentuk upaya refleksi, biasanya
seseorang yang memilki kemampuan metakognitif yang
baik selalu mengubah kebiasaan belajar dan juga
strateginya jika diperlukan, karena mungkin hal itu tidak
cocok lagi dengan keadaan tuntutan lingkungannya.

Secara umum, metakognitif terdiri atas
pengetahuan metakognitif dan keterampilan metakognitif.
Pengetahuan metakognitif mengacu pada pengetahuan
deklaratif seseorang mengenai interaksi seseorang dengan
orang lain, tugas dan strategi khusus. Keterampilan
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metakognitif mengacu pada pengetahuan procedural
seseorang untuk mengatur pemecaham masalahnya dan
aktivitas belajarnya (Flavell, 1979).

Lebih lanjut Woolfolk (1995) menjelaskan
bahwa setidaknya terdapat dua komponen terpisah yang
terkandung dalam metakognisi, yaitu pengetahuan
deklaratif dan procedural tentang keterampilan, strategi,
dan sumber belajar. Pengetahuan procedural
dipergunakan untuk mengetahui apa yang dilakukan,
bagaimana melakukannya, mengetahui prasyarat untuk
meyakinkan kelengkapan tugas dan mengetahui kapan
melakukannya.

Flavell (1979) mendeskripsikan tiga tipe dasar
kesadaran mengenai pengetahuan metakognitif yaitu :
1. Kesadaran pengetahuan

Meliputi kesadaran  dalam memahami apa yang
diketahui, apa yang tidak diketahui dan apa yang
ingin diketahui.
Contohnya : “saya memahami bahwa tanaman
memerlukan sinar matahari, tetapi saya tidak tahu
mengapa dan untuk apa”. Selain itu kesadaran
pengetahuan juga meliputi kesadarannya tentang
orang lain, seperti “saya tahu sarah memahami proses
pembelahan sel pada hewan sehingga saya meminta
sarah untuk menerangkan masalah tersebut kepda
saya”.

2. Kesadaran berfikir
Meliputi kesadaran dalam memahami tugas kognitif
dan sifat apa yang dibutuhkan untuk melengkapinya,
contohnya :saya tahu bahwa membaca artikel
majalah akan lebih mudah bagi saya dari pada
membaca buku pelajaran”.

3. Kesadaran berfikir stategis
Meliputi kesadaran  dalam memahami cara atau
startegi untuk belajar digunakan dalam belajar.
Contohnya, “saya memiliki kesulitan dalam
memahami bacaan dalam artikel ini, saya seharusnya
merangkum apa yang baru saya baca.

Hubungan strategi Self-regulated learning dan
metakognitif

Secara umum hubungan strategi self-regulated
learning dan metakognitif saling mempengaruhi. Hal ini
dikarenakan metakognitif merupakan salah satu aspek
penting yang terdapat dalam strategi kemandirian
belajar/self-regulated learning yang berkaitan erat dengan
proses pemahaman seseorang tentang pengarahan dirinya
dalam belajar dan bagaimana cara untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapinya. Metakognisi berhubungan
dengan kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge),
dan kontrol kognisi, dimana ketiga proses tersebut
merupakan kegiatan yang membangun dalam pengaturan
diri (self-regulatory). Dari deskripsi tersebut dapat dilihat
adanya keterkaitan antara keduanya yang saling
mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
pembahasan berikut:

1. Para peneliti yang mempelajari self-regulated
learning atau pengaturan diri berusaha memahami
bagaimana pebelajar menjadi ahli atas proses-proses
belajar mereka sendiri. Satu segi atau keistimewaan
dari definisi ini adalah bagaimana dan mengapa
pebelajar memilih menggunakan proses atau strategi
yang khusus. Segi atau keistimewaan utama dari
strategi self-regulated learning adalah metakognisi.
Metakognisi berhubungan dengan kesadaran
(awareness), pengetahuan (knowledge), dan kontrol
kognisi. Tiga proses yang membangun kegiatan
dalam pengaturan diri (self-regulatory). Metakognitif
adalah perencanaan, monitoring, dan pengaturan
(regulating). Pebelajar yang menerapkan self-
regulated learning belajar melalui pengalaman dan
refleksi diri (self-reflection). McCombs (1989)
menyatakan Guru dapat mengajar dengan cara
membantu pebelajar menjadi pebelajar self-
regulating. Self-regulated learning terutama sekali
cocok untuk mahasiswa, karena mereka memiliki
kontrol yang besar melebihi rencana waktu mereka
sendiri, dan bagaimana mereka mendekati pelajaran
dan belajar mereka (Pintrich,1995).

2. Zimmerman (1990) menyatakan strategi self
regulated learning merupakan suatu proses
pengaturan diri dan strategi yang melibatkan
metakognisi, motivasional, dan behavioral. Secara
metakognisi, seseorang yang memiliki self-regulated
learner atau kemandirian dalam belajar akan dapat
merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan diri,
memonitor diri, dan mengevaluasi diri pada
tingkatan-tingkatan yang berbeda dari apa yang
mereka pelajari. Secara motivasi, seseorang yang
memiliki kemandirian dalam belajar (self-regulated
learner) merasa diri mereka kompeten, self
efficacious, dan mandiri (autonomous). Secara
perilaku (behaviorly), seseorang yang memiliki
kemandirian dalam belajar (self-regulated learner)
dapat memilih, menyusun, dan membuat lingkungan
mereka untuk belajar yang optimal.
Dalam upaya untuk menghasilkan siswa yang
memiliki kemandirian dalam belajar, ada tiga hal
yang harus ditanamkan dalam proses pembelajaran
yaitu metakognitif, motivasi dan perilaku.
Metakognitif berperan dalam merencanakan,
mengontrol dan mengatur proses mental mereka
terhadap pencapaian tujuan-tujuan personal. Semakin
baik keterampilan metakognitif siswa tersebut, maka
semakin baik pula prestasi belajar dan pengaturan
dirinya.

3. Self regulated learning merupakan kombinasi
keterampilan belajar akademik dan pengendalian diri
yang membuat pembelajaran terasa lebih mudah,
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sehingga para siswa lebih termotivasi (Glynn,
Aultman, & Owens, 2005). Metakognitif merupakan
salah satu aspek yang mengatur tentang pengendalian
diri, sehingga dapat disimpulkan bahwa Self
regulated learning merupakan kombinasi
keterampilan belajar akademik dan metakognitif.

4. Berdasarkan perspektif sosial kognitif yang
dikemukakan Bandura, kemandirian belajar atau self
regulated learning ditentukan oleh 3 faktor, salah
satunya yaitu factor personal (kognitif). Faktor
personal melibatkan self efficacy. Self efficacy atau
persepsi siswa tergantung pada pengetahuan siswa
tentang kemandirian belajar/self regulated learning,
proses metakognitif, tujuan, dan afeksi. self regulated
learning tidak hanya bergantung kepada pengetahuan
siswa tetapi juga proses metakognitif dalam
pengambilan keputusan, perencanaan atau analisis
tugas yang berfungsi mengarahkan usaha dalam
mengontrol belajar. Pengambilan keputusan
metakognitif tergantung juga kepada tujuan siswa
dalam belajar dan afeksi.
Dari pemaparan singkat diatas, dapat disimpulkan
bahwa proses metakognitif berkaitan erat dengan
proses pengambilan keputusan, perencanaan atau
analisis tugas yang berfungsi mengarahkan usaha
dalam mengontrol belajar, tujuan siswa dalam belajar
dan afeksi.

Kesimpulan
Self-Regulated Learning adalah strategi

pembelajaran yang membelajarkan siswa tentang
bagaimana strategi pembelajaran yang efektif dan
bagaimana serta kapan menggunakannya (Bandura, 1991
dalam Slavin, 2009). Strategi Self regulated learning
merupakan suatu strategi pembelajaran yang menekankan
adanya pengaturan diri dan strategi belajar yang
melibatkan metakognisi, motivasi dan perilaku atau
behavior. Seseorang yang memiliki kemandirian dalam
belajar akan merasa diri mereka kompeten, self
efficacious, dan mandiri (autonomous). Seorang siswa
dikatakan memiliki kemandirian dalam belajar/self
regulated learning apabila siswa tersebut dapat
menggunakan proses personal (kognitif) untuk mengatur
(merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi) perilaku
dan lingkungan belajar di sekitarnya secara strategis
untuk melakukan suatu tugas, mencapai tujuan, atau
mengatasi hambatan dalam belajar.

Metakognitif berkaitan erat dengan pemahaman
seseorang tentang pengarahan dirinya dalam belajar atau
berkaitan dengan berfikir tentang proses berfikir itu
sendiri. Metakognitif atau metakognisi merujuk pada
berfikir tingkat tinggi yang melibatkan control aktif dalam
proses kognitif belajar seperti perencanaan bagaimana
pendekatan tugas yang diberikan, pemantauan
pemahaman, dan mengevaluasi kemajuan tugas.

Metakognitif atau metakognisi memainkan
peranan yang penting dalam kesuksesan belajar siswa.
Mengembangkan kemampuan metakognitif ternyata
penting untuk mempelajari aktivitas belajar dan untuk
membantu siswa menentukan bagaimana mereka dapat
belajar lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya
kognitif mereka yaitu dengan cara mempertajam
kemampuan metakognitifnya.

Secara umum hubungan strategi self-regulated
learning dan metakognitif saling mempengaruhi. Hal ini
dikarenakan metakognitif merupakan salah satu aspek
penting yang terdapat dalam strategi self-regulated
learning yang berkaitan erat dengan proses pemahaman
seseorang tentang pengarahan dirinya dalam proses
belajar dan  tentangbagaimana cara untuk menyelesaikan
masalah yang dihadapinya. Segi atau keistimewaan utama
dari strategi self-regulated learning adalah metakognisi.
Metakognisi berhubungan dengan kesadaran (awareness),
pengetahuan (knowledge), dan kontrol kognisi, dimana
ketiga proses tersebut merupakan kegiatan yang
membangun dalam pengaturan diri (self-regulatory).
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VARIASI GAYA BELAJAR SISWA YANG MENGALAMI
MISKONSEPSI RESISTEN PADA KONSEP KIMIA
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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menentukan variasi gaya belajar siswa yang mengalami miskonsepsi
resisten pada konsep kimia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan ex post
facto. Sasaran penelitian ini adalah 313 siswa dari 6 SMA Negeri dari 6 Kab/Kota yang berbeda di
Jawa Timur yang mengalami miskonsepsi resisten pada konsep kimia dan diidentifikasi konsepsinya
dengan metode CRI dan three tier. Identifikasi gaya belajar siswa menggunakan instrumen tes gaya
belajar siswa yang diadopsi dari Felder (1993). Analisis gaya belajar siswa menggunakan skala
Felder. Terdapat 60 jenis variasi gaya belajar siswa yang mengalami miskonsepsi resisten pada
konsep kimia. Variasi gaya belajar siswa yang mengalami miskonsepsi resisten dalam jumlah terbesar
(38 siswa) adalah siswa yang memiliki gaya belajar Sensing sedang, visual-verbal seimbang, active-
reflective seimbang, dan Sequential-global seimbang.

Kata Kunci: variasi gaya belajar, miskonsepsi resisten

Abstract

The aim of this research was to determine variation of student’s learning style who had misconception
resistant in chemistry concept. Type of this research was quantitative study using ex post facto.
Participant’s of this research was 313 students from 6 The State High School from 6 City in East Java
who had misconception resistant in chemistry concept and was identified their conception using CRI
and three tier method. Student’s learning style was identified by using an instrument adopted from
Felder (1993). Student’s learning style was analyzed by using a  Felder scale. Learning styles mapping
used to described learning styles of students who had misconceptions resistant. There are 60 variation
student’s learning styte who have had misconception resistant in chemistry concept. Variation of
student’s learning style who had misconception resistant biggest (38 student) was student who had
learning style sensing moderate, visual-verbal balance, active-reflective balance, and sequential-global
balance.

Keywords: variation of learning style, misconception resistant

PENDAHULUAN
Miskonsepsi adalah masalah yang urgen. Upaya

pencegahan dan perbaikan miskonsepsi telah dilakukan
oleh peneliti terdahulu antara lain Muallifah (2013),
Suyono, dkk. (2013), Hono (2014), Hastuti (2014), dan
Subagyo (2014). Setelah dilakukan pencegahan dan
perbaikan ternyata masih ditemukan sejumlah siswa
yang mengalami miskonsepsi pada konsep kimia. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa miskonsepsi
sulit diperbaiki (Effendy, 2002 dan Barke, 2009).

Hasil dari identifikasi konsepsi siswa ditemukan
sejumlah siswa yang mengalami miskonsepsi yang
bersifat resisten. Siswa dinyatakan miskonsepsi resisten

adalah siswa yang hasil konsepsi pretest sebelum tahap
prevensi (pencegahan), konsepsi posttest setelah tahap
prevensi dan konsepsi posttest setelah tahap remediasi
(perbaikan) berstatus miskonsepsi.

Hasil temuan Sen dan Yilmaz (2012) serta
Abosalem (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan antara gaya belajar siswa (learning
style) dengan miskonsepsi siswa. Hal tersebut
menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang
menyebabkan miskonsepsi sulit untuk diperbaiki.
Faktor lain ini salah satunya berasal dari diri siswa
sendiri antara lain yaitu gaya belajar.
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Banyak gaya belajar yang telah dideskripsikan oleh
penelitian sebelumnya salah satunya adalah Felder.
Felder (1993) membagi gaya belajar ke dalam empat
dimensi. Empat dimensi yang dikembangkan antara
lain: dimensi persepsi (sensing-intuitive), dimensi input
(visual-verbal), dimensi pemrosesan (active-reflective),
dan dimensi pemahaman (Sequential-global). Pada
model gaya belajar tersebut, seorang siswa pada skala
tertentu (misalnya untuk visual atau verbal) mungkin
kuat, sedang, atau seimbang, dan dapat bervariasi pada
suatu mata pelajaran atau lingkungan belajar yang lain.

Dimensi persepsi terdiri dari gaya belajar sensing
dan intuitive. Siswa yang mempunyai gaya belajar
sensing (sensors) lebih suka mendapatkan informasi
yang masuk melalui inderanya. Siswa yang mempunyai
gaya belajar intuitive (intuitors) lebih suka
mendapatkan informasi yang muncul secara internal
melalui memori, refleksi, dan imajinasi (Lawrence,
1993).

Dimensi input terdiri dari gaya belajar visual dan
verbal. Siswa visual lebih suka mendapatkan informasi
dari gambar visual (gambar, diagram, grafik, skema,
demonstrasi) dibandingkan dari bahan verbal (lisan,
tertulis, kata-kata, dan rumus-rumus matematika), dan
sebaliknya untuk siswa verbal (Bandler & Grinder,
1979 & Barbe & Milone, 1981).

Dimensi pemrosesan terdiri dari gaya belajar active
dan reflective. Siswa yang mempunyai gaya belajar
active cenderung belajar sambil melakukan sesuatu
yang aktif untuk mencoba berbagai hal, sering
berselisih ide dengan orang lain, sedangkan siswa
dengan gaya reflective cenderung introspektif pada
suatu proses yaitu memikirkan berbagai hal sebelum
mencobanya (Kolb, 1984). Hal tersebut menjadikan
siswa aktif lebih suka jika bekerja secara berkelompok,
sedangkan siswa reflektif lebih suka bekerja sendiri
atau berpasangan  (Felder, 1993).

Dimensi pemahaman terdiri  dari gaya belajar
Sequential dan global. Siswa yang mempunyai gaya

belajar Sequential menyerap informasi dan memperoleh
pemahaman materi dalam potongan kecil yang saling
terhubung, siswa yang mempunyai gaya belajar global
lebih suka menerima informasi dalam bentuk fragmen-
fragmen yang tidak berhubungan dan mencapai
pemahaman melalui large holistic leaps (loncatan besar
yang menyeluruh) (Felder & Silverman, 1988).

Dunn (1995) menyatakan bahwa siswa yang
memiliki gaya belajar yang sesuai dengan gaya
pengajaran cenderung menyimpan informasi lebih
lama, menerapkannya secara lebih efektif, dan memiliki
sikap setelah pembelajaran yang lebih positif terhadap
mata pelajaran daripada siswa yang mengalami
ketidaksesuaian gaya belajar dengan gaya pengajar.
Berdasar pendapat diatas menyarankan seoranag guru
untuk mengetahui protret kondisi siswa guna
pembelajaran yang lebih baik sehingga miskonsepsi
pada siswa dapat dicegah ataupun direduksi.

Penelitian ini mencoba menentukan variasi gaya
belajar siswa yang mengalami miskonsepsi resisten
pada konsep kimia. Langkah awal ini harapannya
diketahui variasi gaya belajar siswa di SMA yang
berpeluang besar untuk mengalami miskonsepsi
resisten.

METODE
Jenis  penelitian ini adalah penelitian kuantitatif

menggunakan ex post facto. Sasaran penelitian ini
adalah siswa yang mengalami miskonsepsi resisten
pada konsep kimia yang diidentifikasi konsepsinya
dengan metode CRI dan three tier. Sebanyak 703 siswa
dari 6 SMA Negeri dari 6 Kab/Kota yang berbeda di
Jawa Timur, teridentifikasi 313 siswa mengalami
miskonsepsi resisten. Selanjutnya diberikan tes gaya
belajar terhadap siswa tersebut.

Identifikasi gaya belajar siswa dengan menggunakan
instrumen yang diadopsi dari Felder dan dianalisis
menggunakan skala Felder seperti Gambar 1.

Sensing Intuitive

-11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11
Visual Verbal

-11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11
Active Reflective

-11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11
Sequential Global

-11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 11

Gambar 1 Skala Felder
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Berdasarkan Gambar 1 hasil gaya belajar siswa dapat
dikategorikan menjadi tiga yaitu:
1) jika skor siswa pada skala -3, -1, 1, dan 3 pada suatu

dimensi maka kedua gaya belajar tersebut cenderung
seimbang,

2) jika skor siswa pada skala -7, -5, 5, dan 7 pada suatu
dimensi maka cenderung pada gaya belajar tersebut
namun tidak begitu kuat (sedang), dan

3) jika skor siswa pada skala -11, -9, 9 dan 11 pada suatu
dimensi maka cenderung pada gaya tersebut dan
sifatnya sangat dominan/kuat (Felder, 1993) .

HASIL DAN PEMBAHASAN
Klasifikasi gaya belajar siswa yang mengalami

miskonsepsi resisten pada konsep kimia disajikan pada
Tabel 1.

Tabel 1 Variasi Gaya Belajar Siswa yang Mengalami Miskonsepsi Resisten pada Konsep Kimia

N
o

Dimensi
Paket Pembelajaran
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R
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La
ju

 R
ea

ks
i

Persepsi
(Sensing-
Intuitive)

Input
(Visual-
Verbal)

Pemrosesan
(Aktive-
Reflective)

Pemahaman
(Sequential-
Global)

1 Intuitive Kuat Visual Kuat Aktive Sedang Global Sedang 0 0 0 0 1 1
2 Intuitive Kuat Verbal Kuat Reflective Kuat Global Kuat 1 0 1 0 0 2
3 Intuitive Sedang Seimbang Seimbang Seimbang 4 0 6 0 1 11
4 Intuitive Sedang Verbal Sedang Seimbang Seimbang 1 1 2 0 0 4
5 Intuitive Sedang Visual Kuat Seimbang Global Sedang 1 0 1 0 0 2
6 Intuitive Sedang Visual Sedang Reflective Sedang Seimbang 1 0 1 0 0 2
7 Seimbang Seimbang Aktive Kuat Seimbang 0 0 0 1 0 1
8 Seimbang Seimbang Aktive Sedang Global Sedang 0 0 0 0 3 3
9 Seimbang Seimbang Aktive Sedang Seimbang 2 2 1 1 10 16
10 Seimbang Seimbang Aktive Sedang Sequential Sedang 3 0 2 0 0 5
11 Seimbang Seimbang Reflective Sedang Seimbang 1 0 1 1 0 3
12 Seimbang Seimbang Seimbang Global Sedang 0 2 2 0 1 5
13 Seimbang Seimbang Seimbang Seimbang 8 0 11 3 13 35
14 Seimbang Seimbang Seimbang Sequential Sedang 2 2 3 2 3 12
15 Seimbang Verbal Sedang Aktive Sedang Seimbang 1 0 1 1 0 3
16 Seimbang Verbal Sedang Reflective Kuat Global Kuat 0 0 0 0 1 1
17 Seimbang Verbal Sedang Seimbang Seimbang 1 1 3 0 0 5
18 Seimbang Visual Kuat Aktive Kuat Global Sedang 0 0 0 0 1 1
19 Seimbang Visual Kuat Aktive Kuat Seimbang 1 0 1 0 0 2
20 Seimbang Visual Kuat Aktive Sedang Seimbang 0 0 3 0 0 3
21 Seimbang Visual Kuat Aktive Sedang Sequential Sedang 0 0 1 1 1 3
22 Seimbang Visual Kuat Seimbang Seimbang 3 0 2 2 0 7
23 Seimbang Visual Sedang Aktive Kuat Sequential Sedang 0 0 0 0 1 1
24 Seimbang Visual Sedang Aktive Kuat Seimbang 1 0 3 1 0 5
25 Seimbang Visual Sedang Aktive Sedang Seimbang 0 0 3 0 3 6
26 Seimbang Visual Sedang Seimbang Global Sedang 0 1 0 0 0 1
27 Seimbang Visual Sedang Seimbang Seimbang 3 0 4 4 0 11
28 Seimbang Visual Sedang Seimbang Sequential Sedang 1 0 2 1 0 4
29 Sensing Kuat Seimbang Aktive Sedang Seimbang 2 0 2 0 4 8
30 Sensing Kuat Seimbang Aktive Sedang Sequential Sedang 1 0 1 1 0 3
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N
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Dimensi
Paket Pembelajaran
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h 
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R
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Persepsi
(Sensing-
Intuitive)

Input
(Visual-
Verbal)

Pemrosesan
(Aktive-
Reflective)

Pemahaman
(Sequential-
Global)

31 Sensing Kuat Seimbang Seimbang Seimbang 1 0 1 0 0 2
32 Sensing Kuat Seimbang Seimbang Sequential Sedang 1 0 1 0 0 2
33 Sensing Kuat Visual Kuat Aktive Kuat Sequential Kuat 0 0 0 0 1 1
34 Sensing Kuat Visual Kuat Aktive Sedang Seimbang 0 0 0 1 0 1
35 Sensing Kuat Visual Kuat Seimbang Sequential Sedang 0 0 0 0 1 1
36 Sensing Kuat Visual Sedang Aktive Sedang Seimbang 5 0 2 0 0 7
37 Sensing Kuat Visual Sedang Reflective Sedang Sequential Sedang 1 0 1 0 0 2
38 Sensing Kuat Visual Sedang Seimbang Global Sedang 1 0 1 0 0 2
39 Sensing Kuat Visual Sedang Seimbang Seimbang 1 0 2 0 5 8
40 Sensing Kuat Visual Sedang Seimbang Sequential Sedang 0 0 0 1 1 2
41 Sensing Sedang Seimbang Aktive Kuat Seimbang 1 0 1 0 0 2
42 Sensing Sedang Seimbang Aktive Kuat Sequential Sedang 0 0 0 0 1 1
43 Sensing Sedang Seimbang Aktive Sedang Global Sedang 0 0 1 2 1 4
44 Sensing Sedang Seimbang Aktive Sedang Seimbang 4 1 6 1 5 17
45 Sensing Sedang Seimbang Aktive Sedang Sequential Sedang 0 0 0 1 0 1
46 Sensing Sedang Seimbang Reflective Sedang Seimbang 0 0 0 0 1 1
47 Sensing Sedang Seimbang Seimbang Global Sedang 1 1 1 0 0 3
48 Sensing Sedang Seimbang Seimbang Seimbang 13 1 21 3 0 38
49 Sensing Sedang Seimbang Seimbang Sequential Kuat 1 0 1 0 0 2
50 Sensing Sedang Seimbang Seimbang Sequential Sedang 4 0 6 0 0 10
51 Sensing Sedang Verbal Sedang Aktive Sedang Seimbang 1 0 2 0 2 5
52 Sensing Sedang Visual Kuat Aktive Sedang Seimbang 0 0 0 1 0 1
53 Sensing Sedang Visual Kuat Seimbang Global Sedang 1 0 1 0 2 4
54 Sensing Sedang Visual Kuat Seimbang Seimbang 1 0 1 4 0 6
55 Sensing Sedang Visual Sedang Aktive Kuat Seimbang 1 0 1 0 0 2
56 Sensing Sedang Visual Sedang Aktive Sedang Global Sedang 0 0 1 0 0 1
57 Sensing Sedang Visual Sedang Aktive Sedang Seimbang 0 1 1 1 0 3
58 Sensing Sedang Visual Sedang Aktive Sedang Sequential Sedang 0 0 0 1 0 1
59 Sensing Sedang Visual Sedang Seimbang Sequential Sedang 0 0 0 0 1 1
60 Sensing Sedang Visual Sedang Seimbang Seimbang 1 0 4 4 7 16

Jumlah 77 13 11
3 39 71 31

3
Keterangan:
Redoks 1 : paket pembelajaran menggunakan model pembelajaran LC 7E (Learning Cycle Elicit,

Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate, and Extend) pada tahap prevensi dan model
pembelajaran ECIRR (Elicit-Confront-Identify-Resolve-Reinforce) pada tahap remediasi yang
diimplementasikan di SMAN Model Terpadu Bojonegoro dan didiseminasikan di SMAN 1
Kebomas Gresik

Redoks 2 : paket pembelajaran menggunakan model pembelajaran modified inquiry pada tahap prevensi
dan model pembelajaran ECIRR pada tahap remediasi yang diimplementasikan di SMAN 1
Sidoarjo dan didiseminasikan di SMAN 1 Kabuh Jombang
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Kesetimbangan Kimia 1 : paket pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbuka pada tahap prevensi
dan strategi belajar conceptual change pada tahap remediasi yang diimplementasikan di
SMAN 1 Kandangan Kediri dan didiseminasikan di SMAN 1 Sumenep

Kesetimbangan Kimia 2 : paket pembelajaran menggunakan model pembelajaran modified inquiry pada tahap prevensi
dan strategi belajaran analogi pada tahap remediasi yang diimplementasikan di SMAN 1
Kabuh Jombang dan didiseminasikan di SMAN Model Terpadu Bojonegoro

Laju Reaksi : paket pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing pada tahap
prevensi dan model pembelajaran ECIRR pada tahap remediasi yang diimplementasikan di
SMAN 1 Sumenep dan didiseminasikan di SMAN 1 Sidoarjo

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 60 jenis variasi
gaya belajar siswa yang mengalami miskonsepsi resisten.
Pada jumlah keseluruhan setiap variasi gaya belajar siswa
yang mengalami miskonsepsi resisten dalam jumlah
terbesar yaitu siswa yang memiliki gaya belajar sensing
sedang, visual-verbal seimbang, active-reflective
seimbang, dan Sequential-global seimbang sebanyak 38
siswa. Variasi gaya belajar siswa yang mengalami
miskonsepsi resisten dalam jumlah terbesar kedua yaitu
siswa yang memiliki gaya belajar sensing-intuitive
seimbang, visual-verbal seimbang, active-reflective
seimbang, dan Sequential-global seimbang sebanyak 35
siswa.

Pada masing-masing paket pembelajaran ditemukan
bahwa jumlah siswa yang mengalami miskonsepsi
resisten adalah siswa dengan skala gaya belajar seimbang
pada 2 atau 3 dimensi. Hal tersebut juga terjadi pada
kolom jumlah keseluruhan dimana dalam jumlah besar
(warna kuning) variasi gaya belajar siswa yang
mengalami miskonsepsi resisten adalah siswa dengan
skala gaya belajar seimbang pada 2 atau 3 dimensi.

Felder (2014) menyatakan siswa dengan skala gaya
belajar seimbang (yaitu siswa yang mempunyai preferensi
rendah pada kedua gaya belajar. Felder (2014)
menjelaskan siswa dengan skala gaya belajar seimbang
adalah siswa yang memerlukan kedua gaya belajar
tersebut untuk belajar suatu konsep. Hal ini menunjukkan
siswa dengan kategori gaya belajar seimbang pada
masing-masing dimensi tersebut memerlukan
pembelajaran yang lebih dibandingkan skala gaya belajar
yang lain (sedang atau kuat).

Siswa yang memiliki gaya belajar sensing-intuitive
seimbang cenderung untuk memerlukan kedua gaya
belajar sensing dan intuitive untuk mempersepsikan suatu
informasi sehingga dapat memahami suatu konsep. Guru
seharusnya saat pembelajaran memberikan fakta-fakta
konkrit dalam pembelajaran dan beberapa konsep-konsep
abstrak pada materi yang diajarkan sehingga dapat
memberikan pemahaman yang utuh.

Siswa yang memiliki gaya belajar visual-verbal
seimbang cenderung untuk memerlukan kedua gaya
belajar visual dan verbal untuk memperoleh informasi

agar dapat dipelajari sehingga dapat memahami suatu
konsep. Hal ini menuntut guru untuk memberikan
pemahaman kepada siswa melalui tampilan gambar visual
yang disertai bacaan ataupun penjelasan verbal pada
materi yang diajarkan. Jika siswa tidak memperoleh salah
satu dari pembelajaran tersebut maka akan menjadi suatu
kerugian pada siswa dengan gaya belajar visual-verbal
seimbang yang dapat mengakibatkan siswa berpotensi
untuk miskonsepsi resisten.

Siswa yang memiliki gaya belajar active-reflektive
seimbang cenderung untuk memerlukan kedua gaya
belajar active dan reflective untuk mengolah informasi
sehingga dapat memahami suatu konsep. Pada keadaan
demikian guru seharusnya memberikan kegiatan
pembelajaran yang dapat memicu keaktifan siswa seperti
praktikum yang disertai dengan memberikan waktu
kepada para siswa untuk merefleksikan hasil
pembelajaran, bisa dalam bentuk membuat ringkasan
singkat dari materi/konsep yang dipelajari. Siswa dengan
tipe gaya belajar seimbang (active-reflective) memerlukan
waktu yang lebih lama dibandingkan tipe gaya belajar
lain. Waktu yang dibutuhkan lebih lama karena siswa
membutuhkan waktu untuk melakukan aktivitas dan
refleksi guna memahami suatu konsep.

Siswa yang memiliki gaya belajar seimbang
cenderung untuk memerlukan kedua gaya belajar
Sequential-global sehingga dapat memahami suatu
konsep. Siswa dengan gaya belajar Sequential memiliki
kekurangan saat mengikuti dan mengingat topik yang
diajarkan secara melompat-lompat dari topik satu ke topik
lain. Siswa dengan gaya belajar global memiliki
kelemahan jika guru membahas topik baru tanpa
menjelaskan bagaimana hubungan topik tersebut dengan
pemahaman siswa topik lain yang telah dipelajari siswa
terlebih dahulu.  Siswa dengan gaya belajar Sequential-
global seimbang memiliki potensi kekurangan keduanya
atau salah satu. Jika siswa tidak dapat meminimalisir
kekurangan itu maka potensi siswa untuk miskonsepsi
resisten semakin tinggi.

Pada proses belajar guru akan mentransfer ilmunya
kepada siswa. Pada proses ini jika gaya pengajar guru
cocok dengan gaya belajar siswa maka siswa akan
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cenderung memperhatikannya, jika sebaliknya siswa
cenderung mengabaikannya (Felder, 1993). Bilgin &
Geban (di dalam Sen & Yilmaz, 2012) berpendapat bahwa
gaya belajar siswa mempunyai pengaruh yang kuat pada
kesuksesan siswa dalam mata pelajaran kimia dan
sikapnya terhadap hal tersebut. Hal tersebut juga
dikuatkan dengan pendapat Unzuntiryaki (2007) yang
menyatakan terdapat perbedaan yang signifikan di antara
siswa yang mempunyai perbedaan gaya belajar dengan
kata lain prestasi kimia. Jadi, konsepsi seseorang terhadap
konsep-konsep kimia berbeda karena masing-masing
siswa berbeda, hal ini mengakibatkan beberapa siswa
dalam proses pembelajaran gaya belajarnya tidak
terakomodir dapat menyebabkan miskonsepsi pada
konsep yang diajarkan.

Jadi, variasi gaya belajar siswa yang mengalami
miskonsepsi resisten sangat banyak merupakan fakta
bahwa karakter masing-masing siswa itu sangat unik.
Dengan demikian, perlakuan terhadap siswa yang
mengalami miskonsepsi resisten tidak bisa diatasi serta-
merta dengan perbaikan/remediasi dengan pembelajaran
klasikal tetapi penanganan yang sifatnya individual.

Gaya belajar siswa yang mengalami miskonsepsi
resisten selain pada skala seimbang dalam 2 atau 3
dimensi pada suatu variasi juga ditemukan dalam jumlah
besar siswa pada skala sedang pada dimensi yang lain.
Jika dilihat berdasarkan skala Felder (lihat Gambar 1),
kondisi siswa yang mengalami miskonsepsi resisten
berada daerah tengah diantara dua gaya belajar. Beberapa
siswa dengan kategori kuat yang berada didaerah kanan
dan kiri pada skala felder jumlahnya lebih sedikit.

Berdasarkan analisis diatas bahwa siswa dengan
variasi gayabelajar dimana pada masing-masing dimensi
pada kategori seimbang atau sedang cenderung
miskonsepsi resisten. Miskonsepsi yang bersifat resisten
ini bisa disebabkan karena kecepatan belajarnya yang
berbeda dengan siswa yang lain. Berdasarkan penelitian
John Carol (dalam Arifin, 1995) siswa mempunyai
kecepatan yang berbeda-beda dalam memahami konsep
tertentu. Gaya belajar setiap siswa berbeda hal ini juga
memungkinkan siswa dengan gaya belajar tertentu
memiliki kecepatan belajar yang tinggi untuk memperleh
pemahaman utuh, sedangkan siswa dengan gaya belajar
lain memiliki kecepatan belajar yang rendah. Siswa
dengan kecepatan belajar rendah inilah yang tidak dapat
meminimalisir kerugian yang diakibatkan
kecenderungannya pada gaya belajar yang dimiliki.

Berdasarkan uraian-uraian di atas direkomendasikan
kepada guru mengenai proses pembelajaran alangkah
baiknya menyesuaikan potret kondisi siswa. Potret kondisi
siswa tersebut bisa berdasarkan gaya belajar siswa yaitu
kecenderungan siswa dalam mempersepsikan informasi,
mengambil informasi, memproses informasi dan

memahami informasi. Harapannya guru yang memenuhi
kebutuhan siswa berdasarkan gaya belajarnya akan
mempercepat pemahaman siswa sehingga miskonsepsi
siswa dapat dicegah.

PENUTUP
Simpulan
Terdapat 60 jenis variasi gaya belajar siswa yang
mengalami miskonsepsi resisten pada konsep kimia.
Variasi gaya belajar siswa yang mengalami miskonsepsi
resisten dalam jumlah terbesar (38 siswa) yaitu siswa
yang memiliki gaya belajar sensing sedang, visual-verbal
seimbang, active-reflective seimbang, dan Sequential-
global seimbang.

Saran
Variasi gaya belajar siswa yang mengalami miskonsepsi
resisten sangat beragam, sehingga penanganan siswa yang
mengalami miskonsepsi resisten perlu penanganan
khusus. Penanganan khusus tersebut bisa berupa
remediasi secara individual.
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EFEKTIVITAS MODEL FREE INQUIRY DAN GUIDED
INQUIRY PADA KONSEP LARUTAN ELEKTROLIT DAN
NONELEKTROLIT KELAS X SMA NEGERI 10 AMBON

Napsin Palisoa

Abstrak

Penelitian  untuk mengetahui efektivitas model  free inquiry dan model guided inquiry pada
konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian
menunjukan bahwa kemampuan keterampilan proses dan hasil belajara siswa pada kelas kontrol
(free inquiry) mencapai 90% baik, sedangkan kemampuan keterampilan proses dan hasil belajar
siswa pada kelas eksperimen (guided inquiry) mencapai 98% baik. Hasil analisis statistik dengan
menggunakan uji Mann Whitney post-test sebagai hasil belajar diperoleh nilai sig = 0.010 (sig <
0.05), sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas
yang diajarkan dengan model free inquiry dengan kelas yang diajarkan dengan model guided
inguiry

Kata  kunci: Effektivitas, Free Inkuiri, Guided Inquiry, Larutan Elektrolit dan Non-elektrolit,
Hasil Belajar

PENDAHULUAN
Pencapaian kecakapan abad 21 dilakukan

dengan memahami karakteristik, teknik pencapaian
dan strategi pembelajaran yang dilakukan.
Kemampuan menyelesaikan masalah dibangun
dengan mendalami materi dari sisi yang berbeda dan
menyeluruh.  Kemampuan menghubungkan ilmu
dengan dunia nyata dilakukan dengan mengajak
siswa/mahasiswa melihat kehidupan dalam dunia
nyata, Memaknai setiap materi ajar terhadap
penerapan dalam kehidupan penting untuk mendorong
motivasi belajar siswa/mahasiswa.

Programme for International Student
Assessment (PISA) 2012 mengukur kemampuan sains
siswa di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan skor
rata-rata 382. Skor rata-rata  tersebut  berada pada
level 2 dari 6 level yang ada yaitu siswa dapat
menjelaskan konteks yang sederhana berdasarkan
pengetahuan ilmiah. Hasil skor pada level tersebut
memiliki kualifikasi level rendah sehingga rata-rata
siswa di Indonesia mempunyai kemampuan berfikir
yang rendah.

Untuk mencapai keberhasilan pembelajaran
yang diharapkan, agar bagaimana upaya guru dengan
cara memperhatikan pola belajar siswa, menguasai
materi pelajaran, serta memilih suatu model dan
strategi pembelajaran yang tepat dalam mengajarkan
siswa bagaimana menyelesaikan masalah kimia
berupa penguasaan pengetahuan, mencakup
kecakapan dan keterampilan dalam melihat,
menganalisis, dan memecahkan masalah, membuat
rencana dan mengadakan pembagian kerja dengan
mengatur proses berpikirnya Salah satu model
pembelajaran yang tepat dalam mata pelajaran kimia

adalah model pembelajaran inkuiri terbimbing
(guided inquiry). Dalam model inkuiri terbimbing
siswa diberi kesempatan untuk memiliki pengalaman
belajar yang nyata dan aktif serta dilatih bagaimana
memecahkan masalah sekaligus membuat
suatu.keputusan. Selain itu, dengan model inkuiri
terbimbing siswa dapat menjawab pertanyaan tentang
fenomena alam atau peristiwa dengan melakukan
penyelidikan ilmiah dimana mereka bekerja sama
mengembangkan rencana, mengumpulkan dan
menjelaskan bukti, menghubungkan penjelasan
tentang pengetahuan ilmiah, dan berkomunikasi dan
membenarkan penjelasan (National Research Council
dalam Brandon et al, 2009).

Penerapan model pembelajaran inkuiri sangat
berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme yang
telah berkembang atas dasar psikologi perkembangan
dari Jean Piaget dan teori scaffolding dari Vygotsky
yaitu penyediaan dukungan untuk belajar dan
memecahkan masalah. Teori konstruktivisme
menitikberatkan bahwa siswa harus bisa membangun
pengetahuannya sendiri (Stenberg, 2006). Dengan
belajar menggunakan metode inkuiri siswa akan
terlibat dalam proses pengorganisasian struktur
pengetahuan melalui penggabungan konsep yang
sudah dimiliki sebelumnya dengan ide-ide yang baru
didapatkan.

Collete dan Chiapetta (1984) menyatakan
bahwa inkuiri berperan dalam mengembangkan: (a)
pemahaman fundamental mengenai fakta, konsep,
prinsip, hukum, dan teori; (b) keterampilan yang
mendorong pemerolehan pengetahuan dan
pemahaman mengenai fenomena alam; (c) pengayaan
disposisi untuk menemukan jawaban pertanyaan dan
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menguji kebenaran penyataan-pernyataan; (d)
pembentukan sikap positif terhadap sains; serta (e)
pemerolehan pengertian mengenai sifat-sifat sains.
Inkuiri dapat merangsang pengembangan sikap
keterbukaan dan kemampuan untuk mengambil
keputusan dengan cara yang tepat dan semangat kerja
sama yang tinggi.

Aktivitas inkuiri memberikan peluang yang
cemerlang untuk membangun pengetahuan melalui
diskoveri. Inkuiri sains tersusun dari proses diskoveri
dengan mempraktekkan menghitung, menganalisa dan
gambaran kesimpulan dari kejadian (Edelson, 2001).
Zaini (2009) berpendapat bahwa seorang siswa akan
mudah mengingat pengetahuan yang diperoleh secara
mandiri lebih lama, dibandingkan dengan informasi
yang dia peroleh dari mendengarkan orang lain.
Belajar aktif menurut Zaini, dkk (2008) dapat
mengajak peserta didik untuk turut serta dalam semua
proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga

melibatkan fisik.
Dengan rumusan masalah “Bagaimanakah

validitas, kepraktisan dan keefektifan model free
inquiry dan model guided inquary pada konsep
elektrolit dan non elektrolit siswa SMA Kelas X”.
Adapun tujuannya yaitu mendiskripsikan valid, praktis
dan efektif model free inquiry dan model guided
inquary pada konsep elektrolit dan non elektrolit siswa
SMA kelas X.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe eksperimen

dengan rancangan penelitian quiasi eksperimen
menggunakan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas
eksperimen dimana kelas kontrol di ajarkan dengan
menggunakan model free inguiry sedangkan kelas
eksperimen diajarkan dengan menggunakan model
guided inguiry. Desain psenelitian sebagai berikut :

Kelas Tes Awal Perlakuan test Tes Akhir

Kontrol T1 A T2

Eksperimen T1 B T2

Keterangan :
T1: Kedua kelas diberi tes awal
T2: Kedua kelas diberi tes akhir setelah materi selesai
diajarkan
A: Kelas kontrol menggunakan model free inguiry
B: Kelas eksperimen menggunakan model guided
Inguiry

Penelitian ini dilaksanakan pada SMA Negeri
10 Ambon, penelitian ini telah dilaksanakan pada
bulan Januari-Pebruari, 2014. Populasi penelitian yaitu
seluruh siswa Kelas X SMA Negeri 10 Ambon
berjumlah 85 orang siswa. Sampel dalam penelitian
ini diambil secara random sampling dan diperoleht 2
kelas yaitu (kelas Xa dan Xb) yang mana pada masing–
masing kelas terdiri dari 16 siswa, jadi jumlah sampel
sebanyak 32 siswa. Data penelitian diperoleh selama
proses pembelajaran, untuk melihat keterlaksanaan
pembelajaran dan aktifitas siswa selama proses
pembelajaran. Selanjutnya diberikan posttest
selanjutnya analisis menggunakan analisis deskriptif
dan analisis inferensial untuk menjawab hipotesis.
1. Uji beda terhadap data post-test dilakukan dengan

menggunakan program SPSS-16 yaitu uji varians,
uji normalitas dan uji parametrik (uji t tidak
berpasangan).
a) Uji Varians

Uji varians (Levene’s Test) digunakan untuk
mengetahui apakah dua atau lebih kelompok
data mempunyai varians yang sama atau
tidak (Dahlan, 2009).
Kriteria pengujian :
Jika Sig > α (0.05), maka H0 diterima.
Jika Sig < α (0.05), maka H0 ditolak.

Hipotesis :
H0 = Kelompok data post-test antara

kelas kontrol dan kelas
eksperimen  memiliki varian
yang sama.

H1 = Kelompok data post-test antara
kelas kontrol dan kelas
eksperimen memiliki varian yang
berbeda.

b) Uji Normalitas
Analisis normalitas suatu data ini akan
menguji data variable bebas (X) dan data
variable terikat (Y) pada persamaan regresi
yang dihasilkan, berdistribusi normal atau
berdistribusi tidak normal. Persamaan
regresi dikatakan baik jika mempunyai data
variabel bebas dan data variabel terikat
berdistribusi mendekati normal atau normal
sama sekali. Ada tiga cara untuk menguji
asumsi klasik yaitu 1) cara Kolmogorov-
Smirnov, 2) cara statistic, 3) cara grafik
histogram dan normal probability plost.
Kriteria pengujian,
Jika Sig > α (0.05), distribusi data normal.
Jika Sig < α (0.05), distribusi data tidak
normal (Sunyoto, dan Setiawan, 2013).

c) Uji parametrik (uji t tidak berpasangan)
Uji t tidak berpasangan digunakan untuk
mengetahui apakah kelompok data yang
diuji memiliki perbedaan atau tidak. Syarat
dalam melakukan uji t tidak berpasangan
adalah skala pengukuran variabel harus
variabel numerik, distribusi data harus
normal dan varians data boleh sama boleh
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juga berbeda. Jika data yang akan diuji
tidak normal maka dilakukan uji non
parametrik yang merupakan alternatif dari
uji parametriknya yaitu uji Mann Whitney.
Kriteria pengujian :
Jika Sig > α (0.05), maka tidak terdapat
perbedaan antara kedua kelompok data post-
test (H0 diterima).
Jika Sig < α (0.05), maka terdapat
perbedaan antara kedua kelompok data post-
test (H0 ditolak) (Trihendradi, dalam
Lokollo L, 2013).

HASIL PENELITIAN
Hasil tes awal menunjukan bahwa seluruh

siswa berada pada kualifikasi gagal (nilainya < 44)
baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen, ini
menunjukkan bahwa penguasaan siswa terhadap
materi larutan elektrolit dan nonelektrolit masih
kurang maka siswa perlu diajarkan materi larutan
elektrolit dan non elektrilit secarah menyeluruh. Hasil
pre test siswa rendah dianggap wajar karena materi
tersebut belum diajarkan sebelumnya.

1. Deskriptif Tingkat Kemampuan Siswa Selama
Proses Pembelajaran

Data kualifikasi tingkat kemampuan
psikomotor siswa pada kelas kontrol dan kelas
eksperimen  ditunjukan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Kualifikasi Tingkat Kemampuan Psikomotor Siswa Kelas Kontrol
dan Kelas   Eksperimen

Niln Nilai
Kontrol (Free Inquiry) Eksperimen (Guided Inquiry

KualifikasiFrekuensi Frekuensi
Relatif (%) Frekuensi Frekuensi

Relatif (%)
85 – 100
75 – 84
65 – 74

<65

3
9
4
-

18,75
56,25

25,00
-

7
8
1
-

43,75
50,00

6,25
-

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang/gagal

Jumlah 16 100 16 100

Aspek psikomotor pada kelas eksperimen,
berbeda dengan kelas kontrol yaitu pada kelas
eksperimen, aspek psikomotor yang dinilai pada
pertemuan pertama, adalah kemampuan siswa
merumuskan masalah, kemampuan siswa merumuskan
hipotesis, kemudian kemampuan siswa merangkai alat
uju elektrolit, kemampuan siswa melakukan
percobaan dan kemampuan siswa menyimpulkan
materi. Hal-lah yang dilakukan oleh siswa untuk
memperoleh hasil yang baik dalam metode inquiri
diatas sejalan dengan pengertian metode inquiri yaitu
merupakan metode pembelajaran yang berupaya
menanamkan dasar-dasar berpfikir ilmiah pada diri
siswa, sehingga dalam proses pembelajaran siswa
lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan

kreativitas dalam memecahkan masalah (Sagala,
2004).

2. Deskripsi Data Tingkat Kemampuan
keterampilan proses siswa selama
pembelajaran

Data tingkat kemampuan keterampilan proses
selama pembelajaran menggunakan lembaran kerja
siswa (LKS) dilakukan pada kelas kontrol dan kelas
eksperimen. Penilaian untuk kelas kontrol dan kelas
eksperimen berlangsung pada saat siswa melakukan
percobaan Tujuannya adalah untuk mengetahui
pemahaman siswa terhadap materi larutan elektrolit
dan nonelektrolit yang telah diajarkan.  Tingkat
penguasaan keterampilan proses ditunjukkan pada
table 4.2.

Tabel 4.2. Tingkat Penguasaan Keterampilan Proses Selama Pembelajaran

Niln Nilai
Kontrol (Free Inquiry) Eksperimen (Guided Inquiry)

KualifikasiFrekuensi Frekuensi
Relatif (%) Frekuensi Frekuensi Relatif

(%)
85 – 100
75 – 84
65 – 74

<65

-
5
8
3

-
31,25
50,00
18,75

2
11
3
-

12,50
68,75
18,75

-

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang/gagal

Jumlah 16 100 16 100
3. Deskriptif Tingkat Penguasaan Hasil Tes

Akhir (post-test)
Tes akhir adalah tes yang diberikan kepada

siswa setelah proses pembelajaran, tes ini dilakukan
setelah diterapkan LKS eksperimen pada kelas kontrol

dan kelas eksperimen  dengan metode free inguiry dan
metode guided inquiry. Data kualifikasi tingkat
penguasaan siswa hasil tes akhir (post-test) ditunjukan
pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3. Data Hasil Tes Akhir (Post-Test) Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen

Niln Nilai
Kontrol (Free Inquiry) Eksperimen (Guided Inquiry)

KualifikasiFrekuensi Frekuensi
Relatif (%) Frekuensi Frekuensi Relatif

(%)
85 – 100
75 – 84
65 – 74

<65

-
11
4
1

-
68,75
25,00
6,25

2
13
1
-

12,5
81,25
6,25

-

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang/gagal

Jumlah 16 100 16 100

Hasil tes akhir (Tabel 4.3) menunjukan
ketuntasan belajar pada kelas kontrol adalah 11 siswa
dengan tingkat penguasaan kualifikasi baik dan 4
siswa dengan tingkat penguasaan kualifikasi cukup
dan 1siswa dengan kualifikasi kurang atau gagal
sedangkan kelas eksperimen  terdapat 2 siswa dengan
tingkat penguasaan kualifikasi sangat baik, 13 siswa
dengan tingkat penguasaan kualifikasi baik, 1 siswa
dengan kualifikasi cukup, dn tidak ada siswa pada
tingkat kulifikasi kurang atau gagal. Hal tersebut
terjadi karena siswa pada kelas eksperimen siswa
dibimbing oleh guru ketika mengalami kesulitan

dalam proses pembelajaran sehingg lebih memahami
tingkat kesalahan yang dilakukan siswa, sehingga
pemantapan konsep larutan elektrolit dan non-
elektrolit lebih  terarah dengan baik, ini menyebabkan
hasil tes akhir lebih baik. Untuk kelas kontrol, karena
model pembelajaran free inquiry dimana siswa tidak
dibimbing oleh guru, siswa diberi kebebasan
melalukan penyelidikan dengan  mengikuti  langkah-
langkah inkuiri. Hal ini jika siswa mengalami
kesulitan dan terdapat kesalahan yang dilakukan maka
kesalahan konsep juga nanti diperoleh siswa pada
kelas kontrol, yang menyebabkan hasil siswa rendah.

4. Uji Varians Data Post-Test. Uji varians bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari
populasi memiliki perbedaan satu dengan yang lain atau tidak.

Tabel 4.4 Uji Varians Data Tes Akhir (Post-test)
Levene's Test for Equality of Variances

F Sig.
nilai siswa Equal variances assumed 4.983 .033

Equal variances not assumed

Berdasarkan hasil uji varians post-test diperoleh nilai sig = 0.033 (sig < 0.05) dengan demikian H0
ditolak dan H1 diterima yaitu varians data kedua kelompok tidak sama atau data post-test tidak homogen.

5. Uji Normalitas Data Post-test
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berdistribusi normal atau tidak.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel normalitas Shapiro-Wilk (tabel 4.5).

Tabel 4.5. Normalitas Shapiro-Wilk Tests of Normality

kelas
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.
nilai siswa Kontrol .168 16 .200* .933 16 .277

Eksperimen .231 16 .022 .847 16 .012

Berdasarkan hasil Tests of Normality
Shapiro-Wilk, diperoleh hasil untuk kelas kontrol
adalah sig = 0.277 (sig > 0.05) sedangkan hasil untuk
kelas eksperimen  adalah sig = 0.012 (sig ˂ 0.05).
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi
data untuk kelas kontrol normal sedangkan distribusi
data untuk kelas eksperimen  tidak normal.
6. Uji Mann-Whitney Terhadap Hasil Belajar Tes

Akhir (Post-test) Siswa
Berdasarkan hasil  uji normalitas diperoleh

distribusi data untuk kelas kontrol normal sedangkan

untuk kelas eksperimen tidak normal sehingga tidak
dapat digunakan uji-t tidak berpasangan (uji
parametrik), dengan demikian digunakan uji Mann-
Whitney (uji nonparametrik). Uji Mann-Whitney
merupakan uji alternatif dari uji-t tidak berpasangan.
Tujuan uji Mann-Whitney adalah untuk mengetahui
perbedaan hasil belajar yang dilihat dari hasil tes akhir
(post-test) siswa antara kelas kontrol dan kelas
eksperimen  setelah diberi perlakuan yang berbeda.
Data uji Mann-Whitney terhadap hasil tes akhir siswa
antara kelas kontrol dan kelas eksperimen  disajikan
pada tabel 4.6.
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Tabel 4.6. Uji Mann-Whitney Data Tes Akhir (post
test) Kelas kontrol dan Kelas Eksperimen

Test Statisticsa

nilai siswa
Mann-Whitney U 61.000

Wilcoxon W 197.000

Z -2.593

Asymp. Sig. (2-
tailed) .010

Pada data uji Mann-Whitney, diperoleh angka
sig = 0,010 (sig < 0.05). Karena nilai sig < 0.05, dapat
disimpulkan bahwa “terdapat perbedaan hasil belajar
siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen  pada
konsep larutan elektrolit dan nonelektrolit”. Dalam
pengujian data dengan menggunakan program SPSS
dapat dilakukan uji parametrik dan uji nonparametrik.
Salah satu jenis uji parametrik adalah uji-t tidak
berpasangan. Uji-t tidak berpasangan dilakukan pada
data yang diperoleh dari dua kelompok yang tidak
berpasangan atau yang diberi perlakuan berbeda.

Untuk uji parametrik, terdapat tiga syarat
yang perlu diperhatikan yaitu skala pengukuran
variabel, distribusi data dan varians data. 1) masalah
skala pengukuran variabel : skala pengukuran variabel
harus variabel numerik; 2) distribusi data : distribusi
data harus normal; 3) varians data : (a) kesamaan
varians tidak menjadi syarat untuk uji kelompok yang
berpasangan, (b) kesamaan varians adalah syarat tidak
mutlak untuk kelompok tidak berpasangan artinya
varians data boleh sama boleh juga berbeda, (c)
kesamaan varians adalah syarat mutlak untuk > 2
kelompok tidak berpasangan artinya varians data
harus / wajib sama. Jika data yang diperoleh tidak
memenuhi syarat uji parametrik maka dapat
menggunakan uji nonparametrik yang merupakan
alternatif dari uji parametrik. Alternatif untuk uji-t
tidak berpasangan adalah uji Mann Whitney (Dahlan,
2009).

Berdasarkan hasil uji varians diperoleh data
post-test memiliki varians yang berbeda atau tidak
homogen, jika ditinjau dari syarat untuk uji paramertik
khususnya uji-t tidak berpasangan maka dapat
dilakukan uji-t tidak berpasangan karena berdasarkan
syaratnya varians data boleh sama, boleh juga
berbeda. Sedangkan berdasarkan hasil uji normalitas
diperoleh untuk kelas kontrol  distribusi data post-test
normal sedangkan untuk kelas eksperimen  data
terdistribusi tidak normal. Jika ditinjau dari syarat
distribusi data uji paramertik (uji-t tidak berpasangan)
yaitu data harus normal maka terhadap data post-test
ini tidak dapat dilakukan uji-t tidak berpasangan
karena salah satu datanya tidak normal. Dengan

demikian dilakukan uji nonparametrik yang
merupakan uji alternatif dari uji parametrik, dimana
uji alternatif dari uji-t tidak berpasangan adalah uji
Mann Whitney.

Hasil uji Mann Whitney (tabel 4.6) diperoleh
nilai sig = 0.010 (sig < 0.05). Berdasarkan hipotesis
statistik H0 ditolak berarti H1 diterima dengan
demikian, adanya perbedaan hasil belajar yang
signifikan antara model free inquiry dan model guided
inquiry. Pembelajaran yang dilakukan dengan
penerapan model guided inkuiri lebih efektif
dibanding model free inquiry. Karena pembelajaran
dengan menggunakan model guided inkuiri  menuntut
siswa untuk dapat berpikir lebih kritis dan analisis,
serta siswa juga dituntut untuk dapat merumuskan
hipotesis, merumuskan masalah, menguji hipotesis
melalui eksperimen hingga merumuskan kesimpulan
berdasarkan data yang diperoleh.

Selanjutnya terhadap hasil tes akhir (post-
test) dilakukan uji varians dan uji normalitas. Dari
hasil uji varians (tabel 4.) diperoleh angka sig = 0.033
(sig < 0.05). Berdasarkan kriteria pengujian jika sig <
0.05 maka H0 ditolak dan H1 diterima artinya data
post-test antara kelas kontrol dan kelas eksperimen
memiliki varian yang berbeda (tidak homogen). Hasil
uji normalitas kelas kontrol, diperoleh nilai sig =
0.277 (sig  > 0.05), sedangkan kelas eksperimen, nilai
sig = 0.012 (sig < 0.05), dengan demikian disimpulkan
bahwa distribusi data kelas kontrol normal dan
distribusi data kelas eksperimen  tidak normal
(Dahlan, 2009).

Berdasarkan hasil uji normalitas diperoleh
data kelas kontrol  terdistribusi normal sedangkan data
kelas eksperimen  terdistribusi tidak normal maka
tidak dapat dilakukan uji parametrik (uji-t tidak
berpasangan) karena salah satu syarat uji-t tidak
berpasangan adalah data harus normal dengan
demikian digunakan uji nonparametrik sebagai
alternatif dari uji parametrik yaitu uji Mann Whitney.

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh,
maka dapat disimpulkan bahwa Model free inquiry
dan model guided inquiry selain telah valid, dapat
digunakan pada materi elektrolit dan non elektrolit,
selain itu efektif dalam pembelajaran dan dapat
membantu siswa mencapai nilai Kriteri Ketuntasan
Minimal (KKM), dengan hasil belajar yang dipreoleh
pada kelas kontrol yaitu 11 siswa (68,75%) mencapai
kualifikasi baik, 4 siswa (25%) mencapai kualifikasi
cukup dan 1 siswa (6,25%) mencapai kualifikasi
kurang/gagal, untuk kelas eksperimen 2 siswa (12,5%)
mencapai kualifikasi sangat baik, 13 siswa (81,25%)
kualifikasi baik dan 1 siswa (6,25%) mencapai
kualifikasi cukup. Hasil analisis statistik yang
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16
menunjukkan bahwa diperoleh nilai sig = 0,010 (sig <
0,05) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat
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perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas
kontrol dengan kelas eksperimen.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan berpikir analitik siswa SMP kelas VII F
SMPN 1 Gedangan Sidoarjo dalam menyelesaikan masalah IPA berbasis Kurikulum 2013. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif fenomenologi,
yaitu mengungkapkan fakta tentang keterampilan berpikir analitik siswa SMP. Berdasarkan data dan
pembahasan dari hasil penyelesaian soal oleh siswa kelas VII SMPN 1 Gedangan Sidoarjo diperoleh
bahwa untuk soal pilihan ganda, keterampilan berpikir analitik siswa dikategorikan rendah saat
menjawab soal nomor 1, 2, 3, 16; dikategorikan sedang saat menjawab soal nomor 4, 5, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 20; dan dikategorikan tinggi saat menjawab soal nomor 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17; untuk soal
essay, hampir semua siswa mempunyai keterampilan berpikir analitik yang rendah, hal ini
disebabkan karena siswa kurang mencermati pertanyaan soal bahwasannya soal-soal yang disajikan
harus mempunyai dasar/ alasan untuk menjawab, sedangkan rata-rata siswa menjawab soal secara
singkat tanpa ada alasan yang logis karena kemampuan siswa dalam tahap: menghafal, memahami,
dan menerapkan, belum menuju pada kemampuan menganalisis.

Kata kunci: Kurikulum 2013, keterampilan berpikir analitik, kategori, siswa SMP

Abtract

This study aimed to describe the analytic thinking skills of junior high school students of class VII F
SMPN 1 Gedangan Sidoarjo in solving science problems based on 2013-Curricula. The method used
in this study using a phenomenological approach to qualitative research, which reveals the facts
about analytic thinking skills of junior high school students. Based on the data and discussion of the
results of problem solving by students of class VII SMPN1 Gedangan Sidoarjo obtained that for the
multiple choice questions, analytic thinking skills of students categorized as low when answering
question number 1, 2, 3, 16; categorized as being when answering Question 4, 5, 11, 12, 13, 14, 18,
19, 20; and categorized as high when answering question number 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17; for the essay,
almost all students have a low analytical thinking skills, this is because students do not look at the
question of presented should have basic/ reason to answer, while the average student to answer
questions briefly without any reason logical because abilities of students in the stage: knowledge,
understand, and apply, not to the ability to analyze.

Keywords: 2013-curricula, analytical thinking skills, category, junior high school students.
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PENDAHULUAN
Menurut Kemendikbud, Kurikulum 2013 mengacu

pada ciri abad 21, yaitu (1) informasi, yang dapat
diartikan tersedia di mana saja dan kapan saja diarahkan
untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari
berbagai sumber bukan diberi tahu; (2) komputasi, yang
dapat diartikan lebih cepat memakai mesin untuk mampu
merumuskan masalah atau menanya bukan hanya
menyelesaikan masalah atau menjawab; (3) otomasi,
yang dapat diartikan menjangkau segala pekerjaan rutin
untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan
keputusan bukan berpikir mekanistis (rutin); (4)
komunikasi, yang dapat diartikan dari mana saja ke mana
saja untuk menekan pentingnya kerjasama dan kolaborasi
dalam menyelesaikan masalah.

Salah satu keterampilan yang dilatihkan dalam
Kurikulum 2013 adalah keterampilan berpikir analitis.
Keterampilan berpikir analitik merupakan suatu
keterampilan siswa untuk menguraikan atau memisahkan
suatu hal ke dalam bagian-bagiannya dan dapat mencari
keterkaitan antara bagian-bagian tersebut. Menganalisis
adalah kemampuan memisahkan materi (informasi) ke
dalam bagian-bagiannya yang perlu, mencari hubungan
antar bagian-bagiannya, mampu melihat (mengenal)
komponen-komponennya, selanjutnya menghubungkan
komponen-komponen dan mengorganisasikan,
membedakan fakta dari hayalan. Berpikir analitis ini
diperlukan siswa terutama dalam menyelesaikan masalah.

Mata pelajaran yang diajarkan di Kurikulum 2013
adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yaitu disiplin ilmu
yang mempelajari gejala-gejala alam, interaksinya serta
faktor-faktor yang mempengaruhi. Hakekat IPA terdiri
dari sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah.
Ketiga komponen itu dilatihkan dan terkristalisasi ke
dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar yang
meliputi kompetensi spiritual, kompetensi sosial,
kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
di dalam Kurikulum 2013 dibentuk dengan menggunakan
pendekatan ilmiah (scientiffic approach) dalam aktivitas
kegiatan pembelajaran.

Pembelajaran IPA secara terintegrasi diajarkan di
SMP/ MTs. Pembelajaran IPA tersebut bertujuan untuk:
(1) mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan
Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi, kehidupan dalam
ekosistem, dan peranan manusia dalam lingkungan serta
mewujudkannya dalam pengamalan ajaran agama yang
dianutnya; (2) menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-
hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif
dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan
pengamatan, percobaan, dan berdiskusi; (3) menghargai
kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari

sebagai wujud implementasi melaksanakan percobaan
dan melaporkan hasil percobaan; (4) menunjukkan
perilaku bijaksana dan bertanggungjawab dalam aktivitas
sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam
memilih penggunaan alat dan bahan untuk menjaga
kesehatan diri dan lingkungan, memilih makanan dan
minuman yang menyehatkan dan tidak merusak tubuh;
serta menggunakan energi secara hemat dan aman serta
tidak merusak lingkungan sekitarnya; (5) menunjukkan
penghargaan kepada orang lain dalam aktivitas sehari-
hari sebagai wujud implementasi perilaku menjaga
kebersihan dan kelestarian lingkungan, memberi apresiasi
pada orang yang menjual makanan sehat tanpa campuran
zat aditif yang berbahaya, serta memberikan dukungan
kepada orang yang menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di salah
satu SMP Negeri di Sidoarjo, masih jarang guru yang
melatihkan berpikir analitik bahkan soal-soal yang tersaji
dalam evaluasi pembelajaran sangat jarang yang
menuntut siswa untuk menyelesaikan masalah
menggunakan keterampilan berpikir analitik. Dengan
memperhatikan pentingnya keterampilan berpikir
analitik, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan
keterampilan berpikir analitik siswa SMP dalam
menyelesaikan masalah IPA.

1. Rangkuman Kajian Teoritik
a. Keterampilan Berpikir Analitik

Menurut Harker (2013: 88), keterampilan
analitis adalah konsep yang sulit untuk
digambarkan dan bahkan lebih sulit untuk
diajarkan. Pendidik yang ingin membantu siswa
membangun keterampilan analitis sebaiknya
memperhatikan penelitian dari pendidikan dan
pembimbingan psikologi kognitif.

Menurut Montaku (2011), berpikir analitis
berarti berpikir dari peristiwa yang berurutan
menjadi bagian-bagian masalah yang diberikan
dengan alasan, prinsip, fungsi, kemampuan untuk
menghubungkan antar isu, kemampuan untuk
menjawab masalah masing-masing dan menyusun
kembali masalah sebelumnya.

Menurut Montaku et al (2012: 18), berpikir
analitis berarti pemikiran yang berurutan menjadi
bagian-bagian yang berhubungan berdasarkan
alasan, prinsip, fungsi atau kondisi kontekstual
termasuk kemampuan untuk mengorganisir
konsep-konsep dalam kaitannya dengan topik
yang berbeda, untuk menempatkan topik dalam
urutan pentingnya.

Menurut Bloom (dalam Montaku, 2012),
analisis dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian
kecil: (1) analisis elemen dimaksudkan untuk
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mengklasifikasikan apa yang penting atau
diperlukan atau paling berperan dan mana yang
merupakan penyebab atau hasil, (2) analisis
hubungan berarti pencarian untuk sub hubungan
cerita atau bukti dan bagaimana saling
berhubungan, konsisten atau bertentangan, (3)
analisis prinsip-prinsip organisasi berarti mencari
struktur sistem atau soal cerita dan tindakan yang
berbeda untuk melihat bagaimana sistem
berhubungan.

Menurut Anderson (2001:79-82), analisa
melibatkan pemisahan materi ke dalam bagian-
bagian pokoknya dan menentukan bagaimana
bagian-bagian tersebut berhubungan satu sama
lain secara keseluruhan. Kategori proses ini
memasukkan proses kognitif yaitu membedakan,
pengorganisasian, dan pengatribusian.
Membedakan terjadi ketika siswa mendiskriminasi
informasi yang relevan dan tidak relevan, atau
informasi penting dan tidak penting, dan
selanjutnya mengikuti informasi relevan dan
penting. Alternatif umum dari membedakan yaitu
mendiskriminasi, memilih, membedakan, dan
memfokuskan. Pengorganisasian melibatkan
mengidentifikasi elemen-elemen dari komunikasi
atau situasi dan mengenal bagaimana mereka
layak bersama-sama dalam struktur logis. Dalam
pengorganisasian, siswa membangun secara
sistematis dan terkoneksi secara logis di antara
potongan-potongan informasi yang disajikan.
Bentuk-bentuk alternatif dari mengorganisasi
adalah menyusun, menggabungkan, menemukan
secara logis, menguraikan, dan menjabarkan.
Pengorganisasian dalam IPA dapat dipelajari
dengan menganalisis laporan penelitian ke dalam
4 bagian: hipotesis, metode, data, dan kesimpulan.
Pengatribusian terjadi ketika siswa dapat
menegaskan sudut pandang, predikasi, nilai, atau
bermaksud menggarisbawahi komunikasi.
Alternatif bentuk menghubungkan adalah
membangun kembali.

Menurut Lieberman, berpikir analitis
dibudidayakan dengan strategi yang
membutuhkan formalisasi dan optimasi
penyelesaian masalah.

Menurut Robbins (2011: 41), berpikir analitis
merupakan sebuah perilaku yang berurutan, tetapi
melibatkan unsur penyelidikan lanjut dengan
situasi parameter dan hasil yang kurang terdefinisi
dengan baik. Berpikir analitis diperlukan saat
situasi ambigu yang dibutuhkan siswa untuk
mengidentifikasi atau menciptakan masalah untuk
diselesaikan.

Menurut Hersh, berpikir kritis, penalaran
analitis, dan keterampilan penyelesaian masalah
diperlukan dalam rangka untuk melakukan tugas
dengan baik. Mengukur prestasi pada tugas-tugas
terbuka yang menuntut siswa untuk menggunakan
ketiga keterampilan dalam mengombinasi. Dalam
mendefinisikan berpikir kritis, penalaran analitis,
dan keterampilan penyelesaian masalah sebagai
pendemonstrasian kemampuan siswa untuk
mengevaluasi dan menganalisis sumber informasi,
dan kemudian menarik kesimpulan dan
menyajikan argumen berdasarkan analisis
tersebut. Lebih spesifik, mempertimbangkan butir-
butir untuk aspek penting dari berpikir kritis,
penalaran analitis, dan penyelesaian masalah, dan
memberikan skor untuk butir-butir tugas yang
diberikan.

Berdasarkan definisi beberapa ahli, berpikir
analitik adalah berpikir tahap demi tahap untuk
menyelesaikan masalah dalam rangka
menjelaskan hubungan dan pengaruh antar
variabel disertai dengan mempertimbangkan
bukti-bukti yang ada, dengan tantangan situasi
yang ambigu dan masalah yang tak terstruktur
lengkap atau informasi yang disampaikan kurang.

b. Pembelajaran IPA berbasis Kurikulum 2013
Berdasarkan lampiran Permendikbud No. 68

Tahun 2013, tujuan pendidikan IPA menekankan
pada pemahaman tentang lingkungan dan alam
sekitar beserta kekayaan yang dimilikinya yang
perlu dilestarikan dan dijaga dalam perspektif
biologi, fisika, dan kimia. Integrasi berbagai
konsep dalam mata pelajaran IPA menggunakan
pendekatan trans-disciplinarity di mana batas-
batas disiplin ilmu tidak lagi tampak secara tegas
dan jelas, karena konsep-konsep disiplin ilmu
berbaur dan/atau terkait dengan permasalahan
permasalahan yang dijumpai di sekitarnya.
Pembelajaran IPA diintegrasikan melalui konten
biologi, fisika, dan kimia. Pengintegrasian dapat
dilakukan dengan cara connected, yakni
pembelajaran dilakukan pada konten bidang
tertentu (misalnya fisika), kemudian konten
bidang lain yang relevan ikut dibahas. Misalnya
saat mempelajari suhu (konten fisika),
pembahasannya dikaitkan dengan upaya makhluk
hidup berdarah panas mempertahankan suhu tubuh
(konten biologi), serta senyawa yang digunakan di
dalam sistem AC (konten kimia). Pembelajaran
IPA hendaknya:
1) Dapat menumbuhkan kepercayaan diri siswa

bahwa mereka ”mampu” dalam IPA dan
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bahwa IPA bukanlah pelajaran yang harus
ditakuti;

2) Membelajarkan IPA tidak hanya
membelajarkan konsep-konsepnya saja, namun
juga disertai dengan pengembangan sikap dan
keterampilan ilmiah (domain pengetahuan dan
proses kognitif);

3) Pembelajaran IPA memberikan pengalaman
belajar yang mengembangkan kemampuan
bernalar, merencanakan dan melakukan
penyelidikan ilmiah, menggunakan
pengetahuan yang sudah dipelajari untuk
memahami gejala alam yang terjadi di
sekitarnya.

4) Merevitalisasi keterampilan proses IPA bagi
siswa, guru, dan calon guru sebagai misi utama
proses belajar mengajar IPA di sekolah untuk
mengembangkan kemampuan observasi,
merencanakan penyelidikan, menafsirkan
(interpretasi) data dan informasi (narasi,
gambar, bagan, tabel) serta menarik
kesimpulan.
Berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun

2013, mata pelajaran IPA SMP bertujuan untuk:
1) Mengagumi keteraturan dan kompleksitas

ciptaan Tuhan tentang aspek fisik dan kimiawi,
kehidupan dalam ekosistem, dan peranan
manusia dalam lingkungan serta
mewujudkannya dalam pengamalan ajaran
agama yang dianutnya.

2) Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa
ingin tahu; objektif; jujur; teliti; cermat; tekun;
hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;
kreatif; inovatif dan peduli lingkungan) dalam
aktivitas sehari-hari sebagai wujud
implementasi sikap dalam melakukan
pengamatan, percobaan, dan berdiskusi.

3) Menghargai kerja individu dan kelompok
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud
implementasi melaksanakan percobaan dan
melaporkan hasil percobaan.

4) Menunjukkan perilaku bijaksana dan
bertanggungjawab dalam aktivitas sehari-hari
sebagai wujud implementasi sikap dalam
memilih penggunaan alat dan bahan untuk
menjaga kesehatan diri dan
lingkungan; memilih makanan dan minuman
yang menyehatkan dan tidak merusak tubuh;
serta menggunakan energi secara hemat dan
aman serta tidak merusak lingkungan
sekitarnya.

5) Menunjukkan penghargaan kepada orang lain
dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud

implementasi perilaku menjaga kebersihan dan
kelestarian lingkungan; memberi apresiasi
pada orang yang menjual makanan sehat tanpa
campuran zat aditif yang berbahaya; serta
memberikan dukungan kepada orang yang
menjaga kelestarian lingkungan.
Berdasarkan Permendikbud No. 68 Tahun

2013, ruang lingkup mata pelajaran IPA di SMP
menekankan pada pengamatan fenomena alam dan
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, isu-isu
fenomena alam terkait dengan kompetensi
produktif dengan perluasan pada konsep abstrak
yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
1) Makhluk Hidup dan Proses Kehidupan

Meliputi objek IPA, klasifikasi makhluk hidup,
organisasi kehidupan, energi dalam kehidupan,
interaksi makhluk hiup dengan lingkungannya,
pencemaran lingkungan, pemanasan global,
sistem gerak pada manusia, struktur tumbuhan,
sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem
reproduksi, hereditas, dan perkembangan
penduduk.

2) Benda/zat/Bahan dan Sifatnya
Meliputi karakteristik zat, sifat bahan, bahan
kimia, atom, ion,dan molekul.

3) Energi dan Perubahannya
Meliputi energi dalam kehidupan, suhu,
pemuaian, dan kalor, gerak lurus, gaya dan
Hukum Newton, pesawat sederhana, tekanan
zat cair, getaran, gelombang dan bunyi, cahaya
dan alat optik, listrik statis dan dinamis,
kemagnetan dan induksi elektromagnetik.

4) Bumi dan Alam Semesta
Meliputi struktur bumi, tata surya, gerak edar
bumi dan bulan.

c. Menyelesaikan Masalah
Menurut Polya (dalam Edelstein, 2000: 1),

mengidentifikasi empat langkah proses yang
membentuk dasar dari setiap upaya serius pada
penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini: (1)
memahami masalah, (2) menyusun rencana, (3)
melaksanakan rencana tersebut, (4) melihat ke
belakang.

Menurut Asrori dan Ali (2010), terdapat tiga
strategi dalam menyelesaikan masalah sebagai
berikut: (1) algoritma adalah prosedur langkah
demi langkah yang bersifat sistematik dan
konsisten serta menghasilkan penyelesaian yang
sama setiap kali digunakan; (2) heuristik adalah
jalan pintas yang memiliki kemungkinan tinggi
untuk membawa pada penyelesaian yang tepat;
dan (3) merumuskan sub-tujuan adalah strategi
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memperincikan sesuatu masalah yang kompleks
ke dalam beberapa sub-tujuan atau sub-masalah
sehingga memudahkan dalam penyelesaiannya.

Dalam penelitian, guru memberikan
permasalahan yang otentik pada konsep IPA yang
berkaitan dengan perubahan benda-benda di
sekitar kita, selanjutnya siswa menyelesaikan
masalah dengan mengidentifikasi masalah dan
memahami strategi-strategi penyelesaian masalah
menggunakan keterampilan berpikir analitik.

Pada tingkat yang fundamental pembelajaran
berdasarkan masalah ditandai oleh siswa yang
bekerja berpasangan atau kelompok-kelompok
kecil untuk menyelidiki masalah kehidupan nyata
yang tidak terdefinisikan secara ketat. Dapat
diartikan bahwa, masalah otentik yang diberikan
guru akan diselesaikan siswa (Nur, 2011).

Berdasarkan paparan di atas, problem solving
sangat diperlukan siswa dalam menyelesaikan
masalah dengan memperhatikan langkah demi
langkah atau ciri-ciri masalah yang sedang
dihadapi. Harapan peneliti dalam menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan konsep perubahan
benda-benda di sekitar kita, sebaiknya siswa
memperhatikan tujuan, sumber yang relevan
disertai dengan bukti, tindakan yang harus
dilakukan, dan kesimpulan hasil analisa. Dengan
mempertimbangkan langkah-langkah
keterampilan berpikir analitik, siswa akan terampil
dalam menyelesaikan masalah.

d. Konsep Perubahan Benda di Sekitar Kita
Perubahan suatu materi dapat berlangsung

melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan
perubahan kimia. Berikut ini lakukan kegiatan
observasi untuk dapat membedakan perubahan
fisika dan perubahan kimia.
1) Perubahan Fisika

Perubahan zat yang tidak disertai dengan
terbentuknya zat baru disebut perubahan fisika.
Komposisi materi tersebut juga tidak akan
berubah. Misalnya, es yang mencair. Baik
dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair
keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh
perubahan fisika antara lain menguap,
mengembun, mencair, membeku, menyublim,
melarut, serta perubahan bentuk.

2) Perubahan Kimia
Perubahan kimia adalah perubahan zat

yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat
kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Zat
baru yang terbentuk dalam perubahan kimia
disebabkan adanya perubahan komposisi

materi. Perubahan tersebut dapat berupa
penggabungan sejumlah zat atau peruraian
suatu zat. Berlangsungnya perubahan kimia
dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai
berikut.
a) Terbentuknya gas
b) Terbentuknya endapan
c) Terjadinya perubahan warna
d) Terjadinya perubahan suhu
Metode pemisahan campuran banyak

digunakan dalam kehidupan seharihari seperti
untuk penjernihan air, pemisahan garam, analisis
logam berat, dan sebagainya. Beberapa metoda
pemisahan campuran yang sering digunakan
antara lain penyaringan (filtrasi), sentrifugasi,
sublimasi, kromatografi, dan distilasi.
1) Filtrasi (Penyaringan)

Salah satu metoda pemisahan yang paling
sederhana adalah dengan menggunakan
metoda filtrasi (penyaringan).

2) Sentrifugasi
Metode jenis ini sering dilakukan sebagai
pengganti filtrasi jika partikel padatan sangat
halus dan jumlah campurannya lebih sedikit.
Metode sentrifugasi digunakan secara luas
untuk memisahkan sel-sel darah dan sel-sel
darah putih dari plasma darah. Dalam hal ini,
padatan adalah sel-sel darah yang akan
mengumpul di dasar tabung reaksi, sedangkan
plasma darah berupa cairan berada di bagian
atas.

3) Distilasi (Penyulingan)
Pemisahan campuran dengan cara distilasi
(Penyulingan) banyak digunakan dalam
kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan
industri. Pemisahan campuran dengan cara
penyulingan digunakan untuk memisahkan
suatu zat cair dari campurannya. Prinsip
kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih
dari zat cair yang bercampur sehingga saat
menguap, setiap zat akan terpisah.

4) Kromatografi
Metode pemisahan dengan cara kromatografi
digunakan secara luas dalam berbagai
kegiatan, di antaranya untuk memisahkan
berbagai zat warna dan tes urine untuk
seseorang yang dicurigai menggunakan obat
terlarang atau seorang atlit yang dicurigai
menggunakan doping. Pemisahan campuran
dengan cara kromatografi pada umumnya
digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat
yang berada dalam suatu campuran. Prinsip
kerjanya didasarkan pada perbedaan kecepatan
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merambat antara partikel-partikel zat yang
bercampur dalam suatu medium diam ketika
dialiri suatu medium gerak. Contoh untuk
mengidentifikasi kandungan zat tertentu dalam
suatu bahan makanan, mengidentifikasi hasil
pertanian yang tercemar oleh pestisida, dan
masih banyak lagi penggunaan pemisahan
campuran dalam kehidupan sehari-hari dengan
menggunakan cara kromatografi. Jenis
kromatografi yang paling banyak digunakan
adalah kromatografi kertas. Jenis kromatografi
lain adalah kromatografi lapis tipis dan
kromatografi gas.

5) Sublimasi
Prinsip kerja metode pemisahan campuran
dengan cara sublimasi adalah didasarkan pada
campuran zat yang memiliki satu zat yang
dapat menyublim (perubahan wujud padat ke
wujud gas), sedangkan zat yang lainnya tidak
dapat menyublim. Contohnya, campuran iodin
dengan garam dapat dipisahkan dengan cara
sublimasi.

METODE
Metode penelitian menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data
menggunakan triangulasi teknik, yaitu tes dan
wawancara. Tes dilakukan dalam rangka
mendeskripsikan keterampilan berpikir analitis siswa
dalam menyelesaikan masalah IPA. Wawancara
dilakukan dalam rangka memperoleh data untuk
mengklarifikasi aspek-aspek keterampilan yang
dimaksud, apakah telah sesuai dengan aspek
keterampilan berpikir analitik yang seharusnya.
Wawancara dilakukan peneliti kepada siswa dalam
rangka mengklarifikasi temuan lapangan terkait dengan
fokus penelitian yaitu keterampilan keterampilan berpikir
analitik siswa dalam menyelesaikan masalah IPA.
1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan
penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif.
Peneliti dalam hal ini menjadi partisipan yang aktif
dalam mendeskripsikan keterampilan berpikir analitis
siswa dalam menyelesaikan masalah IPA.

2. Sasaran Penelitian
Subjek penelitian menggunakan purposive sampling,
yaitu sumber yang diambil berdasarkan tujuan yaitu
mendeskripsikan keterampilan berpikir analitik siswa
SMP dalam menyelesaikan masalah IPA, dengan tes
dan wawancara kepada siswa.

Adapun setting penelitian sebagai berikut:
a. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 1
Gedangan Sidoarjo.

b. Waktu Penelitian
Penelitian ini dapat dilaksanakan pada semester
ganjil tahun pelajaran 2014/ 2015.

c. Kehadiran Peneliti
Menurut Iskandar (2009: 211), kehadiran peneliti
bertujuan menciptakan hubungan yang baik
dengan subjek penelitian, peneliti secara terang-
terangan atau terbuka bertindak melalui
pengamatan partisipatif. Dalam penelitian ini
peneliti hadir dan secara terbuka bertindak sebagai
observer.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan
Instrumen

Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Tes
Peneliti memberikan tes kepada subjek untuk
mendeskripsikan keterampilan berpikir analitik.
Tes terdiri dari 20 butir pilihan ganda dan 10 butir
essay.

b. Wawancara Mendalam
Menurut Sugiyono (2013: 198), untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam
tentang responden, maka peneliti dapat
menggunakan wawancara yang tidak berstruktur.
Wawancara ini dilakukan dalam rangka kroscek
peneliti dengan subjek dalam proses penyelesaian
masalah IPA.

4. Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan model Miles dan

Huberman (dalam Iskandar, 2009), yang dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Model Teknik Pengumpulan
Data dan Analisis Data secara Interaktif

(diadaptasi dari Iskandar, 2009)

a. Reduksi Data
Selama proses reduksi data, peneliti dapat

melanjutkan meringkas, mengkode,
menemukan tema (Iskandar, 2009). Reduksi ini

Penyediaan data-
catatan lapangan Display data

Reduksi data

Data collection
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berlangsung selama penelitian sampai
penelitian selesai. Reduksi data merupakan
analisis untuk menajamkan data, sehingga
kesimpulan dapat diverifikasi untuk dijadikan
temuan terhadap masalah yang akan diteliti.

b. Display/ penyajian data
Data yang telah diperoleh disajikan ke

dalam sebuah matriks atau daftar kategori
untuk setiap data yang didapat, yang disajikan
dalam bentuk teks naratif. Menurut Iskandar
(2009), data yang telah diperoleh tidak
mungkin dipaparkan secara keseluruhan
sehingga dibutuhkan analisis yang sistematis
yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Dalam hal ini permasalahannya adalah
keterampilan berpikir analitik siswa SMP
dalam menyelesaikan masalah IPA berbasis
Kurikulum 2013.

c. Mengambil keputusan lalu diverifikasi
Menurut Sugiyono (2013: 345),

kesimpulan awal yang dikemukakan masih
bersifat sementara, dan akan berubah apabila
tidak diketemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Hal ini sebaliknya apabila
kesimpulan awal yang dikemukakan, didukung
oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Data Penelitian

a. Hasil Tes
Data penelitian berupa hasil penyelesaian

siswa dengan berpijak pada aspek-aspek
keterampilan berpikir analitik sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Siswa pada Tes
Keterampilan Berpikir Analitik untuk Soal
Pilihan Ganda

Tabel 2. Rekapitulasi Jawaban Siswa pada Tes
Keterampilan

Berpikir Analitik untuk Soal Essay

b. Hasil Wawancara

Tabel 1. Rekapitulasi Jawaban Siswa pada Tes
Keterampilan Berpikir Analitik untuk Soal
Pilihan Ganda

Berikut disajikan aspek pertanyaan wawancara peneliti
kepada siswa yang mengacu pada indikator
soal penyelesaian tes keterampilan berpikir analitik:
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Tabel 3. Daftar Pertanyaan Wawancara

2. Pembahasan
Soal yang digunakan untuk mendeskripsikan

keterampilan berpikir analitik ada 2 macam, yaitu soal
pilihan ganda dan soal essay. Soal pilihan ganda
sebanyak 20 soal dan soal essay sebanyak 10 soal.
Karakteristik soal pilihan ganda yaitu terdapat 4 pilihan
jawaban berikut 4 alasan memilih pilihan jawaban,
sedangkan soal essay memungkinkan siswa untuk
menjawab dengan kreativitasnya. Soal keterampilan
berpikir analitik ini sebelum diujikan divalidasi isinya
oleh pakar dan siswa kelas VIII. Setelah itu soal
dianalisis kembali dengan memperbaiki struktur kalimat
dan

variabel-variabel yang menyertainya, sehingga
menjadi soal yang valid dan reliabel. Soal diujikan ke
siswa dengan durasi waktu 120 menit.

Keterampilan analitik siswa terbagi menjadi 3
kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Soal yang
siswa banyak menjawab benar baik jawaban maupun
alasan sebanyak 14-20 soal dikatakan kategori tinggi,
selanjutnya kategori sedang siswa menjawab benar antara
7-13 soal, dan berkategori rendah siswa menjawab soal
dengan benar sebanyak 0-6 soal. Berdasarkan tabel 1

untuk soal pilihan ganda, keterampilan berpikir analitik
siswa dikategorikan rendah saat menjawab soal nomor 1,
2, 3, 16; dikategorikan sedang saat menjawab soal nomor
4, 5, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20; dan dikategorikan tinggi
saat menjawab soal nomor 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17.
Berdasarkan tabel 2 untuk soal essay, hampir semua
siswa mempunyai keterampilan berpikir analitik yang
rendah, hal ini disebabkan karena siswa kurang
mencermati pertanyaan soal bahwasannya soal-soal yang
disajikan harus mempunyai dasar/ alasan untuk
menjawab, sedangkan rata-rata siswa menjawab soal
secara singkat tanpa ada alasan yang logis. Dengan
memperhatikan data yang diperoleh sejalan dengan
Lieberman, bahwa berpikir analitis dibudidayakan
dengan strategi yang membutuhkan formalisasi dan
optimasi penyelesaian masalah. Dengan demikian, maka
terdapat tiga strategi dalam menyelesaikan masalah
sebagai berikut: (1) algoritma adalah prosedur langkah
demi langkah yang bersifat sistematik dan konsisten serta
menghasilkan penyelesaian yang sama setiap kali
digunakan; (2) heuristik adalah jalan pintas yang
memiliki kemungkinan tinggi untuk membawa pada
penyelesaian yang tepat; dan (3) merumuskan sub-tujuan
adalah strategi memperincikan sesuatu masalah yang
kompleks ke dalam beberapa sub-tujuan atau sub-
masalah sehingga memudahkan dalam penyelesaiannya
(Asrori dan Ali, 2010). Strategi-strategi itulah yang perlu
dilatihkan kepada siswa dalam rangka membelajarkan
konsep IPA untuk meningkatkan keterampilan berpikir
analitik.

Hasil jawaban siswa selanjutnya dikroscekkan dengan
hasil wawancara peneliti dengan siswa, diperoleh bahwa
perumusan hipotesis sudah pernah diajarkan guru, hanya
sebagian besar siswa lupa, hal ini bisa dikatakan bahwa
siswa masih menghafal belum memahami hipotesis,
hipotesis diajarkan saat melakukan percobaan. Dengan
mengkaji hasil wawancara dengan siswa maka peneliti
berasumsi bahwa rata-rata siswa sudah mengerti tentang
hipotesis, namun konstruksi atau kebermaknaan hipotesis
dalam sebuah percobaan tidak banyak yang tahu.
Penyusunan alat dan bahan yang dilakukan sudah
ditentukan oleh guru dan secara sistematis sudah tertulis
di Lembar Kerja Siswa (LKS), sehingga siswa belum
pernah diberikan kesempatan untuk menyusun alat dan
bahan dengan desain siswa sendiri. Rancangan percobaan
sudah disajikan di LKS dan selanjutnya dengan instruksi
guru dirakit oleh siswa. Intepretasi data hasil percobaan
disajikan dalam bentuk tabel/ grafik, namun hasil
penyelesaian siswa dalam membuat grafik belum ada
yang benar, terutama pemberian judul grafik, keterangan
grafik, skala grafik, dan keterhubungan titik-titik dalam
grafik. Langkah-langkah analisis data diberikan kepada
siswa secara sistematis tertulis dalam LKS, yang
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selanjutnya siswa mengikuti alur yang ada pada LKS,
langkah-langkah analisis sendiri belum dijelaskan secara
detail berikut tahapan yang harus dilewati serta makna
penting dari analisis itu sendiri siswa belum paham. Hal
ini akan sejalan dengan definisi keterampilan berpikir
analitik oleh Anderson (2001), berpikir analitik terbagi
menjadi 3 rana yaitu membedakan, pengorganisasian, dan
pengatribusian. Salah satunya yaitu pengorganisasian,
dalam tujuan pembelajaran IPA dapat dipelajari dengan
menganalisis laporan penelitian ke dalam 4 bagian:
hipotesis, metode, data, dan kesimpulan. Dengan
memperhatikan hal tersebut, maka keterampilan berpikir
analitik siswa sangat dibutuhkan dalam menganalisis
laporan penelitian.

PENUTUP
1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam
penyelesaian soal di kelas VII F SMPN 1 Gedangan
Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa untuk soal pilihan
ganda, keterampilan berpikir analitik siswa dikategorikan
rendah saat menjawab soal nomor 1, 2, 3, 16;
dikategorikan sedang saat menjawab soal nomor 4, 5, 11,
12, 13, 14, 18, 19, 20; dan dikategorikan tinggi saat
menjawab soal nomor 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17; untuk soal
essay, hampir semua siswa mempunyai keterampilan
berpikir analitik yang rendah, hal ini disebabkan karena
siswa kurang mencermati pertanyaan soal bahwasannya
soal-soal yang disajikan harus mempunyai dasar/ alasan
untuk menjawab, sedangkan rata-rata siswa menjawab
soal secara singkat tanpa ada alasan yang logis.

2. Saran
Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, peneliti

menyarankan:
a. Dengan memperhatikan hasil penyelesaian siswa,

maka siswa cenderung lebih bisa berpikir analitik saat
ada pilihan/ alternatif jawaban dibanding dengan
penyelesaian soal essay, di mana kreativitas siswa
dalam menyelesaikan soal terbangun dengan
pemahaman konsep yang dimiliki oleh masing-
masing siswa, sehingga perlu mengubah pola pikir
siswa tidak hanya sekedar keterampilan menghafal,
memahami, dan menerapkan dalam menyelesaikan
masalah namun keterampilan untuk menganalis
mutlak dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah.

b. Mengingat keterampilan analisis sangat dibutuhkan
untuk menyelesaikan masalah, maka guru
membutuhkan strategi khusus dalam melatih siswa
untuk terampil dalam berpikir analitik dalam
menyelesaikan masalah, sehingga penelitian ini perlu
ditindaklanjuti dengan mengembangkan strategi untuk
mengajarkan keterampilan berpikir analitik dalam
menyelesaikan masalah IPA.

c. Perlu untuk dilakukan analisis yang mendalam terkait
dengan faktor-faktor/ penyebab rendahnya

keterampilan berpikir analitik pada penyelesaian soal
essay, selain alasan lupa dengan konsep dan konsep
belum diajarkan oleh guru.
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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran kimia
yang sesuai kurikulum 2013 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh guru selama
pelaksanaan penilaian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan
menggunakan teknik wawancara. Sebanyak 6 guru yang mengajar kimia di beberapa daerah Indonesia
dan memiliki pengalaman antara 1.5 tahun hingga 14.5 tahun dilibatkan dalam penelitian ini.
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara yang berisi 12 pertanyaan.
Analisis yang digunakan yaitu melalui koding dan interpretasi hasil wawancara. Seluruh subyek
penelitian menyatakan bahwa penilaian sangat penting untuk menilai hasil pembelajaran siswa. Hanya
sebagian kecil saja yang melakukan penilaian di setiap pertemuan. Beberapa guru menyatakan adanya
beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian diantaranya adalah banyaknya
instrumen penilaian yang digunakan dan kurangnya sumber rujukan sebagai pedoman dalam
melakukan penilaian sesuai dengan kurikulum 2013. Hasil ini mengindikasikan bahwa penilaian oleh
guru dalam kurikulum 2013 belum sepenuhnya bisa dilakukan. Hal ini bisa menjadi evaluasi bagi stake
holder untuk memperbaiki kondisi tersebut.

Kata Kunci: penilaian, kurikulum 2013, pembelajaran kimia, guru.

Abstract
The purpose of this study was to investigate the implementation of assessment in learning chemistry
appropriate with 2013 curriculum and to identify the constraints faced by teachers during the
implementation of the assessment. The Research was conducted using a qualitative-descriptive with
interview techniques. A total of 6 teachers who taught chemistry in several regions of Indonesia and
has the experience of 1.5 years to 14.5 years were involved in this study. The instrument used to
obtain the data was a 12-question interview. The analysis were used by coding and interpretating the
result of interviews. The whole subject of the study stated that the assessment is critical to assess the
learning outcomes of students. Only a small participant did the assessment in each meeting. Some
teachers said that there are several obstacles faced in implementing assessment. There were the
number of assessment instruments used by teachers and the lack of a reference source for guidance in
accordance with the assessment in 2013 curriculum. These results indicate that the assessment by the
teacher in the 2013 curriculum has not been fully performed. This could be an evaluation for
stakeholders to improve those conditions.

Keywords: assessment, 2013 curriculum, chemistry learning, teachers

PENDAHULUAN
Untuk mengukur kualitas pendidikan suatu

negara seringkali dikaitkan dengan tingkat kemajuan
negara dibidang ekonomi dan kehidupan sosial. Hal
tersebut jelas bukanlah sebuah pemikiran yang absurd.
Mohammad Ali (2009) menyatakan bahwa pendidikan
merupakan investasi penting dalam pembangunan suatu
negara. Karena itu wajar jika Negara-negara

berkembang termasuk Indonesia mengupayakan
perbaikan sistem pendidikan untuk pembangunan
sumber daya manusia, ekonomi serta peradaban
bangsanya.

Ada banyak faktor yang menjadi penentu
keberhasilan dari suatu pendidikan. Namun yang lebih
dominan adalah tiga komponen utama yaitu dari segi
perencanaan, pelaksanaan, serta upaya evaluasi.
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Dengan konsep yang sama dapat dijelaskan dengan tiga
komponen yaitu kurikulum (curriculum), proses belajar
mengajar (instruction) dan penilaian (assessment)
(Popham, W.J., 2004). Kurikulum menjadi bagian
penting dari peran pemerintah guna menerapkan
kebijakan sebagi pondasi dan arah tujuan pendidikan
yang ingin diraih. Pengembangan kurikulum akan
menetapkan “what to teach-toward what knowledge,
understanding, and skill shall experiences be guided?
(Stratemeyer, dkk., 1957: 9). Dengan kata lain bahwa
kurikulum akan diterjemahkan menjadi kompetensi-
kompetensi khusus yang akan diajarkan kepada siswa.
Proses belajar mengajar (instruction) dilaksanakan
sebagai bagian dari proses pembelajaran yang
merupakan  bentuk operasional pelaksanaan kurikulum
(Harjanto, 2010: 55). Selanjutnya operasional tersebut
akan tercermin menjadi strategi, model, metode,
pendekatan maupun media pembelajaran.
Sebagai upaya refleksi terhadap apa yang telah
direncanakan dan dilaksanakan, maka penilaian
(assessment) perlu dilakukan dalam menghimpun
informasi terkait pencapaian siswa (Nitko, A.J., dan
Brookhart, S.M., 2011: 2). Dalam cakupan yang lebih
luas penilaian digunakan sebagai evaluasi bagi pihak
sekolah dan pemerintah terkait pelaksanaan
pembelajaran di sekolah.

Penilaian dianggap sebagai salah satu dari tiga
pilar utama yang sangat menentukan kegiatan
pembelajaran selain kedua pilar lainnya yaitu
perencanaan dan pelaksanaan. Apabila ketiga pilar
tersebut sinergis dan berkesinambungan, maka akan
sangat menentukan kualitas pembelajaran. Oleh karena
itu penilaian harus dirancang dan dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
(Muchtar, 2010)

Gambar 1. Pilar Utama Pembelajaran

McMillan, (2008) menyatakan bahwa banyak
alasan untuk menilai siswa. Guru ingin mengetahui
seberapa banyak siswa memahami sebelum
pembelajaran, bagaimana peningkatan pemahaman
siswa selama pembelajaran, dan seberapa banyak siswa

telah belajar. Selain guru, siswapun dapat merasakan
manfaat dari penilaian. Arikunto, (2012) menyatakan
bahwa dengan diadakannya penilaian, maka siswa
dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti
pelajaran yang diberikan guru.

Dengan adanya manfaat yang dapat dirasakan
oleh guru dan siswa, maka sudah sepatutnya guru
melakukan penilaian untuk mengetahui kompetensi
siswa. Klieme & Leutner dalam Bernholt dan
Parchmann (2011) menyatakan bahwa penilaian
kompetensi merupakan kunci dasar untuk optimalisasi
proses pendidikan dan kemajuan sistem pendidikan.
Penilaian kompetensi siswa di Indonesia telah diatur
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan yang menyatakan bahwa
ruang lingkup penilaian hasil belajar peserta didik
mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dilakukan secara berimbang.

Penilaian afektif diperlukan karena ranah afektif
mempengaruhi ranah kogitif siswa. Basuki &
Hariyanto, (2014) menyatakan bahwa guru dapat
meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa dengan
memperhatikan ranah afektif dalam perencanaan
pembelajaran, pada saat kegiatan belajar mengajar,
bahkan saat menilai hasil belajar siswa. Selama dan
sesudah belajar, peserta didik berpikir dan belajar
dengan otaknya. Dalam hubungan ini, ranah afektif
seperti motivasi belajar, sikap, persepsi, perasaan
stereotipnya, dan nilai-nilainya dapat meningkatkan
atau sebaliknya menghambat atau bahkan mencegah
siswa untuk belajar. Hal ini juga didukung oleh
McMillan dalam Firman (2013) yang menyatakan
bahwa hasil belajar afektif perlu dievaluasi
pencapaiannya karena adanya keterkaitan antara afeksi
dan pembelajaran. Masalah afektif dirasakan penting
oleh semua orang, namun implementasinya masih
kurang. Hal ini disebabkan merancang pencapaian
tujuan pembelajaran afektif tidak semudah seperti
pembelajaran kognitif dan psikomotor (Muslich, 2011).

Penilaian kognitif siswa merupakan salah satu
kompetensi yang perlu dinilai selain aspek afektif yang
telah disebutkan di atas. Penilaian kognitif perlu
dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dimensi
pengetahuan, pemahaman serta cara berpikir yang
dimiliki siswa.

Selain penilaian afektif dan kognitif, penilaian
psikomotor siswa juga perlu dilakukan. Penilaian
psikomotor diperlukan untuk mengetahui keterampilan
kerja siswa secara nyata, agar siswa dapat
mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajarinya.
Thorndike, (1971) bahkan menyatakan bahwa
kegagalan pendidikan adalah jika siswa tidak dapat
melakukan atau mengaplikasikan apa yang telah
dipelajarinya. Seorang siswa kimia mungkin dapat
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menuliskan persamaan yang merepresentasikan proses
kimia, tetapi tidak dapat membuat, mencampur
senyawa dengan benar, memanaskan, ataupun
perlakuan yang lain untuk membuat menghasilkan
produk. Padahal seorang ahli kimia, selain harus
memahami konsep, dia harus juga terampil melakukan
kerja di laboratorium. Dengan demikian,  penilaian
psikomotor siswa perlu dilakukan untuk menentukan
tercapainya standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kajian tersebut, maka perlu
dilakukan penelitian untuk mengkaji proses penilaian
dalam pembelajaran kimia. Proses pembelajaran yang
dimaksud yaitu terkait pembuatan penilaian,
pelaksanaan penilaian, dan kendala dalam pembuatan
maupun pelaksanaan penilaian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
”Bagaimana proses penilaian pembelajaran kimia di
beberapa sekolah menengah di Indonesia?
Adapun pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:
1. Bagaimana respon guru tentang pentingnya

penilaian?
2. Bagaimana cara guru membuat instrumen

penilaian?
3. Bagaimana pelaksanaan penilaian pembelajaran

kimia oleh guru?
4. Bagaimana teknik dan instrumen yang digunakan

guru dalam penilaian?
5. Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam

membuat instrumen penilaian dan melaksanakan
penilaian?

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan pelaksanaan penilaian oleh guru
dalam pembelajaran kimia yang sesuai kurikulum 2013
dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi
oleh guru selama pelaksanaan penilaian tersebut.
Melalui  penelitian ini diharapkan memberikan
gambaran bagi pemerintah untuk masukan guna
perbaikan kurikulum 2013.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode deskriptif. Menurut Sukmadinata,
(2013), penelitian deskriptif ditujukan untuk
mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada. Fenomena yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah fenomena penilaian guru, baik
berupa pembuatan maupun pelaksanaan serta kendala-
kendala yang dihadapi guru.

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian
ini adalah 6 orang guru yang mengajar kimia SMA dan
SMK di wilayah propinsi Jawa Barat, Riau, dan
Sumatra Selatan. Adapun karakteristik dari subyek
penelitian dijelaskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Deskripsi Subyek Penelitian

Subyek
(Guru)

Tempat
Mengajar

Pengalaman
Mengajar

(tahun)
Pelatihan
Penilaian

1 SMA di Bekasi,
Jawa Barat 14,5

1 kali,
melalui

institusi
sekolah

2
SMA di
Bandung Jawa
Barat

3,5

2 kali,
melalui

institusi
sekolah

3
SMK Analis
Kimia di
Bandung, Jawa
Barat

3,5

1 kali,
melalui

institusi
sekolah

4 SMA di Siak,
Riau 8

3 kali,
melalui

institusi
sekolah

5
SMA di
Baturaja,
Sumatera
Selatan

1,5

Belum
pernah

6
SMA di
Muaradua,
Sumatera
Selatan

1,5

1 kali,
melalui

institusi
sekolah

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
berupa pertanyaan wawancara yang terdiri dari 14
pertanyaan. Pertanyaan yang bertujuan untuk
mengetahui karakteristik guru terdiri dari dua
pertanyaan. Pertanyaan yang bertujuan untuk menjawab
rumusan masalah terdiri dari 12 pertanyaan. Instrumen
divalidasi oleh dosen yang memiliki pendidikan
terakhir S3 dan berpengalaman mengajar asesmen
pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam

penelitian ini. Terdapat beberapa hasil penelitian yang
dapat dibahas seperti berikut:

Pentingnya Penilaian
Berdasarkan enam orang guru yang telah

diwawancarai, sebagian besar guru mengatakan
manfaat dari penilaian adalah untuk menilai hasil
pembelajaran  siswa. Sedangkan beberapa guru lainnya
yang telah berpengalaman mengajar cukup lama,
berpendapat bahwa manfaat diadakan penilaian bukan
sekedar untuk menilai hasil pembelajaran siswa tetapi
guru dapat mengevaluasi pembelajaran, penggunaan
metode pembelajaran, dan sebagai umpan balik bagi
siswa untuk memotivasi agar lebih giat dalam
belajarnya. Respon guru terkait pentingnya penilaian
didukung oleh para ahli yang menyatakan bahwa
penilaian memiliki banyak manfaat. Seperti yang
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diungkapkan oleh Darling-Hammond, L., Adamson, F.
(2013) yang mengatakan bahwa “Assessment measures
are designed to improve teaching and learning”.
Penilaian mampu memberikan feedback bagi guru
terkait keberhasilan pola pengajaran yang ia tetapkan.
Jika prestasi belajar siswa masih kurang, maka guru
harus mengubah sistem pengajaran yang dibuat agar
sesuai dengan tuntutan kondisi siswa. Manfaat lain dari
adanya penilaian yaitu akan memberikan gambaran
bagi guru maupun orang tua terkait kemampuan yang
dicapai oleh siswa.

Penilaian juga memiliki manfaat lain seperti
yang dikutip dari Camara, W., dkk. (2010: 2) yaitu:

1. to inform teaching and learning
2. to determine school effectiveness
3. to determine teacher and principal effectiveness
4. to determine student readiness for college and

careers
5. to determine if a student is on track for college

and career readiness
6. to measure student growth or change in

achievement
7. to determine high school graduation
8. to determine college course placements
9. to inform college admissions

Pembuatan instrumen penilaian
Wawancara dilanjutkan untuk mengetahui

apakah guru membuat isi penilaian sendiri atau merujuk
sumber lain. Hasil yang didapat setelah wawancara
dilakukan, ternyata semua guru mengatakan membuat
sendiri isi penilaian. Namun mereka tidak sepenuhnya
membuat sendiri instrument penilaian melainkan
merujuk pada sumber lain yang mereka adaptasi sesuai
dengan apa yang akan mereka ukur. Beberapa guru ada
yang berpedoman pada aturan kurikulum atau
kemendikbud, sedangkan yang lain mengadaptasi dari
sumber lain seperti skripsi, balitbang, dan hasil
pelatihan yang pernah mereka ikuti. Berdasarkan
wawancara kepada guru yang pernah mengikuti
pelatihan dari instansi daerah masing-masing, para guru
diberikan tes untuk membuat penilaian setelah guru
mengikuti pemaparan materi, Hal ini untuk
menunjukkan sejauh mana pemahaman guru dalam
membuat penilaian dan untuk melatih guru dalam
membuat penilaian itu sendiri. Oleh karena itu hasil
pelatihan sangat memberikan manfaat bagi guru sebagai
bekal untuk lebih mengembangkan lagi instrumen
penilaian baik kognitif, afektif, ataupun psikomotor.

Pelaksanaan Penilaian
Selanjutnya wawancara dilakukan untuk

mengetahui apakah guru melakukan penilaian dalam

setiap pembelajaran atau tidak. Berdasarkan  hasil
wawancara yang telah dilakukan, hanya dua orang guru
yang melakukan penilaian setiap kali pembelajaran dan
sebanyak empat guru lainnya tidak melakukan penilaian
setiap kali pembelajaran. Penilaian yang guru lakukan
setiap pembelajaran itupun hanya untuk penilaian
kognitif saja. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip
penilaian yang dicanangkan pemerintah dalam
kurikulum 2013, Permendikbud No 66 Tahun 2013
yang menyatakan bahwa penilaian dalam kurikulum
2013 menggunakan penilaian holistik dan
komprehensif.

Teknik dan Instrumen Penilaian
Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan hanya

dua guru mengatakan melakukan penilaian di awal
pembelajaran, sedangkan sebagian besar  guru lainnya
melakukan penilaian ketika proses dan akhir
pembelajaran. Penilaian di awal pembelajaran
dilakukan dengan memberikan  kuis atau pretest kepada
siswa. Berdasarkan wawancara tersebut, salah satu guru
mengatakan bahwa soal yang diberikan yaitu soal
mengenai materi yang telah  mereka pelajari
sebelumnya dan materi yang akan mereka pelajari.
Sedangkan guru yang lainnya hanya memberikan soal
mengenai materi yang akan dipelajari. Guru
memberikan pretest bertujuan  untuk dapat melihat
sejauh mana konsep sebelumnya telah mereka pahami
dan melalui pretest juga guru mengetahui siswa mana
saja yang siap untuk belajar materi yang akan
dipelajari. Dengan adanya kuis di awal, proses
(pelaksanaan) dan akhir pembelajaran menunjukkan
bahwa guru telah melakukan penilaian otentik. Menurut
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian pendidikan,
penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan
secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan
(input), proses, dan keluaran (output) pembelajaran.

Sebagian besar guru melakukan penilaian ketika
proses dan di akhir pembelajaran saja. Penilaian proses
ini dilakukan oleh guru untuk menilai psikomotor dan
afektif siswa. Berdasarkan wawancara yang telah
dilakukan, ternyata semua guru pernah melakukan
penilaian psikomotor, meskipun tidak dilakukan setiap
kali pembelajaran melainkan ketika praktikum saja.
Berdasarkan wawancara, terdapat dua guru yang tidak
melakukan penilaian praktikum, padahal di materi
kimia yang mereka ajarkan terdapat kompetensi dasar
merancang dan melakukan percobaan. Jadi guru
tersebut hanya mengambil satu atau dua kali praktikum
dari sekian banyak praktikum yang pada kompetensi
dasarnya terdapat merancang dan melakukan
percobaan. Hal ini dikarenakan minimnya peralatan dan
bahan-bahan laboratorium yang dimiliki oleh sekolah.
Alasan lain yaitu adanya ketakutan guru terkait
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penguasaan materioleh siswa. Jika melakukan banyak
percobaan, waktu untuk mengajarkan materi
selanjutnya tidak terpenuhi, sedangkan masih banyak
materi yang belum diajarkan kepada siswa. Jika
merujuk kepada pedoman penilaian kurikulum 2013,
secara jelas dinyatakan bahwa kurikulum
mengamanatkan adanya penilaian psikomotor yang
harus dilakukan oleh guru, baik melalui tes praktik,
projek maupun penilaian portofolio (Permendikbud No.
66 Tahun 2013)

Sebagian besar guru melakukan penilaian proses
untuk menilai sikap siswa dengan cara melakukan
observasi. Berdasarkan hasil wawancara hanya
sebagian guru saja yang melakukan observasi setiap
kali pembelajaran dan guru lainnya tidak melakukan
observasi setiap kali pembelajaran. Untuk penilaian di
akhir pembelajaran, berdasarkan hasil wawancara
didapatkan hanya ada dua orang  guru yang melakukan
penilaian dengan memberikan posttest setiap kali
pembelajaran. Namun secara umum sebagian besar
guru melakukan penilaian di akhir pembelajaran setelah
satu kompetensi dasar telah dipelajari. Meskipun ada
juga guru yang hanya melakukan penilaian di akhir
pokok bahasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru
hanya melakukan satu kali penilaian kognitif yaitu
melalui ulangan harian.

Jenis penilaian yang dilakukan oleh semua guru
berdasarkan hasil wawancara yaitu penilaian afektif,
kognitif, dan psikomotor. Penilaian afektif berdasarkan
hasil wawancara ini sangatlah bervariasi dalam
menentukan teknik dan instrumen yang digunakan. Dari
enam orang guru yang diwawancarai, ternyata lima
orang guru menggunakan teknik penilaian yang sama
yaitu observasi dengan instrumen berupa lembar
observasi. Namun beberapa guru tidak hanya
menggunakan observasi saja melainkan didukung oleh
jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Guru
pun baru tahun 2014 memulai melakukan penilaian diri
dan penilaian antar teman sejawat. Menurut Andersen
(dalam Muslich, 2011), penggunaan metode observasi
berdasarkan pada asumsi bahwa karakteristik afektif
dapat dilihat dari perilaku atau perbuatan yang
ditampilkan dan/atau reaksi psikologi. Metode penilaian
diri berdasarkan bahwa yang mengetahui keadaan
afektif seseorang adalah dirinya sendiri, walaupun
dalam hal ini menunutut kejujuran siswa untuk menilai
dirinya.

Hal yang sama berlaku pada penilaian kognitif,
dari enam orang yang telah diwawancarai didapatkan
kesimpulan bahwa semua guru menggunakan teknik
penilaian yang sama  yaitu tes tertulis. Namun terdapat
beberapa guru yang menggunakan tes secara lisan
sebagai tambahan data penilaian. Instrumen yang paling
banyak digunakan oleh guru untuk menilai kognitif
adalah essai dan pilihan ganda. Sedangkan untuk

penilaian psikomotor, teknik penilaian yang dilakukan
sebagian guru yaitu berupa unjuk kerja dan projek
(laporan), Terkait instrumen yang digunakan yaitu
observasi aktivitas praktikum yang disertai dengan
rubrik praktikum.

Kendala proses penilaian
Dalam membuat dan melaksanakan penilaian,

guru juga memiliki hambatan-hambatan yang jelas akan
mempengaruhi proses penilaian itu sendiri. Berdasarkan
hasil wawancara, hambatan yang paling banyak
dirasakan oleh guru adalah keterbatasan waktu baik
dalam membuat dan melaksanakan penilaian itu sendiri.
Instrumen yang harus dibuat sangat banyak sehingga
waktu yang diperlukan untuk membuat instrument
menjadi cukup lama. Kendala  lainnya yang dirasakan
oleh salah satu guru yang diwawancarai yaitu rujukan
rubrik untuk kimia SMK yang sulit ditemukan, karena
kebanyakan hanya untuk SMA, sehingga guru susah
untuk menemukan rubrik yang sesuai dengan materi.
Sedangkan dalam pelaksanaannya, keterbatasan waktu
masih menjadi kendala utama dan kendala lainnya yaitu
jumlah siswa yang banyak apalagi untuk melakukan
penilaian afektif dan psikomotor. Kendala dalam
melakukan penilaian afektif yaitu ketidakjujuran siswa
dalam menjawab instrumen penilaian afektif dan
penilaian afektif sulit dilakukan secara objektif.
Sedangkan penilaian psikomotorik yaitu siswa yang
terlalu banyak dan rubrik penilaian praktikum yang
cukup banyak sehingga tidak dapat dinilai oleh guru
satu persatu. Salah satu guru yang kami diwawancarai,
dalam melakukan penilaian psikomotor dibantu oleh
seorang laboran, namun tetap saja tidak bisa menilai
setiap siswa. Kendala-kendala diatas memang pernah
disampaikan oleh Organisation For Economic Co-
Operation And Development Tahun 2005, bahwa
adanya ketimpangan antara aturan sistem penilaian dari
pemerintah dan pelaksanaan penilaian ditingkat sekolah
menjadikan penghalang bagi proses penilaian yang
optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa guru
berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang
dihadapi. Hal yang dilakukan diantaranya adalah
dengan diskusi bersama teman sejawat dalam MGMP,
melakukan pembagian tugas dalam penyusunan
instrumen dengan teman sejawat, dan menghimbau
siswa agar jujur dalam pengisian penilaian instrumen
afektif (penilaian diri dan antar teman). Selain itu guru
juga membuat format penilaian yang lebih sederhana,
dan meminta bantuan pada siswa atau guru yang lain
untuk  membantu dalam penilaian afektif. Jika tidak
melakukan penilaian setiap pembelajaran, kendala
waktu diantisipasi dengan pretest/review materi. Untuk
ujian  praktikum, dilakukan peer asessment untuk
mengatasi jujur tidaknya siswa.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan,
guru memberikan saran untuk diadakan pelatihan lebih
lanjut mengenai penilaian agar guru lebih kreatif dalam
membuat dan melaksanakan penilaian tanpa harus
mengganggu proses pembelajaran, dan dengan waktu
yang relatif singkat, ketiga penilaian dapat tetap
dilaksanakan. Harapan tersebut sejalan dengan hasil
penelitian dari Mertler, C. A. (2009) yang menyatakan
bahwa adanya pelatihan tentang penilaian memberikan
pengalaman positif bagi guru serta membuat mereka
lebih percaya diri dalam melakukan proses penilaian
hasil belajar siswa. Pelatihan yang dilakukan
memfokuskan kepada diskusi, praktik dan tugas
aplikasi langsung untuk melakukan penilaian.

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 Pasal 10
menyatakan bahwa guru harus memiliki kompetensi
pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,
dan kompetensi profesional. Dengan demikian
pemahaman dan keterampilan dalam menilai menjadi
syarat mutlak yang harus dikuasai oleh seorang guru.
Guru sebagai pelaksana langsung proses pendidikan di
lapangan memegang peranan penting dalam membuat
siswa mengerti, dan paham mengenai apa yang
dipelajari (kognitif), mampu menerapkan pengetahuan
dalam kehidupan nyata atau survive (psikomotor) serta
mampu beretika yang baik dan cakap dalam
berinteraksi sosial (afektif) (Fathurrahman, P. dan
Suryana, A., 2012: 13).

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa guru benar-benar telah menyadari
manfaat dilakukannyya penilaian. Manfaat tersebut
antara lain yaitu mengetahui sejauh mana kompetensi
siswa, mengevaluasi metode pembelajaran, dan sebagai
umpan balik bagi siswa untuk memotivasi belajar.
Dalam membuat penilaian, sebagian guru membuat
sendiri penilaiannya dengan merujuk pada sumber lain
yaitu merujuk pada kemendikbud, skripsi, dan pelatihan
yang pernah guru ikuti. Hal ini tentu saja disebabkan
oleh kurangnya sumber rujukan yang disediakan oleh
pemerintah.

Meskipun pedoman penilaian dalam dokumen
kurikulum 2013 secara keseluruhan telah mengatur
skema penilaian bagi guru. Namun implementasi
dilapangan masih jauh dari harapan. Adanya
pemberlakuan kembali kurikulum 2006 bagi sekolah
non pilot-project kurikulum 2013 mengisyaratkan
bahwa memang terdapat masalah yang serius dalam
pelaksanaan kurikulum 2013 terutama dari sisi
penilaian. Hal ini diharpakan menjadi kesempatan bagi
pemerintah untuk benar-benar mengevaluasi dan
membenahi sistem penilaian yang saat ini digunakan
guru di sekolah.

Saran
Guru dalam hal ini sebagai motor penggerak

pendidikan hendaknya benar-benar berupaya untuk
meningkatkan kapasitasanya dalam melalukan penilaian.
Hal ini menjadi sebuah keniscayaan karena penilaian
merupakan bagian penting dalam membuat tolak ukur
keberhasilan siswa maupun pendidikan secara umum.

Adanya kekurangan yang terjadi dalam
pelaksanan penilaian dalam kurikulum 2013 hendaknya
benar-benar menjadi masukan yang berharga bagi
pemerintah untuk segera mengambil langkah perbaikan.
Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi sebaiknya
pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelatihan kepada guru tentang penilaian guna
mendorong optimalisasi penilaian.

Penelitian ini hanya dilakukan dengan sampel 6
guru. Oleh sebab itu diperlukan penelitian lanjutan yang
lebih luas denganmelibatkan banyak guru untuk
mendapatkan persebaran serta keakuratan data.
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Abstrak

Pembelajaran IPA untuk Sekolah Menengah Pertama pada kurikulum 2013 diharapkan dapat mencapai
Standar Kompetensi Lulusan yang terdiri dari dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
Pembelajaran IPA tidak hanya mengasah pemahaman siswa semata. Pembelajaran IPA juga harus mampu
memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir utamanya berpikir kreatif. Kenyataan
menunjukkan hasil TIMSS 1993-2011 belum sesuai harapan kurikulum 2013, karena belum mampu
membentuk manusia Indonesia yang lebih kreatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan berpikir
kreatif berorientasi (collaborative creativity) dalam pembelajaran sains dan dampaknya pada
keterampilan berfikir kreatif. Fokus penelitian  diarahkan pada penyelesaian soal berpikir kreatif yang
mengacu pada SSCM (Sructure Science Creativity Model). Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa
umumnya belum memberikan jawaban sesuai dengan indikator dalam soal sehingga kemampuan berpikir
kreatif berorientasi (collaborative creativity) pada siswa SMP dapat dikatakan masih relatif  rendah. Hal
ini dikarenakan keterampilan berpikir kreatif berorientasi (collaborative creativity) belum sepenuhnya
dipahami siswa dalam pembelajaran sains. Oleh karena itu sangat perlu untuk melatihkan keterampilan
berpikir kreatif yang berorientasi pada (collaborative creativity) untuk meningkatkan kemampuan berpikir
kreatif dan penguasaan konsep sains siswa.

Kata Kunci: keterampilan berpikir kreatif, collaborative creativity, pembelajaran Sains

Abstract

Science lessons to secondary school curriculum first in 2013 is expected to achieve competence graduates
standard consisting of the dimensions of attitude, knowledge and skill. Learning not only science
sharpening understanding students only. Science also learning should be able to facilitate students to
develop the capacity to think his main creative thinking. Reality show results Timss 1993-2011 hope yet
appropriate curriculum 2013, because not yet capable of forming human Indonesia more creative. This
research aims to knowing the ability of creative thinking oriented (collaborative creativity) in the learning
of science and its impact on thinking creative skill. Directed focus research on the completion of about
creative thinking that refers to SSCM (Sructure Science Creativity Model). The analysis shows that students
generally not yet provide the answer in accordance with indicators so that in about the ability of creative
thinking oriented (collaborative creativity). It was because the skill creative thinking oriented
(collaborative creativity) has not been fully understood students in learning science. Hence quite necessary
in order to trained skill creative thinking that is oriented toward (collaborative creativity) to enhance the
capacity of creative thinking and mastery of the concept of science students.

Keywords: creative thinking abilty, collaborative creativity, science lesson

PENDAHULUAN
Sains merupakan studi untuk mencari tahu tentang

alam secara sistematis, sehingga Sains bukan hanya
penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-
fakta, konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga
merupakan suatu proses penemuan. Proses

pembelajarannya menekankan pada pemberian
pengalaman langsung melalui inkuiri untuk
mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan
memahami alam sekitar secara ilmiah. (Kemdikbud,
2013:175). Pembelajaran Sains untuk Sekolah Menengah
Pertama pada kurikulum 2013 diharapkan dapat
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mencapai Standar Kompetensi Lulusan  yang terdiri dari
dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pada
dimensi sikap, kualifikasi kemampuan yang diharapkan
adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap
orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri,
dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya. Pada dimensi
pengetahuan, kualifikasi kemampuan yang diharapkan
adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan
budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian
yang tampak mata. Sedangkan pada dimensi
keterampilan kualifikasi kemampuan siswa diharapkan
memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan
kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis
(Permendikbud No 54 tahun 2013).

Pembelajaran Sains seharusnya mampu mendorong
siswa lebih baik dalam mengobservasi, bertanya,
bernalar, dan mengkomunikasikan , apa yang di peroleh
atau diketahui setelah siswa menerima materi pembelaj-
aran. Sehingga siswa akan memiliki kemampuan hidup
sebagai pribadi dan warga negara yang beriman,
produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan peradaban dunia (Permendikbud No 68
tahun 2013). Dengan demikian sains tidak hanya
dipandang sebagai produk tetapi juga sebagai proses.
Sains sebagai proses berkaitan dengan bagaimana Sains
itu diperoleh yaitu melalui serangkaian kegiatan yang
disebut dengan metode ilmiah. Pembelajaran sains
seyogyanya dilakukan sebagamana Sains itu diperoleh
yaitu dengan menggunakan keterampilan proses, seperti
mengamati, mengklasifikasi, mengkomunikasikan hasil,
mengukur, melakukan eksperimen dan menyimpulkan
Gega (1982).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sudah
seharusnyalah pembelajaran IPA tidak hanya mengacu
pada pemahaman siswa saja. Pembelajaran IPA juga
harus mampu memfasilitasi siswa untuk mengembangkan
kemampuan berpikir utamanya berpikir kreatif. Berpikir
kreatif adalah proses berpikir untuk mengembangkan
atau menemukan ide atau hasil yang orisinil, estetis, dan
konstruktif yang berhubungan dengan penggunaan
konsep. Berdasarkan definisi tersebut, jelaslah bahwa
berpikir kreatif merupakan kecakapan untuk
menghasilkan ide, menciptakan sesuatu yang baru,
bersifat asli, bernilai dan baik, serta nyata berupa ide atau
gagasan. Dapat pula berpikir kreatif berupa mencari
makna dan penyelesaian masalah secara inovatif. Sesuatu
yang baru tidak harus berupa hasil atau sesuatu yang
benar-benar baru, tetapi dapat berupa penggabungan dua
atau lebih konsep-konsep yang sudah ada. Berpikir
kreatif akan membuat siswa aktif untuk mencoba
berbagai persepsi, konsep-konsep yang berbeda, dan
sudut pandang yang berbeda.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa berfikir kreatif
adalah sebuah cara memandang masalah atau situasi dari
persfektif yang baru dengan menunjukkan solusi yang

tidak kaku. Berfikir kreatif dapat di rangsang baik oleh
proses tidak terstruktur seperti brainstorming, ataupun
melalui proses yang terstruktur,  yaitu berfikir lateral.
Beetlestone (2012:28) memandang kreativitas
merupakan sebuah komponen penting dan memang
perlu karena kreativitas memberikan ruang yang
besar dalam pengembangan kognitif anak. Berpikir
kreatif merupakan proses berpikir yang menghasilkan
kreativitas. Sternberg (1988) menyatakan  kreativitas
merupakan titik pertemuan yang khas antara tiga atribut
psikologis, yaitu intelegensi, gaya kognitif, dan
kepribadian/motivasi. Berbeda pula dari pendapat Rhodes
yang dikutip oleh Munandar (1987) yang mengemukakan
kreativitas sebagai kemampuan dalam 4 P yaitu person,
process, press, dan product. Menurut Rhodes, kreativitas
harus ditinjau dari segi pribadi (person) yang kreatif,
proses yang kreatif, pendorong kreatif dan hasil
kreativitas. Sehingga dapat dikatakan definisi kreativitas
secara keseluruhan adalah kemampuan seseorang untuk
melahirkan sesuatu yang baru baik gagasan maupun
karya nyata yang berbentuk sikap maupun non sikap baik
dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang
sudah ada yang semuanya berbeda dengan apa yang telah
ada sebelumnya.

Berpikir kreatif tidak akan terlepas dari istilah
kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berpikir
tentang sesuatu dengan cara baru dan tak biasa dan
menghasilkan solusi yang unik atas suatu problem
(Santrock, 2013:366). Kreativitas bukan hanya menuntut
suatu penemuan berupa produk yang menarik dan baik,
tetapi juga penerapan dalam kehidupan (Ramiez,
2008:25). Kreativitas telah menarik perhatian  sejumlah
ahli  sejak Guilford pada tahun 1950 mengemukakan ide
ini dalam  forum Asosiasi Psikologi Amerika  (American
Psychologycal Assosiation). Guilford (2004)
mengistilahkan kreativitas sebagai produksi divergen
(divergent production) atau sering juga disebut berpikir
divergen. Pemikiran divergen bertujuan meghasilkan
banyak jawaban untuk satu pertanyaan dan merupakan
karakteristik dari kreativitas. Produksi divergen
(divergent production) mempunyai 4 komponen, yaitu
kelancaran (fluency), fleksibilitas (flexibility), keaslian
(originality), dan elaborasi  (elaboration). Kelancaran
merujuk pada kemudahan untuk menghasilkan ide atau
menyelesaikan masalah. Fleksibilitas merujuk
kemampuan untuk meninggalkan cara berpikir lama dan
mengadopsi ide-ide atau cara berpikir baru. Fleksibilitas
juga ditunjukkan oleh beragamnya ide yang
dikembangkan. Keaslian merujuk pada kemampuan
untuk menghasilkan ide-ide yang tidak biasa
(unpredictable). Keaslian juga  terkait dengan seberapa
unik  suatu ide dihasilkan. Sedangkan  elaborasi  merujuk
pada  kemampuan untuk memberikan penjelasan secara
detail atau rinci terhadap skema umum yang diberikan.

Kreativitas kolaboratif (Collaborative Creativity)
disingkat  CC merupakan salah satu alternatif
pemyelesaian masalah yang sedang tren karena dianggap
sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan
suatu negara dan keuntungan suatu perusahaan (Huang,
Dong & Chen, 2012). Menurut Grossen & Craft (2008)
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tren tersebut mengeksplorasi implikasi untuk melakukan
kreativitas kolaboratif dalam pendidikan. Lebih lanjut
Craft (2008) menyatakan bahwa Collaborative Creativity
(CC) merupakan pergeseran paradigma pembelajaran
yang menekankan pada keseimbangan antara peran
individu dan kolektif dalam kreativitas. Sementara itu
Miell & Littleton (2008) juga  mengatakan bahwa
kreativitas kolaborasi (collaborative creativity) dapat
dipahami sebagai bentuk pengalihan keterampilan
individu pada kelompok dalam domain pembelajaran.
Kreativitas kolaborasi (collaborative creativity) dalam
pembelajaran ini adalah bekerja secara kolaboratif dalam
memecahkan masalah dengan fokus pemecahan masalah
melalui generasi ide-ide maupun elaborasi untuk
mendapatkan ide maupun  produk kreatif.

Perkembangan Sains juga tidak terlepas dari
kreativitas kolaborasi (Collaborative creativity) karena
dalam penyelenggaraanya peserta didik dituntut untuk
berpartisipasi aktif dalam mengembangkan prakarsa dan
kreativitasnya. Pembelajaran yang menggunakan
kreativitas kolaborasi (Collaborative creativity) di yakini
mampu membuka ruang bagi semua siswa untuk terlibat
dan menawarkan ide-ide untuk dipertimbangkan Sulifan
(2011). Chen et al., (2012) menyatakan bahwa ada
pertumbuhan linier antara globalisasi dari kreativitas
kolaborasi (Collaborative creativity)  yang menghasilkan
lebih banyak inovasi dalam pembelajaran di sekolah.
Craft (2008) menyatakan bahwa selama 5 tahun terakhir
mencerminkan nilai yang meningkat  ketika dilakukan
pembinaan kreativitas secara kelompok dalam
pendidikan. Chen et al., (2011)  menunjukkan hasil
motivasi individu yang tinggi dalam kelompok
menggunakan skala besar kreativitas kolaborasi yang
disebut Large Scale Collaborative Creativity atau LSCC.
Dengan memeriksa kondisi siswa dalam bekerja
berkelompok menyelesaikan tugas-tugas kreatif  yang
menghasilkan kompetensi baru, solusi baru dan
kemampuan berdaya  cipta (Mossovici, 1984) melakukan
penelitian tentang kreativitas kelompok. Hal ini diperkuat
oleh Moreno (1994) yang menyatakan bahwa kreativitas
bukan semata-mata proses individual tetapi juga sesuatu
yang dapat dikembangkan dalam suatu kelompok dalam
keadaan tertentu. Namun demikian (Grossen (2008)
menyatakan bahwa kondisi yang memungkinkan
kreativitas kolaborasi efektif ini jauh lebih kompleks dari
yang diharapkan utamanya yang terkait dengan sejumlah
dimensi seperti, hubungan interpersonal, karakteristik
tugas, kualitas pembicaraan, konteks sosial dan
institusional, definisi siswa ditinjau dari situasi dan tugas
dan lain-lain. Lebih lanjut Grossen (2008) memberikan
pernyataan bahwa dalam dinamika kelompok
dimungkinkan untuk menggunakan kelompok sebagai
sumber daya untuk dapat membangkitkan kreativitas
melalui organisasi ide-ide baru. Menurut (Litleton,
2007:5) menyatakan bahwa kreativitas dapat
dibangkitkan  melalui pemodelan (modelling), latihan
(practicing) dan pemeliharaan (nurturing). Pengamatan
terutama difokuskan pada dimensi model dalam interaksi
kelompok dan menunjukkan bagaimana efisiensi dalam
kerja kelompok dapat dibangun dalam dimensi tersebut.

Torrance (1990) menganggap  kelancaran,
fleksibilitas, dan  keaslian sebagai fitur utama kreativitas.
Kelancaran  berarti jumlah ide-ide asli yang dihasilkan,
fleksibilitas adalah kemampuan untuk 'mengubah taktik”,
tidak terikat oleh kemapanan pemikiran dan pendekatan
walaupun setelah itu pendekatan yang ditemukan tidak
lagi bekerja secara efisien. Keaslian ditafsirkan sebagai:
jawaban yang langka, yang terjadi hanya sesekali dalam
populasi tertentu. Hudson (1966 ) menganggap
kelancaran, fleksibilitas, dan  keaslian serupa dengan
pendekatan. Dalam kegiatanya mereka meminta siswa
memikirkan berapa banyak kemungkinan untuk bisa
menggunakan batu bata, ia mengumpulkan semua
jawaban dan memberikan skor yang lebih tinggi untuk
jawaban yang langka (yang terjadi hanya jarang) daripada
jawaban umum. Kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas
membentuk satu dimensi model, salah satu yang dapat
digambarkan sebagai ciri kepribadian yang merupakan
karakteristik orang yang kreatif (Hu & Adey, 2010:3).
Meskipun berpikir divergen tidak lagi dianggap identik
dengan kemampuan kreatif, tetapi tetap merupakan
komponen penting dari potensi kreatif (Runco 1991).

Pada kreativitas kolaboratif (collaborative creativity)
pembelajaran diarahkan pada penyelesaian masalah
secara kolaboratif melalui generasi ide-ide dan elaborasi
ide untuk mendapatkan ide maupun produk kreatif.
Tugas ini membutuhkan pemikiran kreatif, mencari cara
untuk membuat sesuatu yang lebih baik, belajar untuk
memberikan saran yang menghasilkan produk yang lebih
baik. Demikian pula, siswa dapat diajak berspekulasi,
mengungkapkan pemikiran tentang hasil dari sebuah
proyek penelitian sebelum rincian percobaan yang
sepenuhnya dilaporkan oleh mereka. Siswa juga dapat
diminta untuk memprediksi apa yang akan terjadi
berikutnya dalam urutan kejadian dalam penelitian
mereka. Tugas kreatif ini biasanya merangsang pemikiran
inventif dan merangsang keadaan baru bagi psikologi
sosial siswa sehingga dalam kelompoknya akan tercipta
lingkungan kerja, keadaan  kompetisi, menarik dan
pemecahan masalah yang menantang (Strom & Strom,
2002:192).

Dalam mempertimbangkan kreativitas siswa
utamanya kreativitas ilmiah di sekolah menengah di
mana kondisi individu berada dalam sistem sekolah yang
diberikan, lingkungan kreatif di luar kendali dari siswa
sehingga dikembangkan suatu model tiga dimensi yang
bertujuan untuk memberikan  lingkungan kreatif (Hu &
Adey, 2010:3). Lebih lanjut dikatakan bahwa Struktur
rancangan tersebut merupakan landasan teoritis untuk
mengukur kreativitas ilmiah, penelitian kreativitas ilmiah
dan pengembangan kreativitas ilmiah. Model Scientific
Structure Creativity Model (SSCM) menjelaskan bahwa
kreativitas ilmiah didefinisikan sebagai sifat intelektual
atau kemampuan memproduksi atau berpotensi
menghasilkan produk tertentu yang asli dan memiliki
nilai pada individu atau sosial, dirancang  dalam pikiran
dengan tujuan tertentu, menggunakan informasi yang
diberikan (Hu & Adey, 2010:3).

Permasalahan pada pembelajaran fisika di sekolah
menuntut kegiatan kelompok bekerja bersama-sama yang
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melibatkan berpikir tingkat tinggi utamanya berpikir
kreatif dalam pemecahannya. Oleh sebab itu, mereka
perlu situasi yang bisa memecahkan permasalahan
melalui pengembangan keterampilan berpikir utamanya
berpikir kreatif yang berorientasi pada collaborative
creativity dengan membuat lingkungan yang mendukung
untuk memecahkan permasalahan fisika secara bersama-
sama. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan: 1) bagaimanakah kemampuan berpikir
kreatif siswa berorientasi collaborative creativity (CC)
dalam pembelajaran IPA di SMP? 2) bagaimanakah
respon siswa terhadap keterampilan berpikir kreatif
berorientasi collaborative creativity pada pembelajaran
IPA di SMP?

METODE
Sebagaimana dipaparkan di atas, penelitian ini

bertujuan (1) mengetahui kemampuan berpikir kreatif
siswa berorientasi collaborative creativity dalam
pembelajaran IPA, (2) mengetahui respon siswa terhadap
keterampilan berpikir kreatif berorientasi collaborative
creativity pada pembelajaran IPA. Rancangan untuk
pencapaian tujuan (1) dengan menggunakan rumus
persentase dan tujuan (2) menggunakan pendekatan
deskriptif-kualitatif, yakni mendeskripsikan kemampuan
siswa SMP dengan dilakukan perlakuan (treatment)
tertentu.  Data yang diperlukan untuk mencapai tujuan (1)
dan (2) dikumpulkan dengan teknik tes, dokumentasi,
observasi, dan wawancara, yang selanjutnya dianalisis
secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif
digunakan untuk mengolah data informatif dan analisis
kuantitatif dimanfaatkan untuk mengolah data kuantitatif.

Populasi penelitian adalah siswa klas VII SMP Negeri
I Jember. Sedangkan sampel penelitian diambil secara
purposive sample. Data yang diperoleh dalam penelitian
ini adalah nilai post tes siswa dan observasi respon siswa.
Analisis data untuk menjawab masalah dan mencapai
tujuan (1) dan (2) dilakukan dengan teknik deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir

kreatif siswa dilakukan menggunakan tes kreativitas
ilmiah. Tes kreativitas ilmiah terdiri dari 7 nomor dengan
masing-masing soal mengacu pada indikator tes
kreativitas yang digunakan untuk melihat kemampuan
berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran. Tujuh
indikator tes kreativitas yang dimaksud adalah 1)
Unusual Use (UU), 2) real advances (RA) 3) Technical
production (TP) 4) Scientific imagination (SI) 5) science
problem (SP) 6) creative experimental (CE) 7) science
product (SE).

Berdasarkan pada model Tes Torrance (1962), tugas
ini dirancang untuk mengukur kelancaran, fleksibilitas,
dan orisinalitas dalam menggunakan obyek untuk tujuan
ilmiah. Berdasarkan analisis data hasil tes yang
didapatkan, maka diperoleh data kemampuan berpikir
kreatif sebagai berikut.

Indikator soal no 1 unusual use (UU), siswa diminta
untuk menyelesaikan soal tentang kegunaan atau
pemakaian alat yang tidak biasa. Tugas ini dirancang

untuk mengukur kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas
dalam menggunakan obyek untuk tujuan ilmiah. Jawaban
yang diberikan siswa akan diuraikan berdasarkan
kelancaran (fluency), fleksibelitas (flexibility) dan
orisinalitas (originality). Jawaban tersebut menunjukkan
kemampuan siswa di dalam berpikir kreatif yang meliputi
kelancaran (fluency), fleksibelitas (flexibility) dan
orisinalitas (originality).  Indikator soal no 2 real
advances (RA) untuk mengajukan pertanyaan baru, sudut
pandang baru membutuhkan imajinasi dan hipotesis
membuat kemajuan nyata dalam sains. Tujuan dari tugas
kedua adalah untuk mengukur tingkat kepekaan terhadap
masalah ilmu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk
mengetahui kelancaran (fluency), fleksibelitas (flexibility)
dan orisinalitas (originality).  Indikator soal no 3
Technical production (TP) untuk mengukur kemampuan
siswa dalam meningkatkan teknik produk. Menurut
Torance’s Product Improvement Task (Torrance dalam
Hu & Adey, 2010)  produk dimaksud adalah top dog dan
top monkey. Item ini untuk mengukur kelancaran
(fluency), fleksibelitas (flexibility) dan orisinalitas
(originality).  Sedangkan indikator soal no 4 Scientific
imagination (SI) adalah untuk mengukur imajinasi ilmiah
siswa. Pada item ini bisa mengukur kelancaran (fluency),
fleksibelitas (flexibility) dan orisinalitas (originality).

Berdasarkan hasil jawaban siswa diperoleh untuk
Unusual Use (UU) diperoleh nilai 43,6 %, real advances
(RA) diperoleh nilai 37,5%, Technical production (TP)
diperoleh nilai 38,7% dan Scientific imagination (SI)
diperoleh nilai 44,2 %. Jawaban tersebut merupakan
kemampuan berpikir kreatif siswa yang meliputi
kelancaran (fluency), fleksibelitas (flexibility) dan
orisinalitas (originality). Dengan demikian bisa
dikatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa
masih relative rendah.

Respon Siswa diperoleh dari angket yang terdiri dari
6 pernyataan. Hasil angket menunjukkan bahwa: 1)
Apakah siswa lebih terbantu dengan belajar bersama
(kolaborasi dengan teman) daripada hanya belajar sendiri,
pernyataan sangat setuju 58,3%, setuju 41,7% dan sangat
tidak setuju 0%. 2) Apakah siswa merasa kesulitan untuk
memberikan jawaban dengan sejumlah ide dan gagasan
yang logis, pernyataan sangat setuju 22,2%, setuju 66,7%
dan sangat tidak setuju 11,1%.. 3) kesulitan untuk
memberikan jawaban dengan sejumlah ide dari sudut
pandang yang berbeda-beda pernyataan sangat setuju
30,0%, setuju 46,7% dan sangat tidak setuju 28,3%, 4)
kesulitan untuk merinci atau mengembangkan gagasan
atau langkah kerja dengan lengkap dan logis pernyataan
sangat setuju 57,9%, setuju 26,3% dan sangat tidak setuju
15,7%, 5) Apakah siswa merasa kesulitan untuk
memberikan sejumlah ide yang tidak biasa atau unik dan
cerdas, pernyataan sangat setuju 38,5%, setuju 47,7% dan
sangat tidak setuju 12,8%. 6) Siswa menginginkan
pembelajaran fisika yang dapat melatihkan keterampilan
berpikir kreatif agar dapat menguasai konsep fisika
dengan mudah pernyataan sangat setuju 29,8%, setuju
67,5% dan sangat tidak setuju 2,7%.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditunjukkan
bahwa kemampuan siswa dalam berpikir kreatif
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dikatakan masih relative rendah walaupun dibeberapa
indicator ada yang nilainya relatif menengah. Hal ini
dikarenakan siswa dalam memecahkan soal  belum
terbiasa menggunakan  cara-cara berpikir tingkat tinggi
utamanya berpikir kreatif. Oleh sebab itu masih sangat
perlu dilakukan suatu pembelajaran yang dapat
melatihkan siswa berpikir kreatif, karena dengan terampil
berpikir kreatif maka diharapkan penguasaan konsep IPA
juga meningkat.

Sedangkan berdasarkan analisis respon siswa yang
sudah didapatkan dapat dikatakan bahwa  pada dasarnya
siswa senang belajar dengan berkolaborasi dari pada
belajar sendiri, terbukti siswa menyatakan 100% setuju
dan sangat setuju. Untuk pernyataan no 2 sampai dengan
lima di dalam angket merupakan pernyataan negatif,
sehingga untuk jawaban sangat setuju mempunyai nilai 1,
setuju 2 dan sangat tidak setuju nilainya 3. Kemampuan
di dalam memberikan jawaban yang lancar (fluency)
siswa menyatakan sangat setuju 22,2%, setuju 66,7% dan
sangat tidak setuju 11,1%, artinya siswa memang masih
merasa kesulitan di dalam mengemukakan jawaban
dengan sejumlah ide dan gagasan yang logis. Untuk
memberikan jawaban dengan sejumlah ide dari sudut
pandang yang berbeda-beda pernyataan sangat setuju
30,0%, setuju 46,7% dan sangat tidak setuju 28,3%,
artinya bahwa siswa masih merasa kesulitan di dalam
kemampuan flexibility (fleksibel) walaupun beberapa
siswa (28,3%) sudah merasa bisa. Untuk kemampuan
merinci atau mengembangkan gagasan atau langkah kerja
dengan lengkap dan logis pernyataan sangat setuju
57,9%, setuju 26,3% dan sangat tidak setuju 15,7%,
artinya siswa masih merasa kesulitan dalam kemampuan
mengelaborasi (elaboration) walaupun beberapa siswa
(15,%) menjawab sangat tidak setuju atau dengan kata
lain bisa. Untuk kemampuan orisinalitas (originality) di
mana siswa memberikan sejumlah ide yang tidak biasa
atau unik dan cerdas, pernyataan sangat setuju 38,5%,
setuju 47,7% dan sangat tidak setuju 12,8%, siswa juga
masih merasa kesulitan walaupun beberapa siswa
(12,8%) menyatakan sangat tidak setuju atau dengan kata
lain bisa.

Untuk mengetahui respon siswa terhadap
pembelajaran fisika yang dapat melatihkan keterampilan
berpikir kreatif ternyata sangat besar yaitu pernyataan
sangat setuju 29,8%, setuju 67,5% dan sangat tidak setuju
2,7%., artinya bahwa siswa sangat menginginkan belajar
fisika dengan cara yang kreatif. Hal ini terbukti hampir
seluruh siswa (97,3%) siswa menyatakan setuju dan
sangat setuju.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dalan penelitian ini adalah:
a. Kemampuan berpikir kreatif berorientasi kreativitas

kolaborasi (collaborative creativity) rata-rata masih
mendapat nilai rendah karena siswa belum terbiasa
dengan model tes kreativitas ilmiah untuk mengukur
kelancaran (fluency), fleksibelitas (flexibility)
dan orisinalitas (originality).

b. Respon siswa dalam pembelajaran berorientasi
kreativitas kolaborasi (collaborative creativity)

dalam pembelajaran sains menyatakan lebih senang
belajar bekolaborasi daripada belajar sendiri, namun
untuk menjawab soal-soal tes kreativitas ilmiah
mereka menyatakan masih kesulitan dan untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa
menyatakan ingin menggunakan berpikir kreatif .
dalam pembelajarannya

Saran-saran
a. Masih perlu dilakukan pembiasaan pembelajaran

berpikir kreatif berorientasi kreativitas kolaborasi
(collaborative creativity) pada siswa pada saat
pembelajaran utamanya pemahaman terhadap
menjawab soal-soal yang menunjukkan
kemampuan  berpikir kreatif.

b. Dalam Pelaksanaan Pembelajaran guru selain
sebagai fasilitator juga sebagai motivator sehingga
guru hendaknya dapat terus memberi motivasi
kepada siswa agar siswa dapat berperan aktif dalam
pengembangan berpikir kreatif siswa.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) keterampilan proses sains dan 2) hasil
belajar siswa. Proses pembelajaran menggunakan model inkuiri terbimbing. Metode
penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Subyek penelitian siswa kelas VIIIB SMP
Negeri 2 Daha Utara yang berjumlah 23 orang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 8 orang
perempuan yang diambil menggunakan purposive random sampling. Pelaksanaan
penelitian sebanyak 3 kali pembelajaran. Pertemuan pertama tentang zat warna yang
aman bagi tubuh, pertemuan kedua tentang ide pengganti bahan aditif tertentu yang lebih
aman bagi kesehatan dan pertemuan ketiga tentang ide pemecahan masalah peredaran zat
adiktif Zat Adiktif di Indonesia. Teknik pengumpulan data untuk keterampilan proses sains
dengan lembar observasi dan LKPD hasil diskusi siswa dan hasil belajar siswa dengan tes.
Hasil penelitian didapatkan keterampilan proses sains siswa rata-rata 50% kriteria cukup
dan hasil belajar siswa meningkat dari 2 (56,97) menjadi 7 (66,56%) dengan selisih 5
(9,59%).

Kata kunci: keterampilan proses sains, hasil belajar, model inkuiri terbimbing.

PENDAHULUAN
Sekolah memiliki berbagai komponen. Satu

di antara komponen sekolah adalah proses
pembelajaran (Suparlan, 2005:60). Proses
pembelajaran adalah peristiwa berubahnya peserta
ddidik dari yang belum terdidik menjadi peserta
didik yang lebih terdidik (Suparlan, 2005:63).
Sekolah dituntut untuk terus meningkatkan mutu
pendidikan melalui peningkatan proses
pembelajaran. Meningkat atau tidaknya proses
pembelajaran sangat dipengaruhi oleh guru.

Guru merupakan komponen yang sangat
berperan penting bagi terwujudnya proses
pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang
ingin dicapai (Syatra, 2013:117) dan guru
merupakan faktor yang sangat mempengaruhi
proses pembelajaran (Rosalin, 2000:23). Guru
dituntut untuk melakukan pembelajaran aktif,
inovatif dan efektif.

Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran
di kelas yang menyenangkan dan berorientasi
kepada peserta didik (Uno, H. B & Muhamad, N,
2014:303). Dengan pembelajaran inovatif,
diharapkan proses pembelajaran menjadi optimal

dan hasil belajar peserta didik mencapai kriteria
ketuntusan minimal.

Guru-guru IPA di SMP Negeri 2 Daha
Utara telah melakukan inovasi pembelajaran pada
metode pembelajara, media pembelajaran dan
sumber belajar. Metode pembelajaran diinovasi
dari yang dulu hanya metode ceramah, diskusi dan
tanya jawab menjadi metode percobaan
(eksperimen). Media pembelajaran yang diinovasi
dari yang dulunya hanya gambar atau carta
menjadi (1) penggunaan KIT dan membuat alat
peraga sederhana. Sumber belajar yang diinovasi
dari yang dulunya hanya buku paket peserta didik
menjadi diktat.

Inovasi perangkat pembelajaran yang
dilakukan guru diantaranya mengembangkan
silabus, RPP, LKPD, lembar informasi, alat/bahan
yang sesuai dengan kondisi sekolah dan
pendekatan pembelajaran. Dengan harapan dapat
meningkatkan proses pembelajaran agar informasi
yang disampaikan dapat diterima oleh siswa serta
menjadikan informasi itu dibutuhkan yang
ditunjukkan oleh hasil belajar peserta didik yang
optimal.
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Kenyataan di SMPN 2 Daha Utara, selama
ini guru telah banyak melakukan inovasi dalam
pengembangan perangkat pembelajaran untuk
membantu guru dan siswa dalam mengkreasi,
menata dan mengorganisasi pembelajaran,
sehingga memungkinkan proses belajar terjadi
dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.
Namun, bagaimana merencanakan perangkat
pembelajaran yang mampu membangkitkan
inovasi siswa masih jarang dilaksanakan. Dalam
hal ini, praktik-praktik pembelajaran cenderung
masih mengabaikan gagasan, konsep dan
keterampilan proses. Aktivitas guru lebih
menonjol daripada siswa dan terbatas pada
hafalan.

Dari observasi satu diantara tiga guru IPA
yang selaku guru sasaran mata pelajaran IPA saat
pendampingan kurikulum 2013 di SMPN 2 Daha
Utara dilakukan pengamatan instrumen RPP,
pelaksanaan pembelajaran dan penilaian. Hasil
observasi instrument RPP diantaranya indikator
belum sesuai dengan jumlah KD, kedalaman
materi belum sesuai dengan kemampuan peserta
didik dan sumber belajar belum merujuk ke alamat
web tertentu. Hasil observasi pelaksanaan
pembelajaran diantaranya tidak mengkaitkan
materi dengan pengetahuan lain yang relevan,
tidak melakukan variasi strategi mengajar yang
relevan dan keterpaduan IPA belum muncul
sehingga kurangnya keterampilan proses sains.
Hasil observasi instrument penilaian diantaranya
tidak mengembangkan instrumen penilaian.
Setelah gurunya melakukan tes pengetahuan,
hasilnya masih di bawah KKM. Rendahnya
keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta
didik disebabkan oleh perangkat pembelajaran
yang dibuat oleh guru belum optimal.

Jika permasalahan di atas terus berlanjut
maka dikhawatirkan proses pembelajaran tidak
semestinya, hasil belajar peserta didik selalu di
bawah KKM. Akibatnya guru terpaksa melakukan
remedial terhadap peserta didik yang di bawah
KKM. Dengan seringnya guru melakukan
remedial berdampak pada proses pembelajaran
terhenti dan sulit memenuhi target kurikulum
sehingga di akhir tahun pelajaran banyak peserta
yang tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas dan
bahkan tidak lulus ujian sekolah atau ujian
nasional. Hal ini menunjukkan lemahnya
keterampilan proses dan hasil belajar siswa.

Untuk mengatasi masalah lemahnya
keterampilan proses siswa dan rendahnya hasil
belajar siswa dilakukan pengembangan perangkat
pembelajaran. Perangkat  pembelajaran yang
dikembangkan terdiri atas silabus, RPP, bahan ajar
dan penilaian. RPP yang dikembangkan
menggunakan model pembelajaran inkuiri
terbimbing karena peserta didik belajar mencari

dan menemukan sendiri tetapi masih dibimbing
oleh guru. Hasil belajar dengan cara ini lebih
mudah dihafal dan diingat, mudah ditransfer untuk
memecahkan masalah (Fathurrahrohman,
2010:31). Di antara kelebihan model inkuiri dapat
meningkatkan potensi siswa, memperoleh
pengetahuan yang bersifat penyelidikan karena
terlibat langsung dalam proses penemuan dan
memahami konsep-konsep sains dan ide-ide
dengan baik (Putra, 2013:104-106).

Berdasarkan latar belakang di atas maka
masalah penelitian sebagai berikut: (1)
Bagaimanakah peningkatan keterampilan proses
sains peserta didik kelas VIIIB SMPN 2 Daha
Utara dengan menggunakan model pembelajaran
inkuiri terbimbing materi pokok Zat Aditif dan Zat
Adiktif? dan (2) Bagaimanakah peningkatan hasil
belajar peserta didik kelas VIIIB SMPN 2 Daha
Utara dengan menggunakan model pembelajaran
inkuiri terbimbing materi pokok Zat Aditif dan Zat
Adiktif?.

Kerangka berfikir pada lemahnya
keterampilan proses sains dan rendahnya hasil
belajar siswa dapat diatasi oleh guru melalui
perbaikan proses pembelajaran. Proses
pembelajaran yang diharapkan dapat menciptakan
keterampilan proses sains dan pada akhirnya
meningkatkan hasil belajar siswa.

METODE
Metode penelitian yang digunakan

deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di
SMPN 2 Daha Utara Peserta didik kelas VIIIB
yang berjumlah 23 orang dengan komposisi laki-
laki 15 orang dan perempuan 8 orang. Waktu
penelitian dilaksanakan bulan November sampai
Desember 2014 pada semester ganjil tahun
pelajaran 2014/2015. Proses pembelajaran
dilakukan sebanyak 3 kali pembelajaran.
Pertemuan pertama tentang zat warna yang aman
bagi tubuh, pertemuan kedua tentang ide pengganti
bahan aditif tertentu yang lebih aman bagi
kesehatan dan pertemuan ketiga tentang ide
pemecahan masalah peredaran zat adiktif Zat
Adiktif di Indonesia.

Instrumen (alat pengumpulan data) untuk
mendapatkan data keterampilan proses sains yang
digunakan dalam penelitian berupa lembar
observasi dan hasil diskusi siswa dalam bentuk
Lembar Kerja Peserta didik (LKPD). Instrumen
(alat pengumpulan data) untuk mendapatkan data
hasil belajar siswa yang digunakan dalam
penelitian berupa tes tertulis dalam bentuk pilihan
ganda sebanyak 10 soal dan uraian sebanyak 5
soal.

Teknik analisis data untuk menganalisis
data yang berasal dari hasil observasi keterampilan
proses sains dan hasil belajar siswa menggunakan



1357

model inkuiri terbimbing dengan teknik persentase
dengan rumus:

P =
N
f

x 100%

Dengan:
P : Angka persentase
f : Frekuensi yang sedang

dicari persentasenya
N : Jumlah

frekuensi/banyaknya
individu

Keterampilan proses sains memiliki
kriteria sebagai berikut baik sekali (76-100%),
baik (51-75%), cukup (26-50%) dan kurang baik

(<25%). Sedangkan hasil belajar siswa telah tuntas
secara individual jika memenuhi KKM. KKM
yang ditetapkan guru mata pelajaran IPA di kelas
SMPN 2 Daha Utara pada semester ganjil tahun
pelajaran 2014/2015 adalah 65. Sedangkan
ketuntasan secara klasikal sekolah menetapkan
85%.

HASIL
Hasil keterampilan proses sains

pertemuan I saat pembelajaran model inkuiri
terbimbing dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Hasil keterampilan proses sains
pertemuan I

Kel Keterampian Proses Sain Jumlah Skor
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

I 1 1 0 1 1 2 0 0 1 7 38.89
II 0 1 0 1 0 0 1 1 2 6 33.33
III 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 27.78
IV 0 0 1 2 1 1 0 0 2 7 38.89
V 1 1 2 2 0 1 0 0 0 7 38.89

Jumlah 177,78
Rata-rata 35,56

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh
hasil keterampilan proses sains pertemuan I saat
pembelajaran model inkuiri terbimbing dengan
jumlah 177,78 dan rata-rata 35,56% .

Hasil keterampilan proses sains
pertemuan II saat pembelajaran model inkuiri
terbimbing dapat dilihat pada tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil keterampilan proses sains
pertemuan II

Kel Keterampian Proses Sain Jumlah Skor
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

I 0 1 2 1 2 2 0 2 1 11 61.11
II 1 0 0 1 1 0 1 2 2 8 44.44
III 1 1 1 1 1 2 2 1 1 11 61.11
IV 1 0 1 1 1 1 0 2 2 9 50.00
V 2 1 1 1 0 1 1 2 0 9 38.89

255,56
Rata-rata 51,11

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh rata-rata hasil
keterampilan proses sains pertemuan II saat
pembelajaran model inkuiri terbimbing 51,11%.

Hasil keterampilan proses sains
pertemuan III saat pembelajaran model inkuiri
terbimbing dapat dilihat pada tabel 3 berikut:
Tabel 3. Hasil keterampilan proses sains
pertemuan III

Kel Keterampian Proses Sain Jumlah Skor
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

I 0 6 1 1 2 2 0 0 1 13 72.22
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II 1 1 0 2 1 2 1 1 1 10 55.56
III 1 2 0 1 2 2 2 1 1 12 66.67
IV 1 1 2 1 1 1 2 1 2 12 66.67
V 1 1 2 1 1 1 2 1 2 12 66.67

Jumlah 316,67
Rata-rata 63,33

Berdasarkan tabel 3 di atas diperoleh rata-rata hasil
keterampilan proses sains pertemuan III saat
pembelajaran model inkuiri terbimbing 63,33%.

Hasil hasil belajar siswa pada pretes
sebelum pembelajaran model inkuiri terbimbing
dapat dilihat pada tabel 4 berikut:
Tabel 4. Hasil Belajar siswa pada pretes

No. Nama Siswa Pretes Ketuntasan
Ya Tidak

1 Subjek 1 40 √
2 Subjek 2 52 √
3 Subjek 3 32 √
4 Subjek 4 12 √
5 Subjek 5 44 √
6 Subjek 6 68 √
7 Subjek 7 56 √
8 Subjek 8 52 √
9 Subjek 9 44 √
10 Subjek 10 20 √
11 Subjek 11 48 √
12 Subjek 12 56 √
13 Subjek 13 64 √
14 Subjek 14 40 √
15 Subjek 15 20 √
16 Subjek 16 56 √
17 Subjek 17 36 √
18 Subjek 18 52 √
19 Subjek 19 56 √
20 Subjek 20 32 √
21 Subjek 21 72 √ √
22 Subjek 22 44 √
23 Subjek 23 32 √

Jumlah 1028 2 21
Rata-rata 44,70

Berdasarkan tabel 4 di atas diperoleh hasil
belajar siswa pada pretes sebelum pembelajaran
model inkuiri terbimbing rata-rata 44,70% dengan
2 orang sudah memenuhi KKM dan 21 orang
belum memenuhi KKM.

Hasil hasil belajar siswa pada post
sesudah pembelajaran model inkuiri terbimbing
dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel 5. Hasil Belajar siswa pada pretes

No. Nama Siswa Post tes Ketuntasan
Ya Tidak

1 Subjek 1 44 √
2 Subjek 2 64 √
3 Subjek 3 32 √
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4 Subjek 4 40 √
5 Subjek 5 48 √
6 Subjek 6 76 √
7 Subjek 7 80 √
8 Subjek 8 60 √
9 Subjek 9 56 √
10 Subjek 10 32 √
11 Subjek 11 48 √
12 Subjek 12 64 √
13 Subjek 13 72 √
14 Subjek 14 84 √
15 Subjek 15 52 √
16 Subjek 16 76 √
17 Subjek 17 44 √
18 Subjek 18 64 √
19 Subjek 19 80 √
20 Subjek 20 44 √
21 Subjek 21 88 √
22 Subjek 22 60 √
23 Subjek 23 40 √

Jumlah 1356 7 16
Rata-rata 58,61

Berdasarkan tabel 5 di atas diperoleh hasil
belajar siswa pada post test sesudah pembelajaran
model inkuiri terbimbing rata-rata 58,61% dengan
7 orang sudah memenuhi KKM dan 16 orang
belum memenuhi KKM.

PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian mendeskripsikan

peningkatan keterampilan proses sanis peserta
didik kelas VIIIB SMPN 2 Daha Utara dengan
menggunakan pengembangan perangkat model
pembelajaran inkuiri terbimbing materi pokok Zat
Aditif dan Zat Adiktif diperoleh rata-rata hasil
keterampilan proses sains pertemuan I 35,56%,
rata-rata hasil keterampilan proses sains pertemuan
II 51,11% dan rata-rata hasil keterampilan proses
sains pertemuan III 63,33%.

Hasil keterampilan proses sains
mengalami peningkatan karena di antara kelebihan
model inkuiri dapat meningkatkan potensi siswa,
memperoleh pengetahuan yang bersifat
penyelidikan karena terlibat langsung dalam proses
penemuan dan memahami konsep-konsep sains
dan ide-ide dengan baik (Putra, 2013:104-106).

Dari hasil penelitian mendeskripsikan
hasil belajar siswa diperoleh hasil belajar siswa
pada pretes rata-rata 44,70% dengan 2 orang sudah
memenuhi KKM dan 21 orang belum memenuhi
KKM dan hasil belajar siswa pada post test  rata-
rata 58,61% dengan 7 orang sudah memenuhi
KKM dan 16 orang belum memenuhi KKM.

Hasil belajar siswa mengalami
peningkatan karena diantara kelebihan model
inkuiri siswa dapat memahami konsep-konsep

sains dan ide-ide dengan baik dan membentuk dan
mengembangkan konsep diri siswa (Putra,
2013:104-106). Hasil belajar dengan cara ini lebih
mudah dihafal dan diingat, mudah ditransfer untuk
memecahkan masalah (Fathurrahrohman,
2010:31).

Secara keseluruhan dari instrument tes
dapat disimpulkan bahwa hasil keterampilan
proses sanis meningkat saat pembelajaran model
inkuiri terbimbing dengan rata-rata 50% tetapi
kriterianya masih cukup dan hasil belajar siswa
meningkat setelah pembelajaran inkuiri terbimbing
dengan rata-rata rata-rata dari pretes 2 (56,97%)
menjadi post test 7 (66,56%) dengan peningkatan
5 (9,59%).

PENUTUP
Berdasarkan uraian di atas maka

penelitian disimpulkan sebagai berikut: (1)
Keterampilan proses sains peserta didik kelas
VIIIB SMPN 2 Daha Utara dengan menggunakan
pengembangan perangkat model pembelajaran
inkuiri terbimbing materi pokok Zat Aditif dan Zat
Adiktif mengalami peningkatan dari pertemuan I
35,56% meningkat pertemuan II 51,11% dan
meningkat lagi pertemuan III 63,33% dengan rata-
rata 50,00% dan (2) Hasil belajar peserta didik
kelas VIIIB SMPN 2 Daha Utara dengan
menggunakan pengembangan perangkat model
pembelajaran inkuiri terbimbing materi pokok Zat
Aditif dan Zat Adiktif mengalami peningkatan
ketuntasan rata-rata dari pretes 2 (56,97%) menjadi
post test 7 (66,56%) dengan peningkatan 5 (9,59%.
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Berdasarkan uraian dan kesimpulan di
atas maka peneliti memberikan saran: (1)
penelitian ini hanya mendeskripsikan keterampilan
proses sains model inkuiri terbimbing sehingga
perlu pengembangan pada keterampilan proses
sains yang lain dan (2) penelitian ini hanya
mendeskripsikan hasil belajar siswa pada topik Zat
Aditif dan Zat Adiktif sehingga perlu
pengembangan pada topik-topik yang lain.
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Abstrak

Mahasiswa harus memahami kreativitas ilmiah dalam upaya mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan tujuan menggali informasi pemahaman kreativitas ilmiah
mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran kreatif beserta kendalanya. Penelitian ini menggunakan
metode eksperimen one group pretest posttest design pada 31 mahasiswa FKIP Unlam yang memprogram
matakuliah Fisika Dasar I semester ganjil 2014/2015. Pengumpulan data menggunakan angket, tes, pengamatan,
dan wawancara. Teknik analisis data secara deskriptik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) sebagian
besar mahasiswa prodi pendidikan fisika FKIP Unlam kurang memahami kreativitas ilmiah, mereka memahami
teori tetapi kesulitan mengaplikasikannya dalam keseharian maupun produk teknologi berkaitan fisika, (2)
Pembelajaran kreatif berpengaruh positif terhadap proses pembelajaran untuk melatihkan kreativitas ilmiah
mahasiswa. Perolehan skor 41-50 sebanyak 6% mahasiswa, skor 31-40 sebanyak 23% mahasiswa,  skor 21-30
sebanyak 23% mahasiswa, skor 11-20 sebanyak 39% mahasiswa, dan hanya 10% mahasiswa mendapat skor
kurang dari 10. Selain itu, setiap indikator unusual use, problem finding dan product design, product
improvement, creative imagination dan problem solving, serta science experiment juga mengalami peningkatan,
dan (3) kendala pembelajaran kreatif adalah kelebihan alokasi waktu, skenario kreativitas ilmiah dalam SAP
belum jelas, mahasiswa belum terbiasa praktikum berbasis ICT, dan kurang terbiasa mengambil resiko dan
berimajinasi. Beberapa saran penelitian adalah memperjelas skenario melatihkan kreativitas ilmiah dalam SAP,
pemberian bekal awal dan membiasakan praktikum berbasis ICT, serta menyusun panduan melatihkan
kreativitas ilmiah dalam pembelajaran beserta kriteria penilaiannya.

Kata Kunci: Kreativitas ilmiah, Model Pembelajaran Kreatif

PENDAHULUAN
Dunia modern sangat memerlukan kreativitas

ilmiah dalam upaya menghadapi segala permasalahan
di dunia ini (Stenberg, 2010). Kreativititas ilmiah
merupakan sifat intelektual/kemampuan memproduksi
atau berpotensi menghasilkan produk tertentu yang asli
dan memiliki nilai sosial atau pribadi, dirancang dengan
tujuan tertentu di dalam pikiran dengan menggunakan
informasi yang diberikan (Hu and Adey, 2010).
Kreativitas ilmiah berbeda dari kreativitas lainnya,
karena peduli dengan eksperimen-eksperimen sains
kreatif, penemuan dan penyelesaian masalah ilmiah
kreatif, dan aktivitas sains kreatif. Kreativitas ilmiah
meliputi unusual use, problem finding, product
improvement, creative imagination, problem solving,
science experiment, dan product design (Hu and Adey,
2010).

Gifted and Talented International merekomen-
dasikan pemahaman menyeluruh mengenai kreativitas
ilmiah, proses kreatif, dan produksi pengetahuan karena

akan bertindak sebagai forum stimulus untuk berbagi
pemikiran kreatif (Yamin, 2010: 11). Penempatan
kreativitas ilmiah dalam praktek dan produksi ilmiah
dapat mengembangkan pengetahuan baru, penemuan
ilmiah, pemikiran, kapasitas percobaan untuk menarik
kesimpulan sah (Fryer, 2010). Orang kreatif selalu
bekerja keras dan selalu berusaha meningkatkan ide-ide
dan solusi, membuat perubahan secara bertahap dan
perbaikan untuk karya-karya mereka, bersikap terbuka
untuk menerima perubahan dan kebaruan, kemauan
untuk bermain dengan ide-ide, fleksibilitas, kebiasaan
menikmati yang baik, sambil mencari cara untuk
memperbaikinya (Harris, 2012).

Hasil penelitian Bank Dunia terhadap 150
negara menunjukkan bahwa faktor-faktor kemajuan
suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh 45% inovasi dan
kreativitas, 25% jaringan kerjasama, 20% teknologi,
dan 10% sumberdaya alam (Sukmadinata, 2002). Oleh
karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia No 8 tahun 2012 tentang Kerangka
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Kualifikasi Nasional Indonesia dimana pada jenjang S1
setara dengan jenjang 6 dengan salah satu
kualifikasinya mampu mengaplikasikan bidang
keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam
penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi
terhadap situasi yang dihadapi. Mahasiswa perlu belajar
bagaimana menggunakan berbagai sumberdaya
seoptimalnya untuk menemukan jawaban inovatif
terhadap masalah, dengan memadukan ungkapan dan
pemecahan masalah secara kreatif di dalam kurikulum,
mahasiswa dipersiapkan untuk masa depan yang penuh
tantangan (Munandar, 2012: 11).

Dewasa ini, ternyata orang sering kali menolak
ide kreatif  yang menyertai tujuan yang diinginkan dan
bias terhadap kreativitas telah mengganggu kemampuan
seseorang untuk mengenali ide kreatif (Mueller, dkk.
2012). Orang cenderung memilih ide yang mereka
percaya, bukan dari ide-ide kreatif (Rietzscehl, dkk.
2010). Hartini, dkk (2012) menemukan bahwa sebagian
besar mahasiswa Prodi Pendidikan Fisika FKIP Unlam
memahami teori berfikir kreatif dan ciri-ciri orang
berfikir kreatif, tetapi mereka masih kesulitan
mengimplementasikan kreativitas dalam pembelajaran
apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa faktor
penghambat pencapaian kompetensi keguruan
mahasiswa pendidikan fisika FKIP Unlam adalah
penyampaian materi oleh dosen kurang menarik dan
terkadang membingungkan,  praktek mengajar hanya
pada semester 5, 6, dan 7 sehingga mahasiswa lebih
menguasai teori daripada prosesnya (Suyidno dan
Mustikawati, 2012a). Selain itu, kualitas pembelajaran
fisika SMA di Kalimantan Selatan sebagai input
terbesar mahasiswa prodi pendidikan fisika yang secara
umum berorentasi pada tes/ujian yang ditekankan pada
penguasaan materi semata menyebabkan keterampilan
proses ilmiah siswa kurang terlatihkan (Suyidno dan
Mustikawati, 2012b). Keterampilan-keterampilan
proses ilmiah sebenarnya memiliki komponen-
komponen kreativitas ilmiah (Nur, 2014: 112),
sehingga rendahnya keterampilan proses ilmiah siswa
berakibat rendahnya kreativitas ilmiah mahasiswa.

Kemampuan berfikir kreatif merupakan hasil
belajar, bukan anugerah genetik. Hanya 1/3 apa yang
dilakukan secara kreatif dan inovatif bersumber dari
genetik, sedangkan sekitar 2/3 dari keterampilan-
keterampilan kreatif dan inovatif diperoleh melalui
belajar, dan untuk membangkitkan ide-ide kreatif-
inovatif perlu dilatih berfikir asosiatif dan lebih sering
terlibat dalam bertanya, mengamati, membangun
jejaring, dan eksperimenting (Nur, 2014: 7). Beberapa
strategi pembelajaran kreatif yang selama ini digunakan
untuk memproduksi ide kreatif diantaranya: (1)  Model
Treffinger 1980, mengajarkan saling ketergantungan
kognitif dan afektif dalam mendorong belajar kreatif

mulai dari unsur-unsur dasar dan menanjak ke fungsi-
fungsi berfikir kreatif lebih majemuk (Munandar,
2012), (2) Problem Based Learning, mengembangkan
keterampilan penyelidikan dan penyelesaian masalah,
keterampilan belajar mandiri, serta perilaku dan
keterampilan sosial sesuai peran orang dewasa (Arends,
2012), (3) Project Based Learning, melibatkan
mahasiswa dalam proses desain teknologi sambil
membangun dan meningkatkan isi pengetahuan,
kemampuan memecahkan masalah, sistem berpikir dan
keterampilan komunikasi (Baker, et.all., 2011), dan (4)
Creative Problem Solving, berusaha menghasilkan
banyak ide berbeda melalui brainstorming dan
penyelesaian masalah (Mitchell, W.E and Kowalik, T.
F, 1999).

Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk
menggali informasi penguasaan kreativitas ilmiah
mahasiswa, kemudian diterapkan model pembelajaran
kreatif pada matakuliah fisika dasar untuk melatihkan
kreativitas ilmiah mahasiswa beserta kendalanya.
Kreativitas ilmiah merupakan salah satu tujuan utama
pembelajaran sains terutama fisika. Sains adalah proses
menggunakan pengamatan dan penyelidikan untuk
mendapatkan pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa
di alam. Sains membantu memahami dunia alam dan
kadang-kadang penjelasan ini harus dimodifikasi
karena penjelasan sebelumnya terkadang tidak lengkap
atau adanya teknologi baru yang mungkin memberikan
jawaban lebih akurat. Para ilmuwan mempelajari
informasi baru tentang gejala alam melalui berbagai
cara diantaranya: (1) investigasi  dengan mengamati
sesuatu yang terjadi dan merekam hasil pengamatan,
(2) percobaan untuk menguji pengaruh sesuatu hal
dengan yang lainnya, (3) penyelidikan dengan
membangun sebuah model yang menyerupai sesuatu di
alam dan kemudian menguji model untuk melihat
bagaimana bertindak (Glencoe, 2005).

Penyelidikan dilakukan dalam rangka mencari
solusi atas masalah. Masalah memainkan peran utama
dalam kemajuan ilmu pengetahuan, karena masalah
mengarah pada pertumbuhan ilmiah. Masalah juga
memiliki peran utama dalam mendorong penyelidikan
ilmiah mahasiswa. Berbagai keterampilan proses ilmiah
yang digunakan oleh pembelajar untuk mencari solusi
dari masalah ilmiah pada dasarnya adalah langkah-
langkah  eliminasi  kesalahan, seperti yang diikuti oleh
ilmuwan dalam mencari kebenaran yang mendasari
alam semesta. Sains sebagai proses mengandung
komponen kreativitas ilmiah dalam setiap langkahnya,
karena setiap individu perlu berfikir kreatif untuk
mengembangkan pemahaman dasar dalam ilmu
pengetahuan.

Kreativitas ilmiah merupakan sifat intelektual
atau kemampuan memproduksi atau berpotensi
menghasilkan produk tertentu yang asli dan memiliki
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nilai sosial atau pribadi, dirancang dengan tujuan
tertentu dengan menggunakan informasi yang diberikan
(Hu and Adey, 2010). Hu and Adey juga merumuskan
satu set hipotesis tentang kreativitas ilmiah meliputi: (1)
Kreativitas ilmiah berbeda dari kreativitas seni dan
bahasa, kreativitas ilmiah konsen dengan eksperimen
kreatif sains, penemuan dan pemecahan masalah
dengan kreatif sains, (2) Kreativitas ilmiah merupakan
jenis kemampuan yang meliputi faktor intelektual, (3)
Kreativitas ilmiah tergantung pada pengetahuan ilmiah
dan keterampilan proses ilmiah, dan (4) kreativitas dan
kecerdasan analisis merupakan dua faktor yang berbeda
pada fungsi tunggal yang berasal dari kemampuan
mental. Jadi, kreativitas ilmiah merupakan kepekaan
terhadap masalah, kemampuan untuk menghasilkan ide
baru yang dapat diterima secara teknologi, kemampuan
untuk bertanya, memahami dunia sekitar, kemampuan
untuk pemecahan masalah, melihat solusi, merancang
eksperimen, berimajinasi, mengidentifikasi kesulitan,
membuat prediksi atau hipotesis.

Hu and Adey juga mengembangkan struktur tiga
dimensi sains yang dapat dijadikan landasan teori
dalam pengukuran kreativitas sains sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Tiga Dimensi Sains

Dimensi kreativitas ilmiah meliputi: (1) unusual use,
untuk mengukur kelancaran, fleksibilitas, dan
orisinalitas dalam menggunakan obyek untuk tujuan
ilmiah, (2) problem finding, mengajukan pertanyaan
baru, kemungkinan baru dari sudut pandang baru,
membutuhkan imajinasi dan diperlukan untuk membuat
kemajuan nyata dalam sains, hal ini mencetak tujuan
untuk kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas, (3)
product impovement, meningkatkan produk teknis dan
bertujuan mencetak kelancaran, fleksibilitas, dan
orisinalitas, (4) creativity imagination, mengukur
imajinasi ilmiah siswa, dan dapat digunakan menilai
kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas. (5) problem
solving, mengukur kemampuan pemecahan masalah
kreativitas ilmiah, (6) science experiment, menilai

kemampuan eksperimental yang kreatif, dan (7)
product desain, mengukur kemampuan mendesain
produk ilmu pengetahuan secara kreatif. Desain ini
dapat mengukur fleksibilitas produk, teknis, dan
berpikir orisinalitas dan imajinasi (Hu and Adey,
2010).

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan one

group pretest-posttest design. Penelitian dilaksanakan
antara bulan Oktober 2014 – Januari 2015 di FKIP
Unlam Banjarmasin. Subjek penelitian adalah 31
mahasiswa FKIP Unlam yang memprogram matakuliah
Fisika Dasar I semester ganjil 2014/2015. Teknik
pengumpulan data menggunakan Instrumen Angket
Pemahaman Kreativitas Ilmiah, Instrumen Tes
Kreativitas Ilmiah, Instrumen  Pengamatan Kepraktisan
SAP-Model Pembelajaran Kreatif, dan Instrumen
Kendala Lapangan. Tes kreativitas ilmiah diadaptasi
dari 7 butir soal SSCM meliputi unusual use, problem
finding, product improvement, creative imagination,
problem solving, science experiment, dan product
design (Hu and Adey, 2012). Teknik analisis data
secara deskriptik kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Model pembelajaran kreatif ini diharapkan dapat

mengatasi functional fixedness dan mempermudah
melatihkan kreativitas ilmiah mahasiswa. Berikut ini
akan disajikan penguasaan kreativitas ilmiah sebelum
dan setelah diterapkan pembelajaran kreatif beserta
kendalanya.
Penguasaan Kreativitas Ilmiah Awal Mahasiswa

Penguasaan kreativitas ilmiah awal mahasiswa
diperoleh dari hasil analisis angket dan disajikan pada
Gambar 2.

Gambar 2. Pemahaman Kreativitas Ilmiah Awal
Mahasiswa

Gambar di atas menunjukkan bahwa indikator unusual
use, product improvement dan creative product design
kurang dipahami. Berarti mahasiswa belum memahami
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penggunaan konsep fisika untuk sesuatu yang tidak
biasa, dan menggunakannya untuk meningkatkan
kualitas produk maupun mendesain produk yang lebih
kreatif. Sedangkan indikator problem finding, creative
imagination, problem solving, dan science experiment
dalam kategori cukup memahami. Mahasiswa merasa
memahami cara menemukan suatu masalah,
mengajukan pertanyaan baru, kemungkinan baru dari
sudut pandang baru, menggunakan imajinasi,
melakukan penyelesaian masalah dan eksperimen sains
kreatif untuk membuat kemajuan nyata dalam sains.

Meskipun sebagian besar mahasiswa
menyatakan cukup memahami indikator kreativitas
ilmiah, tetapi hampir keseluruhan mahasiswa belum
mampu memberikan contoh penerapan kreativitas
ilmiah dalam kehidupan sehari-hari seperti ditunjukkan
Gambar 3.

Gambar 3.   Memberikan Contoh Kreativitas Ilmiah
dalam Kehidupan Sehari-hari

Sebagian mahasiswa merasa cukup-kurang memahami
konsep kreativitas ilmiah, tetapi hampir secara
keseluruhan belum mampu mengaplikasikannya dalam
keseharian maupun produk teknologi.  Mahasiswa
kreatif selalu melihat adanya hubungan unik dari
beberapa hal yang kelihatannya tidak saling
berhubungan, sedangkan mahasiswa tidak kreatif
mengalami functional fixedness sehingga selalu
melakukan berbagai hal atau pemikiran yang sama
setiap waktu (Solso, et.all, 2007). Selain itu, hasil
analisis pre-test kreativitas ilmiah menunjukkan bahwa
45% mahasiswa mendapatkan skor 0, 48%
mendapatkan skor kurang dari 10, sementara skor di
atas 10 hanya 2 mahasiswa.  Kenyataan ini
menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiswa kurang
memahami kreativitas ilmiah. Mahasiswa belajar lebih
ditekankan menganalisis materi dan penyelesaian
masalah fisika secara matematik, dan belum
membiasakan menyelesaikan permasalahan fisika
berkaitan kreativitas ilmiah. Hal ini sesuai dengan
penelitian Hartini, dkk. (2012) yang menemukan bahwa
mahasiswa prodi pendidikan fisika FKIP Unlam
sebagian besar memahami teori kreativititas tetapi
kesulitan mengaplikasikannya dalam pembelajaran
maupun menyelesaikan masalah keseharian.

Kreativitas Ilmiah Mahasiswa setelah Mengikuti
Pembelajaran Kreatif

Kemampuan berfikir kreatif merupakan hasil
belajar, bukan anugerah genetik. Hanya 1/3 apa yang
dilakukan secara kreatif dan inovatif bersumber dari
genetik, sedangkan sekitar 2/3 dari keterampilan-
keterampilan kreatif dan inovatif diperoleh melalui
belajar, dan untuk membangkitkan ide-ide kreatif-
inovatif perlu dilatih berfikir asosiatif dan lebih sering
terlibat dalam bertanya, mengamati, membangun
jejaring, dan eksperimenting (Nur, 2014: 7).
Penguasaan kreativitas ilmiah mahasiswa setelah
mengikuti pembelajaran kreatif mengalami peningkatan
dari sebelumnya. 6% mahasiswa mendapatkan skor 41-
50, skor 31-40 sebanyak 23% mahasiswa,  skor 21-30
sebanyak 23% mahasiswa, skor 11-20 sebanyak 39%
mahasiswa, dan hanya 10% mahasiswa mendapatkan
skor kurang dari 10. Peningkatan skor setiap indikator
kreativitas ilmiah disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Pretest dan Posttes Kreativitas Ilmiah

Keseluruhan indikator kreativitas ilmiah mengalami
kenaikan, kenaikan terbesar adalah unusual use (130
poin), problem finding dan product design (123 poin),
product improvement (91 poin), dan creative
imagination (53 poin), sementara problem solving (53
poin) dan science experiment (29 poin). Mahasiswa
dapat menggunakan konsep/prinsip dinamika untuk
tujuan ilmiah, mengajukan pertanyaan baru,
kemungkinan baru dari sudut pandang baru dengan
menggunakan imajinasi untuk membuat kemajuan
nyata dalam sains, serta mampu mendesain produk ilmu
pengetahuan secara kreatif.  Mahasiswa kesulitan
menyelesaikan masalah kreativitas ilmiah melalui
kegiatan eksperimental yang kreatif, mereka belum
terbiasa dan mengalami kesulitan melaksanakan
praktikum menggunakan PHET dan Macromedia Flash,
dan kesulitan menjelaskan instrumen dan prinsip pada
eksperimen yang kreatif.

Kendala-kendala Pembelajaran Kreatif
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Pembelajaran kreatif telah dilaksanakan dosen
sesuai dengan SAP pembelajaran kreatif. Beberapa
kendala selama pembelajaran pembelajaran kreatif pada
perkuliahan fisika dasar adalah: (1) perkuliahan
melebihi alokasi waktu yang ditentukan, (2)
pengkopian media ICT dalam setiap kelompok tidak
efektif/memakan waktu, (3) skenario kreativitas ilmiah
belum tergambar jelas dalam SAP, (4) media ICT
pendukung (PHET dan macromedia flash) kurang bisa
dimengerti oleh mahasiswa, (5) mahasiswa belum
terbiasa praktikum berbasis ICT, (6) mahasiswa kurang
memahami unusual use, creative imagination, problem
solving, science experiment, dan product design, (7)
mahasiswa kurang terbiasa mengambil resiko dan
berimajinasi.

PENUTUP
Simpulan
1. Sebagian besar mahasiswa prodi pendidikan fisika

kurang menguasai kreativitas ilmiah pada
matakuliah fisika dasar. Mereka memahami teori
kreativitas ilmiah tetapi kurang mampu
mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari
maupun dalam produk teknologi.

2. Pembelajaran kreatif berpengaruh positif terhadap
proses pembelajaran untuk melatihkan kreativitas
ilmiah mahasiswa. Perolehan skor 41-50 sebanyak
6% mahasiswa, skor 31-40 sebanyak 23%
mahasiswa,  skor 21-30 sebanyak 23% mahasiswa,
skor 11-20 sebanyak 39% mahasiswa, dan hanya
10% mahasiswa mendapat skor kurang dari 10.
Perolehan skor kreativitas ilmiah mengalami
peningkatan, unusual use (130 poin), problem
finding dan product design (123 poin), product
improvement (91 poin), dan creative imagination
(53 poin), problem solving (53 poin) dan science
experiment (29 poin).

3. Kendala-kendala selama pembelajaran kreatif
adalah kelebihan alokasi waktu, indikator kreativitas
ilmiah belum tergambar secara jelas dalam SAP,
mahasiswa belum terbiasa praktikum berbasis ICT,
mahasiswa belum terbiasa menggunakan unusual
use, creative imagination, problem solving, science
experiment, dan product design, serta kurang
terbiasa mengambil resiko dan berimajinasi.

Saran
1. Skenario melatihkan kreativitas ilmiah diperjelas

dengan perhatikan alokasi waktu
2. Media ICT disiapkan beberapa hari sebelum

pembelajaran
3. Melatih dan membiasakan praktikum berbasis ICT
4. Menyusun panduan melatihkan kreativitas ilmiah

dalam pembelajaran fisika

5. Menyusun kriteria penilaian kreativitas ilmiah
(Rubrik penskoran sudah ada)

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M. N., Aness, M., Khizar, A., Naseer, M., and
Muhammad G. 2012. Relationship of Creative
Thingking with The Academic Achievement of
Secondary School Students. International
Interdiciplinary Journal of Education April
2012, Volume 1, Issue 3.

Arends, R. I. 2012. Learning to Teach. New York: Mc.
Graw-Hill.

Ayas, M. B dan Ugur,  S. 2014. Objective  Measure  of
Scientific  Creativity:  Psychometric validity  of
the  Creative  Scientific  Ability  Test. journal
homepage: http://www.elsevier.com/ locate/tsc

Baker, et.all., 2011. Project-based Learning Model
Relevant Learning for the 21s Century. Pacifc
Education Institute, 2011, www.pacifceducation
institute.org.

Barret, J.D. et al. 2014. Predicting Scientific Creativity:
The Role of Adversity,Collaborations, and Work
Strategies. Creativity Research Journal, http://
dx. doi.org/10.1080/10400419.2014.8736.

Beetlestone, 2011. Creative Learning. Jakarta:
Erlangga.

Eggen, P. D. and Kauchak, D. P. 2012. Educational
Psychology: Windows on Clasrooms (9th

Edition). New Jersey: Pearson.

Fryer, M. 2010. Creativity, Scientific Practice, and
Knowledge Production. The Journal of The
World Council for Gifted and Talented
Children. Gifted and Talented International,
Volume 25, Number 1, August, 2010.

Glencoe. 2005. Physical Science. National
Geographic, Glencoe Science.

Hartini, S., Zainudin, Annur, S. 2012. Peranan LKS
dan Media IPA sebagai Wawasan Berfikir Kritis
dan Kreatif Mahasiswa Fisika. Laporan
Penelitian DIPA FKIP Unlam Banjarmasin.

Harris, Robert. 2012. Introduction to Creative
Thingking. Diakses melalui http:/www.virtual
salt.com/crebook1.htm.

Hu, W. and Adey, P. 2010. A scientific Creativity Test
For Secondary School  Students. International
Journal of Science Education ISSN0950–0693
Taylor & Francis Ltd http://www.tandf.co.uk/
journals DOI:10.1080/0950069011009 8912.

Hu, W. et al. 2013. Increasing Students’ Scientific
Creativity: The “Learn to Think” Intervention
Program. The Journal of Creative Behavior, Vol.
47, Iss. 1, pp. 3–21 © 2013 by the Creative
Education Foundation, Inc. © DOI: 10.1002/
jocb.20.



1366

Kratwohl, D. R. 2002. A Revision of Bloom's
Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice,
Volume 41, Number 4, Autumn 2002. Copyright
c) 2002 College Of Education, The Ohio State
University.

McCarty, C. 2010. Teaching for Creativity: A Study In
Reflective Practice. Doctor of Philosophy.

Mitchell, W.E and Kowalik, T. F. 1999. Creative
Problem Solving. The text for this workbook
was prepared using ClarisWorks® for
MacIntosh 2.1v4. Graphics by Genigraphics Inc.

Mohammed, F. 2006. "A Piece of Good News":
Teaching as a Creative Process. Journal of
Faculty of Education UAEU Issue NO. 2  2006.

Moreno, R. 2010. Educational Psichology. New
Mecico. John Wiley & Sons, Inc.

Mueller, J.S.,  Shimul Melwani, and Jack A. Goncalo.
2012. The Bias Against Creativity: Why People
Desire but Reject Creative Ideas. Article
Psychological Science 2012 23: 13 originally
published online.

Mukhopadhyay, R. and Sen, M. K. 2013. Scientific
Creativity- A New Emerging Field of Research:
Some Considerations. International Journal of
Education and Psychological Research (IJEPR)
Volume 2, Issue 1, pp: 1-9, January 2013.

Munandar, U. 2012. Pengembangan Kreativitas Anak
Berbakat. Jakarta: Rineka Cipta.

Nur, M. 2014. Berfikir Kreatif. Universitas Negeri
Surabaya, Penelitian Unggulan Perguruan
Tinggi.

Nur, M. 2008. Pemotivasian untuk Belajar. Surabaya:
PSMS UNESA.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia.

Rietzschel E. F., Bernard A. Nijstad2 and Wolfgang
Stroebe. 2010. The selection of creative ideas
after individual idea generation: Choosing
between creativity and impact. British Journal of
Psychology (2010), 101, 47–68 q 2010 The
British Psychological Society DOI:10.1348/
000712609X414204.

Slavin, R. E. 2005. Educational Psikology, Theori and
Practice. Boston: Pearson Education.

Solso, R. L., H. Maclin, O., and Maclin, M. K. 2007.
Psikologi Kognitif, Edisi Delapan.Jakarta:
Erlangga.

Stenberg, Robert, J. 2009. Academic Intelligence is not
Enough WICS: An Expanded Model For
Effective Practice In School and Later in Life. A
Paper Commissioned for The Conference on
Liberal Education And Effective Practice,
Mosakowski Institute for Public Enterprise,
March 12-13, 2009.

Stenberg, R. J. 2010. Limits on Science: A Comment
on “Where Does Creativity  Fit into a
Productivist Industrial Model of Knowledge
Production?”. The Journal of The World
Council for Gifted and Talented Children.
Gifted and Talented International, Volume 25,
Number 1, August, 2010.

Sudarma, M. 2013. Mengembangkan Keterampilan
Berfikir Kreatif. Jakarta: Rajawali Press.

Sukmadinata, N.S. Dkk. 2002. Pengendalian Mutu
Pendidikan Menengah. Bandung: Kesuma
Karya.

Suyidno dan Mustikawati. 2012a. Kompetensi Guru
Fisika Dalam Mengelola Pembelajaran Berbasis
Laboratorium. Prosiding Prodi Pendidikan
Sains Unesa 2012

Suyidno dan Mustikawati. 2012b. Pemetaan
Kompetensi Keguruan Mahasiswa Prodi
Pendidikan Fisika FKIP Unlam. Jurnal Vidya
Karya FKIP Unlam 2012.

Toddlubart, M. 2012. Conceptions of Creativity and
Relations with Judges’ Intelligence and
Personality. The Journal of Creative Behavior,
Vol. 46, Iss. 2, pp. 138–149 © 2012 by the
Creative Education Foundation, Inc. DOI:
10.1002/jocb.10.

Torrance, E. Paul. 2013. Scientific Views of Creativity
and Factors Affecting its Growth. The MIT
Press and American Academy of Arts &
Sciences are collaborating with JSTOR to
digitize, preserve and extend access to Daedalus.

Truman, S. 2011. A generative framework for creative
learning:  A tool for planning creative-
collaborative tasks in the classroom. Regent’s
Centre for Transnational Studies. © 2011,
RCTS. www.regents.ac.uk/RCTS/e-ISSN 2046-
4444 | ISSN 2046-4436.

Woolfolk, A. 2005. Educational Psichology. Ninth
Edition. Boston: Pearson Education.

Yamin, T. S. 2010. Scientific Creativity and
Knowledge Production: Theses, Critique, and
Implications. The Journal of The World Council
for Gifted and Talented Children. Gifted and
Talented International, Volume 25, Number 1,
August, 2010.



Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains Tahun 2015
“Pembelajaran dan Penilaian Sains sesuai tuntutan Kurikulum 2013”

Surabaya, 24 Januari

1367

KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS DAN HASIL
BELAJAR SISWA PADA TOPIK PERUBAHAN MATERI
MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN PROBLEM POSING

DI SMPN 24 BANJARMASIN

Syamsul Alam Suriazdin

Program Magister Keguruan IPA Universitas Lambung Mangkurat
Email : Sam999traceur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menilai apakah metode problem posing dapat melatihkan keterampilan
berpikir kritis siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian adalah siswa
kelas VIIC SMPN 24 Banjarmasin sebanyak 35 siswa.Penelitian berlangsung dalam 3 kali
pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa meningkat dari
pertemuan pertama yaitu pada 25,71%, kedua 74,29%, hingga 100% pada pertemuan ketiga, hasil
belajar proses sains juga meningkat dari pertemuan pertama 40,00%, kedua 85,71%, hingga 100%
pada pertemuan ketiga, sedangkan ketuntasan hasil belajar siswa pada pertemuan pertama sebesar
64.71%, pertemuan kedua sebesar 77,14%, dan pertemuan ketiga sebesar 91,43%. Persentase
keterlaksanaan RPP pertemuan pertama sebesar 99,3%, pertemuan kedua sebesar 95,2%, dan
pertemuan ketiga 100% dengan kriteria baik. Treatment atau perlakuan dalam pembelajaran ini
siswa menjalani tugas merumuskan masalah dalam bentuk pembuatan atau penyusunan ulang soal
menjadi lebih sederhana. Kemampuan ini sebagai prasyarat untuk keterampilan memecahkan soal
yang lebih rumit. Hasil analisis ini memberikan informasi awal bahwa pengembangan perangkat
pembelajaran problem posing perlu untuk dilakukan.

Kata kunci: problem posing, perubahan materi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan proses
sains, dan hasil belajar

PENDAHULUAN
We live in a world where Science has become

an intrinsic part of everyone‘s life, in which we witness
an explosion of scientific information which ‗bombs‘
the world with new discoveries every day. In truth,
according to Tenreiro-Vieira (2000), never before has
there been as great a need to prepare students to face the
dynamic and unpredictable flux of outdated scientific
and technological knowledge. This author adds that the
use of CT abilities also allows individuals to take a
stand on scientific issues, logically rationalizing the
issue under discussion, in order to detect fallacies in
arguments, or to suspend the taking of a decision when
should there be insufficient evidence to trace and sustain
a conclusion.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan
pendidikan selama sepuluh tahun terakhir mengalami
peningkatan yang cukup drastis, kemajuan teknologi
saat ini mempermudah siapa saja untuk memperoleh
informasi salah satunya melalui layanan media
informasi. Begitupula dalam ilmu pendidikan, menurut
Vieira (2011) , peserta didik atau siswa sebelumnya
tidak dipersiapkan untuk menghadapi dinamika

perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus
berkembang bahwa hasil terbaru dari temuan-temuan
riset sains mengungkap fakta-fakta baru yang tidak
sedikit membantah ataupun menguatkan teori-teori sains
yang sebelumnya berkembang. Pada hakikatnya ada dua
pandangan terkait sains, yaitu sains sebagai produk yang
bermakna bahwa sains berisikan fakta-fakta, teori-teori,
dan hukum-hukum yang sudah diakui. Di sisi lain, Sains
juga dipandang sebagai proses yang bermakna setiap
kegiatan dan sikap kecenderungan dalam memperoleh
pengetahuan dan mengembangkannya (Angraeni, dkk.
2013).

Ennis, 1989 dan Hitchock, 1983 dalam Nur
(2000:9) menuliskan salah satu tujuan utama pendidikan
adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir
kritis, membuat keputusan rasional tentang apa yang
diperbuat atau apa yang diyakini. Contoh berpikir kritis
termasuk mengidentifikasi iklan yang menyesatkan,
menimbang bukti-bukti yang bertentangan, dan
mengidentifikasi asumsi atau argumentasi yang keliru.
Kemampuan inilah yang nantinya akan membuat siswa
lebih teliti dan selektif dalam memperoleh informasi
dan mengaplikasikannya.
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Pendidikan sains mengedepankan proses dalam
penemuan serta pemahaman terkait konsep-konsep
dalam menyelesaikan berbagai masalah yang
berhubungan dengan peristiwa maupun fenomena di
alam semesta,  untuk itu pembelajaran sains atau IPA
membutuhkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau
higher order thinking skills. Kemampuan berpikir kritis
didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengevaluasi
keakuratan sebuah informasi. Emerson (2013) dan
McLean (2005), memaparkan beberapa definisi berpikir
kritis dari berbagai ahli, antara lain menurut Ennis,
berpikir kritis adalah berpikir reflektif serta masuk akal,
terfokus kepada penentuan terkait hal yang seharusnya
dipercaya atau dilakukan. Halonen berpendapat serupa
bahwa berpikir kritis adalah keterampilan untuk
cenderung terlibat pada kegiatan dengan cara pikir
skeptis reflektif yang fokus untuk memutuskan apa yang
semestinya dipercaya atau dilakukan. Sedangkan
berpikir kritis menurut Brookfield adalah teknik
menggali informasi, kemudian meneliti, berasumsi,
mengambil perspektif berbeda dari umumnya,
menentukan kepercayaan dan perilaku. Keterampilan
dalam berpikir kritis diperoleh berdasarkan definisi
yang telah dipaparkan, yaitu: kecakapan dalam berpikir
reflektif dan wajar, kemampuan mempertimbangkan
secara skeptis, keterampilan berasumsi dan kemampuan
dalam memikirkan sebuah pemikiran.

Pada beberapa dekade terakhir, sejumlah
peneliti telah melaksanakan berbagai macam riset untuk
mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa
dengan menggunakan berbagai model dan metode
pembelajaran. Selain menumbuhkan keterampilan
berpikir kritis juga diperlukan strategi pembelajaran
yang membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan
dengan cara konstruktif, yang disebut dalam teori
konstruktifisme. Faktanya selama ini proses belajar dan
mengajar konvensional yang diterapkan selama ini
berupa pengetahuan ditransfer sepenuhnya dari
pemikiran guru ke pemikiran siswa. Hasil riset
pembelajaran sains beberapa tahun terakhir
menyatakankan bahwa pengetahuan semestinya disusun
dalam pemikiran orang itu sendiri. Seperti yang
dikemukakan oleh Giambattista Vico (1710) di mana
seseorang hanya mampu mengerti sungguh-sungguh
sesuatu yang dibangunnya sendiri (Riyanto, 2012).

Pembelajaran berbasis pemecahan masalah
banyak digunakan untuk melatihkan peserta didik dalam
membangun pengetahuan secara konstruktivis dan
meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Satu diantara
metode pembelajaran berbasis masalah yaitu problem
posing. Pada pembelajaran problem posing, Treatment
atau perlakuan yang dilakukan adalah siswa menjalani
tugas merumuskan masalah dalam bentuk pembuatan
atau penyusunan ulang soal menjadi lebih sederhana.
Kemampuan ini sebagai prasyarat untuk keterampilan
memecahkan soal yang lebih rumit (Afni,2012).
Berpikir kritis mengharuskan belajar dalam aspek
kognitif dan afektif, komponen  sikap di dalamnya
termasuk kecendrungan untuk membuat pertanyaan,
ketekunan pada tugas, berpikir terbuka, dan bekerja
secara kooperatif (Weissinger, 2004). Hal ini terdapat
dalam proses pembelajaran problem posing.

Mahmud dan Handayani (2008)
membandingkan kelas eksperimen dengan metode
problem posing dengan kelas konvensional dan
menemukan Perbedaan prestasi pada kelas eksperimen
dengan menggunakan metode problem posing dan
pemberian tugas terstruktur dapat mangarahkan peserta
didik kepada kondisi pembelajaran yang aktif karena
peserta didik menuangkan gagasannya dalam menyusun
sendiri soal dan menjawabnya. Melalui kegiatan ini
terjadi peningkatan pemahaman terhadap materi
pembelajaran sebagai hasil karena lebih sering berlatih
soal. Sejalan dengan itu, Lambertus (2014) dalam
penelitiannya mengungkapkan bahwa pada siswa yang
menggunakan pendekatan pembelajaran problem posing
memiliki hasil peningkatan berpikir kritis yang lebih
baik dikarenakan siswa mendapatkan kesempatan luas
dalam pembuatan ide atau gagasan yang dianalisis
secara mendetail, pengajuan berbagai masalah terkait
situasi yang diberikan atau penyusunan soal baru dari
soal sebelumnya, serta kemampuan penyelesaian
masalah yang dibuat melalui pembelajaran problem
posing yang membuat siswa terlibat aktif khususnya
jika dilakukan secara berkelompok.

Berdasarkan uraian di atas, maka satu dari
berbagai metode pembelajaran yang dapat diharapkan
untuk melatihkan keterampilan berpikir kritis dan hasil
belajar adalah pembelajaran Problem Posing, untuk
itulah penelitian berjudul “Keterampilan Berpikir Kritis
dan Hasil Belajar Siswa pada Topik Pembelajaran
Perubahan Materi Menggunakan Pembelajaran Problem
Posing di SMPN 24 Banjarmasin” dilakukan sebagai
ujicoba pendahuluan untuk menganalisis perlu tidaknya
ditindak lanjuti dengan penelitian pengembangan
perangkat.

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan
dijawab melalui penelitian deskriptif ini adalah:
(1) Bagaimana keterampilan berpikir kritis siswa

setelah diajar dengan menggunakan pembelajaran
Problem Posing ?

(2) Bagaimana hasil belajar siswa setelah diajar dengan
menggunakan pembelajaran Problem Posing ?

(3) Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran Problem
Posing yang diterapkan ?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
penelitian tersebut, maka peneliti melakukan kajian
teoritis atau kajian pustaka sebagai berikut :

Kompetensi inti pada topik perubahan materi
adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang
dianutnya. Menghargai dan menghayati perilaku jujur,
disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami
dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena
dan kejadian tampak mata. Mengolah, menyaji, dan
menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi Dasar pada topik perubahan materi
adalah memahami karakteristik zat, serta perubahan
fisika dan kimia pada zat yang dapat dimanfaatkan
untuk kehidupan sehari-hari. Melakukan pemisahan
campuran berdasarkan sifat fisika dan kimia, dan
melakukan penyelidikan untuk menentukan sifat larutan
yang ada di lingkungan sekitar menggunakan indikator
buatan maupun alami.

Siswa kelas VII SMP yang berusia  11 s/d
13 tahun termasuk dalam tahap operasi formal dimana
anak dapat berpikir abstrak, sesuai dengan teori belajar
yang dikemukakan oleh Piaget, bahwa pengetahuan
dibentuk oleh individu, sebab individu melakukan
interaksi dengan lingkungan sehingga fungsi intelektual
semakin berkembang.

Hasil belajar merupakan nilai yang menyatakan
tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran khusus yang
mencakup jenjang ranah kognitif. Bloom, et al (edisi
revisi) mengkategorikan ranah kognitif atas enam
jenjang yang tersusun mulai dari yang sederhana sampai
dengan yang paling kompleks sebagai berikut:
pengetahuan (C1), pemahaman (C2), aplikasi (C3),
analisis-sintesis (C4), evaluasi (C5), dan kreativitas
(C6).

Menurut Suryosubroto (2010), berpikir
kritis merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi
yang sangat penting diajarkan kepada siswa selain
keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kritis melibatkan
manipulasi otak terhadap informasi, seperti saat kita
membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah,
melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Berpikir
kritis adalah proses mental untuk menganalisis
informasi .

Adapun komponen keterampilan berpikir kritis
yang diamati dalam penelitian ini hanya terdiri dari:
melakukan percobaan dimana siswa menunjukkan
kerjasama dan berkomunikasi dengan teman mengenai
prosedur pelaksanaan percobaan, mengorganisasikan
data hasil percobaan (interpretasi) tentang pengolahan
data, menganalisis data hasil percobaan (analisis), dan
membuat kesimpulan (inferensi) berdasarkan data.

Pada penelitiannya terkait problem posing,
Pittalis (2004) menyimpulkan bahwa empat aspek
kognitif diantaranya menyeleksi, mengolah,
membandingkan, serta menterjemahkan berperan dalam
penyampaian masalah (pembuatan soal). Siswa mampu
memilih dan menyaring masalah yang kemudian
dibentuk sesuai perbandingan akan tingkat kedalaman
pertanyaan dan kemudian menterjemahkan atau
menyusun kembali pertanyaan tersebut dalam bentuk
lain yang lebih berhubungan dalam memecahkan
masalah yang tersedia.

Problem Posing merupakan suatu
pembelajaran yang mengharuskan peserta didik
menyusun sendiri pertanyaan atau menyederhanakan
suatu soal agar lebih mengacu pada pemecahan masalah
tersebut secara mandiri. Afni (2012) menuliskan
beberapa pengertian problem posing, yaitu : (1)
Penyusunan soal sederhana atau penyusunan ulang soal
dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dalam
rangka pemecahan soal yang rumit, (2) penyusunan soal
terkait ketentuan-ketentuan soal yang sudah

terselesaikan untuk mencari pemecahan lain, dan (3)
penyusunan soal dari informasi atau situasi yang ada,
baik sebelum, saat, atau sesudah penyelesaian suatu
persoalan.

Belajar dengan Problem Posing mengandung
arti bahwa siswa diajar untuk membuat masalah sendiri
sesuai dengan situasi yang ada. Persoalan seperti ini
tidak mudah bagi siswa karena dalam membentuk
masalah siswa harus memikirkan, menceritakan ide-
idenya dalam bentuk masalah sampai kepada taraf
pengungkapan melalui kegiatan diskusi secara klasikal.
Pengungkapan atau komentar siswa setiap proses
pembelajaran terhadap masalah yang dirumuskan
sendiri dapat meningkatkan hasil belajar dan semakin
terlatih keterampilan berpikir untuk memahami konsep
yang dipelajari.

Brown dan Walter, menyatakan bahwa dalam
pengajuan masalah terdapat dua tahap kognitif , yaitu
menerima dan menantang. Tahap menerima adalah
suatu kegiatan di mana siswa dapat menerima situasi
yang sudah ditentukan. Tahap menantang yaitu suatu
kegiatan di mana siswa menantang situasi yang
diberikan guru dalam rangka pembentukan atau
perumusan masalah. Lebih lanjut Brown dan Walter
(1993) dalam Afni (2012), menyatakan bahwa situasi
dari Problem Posing berupa gambar, benda manipulatif,
permainan, teorema atau konsep, alat peraga, soal,
penyelesaian suatu masalah melalui kegiatan diskusi
yang akan membantu siswa untuk mengembangkan
kuantitas pengajuan soal dan membiasakan peserta didik
dalam merumuskan masalah.

Problem Posing merupakan suatu
pembelajaran yang diadaptasikan dengan kemampuan
siswa dan dalam proses pembelajarannya membangun
struktur kognitif siswa serta dapat memotivasi siswa
untuk berpikir kritis dan kreatif. Pada saat pembelajaran
Problem Posing siswa lebih aktif dan kreatif dalam
berasosiasi untuk membuat atau merumuskan dan
mengajaukan soal/pertanyaan sebagai langkah
pemecahan masalah (problem solving). Kegiatan ini
membebaskan siswa untuk memunvulkan ide serta
gagasan yang nantinya akan membantu siswa
mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa,
sehingga semakin tinggi keterampilan berpikir kritis
siswa akan semakin berdampak kepada hasil belajar
siswa.

Sintaks Model Cooperative Learning yang
digunakan untuk menerapkan metode problem posing
terdiri dari : (1) Menyampaikan tujuan dan memotivasi
siwa, (2) Menyajikan informasi, (3) Mengorganisasikan
siswa dalam kelompok belajar, (4) Membimbing
kelompok belajar dan bekerja, (5) Evaluasi, dan (6)
Memberikan penghargaan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif

karena bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian.
Subjek penelitian adalah 1 orang pengajar (peneliti) dan
siswa SMP Negeri 24 Banjarmasin kelas VIIC semester
ganjil tahun pelajaran 2014/2015, sebanyak 35 orang.
Penelitian dilaksanakan selama 3 kali pertemuan.
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Rancangan penelitian ini adalah One Group Posttest
Design.

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini
adalah : (1) Keterampilan berpikir kritis siswa, (2) Hasil
belajar siswa, (3) Keterlaksanaan pembelajaran problem
posing. Instrumen Penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah : (1) Lembar Penilaian
Keterampilan Berpikir Kritis Siswa, (2) Lembar
Penilaian Hasil Belajar (THB), (3) Lembar Pengamatan
Keterlaksanaan Pembelajaran. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis persentase, selanjutnya
dinyatakan dalam kategori.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penilaian dari penelitian dengan

menggunakan metode problem posing adalah penilaian
tentang keterampilan berpikir kritis siswa, hasil belajar
proses sains siswa, dan penilaian tentang hasil belajar
produk siswa pada setiap pertemuan. Materi ajar berisi
pokok materi perubahan fisika dan perubahan kimia
pada pertemuan pertama, pemisahan campuran dengan
filtrasi pada pertemuan kedua, dan pemisahan campuran
dengan sublimasi pada pertemuan ketiga. Bahan ajar
yang digunakan terdiri materi ajar beracuan kurikulum

2013 kelas VII (Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan 2013), RPP, LKS, THB proses dan produk
siswa, dan instrumen keterampilan berpikir kritis siswa.

LKS yang digunakan pada pembelajaran ini
mencakup keterampilan proses sains dengan
menerapkan pendekatan ilmiah yang terdiri dari:
mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan
menyimpulkan. Juga dilengkapi dengan lembar problem
posing dimana siswa membuat pertanyaan setelah itu
mereka menukarkan dengan kelompok lain untuk
dijawab. Melalui LKS peneliti menilai hasil belajar
proses siswa secara berkelompok. Keterampilan berpikir
kritis siswa diukur dengan menggunakan lembar
penilaian yang mencakup: melakukan percobaan,
mengorganisasikan data hasil percobaan (interpretasi),
menganalisis data hasil percobaan (analisis), dan
membuat kesimpulan. Media pembelajaran yang
digunakan berupa alat/bahan praktikum dan power point
yang dapat membantu siswa melakukan penyelidikan
berisikan materi ajar, tujuan pembelajaran yang ingin
dicapai.

Hasil analisis keterampilan berpikir kritis siswa
dapat dilihat seperti pada tabel 1 berikut:

Tabel.1. Analisis keterampilan berpikir kritis siswa
No Rubrik Pert - 1 Pert - 2 Pert - 3
1 Melakukan percobaan 66,3 59,4 80,0
2 Mengorganisasikan data hasil percobaan (Interpretasi) 71,4 74,9 80,0
3 Menganalisis data hasil percobaan (analisis) 17,7 80,0 74,9
4 Membuat Kesimpulan 45,7 75,4 74,9

Persentasi penilaian baik 25,71% 74,28% 100%

Tabel 1 di atas terlihat bahwa keterampilan
berpikir kritis siswa meningkat dari pertemuan pertama
25,71%, 74,28% pada pertemuan kedua, hingga 100 %
pada pertemuan ketiga. Aspek menganalisis data hasil
percobaan pada pertemuan pertama memperoleh skor
yang lebih rendah hal ini disebabkan siswa masih belum
terbiasa dalam mengelola  dan menyelesaikan

permasalahan yang diperoleh melalui percobaan.
Namun melalui bimbingan yang intensif masalah ini
dapat diatasi pada pertemuan berikutnya. Pada
pertemuan ketiga terdapat peningkatan yang sangat baik
karena semua siswa memenuhi kriteria baik dalam hal
ini keterampilan berpikir kritis siswa meningkat dari
pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga.

Analisis hasil belajar proses siswa melalui LKS dapat dilihat seperti pada tabel 2 berikut:
Tabel.2. Analisis hasil belajar proses siswa melalui LKS

No Rubrik Pert - 1 Pert - 2 Pert - 3
1 Mengamati 93,57 88,57 72,97
2 Menanya 82,86 74,29 75,68
3 Menganalisis 89,29 93,57 75,68
4 Mengkomunikasikan 22,14 100 70,81
5 Menyimpulkan 57,14 94,29 70,81

Persentasi penilaian kompetensi siswa 40,00% 85,71% 100%

Berdasarkan tabel 2 di atas diperoleh hasil
analisis hasil belajar proses siswa melalui LKS
persentasi pertemuan pertama 40,00%, pertemuan kedua
86,71%, dan pertemuan ketiga 100%. Pada pertemuan
pertama siswa masih kurang dalam hal
mengkomunikasikan hasil percobaannya sehingga perlu
latihan dan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk membiasakan diri tampil di depan kelas sehingga
mereka tidak terlihat canggung. Hasil belajar proses
siswa meningkat dari pertemuan pertama, kedua, hingga
pertemuan ketiga karena pada pertemuan ketiga semua
siswa sudah sangat kompeten melakukan kegiatan..

Tes hasil belajar pada pertemuan I terdapat
persentasi skor ketercapaian TPK, 80,88; 86,03; 73,53,
73,53, 41,18, ketuntasan klasikal diperoleh 64,70%
yang berarti belum tuntas menurut KKM 67 %.
Persentasi skor ketercapaian TPK pada pertemuan
kedua, 72,00; 74,29; 72,57, 64,57, ketuntasan klasikal
diperoleh 77,14% yang berarti tuntas menurut KKM 67
%. Persentasi skor ketercapaian TPK pada pertemuan
ketiga, 84,08; 82,45; 40,95, ketuntasan klasikal
diperoleh 91,43% yang berarti tuntas menurut KKM 67
%. yang ditetapkan di sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
keterlaksanaan RPP dalam pembelajaran dengan
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pembelajaran problem posing terlihat bahwa persentase
keterlaksanaan RPP pertemuan pertama sebesar 99,3%,
pertemuan kedua sebesar 95,2%, dan pertemuan ketiga
100% dengan kriteria baik. Hal ini menandakan bahwa
setiap kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik.
Dalam mengamati beberapa tahapan dalam pelaksanaan
selama pembelajaran berlangsung. Tahapan tersebut
terdiri dari tiga tahapan yakni pendahuluan, inti dan
penutup.

Keterampilan berpikit kritis siswa dalam
penelitian melakukan percobaan, mengorganisasikan
data percobaan (interpretasi), menganalisis data hasil
percobaan (analisis), membuat kesimpulan pada
pertemuan ketiga berkategori baik, hal ini
mengindikasikan bahwa keterampilan berpikir kritis
siswa meningkat. Hasil belajar proses siswa pada
pertemuan ketiga juga meningkat dan hasil belajar
produk siswa meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
menggunakan pembelajaran problem posing di SMPN
24 Banjarmasin dapat melatihkan keterampilan berpikir
kritis siswa dan menuntaskan hasil belajar siswa pada
topik pembelajaran Perubahan Materi berdasarkan
temuan data berikut :
(1) Keterampilan berpikir kritis siswa meningkat dan

berkategori baik
(2) Hasil belajar siswa (produk dan proses) berkategori

tuntas dan sangat baik
(3) Keterlaksanaan pembelajaran yang diterapkan

berkategori terlaksana dengan baik.

Saran-saran
(1) Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan

penelitian pengembangan perangkat sebagai
replikasi sekaligus menyiapkan perangkat
pembelajaran yang teruji kelayakannya dan siap
pakai.

(2) Bagi pengajar atau guru yang ingin menerapkan
pembelajaran problem posing disarankan terlebih
dahulu mengenali karakteristik materi yang akan
diajarkan dan karakteristik siswa yang akan diajar,
sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan
dapat tercapai.
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Abstrak

Pentingnya pendidikan karakter di sekolah menuntut guru untuk dapat mengintegrasikannya dalam
kegiatan pembelajaran. Selain itu kurikulum 2013 juga menekankan pembelajaran terpadu khususnya
untuk jenjang Sekolah Dasar. Pembelajaran di sekolah saat ini cenderung hanya mengakomodasi
kecerdasan logis matematis dan verbal linguistik siswa, sehingga kecerdasan siswa yang lain kurang
dapat berkembang. Berdasarkan hal tersebut dirancang suatu model pembelajaran yang dapat
mengakomodasi kecerdasan majemuk siswa dan sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 yaitu
pembelajaran tematik. Materi IPBA yang bersifat terpadu dan dapat diintegrasikan dengan berbagai mata
pelajaran cocok dipilih menjadi tema pada pembelajaran di SD. Penelitian kualitatif dengan partisipan
siswa SD kelas 6 berjumlah 28 siswa yang dilaksanakan di SD Tunas Unggul Bandung. Teknik
pengumpulan data melalui observasi dan wawancara pada guru dilakukan. Selain observasi penilaian diri
dan penilaian rekan sejawat juga dilakukan untuk mendukung hasil penilai dan dilihat perbandingan hasil
dari ketiga teknik penilaian tersebut. Kemudian berdasarkan hasil dari ketiga teknik penilaian tersebut
diketahui bahwa persentase kemunculan karakter tertinggi selama pembelajaran adalah karakter religius
sebesar 89% danpersentase kemunculan karakter terendah adalah karakter jujur dengan persentase 75%.
Secara keseluruhan, seluruh karakter dapat dimunculkan dengan persentase diatas 70%.

Kata Kunci: pendidikan karakter, penilaian, pembelajaran terpadu, kecerdasan majemuk

Abstract

The importance of character education in schools require teachers to be able to integrate them in learning
activities. In addition, the kurikulum 2013 also emphasizes integrated learning, especially for elementary
school level. Learning in school today tend to only accommodate logical mathematical intelligence and
verbal linguistic intelligent, so student’s intelligence are less able to thrive. Based on that, designed a
learning model that can accommodate multiple intelligences of students and in accordance with the
demands of the kurikulum 2013 , namely thematic learning. Earth and space sains material that is
integrated and can be integrated with a variety of subjects is chosen to be the theme on learning in
elementary school. Qualitative research with participants is 6th grade elementary school students totaling
28 students who performed in Tunas Unggul Elementary School Bandung. The technique of collecting data
through observation and teacher’s interviews. Beside of observation, self assessment and peer assessment
was also carried out to support the outcome assessors and comparison results of the three assessment
techniques. Then based on the results of the three assesment techniques is known that percentage
appearance of the highest characters for learning is  religious character is 89%, and percentage
appearance of the lowest character is the honest character is 75%. Overall, the entire character can be
raised by a percentage above 70%.

Keywords: character education, assesment, thematic learning, multiple intelligence
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PENDAHULUAN
Dewasa ini dunia pendidikan sedang mengalami

sorotan tajam akibatnya meningkatnya berbagai macam
kasus penyimpangan sosial yang dilakukan oleh anak-
anak. Berbagai macam penyimpangan yang dilakukan
oleh anak-anak ini banyak terjadi diberbagai daerah di
Indonesia seiring dengan meningkatnya perkembangan
teknologi dan arus globalisasi menjadikan penyampaian
informasi menjadi sangat mudah. Tidak hanya informasi
yang baik, informasi yang kurang baik pun dapat dengan
mudah sampai ke masyarakat mulai dari orang tua hingga
anak-anak melalui berbagai media. Hal tersebut
memberikan dampak negatif di berbagai macam lapisan
masyarakat tidak terkecuali dikalangan anak-anak dan
remaja.

Masalah-masalah penyimpangan moral yang terjadi
sangat bertentangan dengan sila kesatu Pancasila yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mensiasati
penyimpangan moral, pemerintah memprioritaskan
pendidikan karakter untuk membangun karakter anak
bangsa agar dapat meneruskan nilai-nilai moral yang ada
dimasyarakat. Hal tersebut tercermin dari misi
pembangunan nasional yang memposisikan pendidikan
karakter sebagai  misi pertama dari delapan misi guna
mewujudkan visi pembangunan nasional, sebagaimana
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 – 2025 (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2007), yaitu terwujudnya
karakter bangsa yang tangguh,  kompetitif,  berakhlak
mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan
dengan watak dan prilaku manusia dan masyarakat
Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran,
bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis,
dan berorientasi iptek.

Selain itu dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 dengan tegas
menyebutkan bahwa, “Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab”. Melalui undang-undang ini
disebutkan bahwa penanaman karakter dalam diri peserta
didik sama pentingnya dengan mengembangkan
kemampuan siswa. Selain anak-anak yang cerdas dan
memiiki skill yang mumpuni, suatu bangsa juga harus
memiliki anak-anak yang berkarakter untuk dapat
membangun suatu bangsa yang beradab. Menurut Pusat
Kurikulum dan Perbukuan (2010) karakter adalah nilai-
nilai baik yang terdapat dalam diri seseorang dan
diwujudkan melalui perilaku. Karakter menunjukan
bagaimana seseorang berperilaku. Pendidikan karakter
adalah usaha pemberian tuntutan kepada peserta didik
agar dapat menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter
dalam dimensi hati, pikir, raga dan karsa. Pendidikan
karakter bertujuan untuk mengembangkan kemampuan
peserta didik membuat suatu keputusan yang baik atau

buruk, memelihara hal baik dan melakukan kebaikan
tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati
(Muchlas, S. & Hariyanto. 2012). Pendidikan karakter
dapat dikembangkan dengan beberapa cara seperti yang
dikatakan oleh Zulnuraini (2012) yaitu mengintegrasikan
pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, pembiasaan,
pengkondisian, serta pencontohan/teladan sehingga guru
harus berupaya untuk melaksanakan strategi-strategi
tersebut dengan maksimal di sekolah.

IPA merupakan salah satu mata pelajaran di SD
yang salah satu materi pelajarannya mencakup IPBA.
Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa (IPBA) atau Earth
and Space Sciences adalah integrasi dan sintesis dari
fisika, biologi, kimia, oseanografi, meteorologi, geofisika,
geologi, astrofisika, dan sains lainnya yang mempelajari
kehidupan, bumi dan langit (Barstow, et al., 2002). Dari
penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa
pembelajaran IPBA saling berkaitan dengan mata
pelajaran lain, sehingga untuk dapat memahaminya secara
menyeluruh pembelajaran yang dilakukan sebaiknya
bersifat tematik. Model pembelajaran terpadu atau tematik
pada hakikatnya merupakan suatu pendekatan
pembelajaran yang memungkinkan peserta didik baik
secara individu maupun kelompok aktif mencari, dan
menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan
otentik. Pebelajaran ini mencoba untuk dapat memadukan
beberapa pokok bahasan (Pusat Kurikulum dan
Perbukuan, 2004). Melalui pembelajaran terpadu siswa
dapat menerima materi pelajaran secara utuh dan
menyeluruh melalui berbagai aktivitas belajar.
Pembelajaran tematik ini disesuaikan dengan
perkembangan fisik dan  mental siswa pada tingkat
pendidikan dasar, agar siswa dapat memperoleh
pengalaman belajar dan memahaminya secara
menyeluruh. Selain itu, kurikulum 2013 juga menuntut
pembelajaran di Sekolah Dasar menggunakan
pembelajaran tematik. Hal ini semakin memperkuat
pembelajaran IPBA dikelas untuk dibuat terpadu dengan
mata pelajaran lain.

Selain mempertimbangkan model pembelajaran,
suatu pembelajaran yang dirancang oleh guru harus
mampu mengembangkan kemampuan dan potensi yang
dimiliki oleh siswa. Teori kecerdasan majemuk
merupakan teori yang dikembangkan oleh Howard
Gardner yang menjelaskan bahwa seorang manusia
memiliki delapan kecerdasan, diantaranya verbal
linguistik, logis matematis, visual spatial, musikal,
naturalistik, interpersonal, intrapersonal, dan kinestetik
(Gardner, 1999). Kecerdasan verbal linguistik berkaitan
dengan kemampuan seseorang mepelajari kata-kata serta
bahasa. Kecerdasan logis matematis berkaitan dengan
kemampuan pengolahan angka, menggunakan logika atau
akal sehat, menghitung dan memecahkan masalah.
Kecerdasan visual-spatial berkaitan dengan kemampuan
memahami apa yang dilihat dan bayangkan kemudian
mewujudkannya kedalam suatu hasil karya nyata atau
dalam kertas. Kecerdasan kinestetik berkaitan dengan
kemampuan untuk beraktivitas dan menggunakan anggota
tubuhnya. Kecerdasan musikal berkaitan dengan
kemampuan menyanyi, bermain melodi, dan aktivitas
bermain musik. Kecerdasan interpersonal berkaitan
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dengan kemampuan belajar berinteraksi dengan orang
lain. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan
kemampuan belajar melalui perasaan, nilai-nilai dan
sikap.  Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemampuan
belajar dengan cara pengklasifikasian, pengkategorian,
dan urutan serta kemampuan mengenali bentuk-bentuk
alam disekitar kita dengan segala isinya (Maryatun, t.t;
Abdi dkk.,2012).

Dari hasil studi pendahuluan pada 195 siswa SD
menggunakan angket identifikasi kecerdasan majemuk di
5 sekolah, diperoleh bahwa setiap anak memiliki
keseluruhan kecerdasan majemuk dengan porsi yang
berbeda-beda. Kecerdasan majemuk dominan siswa yaitu
naturalis (25%), kinestetik (28%), dan interpersonal
(22%). Selain itu, berdasarkan analisis yang dilakukan
oleh Gardner, hanya ada dua kecerdasan yang dinilai dan
diteskan di sekolah yaitu verbal linguistik dan logis
matematis yang sering dikaitkan dengan istilah akademik
(Davis dkk., 2012). Akibat dari hal tersebut, kecerdasan
majemuk lain yang dimiliki oleh siswa kurang dapat
dikembangkan. Sehingga sangat disayangkan apabila
bakat serta potensi yang dimiliki oleh seorang siswa tidak
dapat terasah dengan baik di sekolah. selain itu Kagan
(dalam Muchlas dan Hariyanto, 2012) menyarankan
empat subjek yang paling penting yang harus diberikan
kepada siswa, yaitu: (i) kecerdasan emosi, (ii) pendidikan
karakter, (iii) kebiasaan untuk sukses (habits for succes),
dan kecerdasan majemuk (multiple intelligences).
Sehingga akan lebih baik jika pemeblajaran di sekolah
dapat memepertimbangakan keempat subjek tersebut.
Berdasarkan penjabaran diatas, diperlukan suatu inovasi
dalam kegiatan pembelajaran untuk dapat menanamkan
karakter pada siswa SD dalam suatu pembelajaran dikelas,
dimana pembelajaran yang dilaksanakan tetap
memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa agar
pembelajaran yang dilaksanakan dapat mengasah
kemampuan serta bakat yang dimiliki oleh siswa.
Penelitian ini bertujuan ini untuk mengembangkan suatu
model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013
dan mengetahui profil karakter diri siswa yang muncul
selama penerapan model pembelajaran  terpadu yang
megakomodasi kecerdasan majemuk. Hasil dari penelitian
ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
membantu guru dalam mengembangkan kegiatan
pembelajaran IPBA di SD dan digunakan sebagai
alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan
dalam mengimplementasikan kurikulum 2013.

METODE
Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah kualitatif. Partisipan dalam penelitian ini adalah
siswa kelas 6 sd yang berjumlah 28 siswa. Tempat
pelaksanaan penelitian adalah sd tunas unggul bandung.
Situasi sosial dalam penelitian ini adalah kegiatan
pembelajaran menggunakan model pemblejaran terpadu
yang mengaomodasi kecerdasan majemuk siswa.

Teknik pengumpulan data melalui observasi
partisipatif dan wawancara tidak terstruktur. Observasi
partisipatif dilakukan untuk mengamati karakter yang
dimunculkan oleh siswa, sedangkan wawancara tak
terstruktur dilakukan pada guru kelas untuk mengetahui

situasi dan keadaan siswa yang akan diteliti. Instrumen
yang digunakan berupa rubrik observasi dan wawancara.
Selain kedua nstrumen tersebut, untuk memperkuat hasil
penilaian karakter melalui observasi, dilakukan juga
penilaian diri dan penilaian rekan sejawat.

Pembelajara dilakukan dengan menggunakan tema
musim yang terdiri dari 3 sub tema, yaitu banyaknya
musim di dunia, mahluk hidup di berbagai musim, dan
menjaga diri diberbagai musim agar tubuh tetap sehat.
Tema tersebut dapat menghubungkan mata pelajaran IPA,
IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Penjasorkes dan Seni
Budaya dan Prakarya. Model terpadu yang digunakan
adalah perpaduan antara model jaring laba-laba dan
bergalur, sehingga selain mengintegrasikan berbagai mata
pelajaran dalam sebuah tema, pembelajaran juga
diintegrasikan dengan aktivitas yang mengakomodasi
kecerdasan majemuk siswa. Aktivitas belajar pada setiap
pokok pembahasan untuk setiap mata pelajaran dengan
mengakomodasi kecerdasan majemuk. Seluruh
kecerdasan majemuk pada tema ini sudah dapat
diakomodasi melalui aktivitas belajar. Kegiatan
pembelajaran selama penelitian dilaksanakan sebanyak 4
kali pertemuan. Setiap pertemuan siswa dibagi menjadi 5
kelompok. Setiap kelompok di observasi oleh observer
untuk mengamati karakter yang dimunculkan oleh siswa.
Setelah selesai pembelajaran siswa diberikan rubrik
penilaian diri dan rekan sejawat untuk menilai karakter
dirinya dan rekan satu kelompoknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penilaian diri siswa, diperoleh hasil
persentase kemunculan karakter siswa yang ditunjukan
oleh grafik 1 seperti di bawah ini:

Berdasarkan penilaian diri, karakter yang menurut
siswa dimunculkan dengan persentase tertinggi adalah
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karakter religius dengan persentase 96%. Sedangkan
karakter dengan persentase terendah adalah karakter
gemar membaca yaitu 65%. Sedangkan hasil penilaian
karakter berdasarka penilaian rekan sejawat ditunjukan
oleh grafik 2 seperti di bawah ini:

Berdasarkan penilaian rekan sejawat, karakter yang
dimunculkan oleh siswa selama pembelajaran dengan
persentase tertingg adalah karakter religius dengan
persentase 92%. Sedangkan karakter dengan persentase
terendah adalah karakter gemar membaca dengan
persentase sebesar 71%. Kemudian hasi penilaian karakter
siswa berdasarkan observasi yang diakukan oleh observer
ditunjukan seperti grafik 3 seperti di bawah ini:

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh observer,
kemunculan karakter selama pembelajaran dengan
persentase tertinggi adalah karakter kerja keras dengan
persentase 95%. Diikuti oleh karakter religius 94%.
Sedangkan persentase kemunculan karakter dengan
persentase terendah adalah karakter rasa ingin tahu
sebesar 78%. Dari ketiga teknik penilaian tersebut
diketahui bahwa penilaian diri dan penilaian rekan sejawat

mendapatkan hasil kemunculan karakter dengan
persentase tertinggi dan terendah menurut siswa adalah
religius dan gemar membaca. Hal tersebut menandakan
bahwa siswa merasa diri mereka memiliki karakter yang
paling kuat adalah karakter religius, sedangkan karakter
terlemah yang dimunculkan selama pembelajaran adalah
karakter gemar membaca. Karakter religius erat kaitannya
dengan budaya di lingkungan sekolah. Pada kegiatan
pembelajaran yang dilaksanakan banyak kegiatan yang
menuntut siswa untuk membaca dan observer menilai
siswa sudah membaca namun siswa sendiri merasa bahwa
mereka kurang dalam hal membaca. Ini menandakan
bahwa tindakan moral yang mereka tunjukan dengan yang
mereka pikirkan berbeda. Pada penilaian melalui
observasi, karakter terkuat yang dimunculkan selama
kegiatan pembelajaran adalah kerja keras, dan karakter
terlemah yang dimunculkan selama pembelajaran adalah
rasa ingin tahu. Melalui kegiatan belajar, observer melihat
siswa sudah cukup bekerja keras dalam melaksanakan
tugas, dan siswa kurang memiliki rasa ingin tahu.
Terdapatnya perbedaan penilaian ini menunjukan bahwa
guru tidak dapat menilai karakter siswa hanya dengan satu
teknik penilaian berupa observasi, melainkan harus
melibatkan siswa dalam penilaian karakter diri mereka.
Menurut Lickona (2013), karakter diri seseorang terdiri
dari 3 aspek yaitu pengetahuan moral, pemahaman moral
dan tindakan moral. Ketiga aspe ini saling berhubungan
dan saling mendukung satu sama lain. Meskipun
demikian, yang dapat diamati oleh seorang guru hanyalah
tindakan moral yang dilakukan siswa. Dua aspek lain
tidak dapat diamati secara langsung, Pribadi siswa sendiri
yang dapat menilai hal tersebut. Itulah mengapa menurut
peneliti, dalam menilai karakter siswa, siswa yang
bersangkutan perlu dilibatkan sehingga selain observasi,
teknik penilaian diri dan penilaian rekan sejawat perlu
dilaksanakan juga.

Selanjutnya, dengan membandingkan ketiga nilai
yang diperoleh melalui penilaian diri, penilaian rekan
sejawat dan penilaian oleh observerv didapatkan hasil
penilaian karakter seperti yang ditunjukan oleh grafik 4.
dibawah ini:
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Setelah nilai dianalisis berdasarkan ketiga teknik penilaian
tersebut didapatkan hasil secara keseluruhan seluruh
karakter sudah dapat dimunculkan oleh siswa dengan
persentase diatas 70%. Persentase rata-rata karakter jujur
memiliki persentase terendah diantara karakter yang lain,
yaitu sebesar 75%. Setelah itu karakter disiplin degan
persentase sebesar 77%. Kedua hal ini dapat disebabkan
oleh penilaian kedua karakter yang hanya dilakukan pada
1 pertemuan. Hasil yang diperoleh setelah menganalisis
data secara keseluruhan didapatkan hasil yang berbeda
lagi. karakter yang dimunculkan dengan persentase
terendah adalah jujur, berbeda dengan penilaian diri,
rekan sehawat dan observasi yang dianalisis secara
terpisah. Sedangkan karakter yang dimunculkan dengan
persentas tertinggi sesuai dengan penilaian diri dan rekan
sejawat.

Karater jujur kurang dapat tertanam secara maksimal
melalui pembelajaran ini. Hal ini berlawanan dengan
Zulnuraini (2012) yang menyatakan bahwa diantara 12
nilai yang dapat dijadikan target pencapaian di sekolah
secara umum (disiplin, rasa hormat dan perhatian, tekun,
tangung jawab, dapat dipercaya, berani, ketulusan,
integritas, peduli, jujur dan kewarganegaraan) yang benar-
benar efektif dalam pelaksanaannya yaitu jujur, peduli,
tanggung jawab, disiplin dan rasa hormat.

Selain itu, karakter disiplin yang menjadi karakter
dengan persentase kedua terendah bisa juga disebabkan
akibat kurangnya aturan yang dibuat selama kegiatan
pembelajaran dilaksanakan. Senada dengan hasil
penelitian Wuryandani dkk. (2014) bahwa aturan yang
dikembangkan untuk menumbuhkan karakter disiplin
siswa melalui penerapan aturan yang mencakup aturan
kelas dan aturan sekolah.  aturan sekolah dan aturan kelas
berisi tuntutan para anggota komunitas sekolah dalam
berperilaku sehari-hari, sehingga siswa memiliki
pandangan yang jelas tentang apa yang seharusnya
dilakukan dan tidak dilakukan serta sanksi terhadap
pelanggaran aturan. Sehingga pembuatan aturan yang
disepakati oleh seluruh siswa sebelum dilaksanakannya
kegiatan belajar penting dilakukan, agar siswa mengetahui
kewajibannya sebagai anggota kelas yang sedang belajar.

Persentase rata-rata karakter rasa ingin tahu memiliki
persentase yang sama dengan karakter disiplin yaitu
sebesar 77% . Kurang maksimalnya persentase
kemunculan karakter rasa ingin tahu selama pembelajaran
dapat disebabkan oleh oleh kegiatan mengamati yang
dirancang oleh guru kurang dapat menarik siswa sehingga
siswa kurang dapat mengajukan pertanyaan setelah
melakukan kegiatan mengamati. Menurut Basset dkk
(dalam Sumantri & Permana, 2011) bahwa salah satu
karateristik siswa sekolah dasar adalah mereka secara
ilmiah memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan tertarik
pada dunia sekitar yang mengelilingi diri mereka sendiri.
sehingga jika pada saat pembelajaran siswa kurang
memiliki rasa ingin tahu, terdapat suatu masalah pada cara
guru menyampaikan materi tersebut, dan karena
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik
maka permasalahannya kemungkinan terdapat pada
kegiatan mengamati.

Memperhatikan persentase karakter rasa ingin tahu
dan gemar membaca membaca siswa yang memiliki

perbedaan yang cukup jauh, menunjukan potensi yang
baik untuk pembelajaran kedepannya. Jika karakter gemar
membaca memiliki persentase 88% dan merupakan
karakter dengan persentase ketiga tertinggi selama
kegiatan pembelajaran, menunjukan bahwa siswa sudah
dapat menggali informasi sendiri melalui kegiatan
ekplorasi dari buku dengan baik. Jika guru dapat
merangsang rasa ingin tahu siswa dengan lebih baik pada
kegiatan mengamati, maka siswa dapat belajar lebih baik
karena sudah didukung dengan karakter gemar membaca
yang baik. Hal tersebut dapat berdampak pada nilai
kognitif siswa.  Selain itu penyebab lain kurang
maksimalnya kemunculan karakter rasa ingin tahu siswa
adalah kebiasaan belajar mandiri siswa sehingga saat
kegiatan belajar siswa tidak mengajukan pertanyaan
kepada guru maupun rekannya, melainkan mencari tahu
sendiri jawabannya. Sehingga pada saat penilaian,
karakter tersebut tidk dapat dimunculkan dan teramati
oleh observer ataupun rekan sejawatnya.

Persentase rata-rata tertinggi siswa adalah karakter
religus, hal ini berarti bahwa kegiatan seperti berdoa
sebelum dan sesudah belajar serta mengucapkan salam
sebelum dan sesudah presentasi sudah menjadi kebiasaan
siswa. Kegiatan yang mencerminkan karakter religius
merupakan kegiatan yang selalu siswa lakukan setiap hari
pada kegiatan belajar mengajar di sekolah.

PENUTUP
Simpulan

Penilaian karakter siswa sebaiknya dilakukan dengan
melibatkan siswa, yang berarti dalam menilai siswa
seorang guru tidak bisa hanya mengandalkan teknik
observasi, melainkan didukung oleh penilaian diri dan
penilaian rekan sejawat juga. dari hasil penilaian diri dan
rekan sejawat diperoleh kemunculan karakter dengan
persentase tertinggi adalah karakter religius dan
persentase kemunculan karakter terendah adalah karakter
gemar membaca. Sedangkan menurut hasil observasi,
persentase kemunculan karakter tertinggi adalah kerja
keras dan persentase karakter terendah adalah rasa ingin
tahu. Berdasarkan pengolahan data secara keseluruhan,
diperoleh persentase kemunculan karakter tertinggi adalah
religius dan kerja keras sebesar 89% dan persentase
kemunculan karakter terendah adalah jujur sebesar 77%.
Selanjutnya persentase kemunculan karakter lain, yaitu
gemar membaca 88%, toleransi 87%, tanggung jawab
86%, mandiri dan kreatif 81%, komunikatif 80%, disiplin
dan rasa ingin tahu 77%. Secara keseluruhan melalui
model pembelajaran terpadu yang mengakomodasi
kecerdasan majeu, seluruh karakter dapat dimunculkan
dengan persentase kemunculan diatas 70%. Penilaian
karakter sebaiknya dilakukan secara kontinyu agar hasil
yang didapat lebih akurat.
Saran

Selama dilakukan penelitian sebaiknya
penegelompokan siswa dilakukan dengan membagi siswa
dengan kecerdasan dominan yang beragam, agar situasi
seluruh kelompok menjadi lebih hidup.
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Abstrak

Pelajaran IPA khususnya Fisika merupakan pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian besar siswa,
penyebab utamanya adalah terlalu banyak rumus yang harus dihafal. Manfaat rumus dalam
pelajaran IPA khususnya Fisika dapat digunakan untuk mempermudah menyelesaikan masalah. Pada
makalah ini akan dijelaskan metode “Anbar” yang akan digunakan untuk menjembatani siswa dalam
memahami rumus sehingga hasil belajar mereka bisa meningkat. Metode “Anbar” merupakan
singkatan dari Analogi Gambar dimana rumus-rumus dalam pelajaran IPA di ubah dalam bentuk
gambar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian tindakan kelas,
sedangkan teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah teknik obsevasi dengan alat
pengumpulan data berupa lembar observasi bagi guru dan tes hasil belajar bagi siswa. Berdasarkan
hasil penelitian yang dihitung menggunakan mean di peroleh hasil belajar sebelum 65,16 dan
meningkat pada siklus I menjadi 70,92 sedangkan pada siklus II menjadi 76,82. Subjek penelitian ini
adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sekar dengan objek penelitian hasil belajar aspek kognitif.

Kata kunci: Metode “Anbar”, hasil belajar, dan rumus.

Abstract

Physics in particular IPA is a lesson that is considered difficult by most students, the main cause is
too many formulas to be memorized. Benefit formulas in science, especially physics lesson can be
used to facilitate solving problems. This paper described a method of "Anbar" which will be used to
bridge the students in understanding the formula so that learning can be increased. Method "Anbar"
is an abbreviation of Analogy Fig where formulas in science lessons in change in the form of images.
This study used a descriptive method with action research approach, while the techniques and tools of
data collection technique used is the observation by means of data collection in the form of
observation sheets for teachers and test learning outcomes for students. Based on the research results
were calculated using the mean of learning outcomes obtained prior to 65,16 and increased in the
first cycle to 70.92 while in the second cycle into 76,82 The subjects were 8th grade students of SMP
Negeri 1 Sekar with the object of the research results of cognitive aspects of learning

Keywords: Method "Anbar", learning outcomes, and the formula

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu bangsa dalam berkompetisi
dengan bangsa lain atau maju mundurnya suatu bangsa
sangat ditentukan oleh kondisi generasi bangsa. Baik
atau buruknya generasi bangsa sendiri sangat
dipengaruhi oleh dunia pendidikan yang berjalan di
suatu negara. Pendidikan merupakan salah satu usaha
sadar dan terencana yang dilakukan untuk memperbaiki

dan membina para generasi bangsa dalam
mengambangkan pontensi siswa agar menjadi generasi
yang mandiri, kreatif, berakhlak mulia, berilmu dan
beriman sehingga menjadi generasi bangsa yang handal
dan siap berkompetisi dengan bangsa lain (UU No 20
Tahun 2003). Dalam dunia pendidikan banyak sekali
memberikan disiplin ilmu untuk dikuasai oleh siswa
dan salah satunya adalah pelajaran IPA.
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Mata pelajaran IPA merupakan salah satu pelajaran
yang sangat berperan dalam kemajuan teknologi suatu
negara, sebagai contoh pembuatan pesawat terbang,
pembuatan kapal selam, pembuatan pembangkit listrik
tenaga nuklir dll, semua teknologi tersebut
menggunakan konsep IPA dalam pengembangannya.
Meskipun pelajaran IPA sangat penting, fakta
dilapangan khususnya di SMP Negeri 1 Sekar berbicara
lain. Dari hasil wawancara peneliti dengan siswa kelas
8E SMP Negeri 1 Sekar diperioleh 82 % siswa tidak
menyukai pelajaran IPA sehingga hasil belajar mereka
selalu di bawah KKM yang telah ditentukan oleh
sekolah. Alasan utama mereka membenci pelajaran IPA
adalah di dalam pelajaran IPA terdapat materi Fisika
yang banyak menggunakan rumus dan mereka merasa
kesulitan menghafalkan rumus tersebut sehingga tidak
dapat menyelesaikan soal-soal IPA.

Pelajaran IPA khususnya materi Fisika memang
tidak bisa lepas dari rumus, banyak sekali besaran yang
hanya bisa ditentukan dengan cara menghubungkan
satu besaran dengan besaran lain yang berkaitan.
Hubungan antar besaran ini dinyatakan dalam bentuk
persamaan atau rumus, sebagai contoh untuk
menentukan besaran kecepatan pada benda yang
bergerak lurus beraturan kita mencari besaran
perpindahan dan besaran waktu selama benda bergerak
kemudian ketiga besaran itu dihubungkan dalam sebuah
persamaan seperti pada persamaan (1). Untuk
mempersingkat hubungan antar besaran dalam
persamaan atau rumus maka setiap besaran perlu ditulis
dalam bentuk lambang atau simbol dan selama ini
simbol atau lambang yang ada pada pokok bahasan
gerak selalu menggunakan simbol huruf. Kenyataan ini
tentunya menuntut siswa untuk menghafal, memahami
dan berlogika dengan semua rumus yang ada pada
pokok bahasan gerak.

Rumus menjadi sangat penting untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan IPA atau
menyelesaikan soal – soal ujian. Semua rumus yang ada
pada pokok bahasan gerak mengandung beberapa
simbol yang mewakili besaran – besaran fisika. Simbol-
simbol yang dituliskan dalam bentuk huruf ternyata
menyulitkan siswa dalam mengingatnya sehingga siswa
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan
permasalahan atau soal yang mengharuskan mereka
menggunakan rumus gerak. Salah satu strategi yang
dapat ditempuh untuk menjembatani permasalahan ini
adalah mengganti simbol huruf pada rumus gerak
menjadi gambar yang akrab dengan siswa dengan
begitu mereka akan lebih mudah mengingat dan
memahami rumus pada pokok bahasan gerak, strategi
ini disebut dengan metode “Anbar”.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa siswa lebih
mudah menghafal syair lagu yang terdiri dari ratusan
huruf dibandingkan dengan tiga huruf yang menjadi
simbol besaran fisika dalam sebuah persamaan atau
rumus pada pokok bahasan gerak. Banyak hal yang
menjadi penyebab hal ini bisa terjadi, salah satunya
mereka tidak bisa memberikan makna atau memahami
simbol dalam persamaan atau rumus gerak. Pemahaman

ini akan semakin sulit dicapai siswa jika mereka tidak
bisa menghafal atau mengingat persamaan yang ada
pada pokok bahasan gerak.

Pada penelitian ini diberikan salah satu alternatif
solusi yang dapat digunakan untuk mempermudah
siswa dalam menghafal dan memahami rumus pada
pokok bahasan gerak yaitu metode ”Anbar”. Dalam
metode ini peneliti menggunakan gambar yang menjadi
pengganti simbol dalam rumus gerak, sebagai contoh
simbol ”v” yang melambangkan kecepatan di ganti
menjadi sebuah gambar ”mobil balap”, simbol ”s” yang
melambangkan jarak di ganti menjadi sebuah
gambar ”jalan raya” dan simbol ”t” yang
melambangkan waktu diganti dengan gambar ”jam”.
Berikut ini contoh penggunakan metode ”Anbar” dalam
pembelajaran IPA pada pokok bahasan Gerak.
Persamaan

.................................................................. (1)

Diubah menjadi

Gambar 1. Analogi gambar untuk persamaan
gerak lurus beraturan.

Tujuan utama penggunaan analogi gambar dalam
penelitian ini adalah mempermudah siswa dalam
mengahafal dan memahami rumus pada pelajaran IPA
sehingga hasil belajar meraka dapat meningkat dan
melampaui KKM yang telah ditentukan oleh SMP
Negeri 1 Sekar. Sedangkan tujuan yang lebih luas dari
penelitian ini adalah dapat membantu guru IPA yang
mengalami permasalahan yang sama dalam
pembelajaran IPA khususnya kesulitan dalam
memahamkan rumus dalam pelajaran IPA.

Edgar Dale (1969) menjelaskan bahwa media
pembelajaran yang paling abstraks adalah simbol verbal
dan selanjutnya simbol visual. Keabstrakkan media
pembelajaran akan membuat siswa semakin sulit
memahami sehingga sangat perlu dikongkretkan.
Pengongkretan ini dapat dilakukan dengan cara
mengubah simbol verbal dan simbol visual ke dalam
simbol gambar yang lebih kongkret sehinga akan
membantu siswa memahami sesuatu yang disampaikan
oleh seorang guru. Pemahaman siswa akan semakin
dalam jika pelajaran yang disampaikan berhubungan
langsung dengan pengalaman siswa, penggunaan
simbol gambar dalam metode ”Anbar” diupayakan
berhubungan langsung dengan gambar-gambar dalam
kehidupan siswa sehari-hari.

Penggunaan gambar sebagai media pembelajaran
telah banyak diteliti, bukan hanya dalam mengajarkan
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mata pelajaran IPA tetapi dalam mengajarkan mata
pelajaran lainpun sudah banyak menggunakan media
gambar untuk mempermudah mencapai tujuan
pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan
Sugiatri (2012) pemanfatan media gambar karikatur
sebagai media pembelajaran menulis esai mampu
meningkatkan motivasi belajar siswa SMAK 4 Penabur
Jakarta. Sedangkan menurut Wahyu (2013) penggunaan
media gambar dalam pembelajaran IPA dapat
meningkatkan hasil belajar siswa SDN Galur Kulon
Progo. Wilson (1992) menjelaskan bahwa media
gambar sangat efektif digunakan untuk mempengaruhi
cara berfikir seseorang, dengan menggunakan gambar
kita bisa mengarahkan pemikiran seseorang sesuai
dengan tujuan yang kita inginkan.

Gambar merupakan segala sesuatu yang
diungkapkan dalam bentul visual sebagai bentuk hasil
pemikiran atau konsep yang ingin disampaikan kepada
orang lain (Hamalik, 1994) sedangkan menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia, gambar adalah tiruan barang
(manusia, tumbuhan, benda dll) yang dibuat dengan
menggunakan alat tulis atau alat lainnya dalam kertas
maupun dalam media elektronik. Menurut Bruner
(Arsyad, 2009) ada tiga tingkatan utama dalam modus
belajar yaitu (1) pengalaman langsung (Enactive), (2)
pengalaman pictorial atau gambar (Iconic) dan (3)
pengalaman abstrak (Symbolic) bahwan Leive (Arsyad,
2009) menjelaskan bahwa belajar dengan menggunakan
stimulus visual dapat membantu meningkatkan hasil
belajar lebih baik untuk tugas-tugas seperti mengingat,
menghubungkan antar fakta dan konsep bila
dibangdingkan dengan menggunakan stimulus verbal.

Media yang sangat umum, praktis dan efektif
dipakai dalam pembelajaran adalah gambar. Menurut
Sudjana (2007) dengan media gambar kita dapat
mengkombinasikan antara fakta dan gagasan secara
kuat dan jelas. Gambar juga mampu mengembangkan
daya imajinasi siswa, membantu penguasaan siswa
terhadap hal-hal yang abstrak atau peristiwa yang tidak
memungkinkan dibawa dalam pembelajaran termasuk
di dalamnya memahami persamaan yang
menghubungkan beberapa besaran fisika.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif,
Hadari Nawawi (2002) menjelaskan bahwa metode
deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan
masalah yang diteliti dengan menggunakan keadaan
subyek atau obyek, meneliti fakta-fakta konkret dan
mengungkapkan apa adanya sesuai penemuan-
penemuan di lapangan. Bentuk penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas (classroon action Research) yaitu suatu
bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku
tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan rasional dari tindakan-tindakan siswa
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dalam
pembelajaran.

Setting penelitian dalam penelitian ini dilakukan di
SMP Negeri 1 Sekar Bojonegoro pada saat proses
pembelajaran berlangsung dengan subjek penelitian
adalah siswa kelas 8E SMP Negeri 1 Sekar sejumlah 38
siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus dengan 4
tahapan proses tindakan yang sama di masing-masing
siklus yakni (1) Planning (Perencanaan), (2) Acting
(Tindakan), (3) Observing (Pengamatan), dan (4)
Reflecting (Refleksi). Hasil analisis pada siklus I akan
digunakan untuk menentukan langkah atau perbaikan
pada siklus II dan hasil dari evaluasi pada siklus II
digunakan untuk menentukan langkah apakah
diperlukan siklus III atau sudah cukup sampai pada
siklus II saja.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik observasi langsung dan
teknik pengukuran,  pengumpulan data dilakukan dalan
penelitian ini menggunakan lembar observasi dan tes
hasil belajar yang diperoleh siswa. Selanjutnya, Data
yang berhasil dikumpulkan melalui pengamatan,
wawancara, hasil tes dan catatan lapangan, dianalisis
dengan menggunakan metode alur berkesinambungan
(Miles dan Hubberman dalam Wiraatmadjaya 2006).
Adapun kegiatan analisis yang dimaksud adalah
dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, penyimpulan dan verfikasi.

Selain itu, untuk menghitung nilai rata-rata dari
kemampuan siswa kelas 8E dalam memahami pelajaran
IPA pada pokok bahasan gerak sebelum dan sesudah
diterapkannya metode “Anbar” di kelas 8E SMP Negeri
1 Sekar Bojonegoro, data dianalisis menggunakan
rumus statistik deskriptif yaitu dengan n Mean dan
Persentase agar lebih informatif dan mudah dipahami.
Adapun rumus tersebut sebagai berikut :

(2)

Dan

(3)

Persamaan (2) digunakan untuk menentukan besar rata-
rata hasil belajar siswa baik pada pra siklus, siklus I
maupun siklus II kemudian hasil antara ketiga tahap
dibandingkan untuk memperoleh deskripsi data yang
benar sedangkan persamaan (3) digunakan untuk
menentukan persentase peningkatan ketuntasan siswa
setelah diberi perlakuan baik di siklus I maupun
disiklus II.  Hasil dari persamaan (3) digunakan untuk
memperkuat hasil analisis dengan menggunakan
persamaan (2). Jika dari analisis menggunakan
persamaan (3) menujukkan secara klasikal hasil belajar
dalam sebuah kelas telah mencapai minimal 75% maka
dinyatakan penelitian dikatakan telah berhasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
penggunaan metode “Anbar” untuk meningkatkan hasil
belajar siswa kelas 8 pada pokok bahasan gerak di SMP
Negeri 1 Sekar Bojonegoro. Berdasarkan hasil
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penelitian di setiap proses di dapatkan bahwa
penggunaan metode “Anbar” dalam pembelajaran IPA
pokok bahasan gerak dapat meningkatkan hasil belajar
siswa kelas 8E SMP Negeri 1 Sekar Bojonegoro. Hasil
belajar untuk masing-masing tahapan atau siklus dapat
di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi hasil belajar siswa Kelas 8E SMP
Negeri 1 Sekar

No Nama Siswa
Hasil belajar

Pra
Siklus

Siklus
I

Siklus
II

1 A. KHOIRUDIN 68 70 70
2 AL AISYAH P S 70 70 75
3 ANIS VIDIA SARI 60 68 75
4 ARI P 75 75 78
5 ARISZA ADI C 65 75 75
6 BUDI PRASETYO 50 60 75
7 DAVID W 63 70 78
8 DICKY N  BIRA 65 70 75
9 DIYAN 60 65 75

10 DWI SURYANI 63 63 70
11 EKO WAHYUDI 58 60 75
12 ERNAWATI 58 60 78
13 FERRI F ROZI 63 60 75
14 GUNAWAN 55 65 73
15 IDA ROYANI 63 65 75
16 JAKA ISWARA 60 70 75
17 KESNOWO 65 75 75
18 LELY R 63 78 80
19 M. ARIF 75 80 83
20 MITA ARIANTI 78 80 83
21 NICKO A 65 70 75
22 NOVIA SISCA I 70 70 78
23 NURUL M 60 75 78
24 PANUT S A 65 75 75
25 PURWA A O 65 70 75
26 RAY HAYU M PS 60 70 78
27 RIKI JUNAWAN 68 68 78
28 R NUR ALIM 73 75 80
29 SARTI 70 75 78
30 SHOFI A S 65 70 75
31 SISKA OKTAVIA 75 75 80
32 SRI ROSA A H 75 78 80
33 SULISTIK 70 75 78
34 SUPRIONO 80 80 85
35 TRI SUTRISNO 60 75 78
36 WAHYU R 63 70 75
37 WULANDARI 50 70 75
38 YUNISA W 65 75 80

JUMLAH 2476 2695 2919
RATA-RATA 65.16 70.92 76.82

Tabel 2. Rekapitulasi ketuntasan ketuntatasan siswa
kelas 8E SMP Negeri 1 Sekar

No Kriteria
Jumlah Siswa

Pra
Siklus

Siklus
I

Siklus
II

1 Belum tuntas 32 22 2
2 Tuntas 6 16 36

Jumlah 38 38 38

Tabel 3. Rekapitulasi persentase ketuntasan siswa
kelas 8E SMP Negeri 1 Sekar

No Kriteria
Persentase (%)

Pra
Siklus

Siklus
I

Siklus
II

1 Belum tuntas 84.211 57.895 5.263
2 Tuntas 15.789 42.105 94.737

Jumlah 100 100 100

Dari tabel 1 dapat dilihat ada peningkatan hasil
belajar yang cukup signifikan sebesar 5,76 dari 65,16
saat sebelum diberi perlakuan atau pra siklus menjadi
70,92 di siklus I sedangkan dari siklus I ke siklus II
mengalami peningkatan sebesar 5.9 dari 70,92 di siklus
I menjadi 76.82 di siklus II. Pada tahap pra siklus ada
32 siswa yang belum tuntas dan 6 siswa tuntas dan
setelah diberi perlakuan menggunakan metode “Anbar”
terjadi penurunan jumlah siswa yang belum tuntas
sejumlah 10 siswa dari 32 siswa pada pra siklus
menjadi 22 siswa pada siklus I seperti yang ditunjukkan
pada tabel 2. Setelah menganalisis hasil siklus I peneliti
melakukan wawancara dengan beberapa siswa kelas 8E
tentang kesulitan dan usulan yang bisa digunakan untuk
memperbaiki pembelajaran pada pertemuan berikutnya.
Selain itu juga dilakukan diskusi dengan teman sejawat
yang menjadi pengamat selama pembelajaran.

Berdasarkan hasil  wawancara dengan siswa dan
diskusi dengan teman sejawat diperoleh beberapa
perbaikan pembelajaran untuk pertemuan pada siklus II
antara lain suara guru amplitudonya perlu di tingkatkan
dan untuk gambar siswa diberi kebebasan memilih
gambar mereka sendiri sebagai analogi rumus yang
digunakan dengan syarat setiap gambar yang dibuat
diberi keterangan mewakili simbol rumus yang diganti.
Hasil ini digunakan pada pertemuan kedua atau tahap
siklus II dan diperoleh hasil jumlah siswa yang belum
tuntas turun dari 22 siswa pada tahap siklus I menjadi 2
siswa pada siklus II. Jika dibandingkan dengan
penurunan dari pra siklus ke siklus I sejumlah 10 siswa
maka penurunan dari siklus I ke siklus II mengalami
kenaikan sebesar 2 kali lipat yaitu 20 siswa seperti yang
ditunjukkan pada tabel 2.

Kenaikan persentasi hasil belajar dapat dilihat
dengan jelas pada tabel 3, kenaikan yang signifikan
terjadi dari siklus I ke siklus II yaitu sebesar 52,632%.
Hal ini disebabkan pada siklus II pemilihan gambar
yang digunakan analogi dari simbol rumus yang akan
diganti diserahkan sepenuhnya kepada siswa di mana
siswa dapat berimajinasi sendiri dengan gambar-
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gambar yang memudahkan mereka untuk mengingat
rumus dalam pokok bahasan gerak tetapi dengan syarat
setiap gambar yang digunakan untuk mengganti
lambang rumus diberi keterangan dengan tujuan supaya
guru bisa mengerti maksud dari analogi yang dibuat
siswa. Dengan pemberian kebebasan dalam
menggunakan gambar dalam analogi rumus membuat
siswa lebih kreatif dan lebih mudah mengingat rumus
yang mereka analogikan.

Peningkatan persentase hasil belajar dari pra siklus
ke siklus I menujukkan hasil yang kurang signifikan
yaitu sebesar 26,316% seperti yang ditunjukkan pada
tabel 3. Berdasarkan hasil evaluasi dan observasi
selama pembelajaran hal ini disebabkan karena suara
guru yang kurang keras sehingga siswa yang berada di
bagian belakang kesulitan mendengar, metode “Anbar”
relatif baru sehingga siswa kelas 8E membutuhkan
waktu untuk adaptasi dan gambar yang ditentukan oleh
guru membuat siswa kurang tertarik. Semua
kekurangan ini digunakan sebagai bahan untuk
perbaikan pada siklus II.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
penggunaan metode “Anbar” mampu meningkatkan
hasil belajar siswa kelas 8 pada pokok bahasan gerak,
peningkatan hasil belajar ini akan lebih signifikan
ketika memberikan kebebasan kepada siswa untuk
menggunakan gambar mereka sendiri sebagai analogi
rumus yang akan dipahami dengan syarat setiap gambar
yang digunakan diberi keterangan untuk memudahkan
guru dalam memahami maksud setiap siswa.

Bagi setiap guru IPA kami sarankan bahwa
pelajaran IPA bukan semata-mata rumus saja tetapi
rumus sangat penting dalam pelajaran IPA karena
membantu siswa menyelesaikan permasalahan IPA,
untuk menjembatani masalah ini pembaca dapat
menggunakan metode “Anbar” dalam pembelajaran
IPA. Penyempurnaan penelitian ini supaya dapat
digunakan pada pembelajaran lain sangat mungkin
dilakukan oleh karenanya peneliti sarankan bagi
pembaca untuk melanjutkan penelitian ini ke ranah
yang lebih sempurna.
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Abstrak

Pada implementasi Kurikulum 2013 melalui kebijakan pemerintah dikeluarkan buku siswa dan
buku guru. Keberadaan kedua buku ini diharapkan dapat merealisasikan program pemerintah
dalam mensukseskan pelaksanaan Kurikulum 2013. Namun, pada implementasinya ternyata buku
ini bermasalah. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan reviu dan
analisis terhadap isi buku. Metode yang digunakan yaitu kajian literasi dengan instrumen evaluasi
dari AAAC (American Association for the Advancement of Science). Dari hasil analisis, pada buku
siswa dan buku guru IPA SMP kelas VIII bab “Indera Pendengaran dan Sistem Sonar,” ternyata
ada beberapa hal yang belum benar, baik secara teoritis maupun praktis. Kekurangan buku secara
garis besar dapat dilihat dari tiga aspek, pertama dari konten/isi materi, kedua dari cara
penyajian, dan ketiga dari desain isi buku. Ditemukan adanya ketidaksinkronan antara buku guru
dan buku siswa pada beberapa bagian; kurang lengkapnya bagian-bagian pada buku guru sebagai
petunjuk bagi guru dalam pembelajaran; konten kurang kontekstual bagi siswa SMP; cara
menyajikan kegiatan siswa masih kurang tepat dan kurang melatihkan keterampilan proses sains;
serta desain tulisan, warna dan gambar yang kurang rapi dan tidak menarik. Dari hasil reviu
disimpulkan bahwa buku siswa dan buku guru Kurikulum 2013 masih membutuhkan perbaikan dan
pembenaran hal-hal sebagaimana telah disebutkan.

Kata Kunci: Buku guru, buku siswa,, AAAS, Kurikulum 2013, keterampilan proses sains.

PENDAHULUAN

Pada saat ini Kurikulum 2013 menjadi masalah yang
cukup penting dalam pendidikan pada tingkat SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Indonesia. Terkait
dengan standar sarana dan prasarana yang
dikembangkan BSNP, di antaranya pendidikan harus
memiliki sarana dan media pendidikan yang diperlukan
untuk mendukung proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan. Banyak hal yang sudah dipersiapkan oleh
pemerintah termasuk dalam pengadaan buku siswa dan
buku guru. Pemerintah dalam hal ini Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
mengeluarkan buku siswa dan buku guru dengan
harapan implementasi Kurikulum 2013 dapat terealisasi
dengan baik dan optimal di seluruh lembaga pendidikan
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK.

Menangggapi pengadaan buku ajar Kurikulum 2013
oleh Kemendikbud, memang seharusnya kebutuhan
buku ajar di seluruh lembaga pendidikan dapat
terpenuhi.  Hal ini dikarenakan buku ajar merupakan
salah satu sumber belajar terpenting bagi siswa dan guru
dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu
penyediaan buku ajar tidak bisa sembarangan dalam
penyusunannya.

Sebuah buku ajar atau buku teks pembelajaran yang
baik harus terdiri dari tujuan belajar, pengalaman
belajar, dan evaluasi (Kemp, 1991). Adapun tujuan yang
dimaksud ditinjau dari kurikulum yang berlaku yaitu
Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD),
indikator, dan tujuan pembelajaran. Tujuan
pembelajaran sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran
kognitif, tujuan pembelajaran afektif, dan tujuan
pembelajaran psikomotorik. Semua tujuan ini harus
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termuat dalam buku teks pembelajaran atau dengan kata
lain proses pembelajaran terfokus pada tujuan tersebut.
Untuk mengetahui apakah tujuan tersebut telah
terpenuhi dalam pengalaman belajar, maka diperlukan
sebuah tahap evaluasi yang menilai segala jenis aktivitas
pembelajaran para siswa di kelas.

Pengalaman belajar hendaknya mengantarkan para
siswa pada pengembangan ide-ide mereka dengan
berbagai kegiatan ilmiah yang menuntun mereka
menemukan konsep, prinsip, dan pengetahuan baru
berdasarkan fenomena yang terjadi di sekitarnya
(Swanepoel, 2010). Dengan kata lain, ide siswa
diperoleh berdasarkan pengamatan kejadian-kejadian
atau fenomena-fenomena melalaui sebuah pengalaman
belajar yang melibatkan proses berpikir dan
pengetahuan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat
disimpulkan bahwa sebuah buku ajar harus mencakup
tujuan sebagai acuan, pengalaman belajar untuk
meningkatkan pengetahuan dan life skill, dan melalui
berbagai kegiatan ilmiah dan percobaan yang diakhiri
dengan penilaian ketercapaian tujuan dan keberhasilan
proses belajar.

Menurut Imam Ghozali (Ghozali, 2011), buku ajar
adalah suatu bahan ajar yang disajikan dalam bentuk
tulisan sebagai sarana yang melengkapi pengalaman
belajar siswa di kelas dengan tujuan untuk
mengembangkan kompetensi sasaran sehingga dicapai
tujuan pembelajaran dari mata pelajaran terkait.

Menurut Muslimin (Muslimin, 2011), buku teks
harus disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan
benar, bahasa yang menarik dan sesuai dengan tingkat
pendidikan anak, font tulisan juga harus mudah dibaca
dan variatif, harus memperhatikan spasi tulisan serta
aspek-aspek grafika lainnya, harus memperhatikan
minat baca siswa, serta kepadatan gagasan dan
informasi yang ada dalam bacaan juga harus
diperhatikan.

Menurut Ahmad Dahidi (Dahidi, 2008), “ada dua hal
penting ketika kita melakukan kajian sebuah buku teks,
yaitu: ada atau tidak adanya nilai-nilai pendidikan dan
bermanfaat atau tidaknya materi yang disajikan pada
sebuah buku teks bagi siswa.”

Menurut Mudzakir (Mudzakir, tanpa tahun), sebuah
buku teks yang baik harus mememenuhi tiga pendekatan
dalam penulisannya, yaitu 1) pendekatan kurikuler yang
mengacu pada kurikulum; b) pendekatan bahasa; dan c)
pendekatan pembelajaran yang mengacu kepada
psikologi siswa.

Dari paparan di atas, ternyata masih terjadi
kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan
dengan kenyataan yang terjadi. Kesenjangan yang
dimaksud adalah bahwa kondisi buku ajar Kurikulum
2013 yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan
Nasional, baik buku guru maupun buku siswa dinilai

masih belum sempurna sehingga belum layak digunakan
sebagai buku teks pelajaran di sekolah. Kekurangan
buku secara garis besar dapat dilihat dari tiga aspek,
yaitu yang pertama dari aspek konten/isi materi, kedua
dari aspek cara penyajian dan cara penyampaian, dan
yang ketiga dilihat dari aspek desain isi buku.

Dilihat dari aspek konten, ada beberapa bagian yang
belum fokus dalam menyampaikan isi dari sub-bab.
Misal dalam sub indera pendengaran pada manusia, isi
yang dibahas bercampur aduk dengan sifat bunyi yang
belum pernah dibahas sebelumnya dan seharusnya
masih akan dibahas pada pertemuan selajutnya. Kedua,
masalah yang terkait dengan konten, yaitu beberapa
materi yang disajikan dinilai masih kurang kontekstual
bagi siswa sehingga kurang menyentuh pengalaman
pribadi mereka. Misal, pada sub-bab gelombang
dipaparkan sebuah contoh yang tidak semua siswa
pernah mengalaminya. Berikut kutipan kalimat yang
diambil dari buku siswa:

“Pada saat kamu memukul panci di dekat plastik
yang di atasnya ditaruh segenggam beras, maka beras
akan bergetar. Mengapa hal itu terjadi? Ternyata, energi
getaran yang dihasilkan dari pukulan panci merambt
sehingga menyebabkan plastik ikut bergerak. Dalam
bentuk apa energi getaran itu merambat?”

Sebuah contoh feomena di atas dinilai kurang bisa
membuat siswa masuk ke dalamnya serta tidak menarik
sehingga kurang bisa menstimulasi pertanyaan ilmiah
kepada meraka. Selain itu, penggalan kalimat di atas
yang merupakan materi pengantar untuk percobaan
gelombang, juga kurang cocok konteksnya dengan
percobaan gelombang yang menggunakan media tali,
sehingga kurang bisa menjadi satu tema yang utuh
dalam pemahaman siswa.

Pada buku siswa di sub-bab pemantulan bunyi,
setelah siswa diberikan kegiatan percobaan dan
pengamatan maka langsung diberitahu isi dari hukum
pemantulan bunyi, tanpa memberikan pertanyaan
analisis kepada siswa terkait dengan hubungan
percobaan dan pengamatan yang telah mereka lakukan
dengan teori yang ingin disampaikan kepada siswa,
yaitu hukum pemantulan bunyi. Alur yang seperti ini
sangat kurang dalam melatih keterampilan proses sains
mereka sehingga perlu diperbaiki.

Kemudian dilihat dari cara penyajian, terdapat
perbedaan halaman isi buku antara buku guru dan buku
siswa sehingga menyulitkan guru dalam
pengaplikasiannya karena guru harus memegang dan
membuka dua buku sekaligus yang berbeda
halamannya. Kemudian pada buku guru diberikan
penjabaran KI, KD, indikator, berserta tujuan
pembelajaran, namun bagian tersebut ternyata tidak
ditampilkan dalam buku siswa. selain itu, terdapat
kesamaan antara isi dari buku guru dan buku siswa,
yaitu pada pemantulan bunyi di kolom “Ayo Kita
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Coba”, di kedua buku, yaitu di buku siswa dan buku
guru sama-sama diberikan kunci/alternatif jawaban.
Berikut ditampilkan halaman yang dimaksud.

Kemudian dari aspek penyajian materi ada beberapa
bagian yang ternyata masih kurang dapat memotivasi
siswa untuk mempelajari bagian tersebut. Misal pada
kegiatan percobaan gelombang pada kolom “Ayo Kita
Coba”, materi pengantar yang disajikan sebelum
kegiatan percobaan dinilai kurang menarik dan kurang
memotivasi untuk diberikan kepada siswa yang nantinya
berimplikasi pada kegiatan percobaan yang akan
dilakukan.

Pada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa
sepserti percobaan, pengamatan, dan diskusi, terlihat
siswa kurang dilatihkan keterampilan proses sains.
Misal pada percobaan “Bagaimana cara gendang
telinga?”, kegiatan langsung dimulai dengan
memberikan langkah-langkah percobaan secara
langsung, tanpa memberikan contoh merumuskan
hipotesis; tidak diajarkan untuk menentukan variabel
manipulasi, variabel respon, dan variabel-variabel
kontrol dalam rencana kegiatan penyelidikan; tidak
dilatih untuk menuliskan definisi operasional variabel-
variabel; tidak diberikan keterangan alat dan bahan yang
diperlukan secara implisit namun hanya secara eksplisit
tampak pada gambar rancangan percobaan dan pada
prosedur; tidak difasilitasi untuk melakukan pencatatan
data; tidak ada perintah dan pertanyaan terkait dengan
analisis data yang mengantarkan kepada kesimpulan
akhir; serta tidak ada perintah untuk membuat
kesimpulan berdasarkan hasil percobaan yang telah
dilakukan. Selain itu juga terdapat kalimat yang kurang
apakah itu merupakan kesimpulan atau bukan, karena
dituliskan setelah prosedur percobaan. Kalimat ini
dinilai ambigu dan dapat menimbulkan miskonsepsi
pada siswa. Berikut dikutipkan kalimatnya: “Prinsip
kerja dari percobaan di atas setara dengan prinsip
kerja pada gendang telingamu”

Dari percobaan di atas tersebut, jika memang
dibutuhkan sebuah analogi untuk dapat menjelaskan
mekanisme kerja telinga, seharusnya disebutkan benda
mana yang dianalogikan sebagai gendang telinga;
bagian organ mana yang dianalogikan sebagai plastik
pembungkus mangkuk dan panci; serta apa fungsi
tepung dan beras tersebut terkait dengan percobaan
struktur telinga dan mekanismenya.

Sementara untuk penyajian peta konsep di akhir bab
pada buku siswa, masih kurang berfungsi dengan baik
karena semua kolom pada peta konsep sudah terisi
sehingga siswa tidak diberi kesempatan untuk berpikir
dan mengingat apa yang telah mereka pelajari dengan
cara mengisi kolom-kolom yang masih kosong pada
peta konsep.

Sementara dilihat dari segi desain buku, dinilai
masih sangat sederhana dan tidak menarik. Terdapat

ruang-ruang kosong yang kurang dimaksimalkan dengan
baik, pemilihan warna dan desain pada buku yang sama
pada tiap halaman sehingga terkesan monoton.

Selain itu gambar-gambar yang ditampilkan banyak
yang berupa gambar kartun yang tidak menarik,
misalnya gambar kartun anak pada percobaan cara kerja
gendang telinga, atau berupa gambar ilustrasi seperti
pada gambar percobaan pemantulan bunyi dan gambar
getaran pada penggaris yang digetarkan di atas
permukaan meja, dimana sebenarnya masih bisa dibuat
gambar riilnya, sehingga dinilai kurang kontekstual bagi
siswa. Pada beberapa bagian ditampilkan gambar riil
seperti gambar permukaan air, namun ukuran gambar
masih kurang besar dan kurang menarik pembaca yang
notabennya masih anak-anak. Juga terdapat gambar tali
untuk memodelkan gelombang, tapi dalam
visualisasinya tidak menggambarkan model gelombang
yang benar dan ideal sehingga bisa menimbulkan
miskonsepsi bagi siswa. Pada desain tulisan, yaitu font
dan warna huruf sama sehingga kata-kata  dan kalimat
penting kurang bisa disoroti siswa, serta tata letak
tulisan juga cenderung monoton dan menumpuk.

Gambar 1. Gambar kartun pada buku ajar IPA
SMP Kurikulum 2013

Gambar 2. Gambar ilustrasi pada buku ajar yang
kurang informatif dan tidak menarik
untuk siswa SMP
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Gambar 3. Model gelombang pada tali yang kurang
jelas

METODE
Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif,

yaitu dengan kajian literatur sebagai sumber untuk
mengumpulkan data dan menganalisis masalah, serta
menggunakan AAAS (American Association for the
Advancement of Science) sebagai instrumen untuk
melakukan identifikasi dan analisis kualitas buku serta
pencarian solusi perbaikan. Buku acuan yang digunakan
adalah buku guru dan buku siswa Kurikulum 2013, buku
pedoman Kurikulum 2013 untuk SMP dan buku
Glencoe, McGraw-Hill.

Adapun buku yang diteliti meliputi buku siswa IPA
(Ilmu Pengetahuan Alam) kelas VIII SMP dan buku
pedoman guru kelas VIII SMP. Dalam penelitian ini
diambil satu bab sebagai prototipe untuk diteliti, yaitu
pada Bab IX Indera Pendengaran dan Sistem Sonar
dalam Kehidupan..

HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa

pada buku siswa dan buku guru IPA SMP Kurikulum
2013, dengan tidak mengesampingkan kelebihannya,
ternyata masih mempunyai beberapa kekurangan.
Berdasarkan kriteria yang ditinjau dari AAAS
(American Association for the Advancement of Science),
ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah rencana
pembelajaran sudah dikatakan efektif atau belum.
Kriteria pertama, menyampaikan tujuan umum, tujuan
perunit  dan tujuan peraktifitas, yaitu yang disajikan
dalam Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar
(KD), indikator, dan tujuan. Terkait dengan kriteria ini,
jika dilihat pada buku siswa ternyata belum
menampilkan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar
(KD), indikator, dan tujuan sebagai representasi dari
tujuan umum, tujuan perunit, dan tujuan peraktifitas.
Meskipun semua unsur tersebut sudah tercatat pada
buku guru, namun keberadaannya menjadi kurang
maksimal jika tidak disertakan juga pada buku siswa
karena dengan kata lain hal itu tidak dikomunikasikan
dengan siswa. Padahal jika unsur-unsur tersebut
diberitahukan kepada siswa maka mereka akan memiliki
pandangan yang lebih jelas dan lebih terarah tentang apa

saja yang akan dan harus mereka kuasai dari bab terkait,
dan implikasinya bisa terlihat pada hasil belajar yang
lebih baik.

Kriteria kedua, yaitu mencatat ide-ide siswa:
menyertakan pengetahuan dan keterampilan prasyarat
yang harus dimiliki siswa; mengkondisikan guru untuk
menampung ide-ide siswa; membantu guru
mengidentifikasi ide-ide siswa; dan menyebutkan ide-
ide yang telah dipegang. Dan dari hasil analisis, ternyata
baik pada buku guru dan buku siswa masih belum
menampilkan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki
siswa, mereka juga tidak difasilitasi dalam buku siswa
untuk mengeluarkan ide-ide mereka.

Kriteria ketiga, yaitu mengantarkan konsep kepada
siswa dengan melalui fenomena yang relevan; kriteria
ini terkait dengan pembelajaran kontekstual dimana
memang sangat ditekankan dalam Kurikulum 2013.
Meskipun kriteria ini sudah berusaha dipenuhi dalam
buku ajar Kurikulum 2013, namun terlihat masih belum
secara maksimal dalam penerapannya. Beberapa
fenomena yang diangkat dinilai kurang kontekstual atau
cenderung dipaksakan untuk anak seusia mereka pada
zaman sekarang. Selain itu juga masih jauh dari
sentuhan teknologi, dimana dewasa ini anak seusia
mereka sudah banyak memahami multimedia dan
teknologi terkini misalnya internet, situs web, video
animasi dan sebagainya. Penggunaan teknologi
informasi dan multimedia ini dapat diterapkan dengan
memberikan situs web terkait  dengan bagian-bagian
materi yang mungkin perlu mendapatkan visualisasi
lebih dari sekedar gambar, atau membutuhkan
audiovisual yang lebih jelas lagi daripada hanya sekedar
mengajak siswa untuk membayangkan bagaimana bunyi
kelelawar misalnya, atau untuk penekanan yang lebih
mendalam sebagai tambahan pemahaman dan wawasan
bagi para siswa.

Kriteria keempat, mengembangkan dan
menggunakan ide-ide ilmiah: memperkenalkan istilah-
istilah yang bermakna; menyajikan ide dengan efektif;
mendemonstrasikan penggunaan pengetahuan;
memberikan latihan/praktik. Kriteria ini seharunya bisa
lebih dimunculkan dalam buku ajar Kurikulum 2013,
terutama pada bagian kegiatan siswa. Siswa seharusnya
lebih dilatih lagi untuk memiliki keterampilan proses
sains mulai dari mengobservasi, merumuskan masalah,
merumuskan hipotesis, mengidentifikasi variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian, menyebutkan
definisi operasional variabel-variabel, merancang
kegiatan penyelidikan seperti percobaan dan
pengamatan, mencatat dan mengolah data, melakukan
interpretasi berdasarkan data yang diperoleh dalam
percobaan atau pengamatan, hingga merumuskan
kesimpulan dan mempresentasikan hasil penyelidikan
dan diskusi mereka.
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Kriteria kelima, yaitu mempromosikan pemikiran
siswa tentang fenomena, pengalaman-pengalaman, dan
pengetahuan: mendorong siswa untuk menjelaskan ide-
idenya; membimbing siswa mengartikan dan
memberikan alasan; mendorong siswa untuk berpikir
tentang apa yang telah mereka pelajari. Terkait dengan
kriteria ini, siswa seharusnya lebih difasilitasi lagi untuk
lebih banyak dalam mengekplorasi keilmuan dan
keterampilan yang telah mereka peroleh di waktu proses
pembelajaran, dimana ini bisa dilakukan salah satunya
dengan cara memberikan mereka kesempatan untuk
membuat sebuah kegiatan penyelidikan secara
berkelompok dan mempublikasikan hasil penyelidikan
mereka dalam bentuk tulisan sehingga mereka dapat
mengeluarkan ide-ide mereka dalam kegiatan dan
tulisan tersebut.

Kriteria keenam, yaitu menilai kemajuan: penjajaran
penilaian untuk kemajuan; menguji pemahaman;
penggunaan penilaian untuk melaporkan pengajaran.
Pengujian pemahaman ini dapat dilakukan pada setiap
sub bab atau ide pokok yang dibahas, yang dapat berupa
pertanyaan terkait konten yang baru saja dibahas atau
dapat berupa sebuah perintah misal membuat
pemodelan, gambar atau grafik dari isi materi yang baru
saja dibahas. Selain penilaian dari guru untuk
menindaklanjuti apa yang sudah dipelajari siswa,
penilaian diri dari siswa yang bersangkutan dan penilian
antar teman juga harus dilakukan. Kriteria ini belum
disiapkan dengan maksimal pada buku ajar Kurikulum
2013.

Kriteria ketujuh, yaitu tingkatan lingkungan
pembelajaran: menyediakan guru sebuah konten
pendukung; mendorong rasa keingintahuan dan
pertanyaan kepada siswa; mendukung semua siswa.
Jadi, guru harus dapat menciptakan lingkungan belajar
yang mendukung semua siswa. Pada buku ajar
Kurikulum 2013 tidak menyajikan sebuah masalah yang
memancing siswa untuk benar-benar memikirkan untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini dikarenakan
dari fenomena yang diangkat pada buku, siswa tidak
difasilitasi atau tidak diberi kesempatan untuk
menyusun sebuah rumusan masalah berdasarkan
pemikiran mereka sendiri, demikian juga tidak dilatih
untuk merumuskan hipotesis, sehingga mereka seperti
disetir dan tidak bisa berkreasi dengan maksimal.
Beberapa siswa mungkin akan puas dengan pertanyaan
yang diberikan pada buku, namun tidak menutup
kemungkinan pemahaman siswa yang lain masih
mengambang karena mereka belum menggali ide-ide
mereka dalam kegiatan pembelajaran tersebut yang
cenderung didekte bahkan hingga kesimpulan hasil
kegiatan di beberapa bagian ternyata sudah ada di dalam
buku siswa, bukan siswa yang memperolehnya
berdasarkan pembelajaran yang telah dilakukan.

PENUTUP
Simpulan

Dari hasil studi literasi yang telah dilakukan,
ditemukan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara buku
guru dan buku siswa, sehingga implikasinya adalah
fungsi buku tidak bisa dimanfaatkan dengan semaksimal
mungkin. Pada kedua buku, yaitu buku siswa dan buku
guru, penyusunan konten dan penyajiannya masih
tumpang tindih dan tidak efektif. Disamping itu desain
buku juga masih sangat kurang menarik dan kurang
sistematis. Masih terdapat banyak kekurangan karena
belum mencerminkan Kurikulum 2013 secara
menyeluruh. Kemudian jika ditinjau berdasarkan standar
AAAS yang digunakan dalam penelitian ini, ternyata
masih belum memenuhi kriteria sebagai buku ajar yang
efektif.
Saran

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, maka perlu
dirancang sebuah prototipe contoh buku guru dan buku
siswa yang sinkron pada kedua buku, disamping itu juga
untuk melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya
sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan dan
pembahasan.
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LAMPIRAN

Gambar 1 Buku guru Kurikulum 2013 yang diterbitkan Depdikbud
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Gambar 2 Buku siswa Kurikulum 2013 terbitan Depdiknas



1390

Gambar 3 Gambar yang ada pada buku Kurikulum 2013 terbitan Depdikbud

Gambar 4 Hasil perbaikan yang terdapat pada prototipe buku ajar Kurikulum 2013 menurut peneliti
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Gambar 5 Prototipe Buku guru yang disempurnakan versi peneliti
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Gambar 6 Prototipe buku siswa yang disempurnakan versi peneliti
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Abstrak

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan pemahaman peserta
didik yaitu resiprokal teaching.Reciprocal teaching adalah strategi untuk meningkatkan
pemahaman terhadap bacaan sehingga membantu siswa dalam mengembangkan
kemampuan membaca secara otomatis. Keterampilan membaca selalu ada dalam setiap
tema pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Salah satunya yaitu ilmu biologi.
Biologi merupakan jenis pengetahuan ilmiah yang mengkaji tentang kehidupan. Di era
globalisasi ini ilmu biologi mengalami perkembangan sedemikian pesat. Ilmu biologi
memiiki cakupan yang sangat luas, sehingga ilmu biologi dibagi menjadi beberapa
cabang ilmu yaitu salah satunya ilmu hematologi. Tujuan penelitian ini adalah (1)
untuk menghasilkan perangkat pembelajaran biologi dengan strategi reciprocal
teaching pada tema ”Sistem Peredaran Darah”, (2) mendeskripsikan keterlaksanaan
perangkat pembelajaran biologi dengan strategi reciprocal teaching pada tema ”Sistem
Peredaran Darah”, (3) dan endeskripsikan hasil belajar siswa setelah menguji cobakan
perangkat pembelajaran biologi dengan strategi reciprocal teaching pada tema ”Sistem
Peredaran Darah”.

PENDAHULUAN
Pengembangan kurikulum 2013 diharapkan akan
menciptakan insan Indonesia yang produktif, kreatif,
inovatif, dan afektif. Melalui penguatan sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.Dalam
hal ini, pengembangan kurikulum difokuskan pada
pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik,
berupa paduan pengetahuan keterampilan, dan sikap yang
dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud
pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara
kosntekstual.

Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses
yang kompleks, dan melibatkan berbagai komponen yang
saling terkait. Oleh karena itu dalam proses
pengembangan kurikulum 2013, tidak hanya menuntut
keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap
pengembangan berbagai komponen kurikulum. Perlunya
pengembangan kurikulum 2013 membantu untuk
menghadapi berbagai masalah dan tantangan masa depan
yang semakin kompleks dan rumit. Berbagai tantangan
masa depan tersebut antara lain berkaitan dengan
globalisasi dan pasar bebas, masalah lingkungan hidup,
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pesatnya kemajuan teknologi informasi, konvergensi
ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan,
kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran
kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains,
mutu, dan investasi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, kurikulum
harus mampu membekali peserta didik dengan berbagai
kompetensi. Kompetensi yang perlu dimiliki sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan global yaitu
kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih
dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral
suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara
yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk
mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda,
kemampuan  hidup dalam masyarakat yang menglobal,
memiliki minat yang luas dalam kehidupan, memiliki
kesiapan unttuk bekerja, memiiki kecerdasan sesuai
dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggung
jawab terhadap lingkungan.

Penerapan komunikasi antar peserta didik dan
pengajar menjadi hal yang penting dalam proses belajar.
Dengan berkomunikasi seseorang akanmenciptakan, dan
menggunakan informasi agar terhubung dengan
lingkungan atau orang lain.Belajar bukan hanya proses
pribadi, tetapi juga proses sosial yang terjadi ketika
masing-masing orang berhubungan dengan yang lain dan
membangun pengertian dan pengetahuan
bersama.Komunikasi dikatakan berhasil jika pihak yang
menyampaikan pesan kepada pihak lain diterima dan
dimengerti maksudnya. Oleh karena itu kemampuan
berkomunikasi peserta didik dalam proses belajar
merupakan salah satu kemampuan yang penting dimiliki
oleh peserta didik agar dapat meningkatkan prestasi
belajar. Dalam hal ini, peserta didik melakukan
komunikasiuntuk menyampaikan pesan atau melakukan
diskusi bersama agar kegiatan belajar menjadi
efektif.Komunikasi yang tercipta antara peserta didik dan
pengajar memberikan efek umpan balik, aksi dan reaksi
langsung.
Dengan demikian maka penerapan komunikasi peserta
didik dan pengajar apabila berlangsung secara efektif,
akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
peningkatan hasil belajar siswa.

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam
meningkatkan pemahaman peserta didik yaitu resiprokal
teaching.Reciprocal teaching adalah strategi untuk
meningkatkan pemahaman terhadap bacaan sehingga
membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan
membaca secara otomatis. Palincsar and Brown (1984),
menyimpulkan bahwa keberhasilan dalam memahami
suatu bacaan berhubungan dengan beberapa hal yaitu
Mengklarifikasi (Clarifying), Memprediksi (Predicting),
Bertanya (Questioning), dan Merangkum (Summarizing).

Strategi-strategi ini memiliki dua tujuan, yaitu
meningkatkan pemahaman dan memonitor pemahaman
(Ibrahim, 2008).

Reciprocal teaching adalah strategi belajar berupa
kegiatan mengajarkan teman. Pada strategi ini siswa
berperan sebagai “guru” menggantikan peran guru untuk
mengajarkan teman-temannya. Sementara itu guru lebih
berperan sebagai model yang menjadi contoh, fasilitator
yang memberi kemudahan, dan pembimbing yang
melakukan scaffolding. Scaffolding adalah bimbingan
yang diberikan oleh orang yang lebih tahu kepada orang
yang kurang atau belum tahu (misalnya guru kepada
siswa atau siswa yang pandai dengan siswa lain yang
kurang pandai). Bimbingan yang diberikan pada tahap
awal dilakukan secara ketat, kemudian secara berangsur-
angsur tanggungjawab belajar diambil alih oleh siswa
yang belajar (Ibrahim, 2008).

Menurut Palincsar dan Brown seperti yang dikutip
oleh Slavin (1997), strategi reciprocal teaching adalah
pendekatan konstruktivis yang didasarkan pada prinsip-
prinsip membuat pertanyaan, mengajarkan keterampilan
metakognitif melalui pengajaran, dan pemodelan oleh
guru untuk meningkatkan keterampilan membaca pada
siswa yang berkemampuan rendah. Untuk mempelajari
strategi-strategi tersebut guru dan siswa membaca bahan
pelajaran yang ditugaskan di dalam kelompok kecil, guru
memodelkan empat keterampilan tersebut di atas (Nur,
2004).Keterampilan membaca selalu ada dalam setiap
tema pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru.
Salah satunya yaitu ilmu biologi. Biologi merupakan
jenis pengetahuan ilmiah yang mengkaji tentang
kehidupan. Di era globalisasi ini ilmu biologi mengalami
perkembangan sedemikian pesat. Ilmu biologi memiiki
cakupan yang sangat luas, sehingga ilmu biologi dibagi
menjadi beberapa cabang ilmu yaitu salah satunya ilmu
hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari
mengenai darah, organ pembentuk darah, dan
penyakitnya. Pada kelas XI SMA terdapat materi
peredaran darah yang menjadi dasar bagi pengetahuan
mengenai darah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu
dilakukan penelitian mengenai pengembangan perangkat
pembelajaran biologi dengan strategi resiprokal teaching
dalam meningkatkan kemampuan komunikatif dan
berfikir pada pelajaran biologi khususnya materi
peredaran darah kelas XI SMA.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di

rumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian
sebagai berikut:
1. Bagaimana kelayakan perangkat pembelajaran

biologi dengan strategi reciprocal teaching pada



1395

tema ”Sistem Peredaran Darah”berdasarkan
penilaian tim ahli dan guru?

2. Bagaimana keterlaksanaan perangkat pembelajaran
biologi dengan strategi reciprocal teaching pada
tema ”Sistem Peredaran Darah”?

3. Bagaimana kemampuan komunikatif dan
kemampuan berfikir siswa terhadap perangkat
pembelajaran biologi dengan strategi reciprocal
teaching pada tema ”Sistem Peredaran Darah”?

4. Bagaimanakah tingkat pemahaman siswa terhadap
isi bacaan selama mengikuti pembelajaran biologi
dengan strategi reciprocal teaching yang telah
dikembangkan?

5. Hambatan-hambatan apa yang mungkin akan muncul
ketika menggunakan pembelajaran biologi dengan
strategi reciprocal teaching yang telah
dikembangkan?

Tujuan Penelitian
1. Menghasilkan perangkat pembelajaran biologi

dengan strategi reciprocal teaching pada tema
”Sistem Peredaran Darah”.

2. Mendeskripsikan keterlaksanaan perangkat
pembelajaran biologi dengan strategi reciprocal
teaching pada tema ”Sistem Peredaran Darah”.

3. Mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah menguji
cobakan perangkat pembelajaran biologi dengan
strategi reciprocal teaching pada tema ”Sistem
Peredaran Darah”.

Manfaat Penelitian
1. Perangkat pembelajaran biologi dengan strategi

reciprocal teaching pada tema ”Sistem Peredaran
Darah”untuk SMA kelas Xyang layak ini dapat
digunakan sebagai alternatif bagi tenaga pengajar
biologi untuk menerapkan pembelajaran biologi di
sekolah SMA di seluruh Indonesia yang sesuai
dengan standar isi kurikulum IPA dan dapat
membantu guru dalam merancang perangkat
pembelajaran biologi dengan benar.

2. Memberikan kontribusi pada sekolah untuk
meningkatkan kualitas belajar mengajar.

3. Memotivasi siswa untuk lebih senang dan giat
belajar pada mata pelajaran biologi yang dapat
ditinjau dari hasil belajar dan respon siswa.

4. Memberikan informasi tentang penyakit pada sistem
peredaran darah seperti penyakit arteri koronaris,
anemia, dan sinkop dan lain-lain sehingga dapat
hidup lebih sehat di masa ini ataupun dimasa yang
akan datang.

Definisi Istilah, Asumsi, dan Pembatasan Masalah
1. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara
pembaca dan penulis terhadap istilah-istilah yang
digunakan dalam penelitian ini, maka penulis
memberikan definisi istilah sebagai berikut:
a. Perangkat pembelajaran biologi dengan strategi

reciprocal teaching pada tema ”Sistem Peredaran
Darah”adalah suatu perangkat yang digunakan untuk
proses belajar mengajar biologi dimana siswa
sebagai pembaca yang akan mempelajari informasi
baru, ide utama dalam bacaan, argument orang lain
dan berusaha mengaitkannya dengan pengalaman
sebelumnya sehingga peran siswa lebih aktif dan
guru berlaku sebagai fasilitator. Perangkat
pembelajaran yang dikembangkan meliputi: silabus,
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan
ajar, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan Lembar
Penilaian (LP).

b. Tema Sistem Peredaran Darah adalah tema yang
dikembangkan menggunakan strategi reciprocal
teaching yang terdiri dari sub tema darah (sel darah
dan plasma darah), alat sirkulasi darah (jantung dan
pembuluh darah), gangguan pada sistem sirkulasi
darah, dan imunitas (kekebalan tubuh).

c. Kelayakan perangkat pembelajaran merupakan hasil
penilaian validasi dari 2 dosen dan 1 guru terhadap
perangkat pembelajaran biologi dengan strategi
reciprocal teaching pada tema ”Sistem Peredaran
Darah”.

d. Penilaian validasi berupa:
1) Validasi isi adalah tingkat kesesuaian perangkat

pembelajaran yang dikembangkan dengan konsep
yang ada dalam kurikulum yang berlaku,
penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan
benar, serta mudah dipahami siswa, validasi isi
berdasarkan pada penilaian validator terhadap
perangkat pembelajaran yang dikembangkan.

2) Validasi konstruksi adalah tingkat kesesuaian
perangkat pembelajaran yang dikembangkan dengan
indikator hasil belajar siswa. Validitas konstruksi
berdasarkan pada penilaian validator terhadap
perangkat pembelajaran yang dikembangkan.

e. Keterlaksanaan pembelajaran biologi adalah
pengamatan terhadap langkah-langkah kegiatan pada
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
pembelajaran biologiyang telah dilaksanakan.

f. Respons siswa merupakan hasil tanggapan siswa
terhadap perangkat pembelajaran biologi yang
berupa bahan ajar dan LKS pada tema Sistem
peredaran darah.

g. Hasil belajar siswa adalah indikator tingkat
penguasaan siswa terhadap materi pelajaran dan
mencapai peningkatan serta ketuntasan. Siswa
dikatakan berhasil apabila mendapat nilai dengan
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KKM ≥ 80 (sesuai ketentuan sekolah SMK 1
Paciran) dan mendapatkan ketuntasan klasikal ≥
75%.

Asumsi
Dalam penelitian ini asumsi yang diajukan adalah:

a. Siswa mengisi angket respons siswa sesuai dengan
pendapatnya sendiri, objektif, jujur, serta
bertanggung jawab.

b. Hasil tes yang diperoleh benar-benar menunjukkan
kemampuan siswa yang sebenarnya.

c. Pengamat dalam memberikan penilaian hasil
pengamatannya bersikap objektif, seksama, dan
mandiri.

Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini ada beberapa hal yang dibatasi,

antara lain:
a. penelitian ini hanya meneliti tentang pengembangan

perangkat pembelajaran biolgi menggunakan strategi
reciprocal teaching pada pokok bahasan sistem
peredaran darah manusia yang meliputi silabus, RPP,
buku siswa, LKS, soal THB dan LP.

b. Model pengembangan perangkat yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model Dick dan Carey
yang dimodifikasi sesuai kebutuhan.

c. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran
menggunakan strategi reciprocal teaching meliputi
tahapan: ide pokok, membuat pettanyaan dan
menjawabnya, membuat rangkuman, mengklarifikasi
kata/ kalimat yang sulit, dan membuat prediksi
materi berikutnya.

d. penelitian ini dilakukan dikelas XI SMA yang
dilaksanakan empat kali tatap muka.

PEMBAHASAN
A. Kemampuan Berkomunikasi

Komunikasi adalah suatu proses seseorang atau
beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat
menciptakan, dan menggunakan informasi agar
terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada
umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal
yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak.
Komunikasi dikatakan berhasil jika pihak yang
menyampaikan pesan kepada pihak lain diterima dan
dimengerti maksudnya. Komunikasi bukanlah semata-
mata bagaimana terjadinya suatu informasi atau
percakapan antara satu pihak (orang) kepada orang lain,
tetapi diperlukan juga suatu sistem rangkaian mulai dari
yang menyampaikan pesan (informasi).

Komunikasi antar pribadi merupakan salah satu
bentuk komunikasi manusia yang dianggap paling efektif
dibandingkan dengan bentuk komunikasi antar manusia

lainnya.Keistimewaan komunikasi antar pribadi melalui
tatap muka terletak pada efek umpan balik, aksi dan
reaksi langsung dapat terlihat antara komunikator dan
komunikan baik secara verbal maupun non verbal.Jarak
fisik partisipan yang dekat dan dilakukan dengan saling
pengertian dapat mengembangkan komunikasi tersebut
termasuk dalam kerangka hubungan guru dan siswa.

Definisi yang dijadikan acuan dalam tulisan ini
adalah: komunikasi antarpersonal menurut Devito (1976)
dalam Liliweri (1991:12) merupakan pengiriman pesan-
pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain, atau
sekelompok orang dengan efek atau umpan balik yang
langsung. Hubungannya dengan guru dan siswa,
Nasution dalam Sofyataningrum (2000) mengatakan
bahwa “umpan balik digunakan untuk membantu siswa-
siswa dalam mengatasi kesulitan, baik klasikal maupun
secara individual, sesuai dengan kebutuhan masing-
masing peserta didik”.Secara umum penerapan
komunikasi antar pribadi siswa dan guru yang efektif
terlihat dari komunikasi antar pribadi guru dan siswa
dalam menentukan percakapan dan memiliki umpan balik
yang langsung.Komunikasi ini dapat juga berlangsung
melalui medium seperti telepon dan IT.

Perhatian yang diberikan oleh guru dapat berbentuk
pendampingan kegiatan belajar serta memberi perhatian
dalam berbagai masalah yang berhubungan dengan
prestasi belajar siswa. Hal ini akan memberi kesan bagi
siswa bahwa mereka mendapat rasa empati yang
cukup.Keterbukaan dalam penyampaian pesan secara
timbal balik antara guru dan siswa dengan bebas
(terbuka).Sikap dan perilaku yang baik dari guru kepada
siswanya yang dapat mendorong siswa tersebut berperan
secara aktif dan mau membuka diri atas masalah yang
mereka hadapi.Hal ini menjadi faktor pendorong
terjalinnya saling pengertian antara guru dan siswa
menyangkut pentingnya pesan guru dalam memberikan
nasehat dan pengarahan kepada siswa dan sebaliknya
siswa secara timbal balik mampu menanggapi hal
tersebut dengan baik tanpa merasa terpaksa.

Bentuk dukungan yang diberikan berupa pemberian
semangat melalui pesan-pesan yang disampaikan dengan
cara memotivasi siswa untuk belajar lebih giat dalam
meningkatkan prestasinya, disertai pula empati dimana
guru ikut merasakan masalah yang dihadapinya siswanya,
mengerti keinginannya dan begitupun sebaliknya siswa.
Penerapan komunikasi yang intensif dapat memacu
perkembangan kecerdasan dan prestasi anak didik.Dalam
hal ini, indikator peningkatan prestasi belajar siswa
ditunjukkan dalam bentuk kuantitatif pada nilai rapor
sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran.

B. Resiprocal Teaching
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Metode pengajaran berdasarkan pada prinsip
kemandirian akan menjadikan siswa menjadi individu
yang mandiri. Kemandirian yang dimiliki oleh siswa
diwujudkan melalui kemampuannya dalam mengambil
keputusan sendiri tanpa pengaruh dari orang lain. Siswa
yang mandiri, tidak lagi membutuhkan perintah dari guru
atau orang tua untuk belajar ketika berada di sekolah
maupun di rumah (Yunita, 2011).Siswa yang mandiri
telah memiliki nilai nilai yang dianutnya sendiri dan
menganggap bahwa belajar bukanlah sesuatu yang
memberatkan, namun merupakan sesuatu yang telah
menjadi kebutuhan bagi siswa untuk meningkatkan
prestasi di sekolah (Hartati dkk, 2007: 7).

Kemandirian belajar akan menjadikan siswa
bertanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan
dirinya dalam mengembangkan kemampuan belajar atas
kemauan sendiri. Individu yang menerapkan kemandirian
belajar akan mengalami perubahan dalam kebiasaan
belajar, yaitu dengan cara mengatur dan
mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa sehingga
dapat menentukan tujuan belajar, kebutuhan belajar, dan
strategi yang digunakan dalam belajar yang mengarah
kepada tercapainya tujuan yang telah dirumuskan (Tahar
dan Enceng ,2006: 93).

Pengajaran terbalik merupakan satu pendekatan
terhadap pengajaran siswa akan strategi-strategi belajar.
Pengajaran terbalik adalah pendekatan konstruktivis yang
berdasar pada prinsip-prinsip pembuatan/pengajuan
pertanyaan.Teori konstruktivis menjelaskan bahwa guru
tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada
siswa tetapi juga memberikan kesempatan siswa untuk
menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan
mengajarkan siswa menjadi sadar menggunakan strategi
mereka sendiri untuk belajar (Trianto, 2007: 13).

Reciprocal teaching merupakan strategi pembelajaran
berbasis pada praktek pemodelan dan terbimbing, dengan
permodelan strategi pemahaman membaca dan kemudian
secara bertahap mengalihkan tanggung jawab untuk
strategi ini kepada siswa (Doolittle et al. 2006: 106).
Pengajaran terbalik (RT) adalah salah satu metode yang
paling efektif yang mampu mengembangkan kognitif dan
proses meta-kognitif bagi siswa karena termasuk
prosedur organisasi yang memungkinkan mereka untuk
memilih strategi perencanaan, pengendalian dan
mengevaluasi dengan langkah mereka sendiri.
Reciprocalteaching didasarkan pada dialog dan diskusi
antara peserta didik sendiri atau para siswa dan guru. Ini
mencakup interaksi antara guru dan pelajar yang
membuat siswa bertanggung jawab pada peran mereka
dalam proses pembelajaran dan memungkinkan siswa
untuk saling mendukung secara kontinyu (Omari dan
Weshah, 2010: 26).

Pembelajaran Reciprocal Teaching dipilih karena
masih adanya beberapa siswa yang mengalami kesulitan
dalam memahami bacaan atau bahan materi yang
diberikan oleh guru.Upaya mengatasi kesulitan belajar
yang dialami siswa, maka guru perlu memberikan
bimbingan pada siswa bersangkutan.Bimbingan
perludilakukan oleh guru dikarenakan masing-masing
siswa juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda.

Palincsar dan Brown (1993) melaporkan bahwa
dengan pembelajaran Reciprocal Teaching dapat
meningkatkan kemampuan kognitif siswa yang terlihat
dalam aktivitas berdiskusi di kelas. Beberapa penelitian
lain yang telah dilakukan juga menunjukkan bahwa
strategi Reciprocal Teaching dapat meningkatkan
kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi
(Anonymous, tanpa tahun) dan dapat meningkatkan
kemampuan berfikir kritis dan prestasi belajar siswa
(Mas’ud, 2010) serta dapat meningkatkan motivasi dan
hasil belajar kognitif biologi siswa.

C. Sistem Peredaran Darah
Darah merupakan jaringan cair yang terdiri atas 2

bagian yaitu bahan interseluler atau cairan yang disebut
plasma dan didalamnya terdapat unsur padat yaitu sel
darah. Plasma memiliki kandungan utama air (91,5%)
dan berperan sebagai solven (pelarut) untuk mengangkut
material-material lain yaitu protein (7%) serta bahan lain
(1,5%). Volume darah secara keseluruhan satu
perduabelas berat badan atau kira-kira 5 liter. Sekitar
55% adalah cairan dan 45% sisanya terdiri atas sel darah.
Darah mengalir melalui pembuluh.  Merawat “miliu
interieur” yang cocok untuk sel-sel berhubungan dengan
pH, ion-ion, nutrient,dll(Pearce, 2006).

Fungsi utama darah yaitu sebagai media transportasi,
memelihara suhu, dan menjaga keseimbangan asam dan
basa. Sel darah terdiri dari tiga jenis yaitu eritrosit,
leukosit dan trombosit. Eritrosit merupakan salah satu
komponen darah dan berfungsi mengangkut oksigen,
tidak seperti eritrosit pada leukosit terdapat nukles dan
protoplasma yang berbulir sehingga disebut sel berbulir
atau granulosit. Leukosit sebagai makrofag yang berperan
dalam perlindungan tubuh terhadap mikroorganisme atau
benda asing lainnya dalam darah dan jaringan sedangkan
trombosit adalah sel-sel kecil kira-kira sepertiga ukuran
sel darah merah, terdapat 300.000 trombosit dalam setiap
millimeter kubik darah dan berperan penting dalam
penggumpalan darah (Pearce, 2006).

Eritrosit mengandung hemoglobin, dimana
hemoglobin ini berfungsi sebagai pengankut oksigen
(O2). Fe2+ merupakan komponen hem yang penting dalam
pembentukan hemoglobin. Setiap molekul hemoglobin
tersusun atas 4 senyawa hem yang identik, masing-
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masing mengandung cincin protoporfirin dan Fe2+ serta
terikat pada 2 pasang rantai globin(Pearce, 2006).
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Abstrak
Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun ajaran 2013-2014 melalui pelaksanaan
terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Telah dilaksanakan
penelitian tentang implementasi Kurikulum 2013 yang menekankan adanya keseimbangan antara sikap,
keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skills dan hard skills peserta didik. Polaritas
senyawa merupakan salah satu sub materi Ikatan Kimia yang bersifat abstrak. Hal ini menyebabkan
peserta didik sulit menerima uraian yang ada di buku apabila tidak dikaitkan juga dalam kontek
kehidupan nyata, sehingga sub materi ini sangat menantang untuk dibelajarkan melalui pendekatan
saintifik dan tentunya dinilai dengan pendekatan penilaian autentik dan nonautentik sesuai dengan amanat
kurikulum 2013.  Hasil yang diperoleh untuk penilaian sikap melalui pengamatan diskusi adalah baik,
sedangkan penilaian sikap melalui presentasi juga mendapatkan hasil baik. Hasil penilaian keterampilan
melalui praktek juga diperoleh ketercapaian yang baik. Hasil penilaian kompetensi pengetahuan melalui
tes ulangan harian juga dinyatakan baik untuk kelas X MIPA 1 diperoleh nilai rerata 2,88, sedangan
rerata kelas x MIPA 2 adalah 2,85.

Kata Kunci: penilaian autentik, penilaian nonautentik, polaritas senyawa

Abstract

Curriculum 2013 is applied gradually start of the school year 2013-2014 through the implementation is
limited, especially for schools that are ready to implement it . Has conducted research on the
implementation of Curriculum 2013, which emphasizes a balance between the attitudes , skills , and
knowledge to build soft skills and hard skills of learners . The polarity of the compound is one of the sub
material Chemical Bonding abstract . This leads to learners difficult to accept the description in the book
if not linked also in the context of real life , so it is very challenging sub material to be taught through a
scientific approach and of course assessed with authentic and nonautentik assessment approach in
accordance with the mandate of the 2013 curriculum. The results obtained for assessment through
observation discussion attitude is good , while the attitude assessment through presentations also get
good results . Results of assessment of skills through practice also obtained a good achievement . Results
competency assessment test knowledge through daily tests also revealed good for class X MIPA 1
obtained a mean value of 2.88 and the average grade XMIPA 2 is 2.85 .

Keywords: authentic assessment , non authentic assessment, the polarity of the compound
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PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap
mulai tahun ajaran 2013-2014 melalui pelaksanaan
terbatas, khususnya bagi sekolah-sekolah yang sudah siap
melaksanakannya. Pada Tahun Ajaran 2013/2014,
Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas untuk Kelas
I, IV, VII, dan X. Pada Tahun ajaran 2014/2015 akan
dilaksanakan oleh semua sekolah untuk kelas I, II, IV, V,
VII, IX, dan X. Ajaran 2015/2016 diharapkan Kurikulum
2013 telah dilaksanakan di seluruh kelas I sampai dengan
Kelas XII.

Kurikulum merupakan salah satu unsur yang
memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses
berkembangnya kualitas potensi peserta didik tersebut.
Kurikulum 2013 dikembangkan berbasis pada kompetensi
sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan
peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang
selalu berubah; (2) manusia terdidik yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga
negara yang demokratis, bertanggung jawab. Proses
pembelajaran dikembangkan atas prinsip pembelajaran
siswa aktif melalui kegiatan mengamati (melihat,
membaca, mendengar, menyimak), menanya (lisan, tulis),
menganalis (menghubungkan, menentukan keterkaitan,
membangun cerita/konsep), mengkomuni kasikan (lisan,
tulis, gambar, grafik, tabel, chart, dan lain-lain).

Kurikulum 2013 dalam rekonstruksi kompetensi
mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

a. Kompetensi sikap mencakup sikap spiritual (KI-1)
dan sikap sosial (KI-2).
• Sikap spiritual (KI-1) untuk mencapai insan yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa.

• Sikap sosial (KI-2) untuk mencapai insan yang
berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis,
bertanggung jawab.

b. Kompetensi pengetahuan (KI-3) untuk mencapai
insan yang berilmu.

c. Kompetensi keterampilan (KI-4) untuk mencaai insan
yang cakap dan kreatif.

Elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 dalam
kesesuaian dan kedalaman materi mencakup: a)
mempertahankan, mengurangi, dan/ atau menambah
materi, b) bahasa sebagai penghela, c) tematik terpadu, d)
penguatan IPA dan IPS di SMP, e) penyesuaian dengan
PISA, TIMMS dan lembaga lainnya serta dengan
perkembangan di berbagai negara.

Elemen utama perbaikan Kurikulum 2013 dalam
revolusi proses pembelajaran mencakup: a) lintasan
taksonomi Anderson untuk pengetahuan, Dyers untuk
keterampilan, dan Krathwohl untuk sikap, b) pendekatan
saintific, c) inquiry dan discovery, d) project based
learning, dan e) cooperative learning. Elemen utama
perbaikan Kurikulum 2013 dalam reformasi penilaian
mencakup: tes, portofolio, pedoman observasi, dan tes
performansi.

Kurikulum 2013 mengusung adanya keseimbangan
antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk
membangun soft skills dan hard skills peserta
didik.Critical point implementasi Kurikulum 2013 dapat
dilihat dari: a) perancangan RPP, b) pelaksanaan
pembelajaran sesuai RPP, c) supervisi pendampingan,
dan d) budaya mutu sekolah. Perancangan RPP
mencakup: Kompetensi Dasar, indikator, dan tujuan
pembelajaran, melanglir secara logis ke materi ajar,
rancangan proses dan aktivitas belajar, sumber dan
media, output/produk siswa, dan penilaian. Pelaksanaan
pembelajaran sesuai RPP mencakup: instrumen
pengendalian, dan indeks kesesuaian RPP dengan
pelaksanaan. Supervisi pendam pingan mencakup:
pedoman pelaksanaan supervisi, pelak sanaan, eksekusi
rekomendasi supervisi, dan sistem pelaporan perbaikan
pasca supervisi. Budaya mutu sekolah mencakup: standar
mutu, kepemimpinan, atmosfir sekolah, ketaatan terhadap
standar, dan proses pembudayaan (penguatan dan
penghargaan).

Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek
kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti
dengan pembelajaran remedial untuk memastikan
penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan.

Pada Kurikulum 2013, penilaian hasil belajar peserta
didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan
keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga
dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap
peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.
Untuk melengkapi perangkat pembelajaran Kimia dengan
suatu model, diperlukan jenis-jenis penilaian yang sesuai.
Menurut Permendikbud Nomor 104 tahun 2014 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah telah diamanatkan
beberapa hal berikut:
1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses

pengumpulan informasi/bukti tentang capaian
pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap
spiritual dan social, kompetensi pengetahuan, dan
kompetensi keterampilan yang dilakukan secara
terencana dan sistematis, selama dan setelah proses
pembelajaran (Pasal 1 ayat 1).
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2. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang
menghendaki peserta didik menampilkan sikap,
mengunakan pengetahuan dan keterampilan yang
diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas
pada situasi yang sesungguhnya (pasal 1 ayat 2).

3. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilaksanakan
dalam bentuk penilaian autentik dan nonautentik
(Pasal 2 ayat 1).

4. Penilaian autentik merupakan pendekatan utama
dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik (Pasal 2
ayat 2).

5. Bentuk penilaian autentik mencakup penilaian
berdasarkan pengamatan, tugas ke lapangan,
portofolio, proyek, produk, jurnal, kerja laboratorium,
unjuk kerja, serta penilaian diri Pasal 2 ayat 3).

6. Penilaian diri merupakan teknik penilaian sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri
oleh peserta didik secara reflektif (Pasal 1 ayat 4).

7. Bentuk penilaian nonautentik mencakup tes, ulangan,
dan ujian (Pasal 2ayat 5).

8. Pendidik dapat menggunakan penilaian teman sebaya
untuk memperkuat penilaian autentik dan nonautentik
(Pasal 2 ayat 6).

9. Pendekatan penilaian adalah proses atau jalan yang
ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar
perserta didik.
Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap

melalui observasi, penilaian diri (self assessment),
penilaian “teman sejawat” (peer assessment) oleh peserta
didik, dan jurnal (Direktorat Pembinaan SMA, Ditjen
Pendidikan Menengah,  2013).   Sikap bermula dari perasa
an (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderung
an seseorang dalam  merespon sesuatu/objek. Sikap juga
sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup
yang dimiliki oleh seseorang.Penilaian sikap yang dapat
dilakukan oleh para guru dengan menilai perilaku
sehingga penilaian sikap dilakukan dengan cara observasi
perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan
kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal.Kompetensi
sikap  pada pembelajaran Kimia yang harus dicapai
peserta didik sudah terinci pada KD dari KI 1 dan KI 2.
Guru Kimia dapat merancang  lembar pengamatan
penilaian sikap untuk  masing-masing KD  sesuai dengan
karakteristik proses pembelajaran yang disajikan.

Menurut Bloom dalam Arikunto (2002) mengatakan
bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki
siswa setelah siswa menerima pengalaman baik aspek
kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Menurut
Permendikbud RI Nomor 104 Tahun 2014 Penilaian Hasil
Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan
informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta
didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sosial,
kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan

yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama
dan setelah proses pembelajaran. Hal ini berarti hasil
belajar adalah capaian pembelajaran peserta didik dalam
kompetensi sikap spiritual dan sosial, kompetensi
pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

Kompetensi sikap yang dijalankan dalam kurikulum
2013 adalah kompetensi sikap yang dikembangkan oleh
Krathwohl dkk. Menurut Krathwohl, dkk (1964)
kompetensi sikap meliputi: menerima, menanggapi,
menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Menerima
nilai adalah kesediaan menerima suatu nilai dan
memberikan perhatian terhadap nilai tersebut.
Menanggapi sikap adalah kesediaan menjawab suatu nilai
dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut.
Menghargai nilai adalah menganggap nilai tersebut baik;
menyukai nilai tersebut; dan komitmenterhadap nilai
tersebut. Menghayati nilai adalah memasukkan nilai
tersebut sebagai bagian dari system nilai dirinya.
Mengamalkan nilai adalah mengembangkan nilai tersebut
sebagai cirri dirinya dalam berpikir, berkata,
berkomunikasi, dan bertindak (karakter/watak).

Penilaian Kompetensi Sikap. Pendidik melaku kan
penilaian kompetensi sikap melalui 1) observasi, 2)
penilaian diri, 3) penilaian “teman sejawat” (peer evalu
ation) oleh peserta didik, dan 4) jurnal. Instrumen yang
digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian
antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian
(rating scale) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal
berupa catatan pendidik. Observasi merupakan teknik
penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan
dengan menggunakan indera, baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman
observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang
diamati. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan
cara meminta peserta didik untuk mengemukakan
kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks
pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan
berupa lembar penilaian diri. Penilaian antarpeserta didik
merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta
didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian
kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar
penilaian antarpeserta didik. Jurnal merupakan catatan
pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi
hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta
didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

Kompetensi pengetahuan yang dijalankan dalam
kurikulum 2013 adalah kompetensi pengetahuan yang
dikembangkan oleh Anderson dkk. Menurut Anderson
dkk (2001) kompetensi pengetahuan diperoleh melalui
aktivitas: mengingat (to remember), memahami (to
understand), menerapkan (to apply), menganalisis (to
analyze), mengevaluasi (to evaluate),  dan mencipta (to
create).
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Mengingat (to remember) adalah Pengetahuan hafalan:
ketepatan, kecepatan, kebenaran pengetahuan yang diingat
dan digunakan ketika menjawab pertanyaan tentang fakta,
definisi konsep, prosedur, hukum, teori dari apa yang
sudah dipelajari di kelas tanpa diubah/berubah.

Memahami (to understand) adalah kemampuan
mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi sesuatu
yang baru seperti menggantikan suatu kata/istilah dengan
kata/istilah lain yang sama maknanya; menulis kembali
suatu kalimat/paragraf/tulisan dengan kalimat/para
graf/tulisan sendiri dengan tanpa mengubah artinya
informasi aslinya; mengubah bentuk komunikasi dari
bentuk kalimat ke bentuk grafik/tabel/visual atau
sebaliknya; memberi tafsir suatu kalimat/paragraf/tulis
an/data sesuai dengan kemampuan peserta didik;
memperkirakan kemungkinan yang terjadi dari suatu
informasi yang terkandung dalam suatu kalimat/para
graf/tulisan/data.

Menerapkan (to apply) adalah kemampuan
menggunakan pengetahuan seperti konsep massa, cahaya,
suara, listrik, hukum penawaran dan permintaan, hukum
Boyle, hukum Archimedes, membagi/mengali/menam
bah/mengurangi/menjumlah, menghitung modal dan
harga, hukum persamaan kuadrat, menentukan arah kiblat,
menggunakan jangka, menghitung jarak tempat di peta,
menerapkan prinsip kronologi dalam menentukan waktu
suatu benda/peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari
sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya.

Menganalisis (to analyze) adalah mengelompok kan
benda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya,
memberi nama bagi kelompok tersebut, menen tukan
apakah satu kelompok sejajar/lebih tinggi/lebih luas dari
yang lain, menentukan mana yang lebih dulu dan mana
yang belakangan muncul, menentukan mana yang
memberikan pengaruh dan mana yang menerima penga
ruh, menemukan keterkaitan antara fakta dengan
kesimpulan, menentukan konsistensi antara apa yang
dikemukakan di bagian awal dengan bagian berikutnya,
menemukan pikiran pokok penulis/pembicara/nara
sumber, menemukan kesamaan dalam alur berpikir antara
satu karya dengan karya lainnya, dan sebagainya.

Mengevaluasi (to evaluate) adalah kemampuan
menilai apakah  informasi yang diberikan berguna, apakah
suatu informasi/benda menarik/menyenangkan bagi
dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerja
an/keputusan/ peraturan, memberikan pertimbangan
alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria,
menilai benar/salah/bagus/jelek dan sebagainya suatu
hasil kerja berdasarkan kriteria.

Mencipta (to create) adalah kemampuan mem buat
suatu cerita/tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya,
membuat suatu benda dari bahan yang tersedia,

mengembangkan fungsi baru dari suatu benda,
mengembangkan berbagai bentuk kreativitas lainnya.

Adapun sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik
pada dimensi pengetahuan mengacu pada dimensi
pengetahuan menurut Anderson dkk (2001) meliputi
pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan
tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun,
dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata
pelajaran. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan
tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu
kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori.
Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang
prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran
seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk
menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur.
Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang
cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan
yang penting dan tidak penting (strategic knowledge),
pengetahuan yang sesuai dengan konteks tertentu, dan
pengetahuan diri (self-knowledge).

Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis (berupa
soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah,
menjodohkan, dan uraian), lisan berupa daftar pertanyaan
dan penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek
yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai
dengan karakteristik tugas. Instrumen tes tulis umumnya
menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian. Pada
pembelajaran kimia yang menggunakan pendekatan
scientific, instrumen penilaian diharapkan dapat menilai
keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS,“Higher
Order thinking Skill”) menguji proses analisis, sintesis,
evaluasi bahkan sampai kreatif. Untuk menguji
keterampilan berpikir peserta didik, soal-soal untuk
menilai hasil belajarKimia dirancang   sedemikian rupa
sehingga peserta didik menjawab soal melalui proses
berpikir yang sesuai dengan kata kerja operasional dalam
taksonomi Bloom. Misalnya untuk menguji ranah analisis
peserta didik pada pembelajaran IPA, guru dapat
membuat soal dengan menggunakan kata kerja
operasional yang termasuk ranah analisis seperti
menganalisis, mendeteksi, mengukur, dan
menominasikan. Ranah evaluasi contohnya
membandingkan, menilai, memprediksi, dan menafsirkan.
Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik
yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu
ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya.

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui
penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta
didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu
dengan menggunakan tes praktik, projek, dan/atau
penilaian portofolio. Tes praktik adalah penilaian yang
menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu
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aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.
Projek adalah tugas-tugas belajar (learning tasks) yang
meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan
pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu
tertentu. Penilaian portofolio adalah penilaian yang
dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya
peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-
integratif untuk mengetahui minat, perkembangan,
prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun
waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan
nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik
terhadap lingkungannya.

Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau
skala penilaian (rating scale) yang dilengkapi rubrik.
Rubrik adalah daftar kriteria yang menunjukkan kinerja,
aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan
gradasi mutu, mulai dari tingkat yang paling sempurna
sampai yang paling buruk.Rubrik kunci adalah rubrik
sederhana berisi seperangkat kriteria yang menunjukkan
indikator esensial paling penting yang dapat
menggambarkan capaian kompetensi peserta didik.

Polaritas senyawa merupakan salah satu sub
materi Ikatan Kimia yang bersifat abstrak. Hal ini
menyebabkan peserta didik sulit menerima uraian yang
ada di buku apabila tidak dikaitkan juga dalam kontek
kehidupan nyata, sehingga sub materi ini sangat
menantang untuk dibelajarkan melalui pendekatan
saintifik dan tentunya dinilai dengan pendekatan penilaian
autentik dan nonautentik sesuai dengan amanat kurikulum
2013. Bagaimanakah pembelajaran dan implementasi
serta hasil penilaian autentik dan nonautentik dalam
pembelajaran kepolaran senyawa? Rumusan masalah
tersebut merupakan rumusan masalah utama yang dijawab
melalui penelitian ini.

METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dalam penelitian yang
berjudul “Penilaian Autentik dan Nonautentik dalam
Pembelajaran Kepolaran Senyawa Kelas X MIPA SMA
Negeri 1 Kandangan Kediri” ini merupakan penelitian
tindakan kelas yang dilaksanakan dengan dua siklus.
Siklus pertama dengan melalui model pembelajaran
discovery learning melalui tahapan lima M (5M) mulai
dari mengamati, menanya, hingga mengumpulkan data
melalui percobaan dan siklus kedua merupakan penggalan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari tatap
muka pertama menjadi tatap muka ke-2 yaitu 2 x 45 menit
yang merupakan lanjutan tahapan 5 M berikutnya yaitu
menalar/mengassosiasi/menganalisis data dan mengko
munikasikan. Adapun prosedur atau tahap-tahap
penelitian terdiri atas empat tahap, yaitu:
a. Tahap Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat
perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran dan Penilaian

Autentik
Pelaksanaan pembelajaran dan penilaian autentik

pada K.D:
1.1 Menyadari  adanya keteraturan struktur partikel

materi sebagai wujud kebesaran Tuhan YME dan
pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai
hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya
bersifat tentatif.

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin
tahu, disiplin,  jujur, objektif, terbuka,  mampu
membedakan fakta dan opini, ulet, teliti,
bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif,
demokratis, komunikatif ) dalam merancang dan
melakukan percobaan serta berdiskusi yang
diwujudkan dalam sikap sehari-hari.

2.2 Menunjukkan perilaku kerjasama, santun,  toleran,
cinta damai dan peduli lingkungan serta hemat
dalam memanfaatkan sumber daya alam.

2.3 Menunjukkan perilaku responsif,  dan proaktif serta
bijaksana sebagai   wujud kemampuan memecahkan
masalah dan membuat keputusan.

3.6 Menganalisis  kepolaran senyawa.
4.6 Merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta

menyajikan hasil percobaan kepolaran senyawa.
c. Tahap Pengumpulan dan Analisis Data

Data hasil penilaian hasil belajar peserta didik yang
telah diperoleh melalui pendekatan autentik maupun
nonautentik dianalisis dengan meng gunakan analisis
deskriptif kualitatif.

d. Tahap Penulisan Laporan
Hasil analisis data penelitian yang terkumpul sangat

perlu dibuat suatu laporan secara menyeluruh yang
dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
B. Lokasi dan Jadual Penelitian
a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kandangan
yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 96
Telepon 0354-326759 Kandangan Kecamatan Kandangan
Kabupaten Kediri.
b. Waktu/Jadual Penelitian

Penelitian ini dimulai awal November 2014 hingga
minggu 10 Januari 2015.
C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas X
SMA Negeri 1 Kandangan dengan sampel penelitian
peserta didik kelas X MIPA 1 yang berjumlah 37 orang
dan kelas X MIPA 2 yang berjumlah 40 orang.
D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan

Instrumen
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi:
a. Instrumen Pembelajaran

Instrumen Pembelajaran yang berupa Silabus, RPP,
dan Lembar Kerja Siswa.
b. Instrumen Penilaian Autentik

Instrumen Penilaian Autentik, terdiri atas: 1) Penilaian
Kompetensi Sikap Sosial dan Spiritual dituangkan dalam
Lembar Pengamatan/Observasi aktivitas siswa dalam
berdiskusi untuk siklus ke-1 sedangkan pada siklus ke-2
Lembar Pengamatan/Observasi aktivitas siswa dalam
mempresentasikan/mengkomunikasikan hasil diskusi, 2)
Lembar Penilaian Keterampilan dituangkan dalam  bentuk
Lembar Penilaian Praktek, Lembar Penilaian Diri, dan
Lembar Penilaian Antar Teman, dan 3) Penilaian
Kompetensi Pengetahuan dituangkan dalam   Lembar
Penilaian Diri.
c. Instrumen Penilaian Nonautentik

Instrumen Penilaian Nonautentik, berupa Penilaian
Kompetensi Pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk
tes tertulis berupa ulangan harian.
E. Teknik Analisis Data

Data hasil penilaian hasil belajar peserta didik yang
telah diperoleh melalui pendekatan autentik maupun non
autentik dianalisis dengan menggunakan analisis
deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil dan Pembahasan Penilaian Autentik
1. Penilaian Kompetensi Sikap

a. Temuan penilaian kompetensi sikap melalui
observasi/pengamatan
Temuan penilaian kompetensi sikap melalui

observasi/pengamatan saat diskusi pada siklus ke-1
adalah: Kelas X MIPA 1 telah menunjukkan sikap
kerjasama dengan anggota kelompok, pembagian
tugas/toleran, interaksi dan argumentasi dalam
membahas masalah (sikap santun dan jujur),
manajemen waktu (sikap disiplin) menunjukkan
ketercapaian yang sangat baik. Ada tiga kelompok
yang memperoleh predikat Baik (B) yaitu kelompok 3,
4, dan 6 dan ada empat kelompok yang mendapat
predikat Sangat Baik (SB) yaitu kelompok 1, 2, 5, dan
7. Adapun secara rinci seperti Tabel 1.
Tabel 1 Hasil penilaian sikap melalui observasi

diskusi kelas X MIPA 1
KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PR
E
DI
KA
T

1 16 16 100 4,00 SB

KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PR
E
DI
KA
T

2 16 16 100 4,00 SB
3 14 16 88 3,50 B
4 15 16 93 3,72 B
5 16 16 100 4,00 SB
6 13 16 81 3,24 B
7 16 16 100 4,00 SB

Pada kelas X MIPA 2 juga telah menunjukkan
sikap kerjasama dengan anggota kelompok,
pembagian tugas/toleran, interaksi dan argumentasi
dalam membahas masalah (sikap santun dan jujur),
manajemen waktu (sikap disiplin) menunjukkan
ketercapaian yang sangat baik. Ada dua kelompok
yang memperoleh predikat Baik (B) sedangkan lima
kelompok yang lain memperoleh predikat Sangat Baik
(SB), seperti Tabel 2.
Tabel 2 Hasil penilaian sikap melalui observasi

diskusi kelas X MIPA 2
KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PRE
DI

KAT
1 14 16 88 3,50 B
2 15 16 93 3,72 B
3 16 16 100 4,00 SB
4 13 16 81 3,24 B
5 16 16 100 4,00 SB
6 13 16 81 3,24 B
7 16 16 100 4,00 SB

b. Temuan penilaian sikap melalui Presentasi
Temuan penilaian sikap melalui Pengamat

an/Observasi aktivitas siswa dalam mempresentasi
kan/mengkomunikasikan hasil diskusi, dalam
penelitian ini adalah: Kelas X MIPA 1 telah
menunjukkan ketercapaian sikap yang  baik dalam
mempersiapkan dan melaksanakan presentasi yang
meliputi tiga indicator yaitu 1) paparan isi diskusi, 2)
penulisan, dan 3) desain format presentasi. Ada lima
kelompok yang mendapatkan predikat Baik (B) yaitu
kelompok 1, 2, 4, 6, dan 7 dan dua kelompok yang
berpredikat Sangat Baik (SB) yaitu kelompok 3 dan
kelompok 5, seperti Tabel 3.
Tabel 3 Hasil penilaian sikap melalui presentasi

kelas X MIPA 1
KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PRE
DI

KAT
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KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PRE
DI

KAT
1 7 9 78 3,11 B
2 8 9 89 3,55 B
3 9 9 100 4,00 SB
4 7 9 78 3,11 B
5 9 9 100 4,00 SB
6 7 9 78 3,11 B
7 8 9 89 3,55 B

Pada kelas X MIPA 2 juga telah menunjukkan
ketercapaian sikap yang  baik dalam mempersiapkan dan
melaksanakan presentasi yang meliputi tiga indikator
yaitu 1) paparan isi diskusi, 2) penulisan, dan 3) desain
format presentasi. Ada empat kelompok yang
mendapatkan predikat Baik (B) yaitu kelompok 1, 2, 4,
dan 7 dan tiga kelompok yang berpredikat Sangat Baik
(SB) yaitu kelompok 3, 5, dan 6, seperti Tabel 4.

Tabel 4 Hasil penilaian sikap melalui presentasi
kelas X MIPA 2

KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PRE
DI

KAT
1 7 9 78 3,11 B
2 8 9 89 3,55 B
3 9 9 100 4,00 SB
4 7 9 78 3,11 B
5 9 9 100 4,00 SB
6 9 9 100 4,00 SB
7 8 9 89 3,55 B

2. Penilaian Kompetensi Keterampilan
a. Penilaian Keterampilan dituangkan dalam

bentuk Lembar Penilaian Praktek
Temuan penilaian kompetensi keterampilan yang

dituangkan dalam  bentuk Lembar Penilaian Praktek
meliputi 4 indikator yaitu 1) mempersiapkan alat dan
bahan percobaan, 2) mengisikan bahan ke dalam plastic
(buret tidak ada), 3) membuat lubang pada plastic untuk
mengalirkan larutan yang diuji, dan 4) meletakkan posisi
penggaris atau magnet terhadap aliran bahan yang diuji
adalah sebagai berikut. Kelas X MIPA 1 telah
menunjukkan ketercapaian sikap yang  baik dalam
mempersiapkan alat dan bahan percobaan, mengisikan
bahan ke dalam plastic (sekolah tidak/belum memiliki
buret), membuat lubang pada plastic untuk mengalirkan
larutan yang diuji, dan  meletakkan posisi penggaris atau
magnet terhadap aliran bahan yang diuji. Ada empat
kelompok yang mendapat predikat Baik (B) yaitu
kelompok 1, 2, 3, dan 4, sedangkan tiga kelompok yang

lain mendapatkan predikat sangat baik (SB) yaitu
kelompok 5, 6, dan 7, seperti Tabel 5.

Tabel 5 Hasil penilaian praktek kelas X MIPA 1
KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PR
E
DI
KA
T

1 14 16 88 3,50 B
2 15 16 93 3,72 B
3 14 16 88 3,50 B
4 15 16 93 3,72 B
5 16 16 100 4,00 SB
6 16 16 100 4,00 SB
7 16 16 100 4,00 SB

Kelas X MIPA 2 juga telah menunjukkan
ketercapaian sikap yang  baik dalam mempersiapkan alat
dan bahan percobaan, mengisikan bahan ke dalam plastic
(sekolah tidak/belum memiliki buret), membuat lubang
pada plastic untuk mengalirkan larutan yang diuji, dan
meletakkan posisi penggaris atau magnet terhadap aliran
bahan yang diuji. Ada lima kelompok yang mendapat
predikat Baik (B) yaitu kelompok 1, 2, 3,  6 dan 7,
sedangkan dua kelompok yang lain mendapatkan predikat
sangat baik (SB) yaitu kelompok 5, dan 7, seperti Tabel 6.

Tabel 6 Hasil penilaian praktek kelas X MIPA 2
KE
L

∑
SKOR

(A)

SKO
R

MAX

NILAI
(%)

NIL
AI

(0-4)

PR
E
DI
KA
T

1 14 16 88 3,50 B
2 15 16 93 3,72 B
3 14 16 88 3,50 B
4 15 16 93 3,72 B
5 16 16 100 4,00 SB
6 14 16 88 3,50 B
7 16 16 100 4,00 SB

b. Penilaian Keterampilan dituangkan dalam  bentuk
Lembar Penilaian

Rubrik yang ada di dalam Lembar Penilaian Diri
meliputi 1) mempersiapkan alat dan bahan percobaan, 2)
mengisikan bahan ke dalam plastic (sekolah tidak/belum
memiliki buret), 3) membuat lubang pada plastic untuk
mengalirkan larutan yang diuji, dan 4) meletakkan posisi
penggaris atau magnet terhadap aliran bahan yang diuji.
Peserta didik harus memilih jawaban untuk seluruh rubric
tersebut dengan “sudah”  = 2 dan bila “belum” = 1.
Temuan dalam penelitian ini adalah Kelas X MIPA 1
memperoleh predikat Baik (B) dengan nilai rata-rata
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seluruh peserta didik adalah 3,40, sedangkan Kelas X
MIPA 2 juga mendapat memperoleh predikat Baik (B)
dengan nilai rata-rata seluruh peserta didik adalah 3,60.

3. Penilaian Kompetensi Pengetahuan
Penilaian Pengetahuan dituangkan dalam  bentuk

Lembar Penilaian Diri. Ada lima rubrik penilaian diri
untuk kompetensi pengetahuan, yaitu 1) membedakan
kepolaran senyawa dari beberapa senyawa yang diberikan
dengan membandingkan perbedaan  keelektonegatifannya,
2) menyelidiki kepolaran beberapa senyawa poliatom
berdasarkan strukturnya, 3) membedakan sifat senyawa
ionik dan senyawa kovalen, 4) menyelidiki percobaan
percobaan kepolaran senyawa dengan baik untuk
membedakan senyawa kovalen polar dan senyawa
kovalen non polar, dan 5) menyelidiki percobaan sifat
senyawa ionik dan senyawa kovalen dengan baik untuk
membedakan sifat antara kedua senyawa tersebut.
Tatacara menilai adalah sama dengan penilaian diri pada
kompetensi keterampilan.

Temuan penelitian ini adalah seluruh peserta didik
Kelas X MIPA 1 memperoleh predikat B dengan nilai
rata-rata adalah 3, 20, sedangkan seluruh peserta didik
Kelas X MIPA 2 juga mendapat predikat B dengan nilai
rata-rata seluruh peserta didik adalah 3,35.
B. Hasil dan Pembahasan Penilaian Nonautentik

Penilaian nonautentik, berupa Penilaian Kompetensi
Pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk tes tertulis
berupa ulangan harian yang berjumlah 5 soal uraian
setelah KD 3.8 dibelajarkan.

Temuan penelitian pada Kelas X MIPA 1 ini adalah
ada 7 peserta didik yang memperoleh nilai 3,20 dengan
predikat B+ , 16 peserta didik memperoleh nilai 3,00
dengan predikat B, 10 peserta didik memperoleh nilai
2,70 dengan predikat B- , dan 4 peserta didik memperoleh
nilai 2,40 dengan predikat C+ . Nilai rata-rata ulangan
harian KD 3.8 untuk kelas X MIPA 1 adalah 2,88.
Adapun temuan penelitian pada Kelas X MIPA 2 adalah
ada 6 peserta didik yang memperoleh nilai 3,20 dengan
predikat B+ ,  15 peserta didik memperoleh nilai 3,00
dengan predikat B, 14 peserta didik memperoleh nilai
2,70 dengan predikat B- , dan 5 peserta didik memperoleh
nilai 2,40 dengan predikat C+ . Nilai rata-rata ulangan
harian KD 3.8 untuk kelas X MIPA 2 adalah 2,85.

Berdasarkan temuan penilaian kompetensi
pengetahuan di atas diperoleh bahwa penilaian
nonautentik dapat terlaksana dengan baik dan berhasil
dengan baik pada pembelajaran KD 3.8.

PENUTUP
A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas dapat
disimpulkan dua hal berikut ini:

1. Implementasi penilaian autentik dan nonautentik
dalam pembelajaran Kepolaran Senyawa dapat
dilaksanakan dengan baik.

2. Hasil pembelajaran yang meliputi kompetensi sikap,
keterampilan, dan pengetahuan mendapat kategori
baik.

B. Saran
Berdasarkan temuan penelitian di atas dapat

dikembangkan lebih lanjut untuk meneliti instrumen
penilaian yang diharapkan dapat menilai keterampilan
berpikir tingkat tinggi (HOTS,“Higher Order thinking
Skill”).
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Abstrack

The purpose of this research is to describe how the implementations of using grid through Realistic
Mathematics Education (RME) approach for understanding quadrilateral to seventh grade student at
MTs. Ma’arif Sidomukti Gresik. The reason for doing research is based on the preliminary
observation, it showed that more than 50% students did mistakes in determining the perimeter and the
area of quadrilateral. The kind of this research is classroom action research that contains two cycles.
The subject of this research is all of seventh grade students at MTs. Ma’arif Sidomukti, there are 32
students. Data was got from observation result, test result, interview result, and field note. The
procedure for using grid are copy the materials with quadrilateral form in the grid paper, draw
quadrilateral that had been asked and appropriate with the procedure of using grid, find the
perimeter of quadrilateral, and find the area of quadrilateral. The result of this research showed that
62,5% students didn’t make conceptual mistakes, 65,6% students didn’t make procedural mistakes,
81,3% students didn’t make calculation mistakes, and 71,9% students get score that over to minimum
clustery criteria.

Key words: Grid, RME approach, quadrilateral, understanding

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan penggunaan grid melalui
pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) untuk memahamkan materi segiempat pada
siswa kelas VII MTs. Ma’arif Sidomukti Gresik. Alasan pelaksanaan penelitian didasarkan pada hasil
observasi awal yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa kelas VII masih melakukan kesalahan
dalam menentukan keliling dan luas segiempat. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas
yang terdiri dari dua siklus. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs. Ma’arif Sidomukti
sebanyak 32 siswa. Data diperoleh dari hasil observasi, hasil tes, hasil wawancara, dan catatan
lapangan. Langkah-langkah penggunaan grid yaitu, menjiplak benda berbentuk segiempat pada grid,
menggambar segiempat yang diminta pada grid sesuai dengan langkah-langkah penggunaan grid,
mencari keliling segiempat, dan mencari luas segiempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sebanyak 62,5% siswa tidak melakukan kesalahan konseptual, 65,6% siswa tidak melakukan
kesalahan prosedural, 81,3% siswa tidak melakukan kesalahan kalkulasi, dan 71, 9% siswa
mendapatkan nilai di atas KKM. Hasil pengamatan kegiatan guru dan siswa memenuhi kriteria baik.

Kata Kunci: Grid, pendekatan RME, segiempat, pemahaman

PENDAHULUAN
Di dalam matematika terdapat berbagai materi yang perlu
untuk dipelajari, salah satunya yaitu materi bangun datar
segiempat yang telah dipelajari oleh siswa mulai dari
kelas 4 SD/MI. Salah satu manfaat dalam mempelajari
materi bangun datar segiempat misalnya untuk
mengetahui biaya yang dibutukan dalam pembuatan

pagar suatu kebun jika diketahui ukuran panjang 8 meter
dan lebar 5 meter serta biaya pemasangan pagar Rp
100.000,-/meter, maka yang terlebih dahulu dicari yaitu
keliling dari kebun. Bentuk dari kebun yaitu persegi
panjang, maka keliling = 2 x (panjang + lebar) = 2 x (8 +
5) = 26. Setelah diketahui keliling kebun yaitu 26 meter,
lalu dicari biaya pemasangan pagar yang dibutuhkan
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yaitu 26 x 100.000 = 2.600.000. Jadi biaya pemasangan
pagar adalah Rp 2.600.000,-. Namun, pada pembelajaran
segiempat di sekolah, masih ditemui kesulitan siswa
dalam memahami materi segiempat. Setelah dilakukan
observasi awal pada siswa kelas VII dengan memberikan
tiga soal yang berkaitan dengan keliling dan luas
segiempat, diperoleh fakta bahwa lebih dari 50% siswa
masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal
observasi. Kesulitan yang dialami seperti, salah dalam
menentukan panjang sisi, lupa rumus luas atau keliling
segiempat, dan tidak mengerjakan soal. Salah satu contoh
kesulitan siswa dalam mengerjakan soal observasi dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa yang terlihat
pada gambar di atas adalah ia hanya menentukan keliling
dan luas satu bagian bangun gabungan saja. Padahal
bangun yang terdapat pada soal ketiga dapat dibagi-bagi
menjadi tiga bangun yang berbeda ukuran sesuai dengan
keinginan dari siswa. Kesalahan yang terjadi dikarenakan
siswa belum dapat memahami konsep dari keliling
bangun datar serta luas bangun datar gabungan. Oleh
karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memahamkan materi segiempat kepada siswa. Selain
permasalahan mengenai keadaan kelas, peneliti sebagai
guru matematika di kelas VII masih jarang menggunakan
media manipulatif dalam pembelajaran matematika.
Media yang sering digunakan berupa power point,
terkadang juga menggunakan media manipulatif berupa
kertas lipat dalam mengajarkan bangun datar tetapi belum
maksimal dalam pemanfaatannya.

Untuk mengatasi permasalahan kesulitan siswa dalam
memahami konsep, diperlukan suatu pembelajaran yang
menarik yang mampu membentuk konsep matematika
seorang siswa. Menurut hasil penelitian yang dilakukan
oleh Lima (2005), siswa lebih fokus dalam mempelajari
materi daripada memahami konsep itu sendiri, sehingga
diperlukan suatu upaya agar siswa dapat memahami
konsep dengan baik. Pemahaman konsep siswa akan
dapat bermakna jika pembelajaran matematika diarahkan
pada pengembangan kemampuan koneksi matematik
antar berbagai ide (Kesumawati ,2008), hal ini sejalan
dengan kegunaan matematika yang bersifat abstrak,
selain itu juga sesuai dengan karakteristik yang dimiliki
oleh RME. Salah satu pembelajaran yang dapat
memenuhi kriteria tersebut adalah pendekatan
pembelajaran Realistic Mathematics Education (RME).
Menurut Freudenthal (dalam Griffioen, 2011) bahwa
setiap manusia menemukan struktur matematika melalui

lingkungan yang ada disekitarnya dan membuat konsep
matematika secara personal. Seperti pada penelitian yang
telah dilakukan oleh Heuvel-Panhuizen (2003),dan
Dickinson, Eade, Gough, Hough (2010) menunjukkan
bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
Realistic Mathematics Education (RME) dapat
meningkatkan pemahaman siswa. Realistic Mathematics
Education (RME) memiliki lima unsur dasar menurut
Freudenthal (dalam Griffioen, 2011) yaitu, pembelajaran
berawal dari konteks dan pengalaman belajar, gunakan
strategi yang cerdas, pembelajaran dengan menggunakan
model dan diagram, pembelajaran dalam berinteraksi,
dan gunakan karakteristik bahan pembelajaran.

Selain pembelajaran yang menggunakan pendekatan
Realistic Mathematics Education (RME), peneliti juga
menggunakan media manipulatif sebagai alat bantu
mengajar. Menurut Dienes (dalam Baidawi, 2010:4)
bahan manipulatif merupakan alat bantu pembelajaran
yang dapat dimanipulasi oleh siswa seperti dipegang,
dipasang, dilipat, dibalik, dipotong, digeser, dipindah,
digambar, dipilah, dikelompokkan atau diklasifikasikan
dengan kata lain benda tersebut dapat dimainkan dengan
tangan. Manfaat dari penggunaan bahan manipulatif
sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika antara
lain: (a) siswa akan lebih mudah memahami konsep dan
prinsip matematika yang abstrak, (b) dapat
menumbuhkan rasa senang pada siswa serta
menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Menurut Caglayan
dan Olive (2010) objek fisik, juga sering disebut sebagai
bahan manipulatif, dapat disajikan sebagai model
representasi pada suatu pembelajaran. The Principles and
Standards for School Mathematics (NCTM, dalam
Caglayan dan Olive, 2010:144) mengatakan bahwa
representasi adalah pusat dari pembelajaran matematika,
siswa dapat membangun dan mendalami pemahaman
mengenai konsep matematika dan hubungan sebagai
kreasi, membandingkan dan menggunakan representasi
yang bermacam-macam. Seperti pada penelitian yang
dilakukan oleh Yeni (2011), siswa dapat memahami
konsep dengan lebih baik jika menggunakan media
manipulatif. Namun, dalam penggunaan media
manipulatif, siswa masih mengalami kesulitan dalam
menghubungkan antara operasi mental dengan operasi
fisik (Caglayan dan Olive, 2010).

Dalam penelitian ini, bahan manipulatif yang
digunakan dalam pembelajaran yaitu grid. Grid sebagai
tempat untuk menggambar segiempat, sesuai dengan
pendapat Moor(1991:131) bahwa membuat sketsa
sangatlah penting khususnya saat digunakan untuk
memvisualisasikan masalah geometri. Dalam buku
Teaching Geometry with Manipulatives (2007) grid
paper digunakan untuk mengajarkan geometri dengan
berbagai aktivitas yang dirancang siswa. Connel (2012)
menuliskan penggunaan grid paper sebagai salah satu
strategi untuk mengajarkan keliling maupun luas. Dalam
buku Teaching Geometry with Manipulatives (2007)
terdapat bermacam-macam bentuk grid paper, seperti
centimeter grid paper, 10 x 10 centimeter grids,
rectangular dot paper, dan isometric dot paper. Ada juga
yang memanfaatkan Ms.Excel sebagai grid paper untuk
menggambar (Jellen, 2014). Grid dalam penelitian ini



1409

adalah kumpulan titik-titik berpola segiempat atau
segitiga yang dapat dibuat pada kertas.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini
melibatkan penggunaan grid melalui pendekatan Realistic
Mathematics Education (RME) untuk memahamkan
materi segiempat pada siswa kelas VII MTs. Ma’arif
Sidomukti Gresik.

METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas
dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini
adalah 12 siswa putra dan 20 siswa putri dari kelas VII.U
MTs. Ma’arif Sidomukti Gresik. Penelitian dilaksanakan
mulai 17 – 31 Mei 2014. Berikut prosedur yang
dilakukan peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
1. Peneliti mempersiapkan berbagai hal yang terkait

dengan penelitian, yaitu
a. menyusun rencana kegiatan penelitian dan

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang
akan digunakan. Perangkat pembelajaran yang
dibuat meliputi RPP, LKS, soal latihan dan tes
akhir siklus;

b. menyusun instrumen penelitian, yaitu lembar
validasi pedoman wawancara, lembar observasi
kegiatan siswa dan guru, lembar jawaban tes
akhir siklus, serta pedoman penskoran tes akhir;
dan

c. mempersiapkan media pembelajaran yang akan
digunakan, yaitu grid paper, power point, dan
benda-benda yang berbentuk segiempat.

2. Peneliti menginformasikan mengenai tata cara dalam
berdiskusi. Diskusi dilakukan dengan membentuk
kelompok yang beranggotakan 4 siswa dimana
penentuan kelompok telah ditetapkan oleh guru
berdasarkan penilaian yang diperoleh dari nilai UTS
semester genap tahun ajaran 2013/2014.

3. Peneliti melaksanakan pembelajaran penggunaan
grid melalui pendekatan Realistic Mathematics
Education (RME) yang dikembangkan berdasarkan
langkah-langkah pembelajaran yang mengacu pada
pendekatan RME menurut Yuwono (2007:110) yaitu:
a. Memahami masalah kontekstual, yaitu guru

memberikan permasalahan kontekstual kepada
siswa yang ada pada LKS, misalnya
permasalahan mengenai mencari panjang
benang yang dibutuhkan untuk menjahit bed
nama yang berbentuk persegi panjang. Siswa
secara berkelompok (masing-masing kelompok
terdiri dari empat siswa) berdiskusi untuk
memahami masalah kontekstual yang diberikan
dengan menuliskan apa yang diketahui dan yang
ditanyakan pada permasalahan tersebut.

b. Menyelesaikan masalah kontekstual, yaitu siswa
berusaha untuk menyelesaikan masalah
kontekstual tersebut dengan berbagai cara.
Siswa dapat menggunakan media manipulatif
untuk membantu menyelesaikan masalah
tersebut, misalnya grid. Dalam menyelesaikan
permasalahan, siswa terlebih dahulu membuat
model matematika, kemudian
menyelesaikannya.

c. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban,
yaitu siswa melakukan diskusi kelompok untuk
mendiskusikan cara penyelesaian masalah yang
akan disepakati dalam kelompok seperti
menentukan model matematika dan cara
penyelesaiannya yang kemudian hasil diskusi
tersebut dibawa dalam diskusi kelas. Masing-
masing kelompok dapat memberikan
pendapatnya. Guru mengatur jalannya diskusi
kelas agar berjalan dengan lancar.

d. Menyimpulkan, yaitu Siswa membuat membuat
kesimpulan secara mandiri mengenai konsep
keliling dan luas segiempat yang telah dipelajari.
Jika siswa belum dapat membuat kesimpulan,
maka guru memberikan petunjuk atau saran
untuk dapat memperoleh kesimpulan yang
diharapkan.

4. Peneliti mengumpulkan semua data yang diperoleh
selama proses penelitian, meliputi (1) data validasi
perangkat pembelajaran yang telah divalidasi oleh
dua validator, (2) data hasil belajar siswa yang
berasal dari penyelesaian soal tes akhir siklus, (3)
hasil observasi yang berasal dari lembar observasi
dalam bentuk skoring yang telah diisi oleh dua
observer, (4) hasil wawancara dengan satu siswa
berkemampuan tinggi, satu siswa berkemampuan
sedang, dan dua siswa berkemampuan rendah, (5)
hasil catatan lapangan yang berbentuk deskriptif
mengenai situasi atau kejadian yang belum terekam
dalam lembar observasi.

5. Peneliti melakukan analisis data, evaluasi dan
refleksi. Analisis data pada penelitian ini terdiri dari
dua jenis, yaitu analisis data kuantitatif dan analisis
data kualitatif. Analisis data kuantitatif dilakukan
terhadap hasil validasi perangkat pembelajaran, hasil
observasi aktivitas guru dan siswa dalam
pembelajaran di setiap pertemuan, dan hasil tes akhir
di setiap siklus. Analisis data kualitatif dilakukan
mulai dari awal penelitian sampai penelitian berakhir
yang dilakukan secara terus menerus selama
penelitian berlangsung dengan mengikuti langkah-
langkah sebagai berikut, (1) mereduksi data dengan
membuang atau mengurangi data yang tidak lengkap
atau tidak valid atau pencilan, (2) menyajikan data
dalam bentuk naratif atau diagram, (3) mengambil
kesimpulan dari hasil penafsiran dan evaluasi data
yang dijadikan sebagai acuan apakah pelaksanan
penelitian telah berhasil atau belum. Keberhasilan
penelitian ini yaitu perangkat pembelajaran minimal
pada kategori cukup valid (lebih dari 50%), hasil
observasi minimal pada kategori baik (lebih dari
80%), banyaknya siswa yang mendapat nilai tes
akhir siklus lebih dari 70 minimal dicapai oleh 65%
siswa, dan banyaknya siswa yang sudah tidak
melakukan kesalahan konseptual, prosedural, dan
kalkulasi minimal dicapai oleh 60% siswa. Jika
kriteria keberhasilan belum tercapai maka peneliti
mencari kendala yang mengakibatkan ketidak
berhasilan penelitian, kemudian melakukan refleksi
dengan memperbaiki kekurangan dari siklus
sebelumnya.
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HASIL PENELITIAN
Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuntatitatif terdiri dari
hasil penilaian validasi oleh 2 validator, hasil penilaian

observasi aktivitas guru dan siswa pada siklus I dan
siklus II, dan hasil tes akhir siklus I dan siklus II. Data
kualitatif diperoleh dari hasil pengerjaan tes oleh siswa.

Hasil validasi perangkat dan instrument penelitian
disajikan pada tabel 1berikut:

Jenis perangkat
pembelajaran dan
instrument penelitian Uraian Validator I Validator II

Rencana pelaksanaan
pembelajaran

Total skor 61 73
Prosentase nilai rata-rata 80,3 % 96,1%
Kriteria

Valid Valid

Lembar kegiatan siswa

Total skor 48 55
Prosentase nilai rata-rata 80% 91,7%
Kriteria

Valid Valid

Lembar observasi
kegiatan siswa

Total skor 41 47
Prosentase nilai rata-rata 78,8% 90,4%
Kriteria

Valid Valid

Lembar observasi
kegiatan peneliti

Total skor 42 47
Prosentase nilai rata-rata 80,8% 90,4%
Kriteria

Valid Valid

Lembar tes akhir siklus

Total skor
39 38

Prosentase nilai rata-rata
81,25% 79,2%

Kriteria
Valid Valid

Berdasarkan hasil rekapitulasi validasi pada tabel 1,
kedua validator menyatakan bahwa perangkat
pembelajaran dan instrumen penelitian yang telah
disusun oleh peneliti masuk pada kriteria valid, sehingga
perangkat pembelajaran dan intstrumen penelitian telah
layak untuk digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya peneliti melaksanakan tindakan
pembelajaran untuk mendapatkan data observasi. Pada

siklus I, nilai observasi aktivitas guru sebesar 87,7% dan
aktivitas siswa sebesar 86,7% yang termasuk dalam
kategori baik. Pada siklus II, nilai observasi aktivitas
guru sebesar 90,3% dan aktivitas siswa sebesar 91,8%
yang termasuk dalam kategori sangat baik. Rincian data
porsentase hasil aktivitas guru dan siswa pada setiap
pertemuan di siklus I dan siklus II disajikan pada tabel 2
dan 3 di bawah ini.

Observer Total Skor Observasi pada Pertemuan ke-
1 2 3 5 6

Observer 1 83,3% 88,9% 90,3% 87,5% 88,9%
Observer 2 84,7% 90,3% 88,9% 93,1% 91,7%
Prosentase 84% 89,6% 89,6% 90,3% 90,3%
Kategori Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik

Tabel 1 Rekapitulasi hasil validasi perangkat dan instrumen pembelajaran

Tabel 2 Rekapitulasi hasil observasi aktivitas guru
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Observer Total Skor Observasi pada Pertemuan ke-
1 2 3 5 6

Observer 1 78,1% 85,9% 85,9% 87,5% 90,6%
Observer 2 90,6% 85,9% 93,8% 95,3% 93,8%
Prosentase 84,4% 85,9% 89,8% 91,4% 92,2%
Kategori Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik

Selama pembelajaran, ada beberapa hasil diskusi
siswa yang menarik mengenai cara lain yang ditemukan
untuk mencari luas trapesium dan belah ketupat yang
diperlihatkan pada gambar 1 dan gambar 2 di bawah ini.

Dari gambar di atas, terlihat ada yang menarik dari
cara kedua. Perhatikan gambar pembagian daerah
trapesium dengan gambar di bawahnya yang
menunjukkan dua segitiga yang disatukan dari hasil
pembagian daerah trapesium di atasnya. Terlihat bahwa
ukuran yang digunakan pada gambar di atas dan
bawahnya berbeda, sehingga menyebabkan kesalahan
dalam menentukan rumus luas yang tepat. Namun,
perhatikan gambar yang menunjukkan penghitungan luas
trapesium yang menggunakan cara II. Terlihat bahwa alas
yang dimaksud dari penghitungan adalah jumlah dari sisi-
sisi sejajar pada trapesium, sedangkan tingginya adalah
tinggi trapesium. Jadi, gambar dan penghitungan pada
cara kedua tidak sesuai, dikarenakan gambar yang
disajikan kurang tepat.

Dari gambar 2 terlihat bahwa kelompok NA membuat
tiga cara berbeda untuk mencari luas belah kerupat. Cara
pertama, memotong belah ketupat sehingga membentuk
persegi panjang sehingga untuk mencari luas belah
ketupat sama dengan mencari luas persegi panjang
dengan panjang dari persegi panjang adalah diagonal
pertama dan lebarnya adalah setengah dari diagonal
kedua. Cara kedua, kelompok NA membagi belah ketupat
sehingga dapat dibentuk dua persegi dengan ukuran yang
sama. Untuk mencari luas belah ketupat sama dengan
mencari luas dua persegi dengan panjang sisi yaitu
setengah diagonalnya. Cara kedua ini hanya dapat
digunakan jika panjang masing-masing diagonal dari
belah ketupat sama panjang, tetapi tidak bisa digunakan
jika panjang diagonalnya berbeda. Cara kedua ini bukan
berarti salah, namun ada perbaikan seperti membagi
belah ketupat menjadi dua persegi panjang dengan
panjang setengah dari diagonal pertama dan lebarnya
adalah setengah diagonal kedua. Dengan perbaikan ini,
cara kedua masih bisa digunakan untuk mencari luas
belah ketupat. Cara ketiga, kelompok NA membagi belah
ketupat menjadi dua bagian, kemudian
menggabungkannya sehingga membentuk jajar genjang
seperti yang terlihat pada gambar. Untuk mencari luas
belah ketupat sama dengan mencari luas jajar genjang
dengan alas panjang diagonal pertama, sedangkan
tingginya adalah setengah dari diagonal kedua.

Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai tes akhir
siklus I, diperoleh data mengenai prosentase banyaknya
siswa yang sudah tidak melakukan kesalahan konseptual,
prosedural, dan kalkulasi berturut-turut adalah 28,1%,
43,8%, dan 62,5% dan prosentase banyaknya siswa yang
telah memperoleh nilai diatas 70 adalah 53,1%. Dari data
tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria keberhasilan
pembelajaran pada siklus 1 ini dinyatakan masih belum
tercapai. Pada siklus II, dari hasil analisis jenis kesalahan,
diperoleh informasi mengenai prosentase banyaknya
siswa yang sudah tidak melakukan kesalahan konseptual,
prosedural, dan kalkulasi berturut-turut adalah 62,5%,
65,6%, dan 81,3%, dan prosentase banyaknya siswa yang
telah memperoleh nilai diatas 70 adalah 71,9%. Dapat
disimpulkan bahwa kriteria keberhasilan pada siklus
kedua ini sudah tercapai. Adapun kesalahan-kesalahan
yang dilakukan oleh siswa dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.

Tabel 3 Rekapitulasi hasil observasi aktivitas siswa

Gambar 1 Cara lain untuk menemukan luas
trapesium

Gambar 2 Hasil diskusi menentukan cara mencari
luas belah ketupat
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Gambar 3 diatas merupakan salah satu kesalahan
konseptual yang dilakukan oleh siswa pada soal nomor 1
ketika mengerjakan cara 2. Kesalahan yang dilakukan
yaitu salah dalam menentukan panjang sisi yang sejajar
dari trapesium . Kesalahan ini menyebabkan luas salah
satu bangun kurang tepat. Walaupun siswa melakukan
kesalahan konseptual, namun langkah-langkah
pengerjaan dan penghitungan yang dilakukan tidak
mengalami kesalahan.

Gambar 4 di atas menunjukkan kesalahan prosedural
yang dilakukan oleh siswa pada soal nomor 2. Kesalahan
yang dilakukan yaitu prosedur penulisan kurang
terstruktur dengan baik atau kurang jelas yang dapat
dilihat dari tidak adanya keterangan dalam mencari luas
keseluruhan motif tetapi siswa langsung mengalikan luas
motif sebanyak 24 kali. Gambar 5 menunjukkan
kesalahan kalkulasi yang dilakukan oleh siswa pada soal
nomor 1 dalam mengerjakan cara kedua. Dapat dilihat
pada gambar 5 bahwa siswa salah  menjumlahkan
panjang sisi yang sejajar dalam menghitung luas
trapesium. Walaupun siswa melakukan kesalahan dalam
penghitungan, tetapi konsep dan prosedur pengerjaan
sudah benar.

Selain menganalisis hasil tes akhir tiap siklus dan
kesalahan yang dilakukan oleh siswa, diadakan juga
wawancara dengan empat siswa yang berbeda tingkat
kemampuannya. Wawancara ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa jauh siswa telah memahami materi
selama pembelajaran. Salah satu hasil wawancara
terhadap PL yang merupakan siswa berkemampuan
rendah disajikan di bawah ini,

Peneliti : Menurutmu bagaimana cara mencari
keliling dari suatu bangun datar?

PL : Emm…. Menjumlahkan semua panjang
sisinya.

Peneliti : Bagaimana mencari luas bangun datar
yang terdiri dari beberapa bangun datar
yang berbeda?

PL : Mencari masing-masing luas bangun
datar kemudian dijumlahkan.

Peneliti : Tadi kamu berbicara kalau tidak ada
kesulitan, ternyata hasil tes akhir siklus
1 masih banyak yang kurang benar?
Coba perhatikan soal nomor 1, jelaskan
kepada saya bagaimana cara
menyelesaikannya!

PL : Mencari luas segiempat dan segitiga,
maksudnya luas persegi panjang. Nanti
luas persegi panjang dikurangi sama
luas segitiga tapi alas dan tinggi dari
segitiga saya tidak tahu.

Dari cuplikan wawancara di atas, dapat diketahui
bahwa PL mengalami kesulitan dalam memahami soal
dengan baik. Ia mengetahui bagaimana .langkah-langkah
pengerjaan yang akan dilakukan tetapi ia terkadang tidak
memperhatikan satuan yang diketahui dan tidak bisa
melanjutkan pekerjaannya.

PEMBAHASAN
Proses pembelajaran pada saat awal pembelajaran
penggunaan grid melalui pendekatan pembelajaran RME
kurang berjalan dengan lancar karena suasana kelas
sedikit gaduh. Ada beberapa siswa yang tidak mau
berkumpul dengan kelompok yang telah dibentuk oleh
peneliti karena ia merasa tidak cocok dengan anggota
kelompok lainnya. Ketidak-cocokan tersebut
mengakibatkan diskusi kelompok kurang berjalan dengan
baik, masih ada anggota kelompok yang asyik bermain
sendiri dan tidak mau berdiskusi. Dalam mengatasi

Gambar 3 Contoh kesalahan konseptual soal nomor 1

Gambar 4 Contoh kesalahan prosedural soal
nomor 2

Gambar 5 Contoh kesalahan kalkulasi pada
soal nomor 1
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masalah tersebut, siswa diminta untuk memberikan saran
atau pendapatnya tentang pembentukan kelompokdan
pelaksanaan pembelajaran pada siklus 1.  Sebagian besar
siswa menuliskan tentang ketidak nyamanan dalam
bekerja kelompok. Hal ini menjadi suatu pertimbangan
penting untuk aktivitas selanjutnya pada siklus 2. Hartup,
Rubin, Bukowski & Parker (dalam Santrock, 2011: 433)
menyatakan bahwa anak yang dianggap sebagai teman
baik dapat memberikan bantuan, sebagai pendengar yang
baik, dapat memelihara komunikasi dengan teman
sehingga ia bahagia, dapat mengontrol emosi yang
negatif, menjadi diri sendiri, menunjukkan antusias dan
fokus kepada yang lain serta percaya diri. Cara untuk
menentukan teman yang dianggap baik dalam berdiskusi
bisa dengan menanyakan kepada siswa seberapa besar dia
menyukai atau tidak menyukai teman satu kelompok atau
dengan menanyakan nama siswa yang sangat dia suka
dan tidak suka (Santrock, 2011:433).

Dalam pembelajaran, grid digunakan guru sebagai
alat untuk menitipkan pesan berupa konsep keliling dan
luas segiempat pada siswa. Menurut Van de Walle
(2006:34), guru harus memiliki suatu hubungan di dalam
pikirannya mengenai konsep yang dapat dikaitkan
dengan model yang akan dibuatnya, sehingga anak dapat
melihat konsep dari model tersebut. Model yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu grid. Selanjutnya
Van de Walle (2006:32) menyatakan bahwa model untuk
suatu konsep matematika didasarkan pada sebarang objek
atau gambar yang menyatakan konsep tersebut atau
dengan menggunakan model tersebut, hubungan antar
konsep dapat dikaitkan. Menurut Bruner (dalam
Suherman, 2003:43) menyatakan bahwa sebaiknya dalam
proses belajar, anak diberi kesempatan untuk
memanipulasi benda-benda. Menurut Moor (1991)
menyatakan bahwa visualisasi seperti membuat sketsa,
skema, atau diagram yang mendukung kepada
pengkonstruksian semi mental sangat diperlukan untuk
geometri.

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VII MTs,
dan berdasarkan tahapan perkembangan Piaget, termasuk
pada tahap formal. Namun, karena siswa kelas VII rata-
rata masih berusia 12 tahun dan berada diantara tahap
konkrit dan operasi formal, maka harus ada media
pembelajaran berupa benda-benda konkrit yang bisa
dimanipulasi oleh siswa namun juga bisa membawa
siswa untuk berpikir secara formal melalui penyelidikan.
Kegiatan penyelidikan sesuai dengan pendapat Moor
(1991) yang menyatakan bahwa anak pada usia 10-14
tahun memungkinkan untuk melakukan penyelidikan
lebih lanjut, seperti mampu menggambar konstruksi
secara umum dan dapat memberikan penjelasan
sederhana mengenai kejadian yang dialaminya.

Pendekatan pembelajaran pada penelitian ini adalah
pendekatan RME. Inti dari pendekatan pembelajaran
RME yaitu setiap siswa diajak untuk dapat menemukan
struktur matematika pada lingkungan disekitarnya dan
membuat konsep matematikanya sendiri (Freudenthal
dalam Griffioen, 2011). Pembelajaran ini memungkinkan
siswa untuk memanfaatkan penerapan dalam kehidupan
sehari-hari dalam membentuk konsep matematika. Dalam
pelaksanaannya konsep tersebut telah diterapkan oleh

peneliti, dimana peneliti sudah mengaitkan materi yang
diajarkan dengan benda-benda nyata seperti pigura, atap
rumah, bungkus coklat, penghapus, dan layang-layang
atau permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang
pernah dilihat maupun yang dapat dibayangkan oleh
siswa. Dalam RME, bahan digunakan sebagai alat untuk
memecahkan masalah umum dalam konteks umum yang
mendukung pemahaman maupun pengetahuan dan dapat
menyajikan gambaran dari suatu permasalahan
(Gravemeijer, 2009:57). Dalam penelitian ini, bahan yang
digunakan untuk memahamkan materi segiempat adalah
grid.

Pembelajaran penggunaan grid melalui pendekatan
RME yang dapat memahamkan siswa kelas VII di MTs.
Ma’arif Sidomukti Gresik tentang materi segiempat
dengan mengacu pada lima karakteristik RME, yaitu
berawal dari konteks, menggunakan strategi yang cerdas,
belajar menggunakan model, belajar berinteraksi, dan
menggunakan karakteristik dari benda  dilakukan melalui
tiga tahap berikut.
Tahap Awal

Pembelajaran diawali dengan penggunaan grid untuk
menjiplak benda konkret yang disiapkan peneliti, seperti
kotak jangka, buku kecil, bungkus coklat, dan penghapus.
Hasil jiplakan digunakan untuk menyakinkan siswa
mengenai sifat-sifat segiempat yang ada pada benda
tersebut dan menenutkan jenis segiempatnya. Kegiatan
ini termasuk dalam karakteristik RME, yaitu berawal dari
konteks. Selanjutnya, siswa memperoleh informasi
mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan
tersebut.
Tahap Inti

Siswa dibagi menjadi 8 kelompok yang
beranggotakan empat orang. Setiap siswa memperoleh
grid dan LKS, lalu membaca dan memahami
permasalahan yang diberikan terlebih dahulu. Peneliti
berkelilling kelas untuk membantu siswa yang
mengalami kesulitan dan menjelaskannya di depan kelas.
Masing-masing siswa menggambar segiempat pada grid
dengan aturan yang ditetapkan, kemudian memanfaatkan
gambar tersebut untuk menyelesaikan LKS. Dengan
memanipulasi gambar segiempat pada grid, siswa
menemukan cara lain untuk mencari luas dari segiempat.
kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelas dan
pengambilan kesimpulan dengan didampingi oleh
peneliti.
Tahap Akhir

Siswa diberi penegasan kembali oleh guru mengenai
hal-hal penting yang perlu diingat. Selanjutnya, siswa
diminta untuk mengerjakan latihan soal yang ada pada
LKS dan diberi informasi mengenai materi yang akan
dipelajari pada pertemuan berikutnya, kemudian
mengakhiri pembelajaran dengan salam.

PENUTUP DAN KESIMPULAN
Penelitian ini menghasilkan pembelajaran penggunaan
grid melalui pendekatan Realistic Mathematics Education
(RME) yang dapat memahamkan materi segiempat pada
siswa kelas VII MTs. Ma’arif Sidomukti Gresik dengan
langkah-langkah sebagai berikut. (1) Siswa diingatkan
kembali mengenai materi prasyarat yaitu sifat-sifat
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segiempat dengan memberikan contoh benda konkret, (2)
Siswa dibagi menjadi delapan kelompok kecil yang
masing-masing kelompok terdiri dari empat orang,
kemudian diberi grid dan LKS, (3) Siswa memahami
permasalahan yang ada pada LKS dan menanyakan
kepada guru jika mengalami kesulitan, (4) Siswa
menggunakan grid untuk membantu menyelesaikan
permasalahan mengenai keliling dan luas segiempat yang
ada pada LKS melalui diskusi kelompok, (5) Siswa
melakukan diskusi kelas mengenai hasil diskusi
kelompok mereka dan menanggapi pendapat kelompok
yang presentasi, dan (6) Siswa bersama-sama dengan
guru membuat kesimpulan mengenai materi yang telah
dipelajari.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengukur hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran
topik hidrolisis garam  di SMA. Subyek penelitian siswa  kelas XI IPA1 SMA Negeri Alalak, penetapan
subyek dilakukan secara purposive. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pra eksperimen.
Rancangan penelitian menggunakan one group pretest-posttest design.Teknik pengumpulan data
menggunakan teknik tes kemampuan berpikir tingkat tinggi dan tes hasil belajar.Teknik  analisis data
menggunakan teknik analisis deskriptif .Penelitian menggunakan model problem solving sebanyak 2 kali
pembelajaran.  Pertemuan pertama tentang sifat-sifat larutan garam dan pertemuan kedua tentang
konsep hidrolisis. Data hasil belajar ditetapkan berdasarkan KKM yang berlaku di sekolah (75%). Hasil
penelitian menunjukkan ada 20 (80%) yang telah mencapai KKM, dari 42,4% dengan kategori kurang
meningkat  menjadi 78% dengan kategori baik sekali dengan gain sebesar 35,6%. sedangkan kemampuan
berpikir kritis siswa dari 20% dengan kategori tidak kritis meningkat menjadi 57,6%  dengan kategori
cukup kritis,  dengan gain yang diperoleh sebesar (37,6%). terdapat perbedaan yang signifikan hasil
belajar siswa antara sebelum dan sesudah pembelajaran dengan penerapan model  problem solving.

Kata kunci:  hasi belajar, kemampuan berpikir tingkat tinggi, model problem solving.

PENDAHULUAN
Materi hidrolisis garam merupakan salah satu

contoh materi pelajaran kimia yang menuntut pemahaman
konseptual dan pemahaman algoritmik. Berdasarkan data
hasil UAN SMA/MA tahun pelajaran 2012/2013,
diketahui bahwa persentasi siswa yang menguasai kisi-
kisi soal tentang mendiskripsikan materi hidrolisis garam
dan Ksp hanya sebesar 52,30% dari jumlah siswa pada
tingkat kabupaten Barito Kuala, 53,85% dari jumlah
siswa pada tingkat propinsi Kalimantan Selatan, dan
66,31% dari jumlah siswa pada tingkat nasional
(Puspendik dan Balitbang Kemdikbud, 2013).

Berdasarkan data tersebut, banyak siswa yang
mengalami kesulitan untuk menjawab soal tentang materi
hidrolisis garam yang berisi pemahaman konseptual dan
algoritmik.Dalam mempelajari konsep-konsep yang
demikian diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi
yang disebut kemampuan berpikir kritis. Kemampuan
berpikir kritis peserta didik yang rendah dapat dilihat dari
kurangnya keberanian dalam menyampaikan pendapat.
Saat diberi pertanyaan oleh guru, tidak ada yang berani
untuk menyampaikan pendapat mereka. Dalam menyikapi
suatu masalah kemampuan berpikir peserta didik juga

masih rendah, karena saat dihadapkan pada permasalahan
untuk didiskusikan, masih banyak yang memilih untuk
mengobrol sendiri dari pada menyelesaikan masalah
tersebut. Pembelajaran di kelas yang cenderung
didominasi oleh guru membuat peserta didik hanya
berperan sebagai objek. Guru kurang dapat memahami
keinginan dan kebutuhan peserta didik, sehingga
pembelajaran terasa membosankan dan mengakibatkan
rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam
kegiatan pembelajaran kimia. Metode pembelajaran yang
diterapkan guru juga kurang bervariasi, hal ini membuat
pembelajaran kimia cenderung membosankan. Guru
seringkali hanya menekankan metode konvensional,
sehingga perlu inovasi dalam pembelajaran kimia agar
pembelajaran kimia lebih bermakna, menyenangkan dan
dapat melatih kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk
mengatasi hal ini diperlukan strategi pembelajaran yang
tepat.

Pendidikan menurut Wena (2009) memiliki
tujuan akhir untuk menghasilkan siswa yang memiliki
pengetahuan dan keterampilan dalam  menyelesaikan
masalah yang dihadapi kelak di masyarakat. Kurikulum
terbaru Indonesia yaitu Kurikulum 2013 menurut
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Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 menempatkan
sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan
pengalaman belajar agar siswa mampu menerapkan apa
yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar.
Tujuan Kurikulum 2013 dijelaskan pula dalam
Permendikbud  Nomor 59 Tahun 2014 yaitu
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki
kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga Negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta
mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara dan peradaban dunia. Dengan
adanya kurikulum tersebut, dapat dikatakan bahwa
pendidikan di Indonesia saat ini ingin mengarahkan siswa
untuk memiliki kemampuan problem solving yang dapat
diaplikasikan di masyarakat.

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan
problem solving ini akan menghasilkan pembelajaran
yang bermakna, menyenangkan, dan dapat melatih
kemampuan berpikir kritis siswa. Polya (1983) membagi
pendekatan problem solving atas empat langkah yakni 1)
memahami masalah (understandingThe problem), 2)
membuat rencana pemecahan masalah (devising a plan),
3) melaksanakan rencana (carrying out the play), dan
merefleksikan (looking back). McIntosh (1995:16)
membagi proses Problem Solving menjadi 4 buah
keterampilan yaitu 1) problem posing, 2) pendekatan
berdasarkan masalah, 3) problem solution, dan 4)
keterampilan berkomunikasi. Model-model problem
solving dilandasi oleh teori belajar kontruktivisme, teori
ini menjelaskan bahwa pengetahuan tidak dapat
dipindahkan begitu saja dari pikiran guru ke pikiran siswa
(Nur dan Wikandari, 2000:2).

Keunggulan lain dari strategi pembelajaran
problem solving ini dapat melibatkan peran siswa dalam
menelaah materi yang tercakup dalam suatu pelajaran dan
memudahkan guru untuk mengetahui seberapa besar
pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dengan
strategi pembelajaran ini siswa akan merasa dilibatkan
dalam proses pembelajaran sehingga mereka tidak hanya
menjadi objek dalam kegiatan pembelajaran. Melalui
pembelajaran problem solving, maka siswa akan
mendapatkan berbagai pengalaman, mereka mampu
memecahkan masalah baik dalam kegiatan pembelajaran,
maupun masalah dalam lingkungan mereka kelak. Secara
tidak langsung strategi pembelajaran ini dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, karena
siswa akan dihadapkan pada suatu masalah yang harus
mereka pecahkan baik secara kelompok maupun individu.

Berdasarkan uraian di atas,rumusan
permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1) apakah
penerapan model problem solving dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa XI IPA 1 SMA Negeri
Alalak pada materi hidrolisis garam?dan(2) apakah
penerapan model problem solving dapat meningkatkan
hasil belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri Alalak
pada materi hidrolisis garam?.

Berdasarkan perumusan masalah yang
dikemukakan, penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan

untuk mengetahui:(1) peningkatan kemampuan berpikir
kritis siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri Alalak pada
materi hidrolisis garam dengan penerapan model problem
solving dan (2) Peningkatan hasil belajar siswa kelas XI
IPA 1 SMA Negeri Alalak pada materi hidrolisis garam
dengan penerapan model problem solving.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat yaitu: (1) bagi sekolah, sebagai
informasi dalam pengembangan program pembelajaran
kimia dan meningkatkan mutu proses pembelajaran kimia
dalam rangka perbaikan pembelajaran dan peningkatan
hasil belajar mangajar kimia, (2) bagi guru, sebagai
informasi dan bahan pertimbangan dalam penerapan
metode pembelajaran yang cocok, sesuai, dan mudah
untuk dipahami siswa agar dapat memperbaiki sistem
pengajaran, dan (3) bagi siswa, sebagai sarana untuk
mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sebagai
salah satu sarana untuk memotivasi agar menyenangi
mata pelajaran kimia sehingga dapat meningkatkan hasil
belajar siswa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dengan

menggunakan rancangan pra-eksperimen One Group
Pretest-Posttest Design. Dalam proses pelaksanaannya,
digunakan satu kelompok subjek. Pertama-tama dilakukan
pengukuran (pretest), lalu dikenakan perlakuan, kemudian
dilakukan pengukuran untuk ke dua kalinya (posttest)
(Suryabrata, 2012).

Rancangan pra-eksperimental One Group
Pretest-Posttest Design ini menurut Suryabrata (2012)
dapat digambarkan sebagai berikut:

Pretest Treatment Posttest

T1 X T2

Gambar 1 Rancangan penelitian one group pretest-
posttest design

Keterangan:
T1 = Tes awal (pretest)
X = Pembelajaran dengan model problem solving
T2 = Tes akhir (posttest)

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari
hingga Juni 2014. Pengambilan data berlangsung dari
tanggal 1-17 April 2014 yang bertempat  di SMA Negeri
Alalak. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas
XI IPA SMA Negeri Alalak. Di antara tiga kelas XI IPA
diambil satu kelas sebagai sampel untuk digunakan
sebagai objek penelitian. Sampel untuk penelitian ini
adalah siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri Alalak, dengan
jumlah siswa sebanyak 25 orang.Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah model Problem Solving. Sedangkan
variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis dan
hasil belajar kognitif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah teknik tes dan non tes. Teknik tes dilakukan
dengan memberikan serangkaian soal kepada siswa dan
instrumen soal yang digunakan berbentuk objektif. Tes
digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis
siswa dan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah
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pembelajaran model problem solving.Teknik non tes
dilakukan dengan melaksanakan observasi aktivitas guru
dan siswa untuk memperoleh data tentang aktivitas guru
dan siswa,serta menggunakan angket respon untuk
mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran model
problem solving.

HASIL PENELITIAN

(1) Hasil Belajar Kognitif Produk Materi hidrolisis
garam

Data tes penguasaan konsep siswa diperoleh
melalui pengambilan tes diawal dan diakhir pembelajaran
terhadap materi hidrolisis garam.Data hasil pretest dan
posttest penguasaan konsep dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Hasil kognitif produk

No Nama
Hasil Belajar KKM

(75)Pre tes Pos tes
1. Ariyadi 20 90 T

2. Aulia Safitri
Ariany 20 40 TT

3. Dessy Lestari 50 80 T
4. Dewi Karlina 60 90 T
5. Dewi Maulani 40 80 T
6. Fery Rosady 60 90 T
7. Fitria Maysurah 40 80 T

8. Galih Dyah
Pratiwi 60 80 T

9. Hamdanah 20 80 T
10. Irdasiah 30 80 T
11. Irma Fitriani 40 80 T
12. Istiqomah 40 90 T
13. M. Ansyari 50 90 T
14. M. Dwi Azhari 60 80 T
15. M. Rifky Ridhony 70 80 T
16. M. Triyanto 60 80 T
17. Noor Anisa 60 90 T
18. Nurul Hikmah 40 90 T
19. Putri Ayu S. B 30 80 T
20. Rahma Jiana 30 80 T
21. Rusda Marliana 30 50 TT
22. Siti Annisa 50 50 TT
23. Siti Misbah 30 60 TT
24. Syarifullah 40 80 T
25. Widayanti 30 60 TT

Jumlah 106
0

1950

Rata-rata 42,4 78
% 42,4 78

gain 35,6

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata hasil pretest
sebesar 42,4% dan termasuk dalam kategori kurang.
Sedangkan untuk rata-rata hasil posttest sebesar 78% dan
termasuk dalam kategori baik sekali.

Dari hasil Anates instrument tes kognitif produk
mempunyai simpangan baku 2,65, realibilitas tesnya 0,83
dengan katagori 1 soal sangat mudah, 3 soal mudah, 5
soal sedang dan 1 soal sukar, berarti soal memang layak

(2) Hasil tes kemampuan berpikir kritis
Data tes kemampuan berpikir kritis diperoleh

melalui pengambilan tes diawal dan diakhir pembelajaran
terhadap materi hidrolisis garam. Data hasil pretest dan
posttest kemampuan berpikir kritis dapat dilihat pada
Tabel 2.

Tabel 2. Kemampuan Berpikir Kritis Siswa

No Nama
Hasil Belajar

Keterangan
Pre tes Pos tes

1. Ariyadi 0,00 33,33
Sangat
Kurang

2. Aulia Safitri Ariany 20,00 53,33 Kurang

3. Dessy Lestari 33,33 73,33 Baik

4. Dewi Karlina 33,33 66,67 Cukup

5. Dewi Maulani 6,67 73,33 Baik

6. Fery Rosady 46,67 60,00 Cukup

7. Fitria Maysurah 20,00 46,67
Sangat
Kurang

8. Galih Dyah Pratiwi 26,67 46,67
Sangat
Kurang

9. Hamdanah 26,67 46,67
Sangat
Kurang

10. Irdasiah 20,00 80,00 Sangat Baik

11. Irma Fitriani 20,00 53,33 Kurang

12. Istiqomah 33,33 66,67 Cukup

13. M. Ansyari 0,00 26,67
Sangat
Kurang

14. M. Dwi Azhari 0,00 46,67
Sangat
Kurang

15. M. Rifky Ridhony 33,33 60,00 Cukup

16. M. Triyanto 40,00 66,67 Cukup

17. Noor Anisa 33,33 60,00 Cukup

18. Nurul Hikmah 0,00 60,00 Cukup

19. Putri Ayu S. B 13,33 86,67 Sangat Baik

20. Rahma Jiana 6,67 53,33 Cukup

21. Rusda Marliana 0,00 46,67
Sangat
Kurang

22. Siti Annisa 33,33 53,33 Kurang

23. Siti Misbah 20,00 46,67
Sangat
Kurang

24. Syarifullah 0,00 60,00 Cukup

25. Widayanti 33,33 73,33 Baik

26. Jumlah 500 1440
27. Rata-rata 20 57,6
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28. % 20 57,6
29. Gain 37

Keterangan : 80 – 100 = A (sangat baik), 70 – 79 = B
(baik) 60 – 69 = C (cukup baik)

50-59 = D (Kurang)

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata hasil
pretest sebesar 20% dan termasuk dalam kategori tidak
kritis. Sedangkan untuk rata-rata hasil posttest sebesar
57,6% dan termasuk dalam kategori cukup kritis.
Instrumen tes kemampuan berpikir kritis dianalisis
dengan anates diperoleh data simpangan baku 4,00,
korelasi XY 0,78, dan realibilitasnya 0,88. Berdasarkan
taraf kesukarannya instrument tes tersebut termasuk
dalam katagori sedang dan layak untuk digunakan.

Tabel 3 Perbandingan persentase keberhasilan hasil tes
masing-masing indikator kemampuan

berpikir kritis

Indikator
Kemampuan

Berpikir Kritis

Pretest Posttest
Persentase

Keberhasila
n (%)

Kriteri
a

Persentase
Keberhasila

n (%)

Kriteri
a

Mengidentifikas
i Asumsi 26,67 Tidak

kritis 60,00 Cukup
kritis

Menganalisis
Argumen 28,00 Tidak

kritis 56,00 Cukup
kritis

Menginduksi 8,67 Tidak
kritis 58,00 Cukup

kritis

Rata-Rata 21,11 Tidak
kritis 58,00 Cukup

kritis

PEMBAHASAN
Pada penelitian ini diperoleh data penguasaan

konsep dari pretest dan posttest. Dari hasil pretest
menunjukkan rata-rata sebesar 42,4% dan termasuk dalam
kategori kurang. Prestasi belajar siswa pada materi
hidrolisis garam masih jauh dari yang diinginkan, karena
belum ada penjelasan dari guru tentang materi hidrolisis
garam sebelumnya, sehingga kemampuan yang ada untuk
menjawab soal-soal tentang materi hidrolisis garam ini
hanya didasarkan pada apa yang pernah dipelajari siswa
sebelumnya. Setelah penerapan model problem solving
persentase keberhasilan siswa mengalami peningkatan,
hal ini ditunjukkan dari rata-rata penguasaan konsep
siswa pada saat posttest meningkat sebesar 35,6%
menjadi 78% dengan kategori baik sekali.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Sanjaya
(2012) yang menyatakan bahwa keterlibatan siswa dalam
pembelajaran melalui proses interaksi antara siswa
dengan siswa dan interaksi siswa dengan guru, di mana
siswa dapat berperan aktif tidak hanya mendengarkan
penjelasan dari guru tetapi mengkonstruksi pengetahuan
mereka sendiri dengan melakukan aktivitas-aktivitas
pembelajaran seperti berdiskusi dan membaca dapat
memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa.
Dengan demikian, kriteria keberhasilan suatu
pembelajaran diukur oleh bagaimana aktivitas siswa

untuk mempelajari bahan pelajaran serta seberapa banyak
materi yang telah dikuasainya sehingga mampu
mempengaruhi pola pikir siswa.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan
bahwa perlakuan dengan menerapkan model problem
solving memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
penguasaan konsep (hasil belajar) siswa. Dengan
demikian, pembelajaran dengan menerapkan model
problem solving pada materi hidrolisis garam efektif
dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas XI IPA 1
SMA Negeri Alalak.

Pembelajaran dengan penerapan model
problem solving memberikan pengaruh yang baik dalam
meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar
siswa dalam pembelajaran materi hidrolisis garam.
Pembelajaran dengan model problem solving merupakan
pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok dan
dihadapkan pada suatu permasalahan yang berkaitan
dengan materi hidrolisis garam. Siswa mendapat
bimbingan dan arahan dari guru dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut.

Pembelajaran dengan model problem solving
mengembangkan diskusi antara siswa, sehingga secara
langsung mampu mengembangkan kerjasama antara
siswa yang satu dengan yang lainnya. Guru memberikan
masalah pada saat pembelajaran membuat siswa berpikir
mencari penyelesaian atas permasalahan yang diberikan.
Masalah yang disajikan guru pada setiap pertemuan
melatih siswa kritis dalam memecahkan masalah dan
menerapkan metode ilmiah yang merupakan bagian dari
pelaksanaan model problem solving.

Semakin lama pemberian perlakuan dengan
penerapan model problem solving, maka diharap semakin
meningkat kualitas pengajaran oleh guru.Sebagian besar
siswa aktif mendengarkan dan memperhatikan penjelasan
dari guru. Pada pembentukan  kelompok, siswa
mengelompokkan dirinya sesuai dengan petunjuk yang
diarahkan oleh guru, meskipun suasana kelas kurang
terkendali namun masih bisa diatasi.

Pada penelitian ini dilaksanakan tes
kemampuan berpikir kritis sebanyak dua kali yaitu pretest
dan posttest. Dari hasil pretest menunjukkan rata-rata
sebesar 20% dan termasuk dalam kategori sangat kurang
kritis. Hal ini disebabkan siswa belum mempelajari materi
hidrolisis garam dan belum terbiasa ketika menghadapi
soal-soal yang menuntut berpikir secara
mendalam.Setelah penerapan model problem solving
kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan
sebesar 37,6% menjadi 57,6% dengan kategori cukup
kritis.

Berdasarkan data pada Tabel 3 dapat diuraikan
perbandingan rata-rata persentasae keberhasilan hasil tes
kemampuan berpikir kritis siswa pada setiap indikator
kemampuan berpikir kritis yaitu:(a) persentase
kemampuan siswa dalam mengidentifikasi asumsi pada
hasil pretest sebesar 26,67% dan pada posttest meningkat
sebesar 33,33% menjadi 60,00%. Peningkatan ini
diantaranya disebabkan oleh tingginya kualitas kegiatan
aktivitas guru dalam membimbing siswa mengumpulkan
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data dan mendiskusikan permasalahan, sehingga siswa
terlatih dalam merumuskan suatu permasalahan dan dapat
memberikan asumsi jawaban dari soal yang diberikan
oleh guru,(b) persentase kemampuan siswa dalam
menganalisis argumen pada hasil pretest sebesar 28,00%
dan pada posttest meningkat sebesar 28,00% menjadi
56,00%. Hal tersebut dikarenakan tingginya kualitas
kegiatan aktivitas guru dalam membimbing siswa
melakukan pembuktian kebenaran hipotesis dan
membimbing siswa dalam mempresentasikan hasil
temuan mereka. Kegiatan tersebut menjadikan siswa
terlatih dalam menganalisis argumen/pernyataan yang
diberikan guru atau temannya pada saat kegiatan diskusi
kelompok maupun pada saat penyampaian hasil diskusi,
sehingga siswa tidak mengalami banyak kendala dalam
menganalisis argumen,(c) persentase kemampuan siswa
dalam menginduksi pada hasil pretest sebesar 8,67% dan
pada posttest meningkat sebesar 49,33% menjadi 58,00%.
Peningkatan yang terjadi diantaranya disebabkan
tingginya kualitas kegiatan aktivitas guru dalam
membimbing siswa membuat hipotesis sementara dan
membimbing siswa menarik kesimpulan berdasarkan
masalah yang telah dipecahkan. Kegiatan tersebut
membuat siswa terlatih menerapkan konsep materi,
sehingga mereka tidak mengalami kendala/kesulitan
dalam mengerucutkan suatu masalah/pernyataan sebagai
sebuah hipotesis maupun kesimpulan.

Kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPA
1 SMA Negeri Alalak meningkat setelah melaksanakan
pembelajaran model problem solving. Penggunaan
strategi tersebut dapat melatih siswa untuk menghadapi
dan mengatasi suatu soal dengan menggunakan
kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran model
problem solving dapat mengarahkan siswa dalam
mengembangkan kemampuan berpikir, hal ini sejalan
dengan pendapatnya Sanjaya (2012) problem solving
dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir
kritis dan mengembangkan pengetahuan mereka untuk
menyesuaikan dengan pengetahuan baru.

Walaupun pada penelitian ini terjadi
peningkatan kemampuan berpikir kritis, namun
peningkatan tersebut belum mampu menjawab masalah
kurangnya tradisi berpikir kritis di sekolah.Hal
iniditunjukkan dengan masih rendahnya rata-rata hasil
posttest.Akibat kurangnya tradisi berpikir kritis di
sekolah, maka siswa tidak terbiasa untuk menyelesaikan
permasalahan yang memerlukan  pemikiran kritis, dan
akhirnya nilai kemampuan berpikir kritisnya pun rendah.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan
bahwa perlakuan dengan menerapkan model problem
solving memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian,
pembelajaran dengan menerapkan model problem solving
pada materi hidrolisis garam efektif dalam meningkatkan
kemampuan berpikir kritis siswa di kelas XI IPA 1 SMA
Negeri Alalak.

Secara umum, model problem solving yang
telah dilaksanakan dapat memperbaiki masalah dalam
pembelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis  siswa dapat
ditingkatkan melalui penerapan model problem solving
yang menuntut siswa mengkonstruksi pengetahuan
mereka sendiri melalui kegiatan membaca, percobaan,
dan berdiskusi yang dapat memberikan pemahaman
terhadap isi pelajaran. Secara keseluruhan, pengetahuan
siswa dalam pembelajaran model problem solving
menunjang keberhasilan dalam meningkatkan
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar mereka.

KESIMPULAN
Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) )
penerapan problem solving pada pembelajaran hidrolisis
garam dapat meningkatkan hasil belajar siswa, pada hasil
pretest sebesar 42,4% dengan kategori kurang dan pada
hasil posttest meningkat sebesar 35,6% menjadi 78%
dengan kategori baik sekali, (2) penerapan model problem
solving pada pembelajaran hidrolisis garam dapat
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, pada
hasil pretest sebesar 20% dengan kategori tidak kritis dan
pada hasil posttest meningkat sebesar 37,6% menjadi
57,6% dengan kategori cukup kritis, (3) terdapat
perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa antara
sebelum dan sesudah pembelajaran dengan penerapan
model problem solving pada materi hidrolisis garam, dan
(4) terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan
berpikir kritis siswa antara sebelum dan sesudah
pembelajaran dengan penerapan model problem solving
pada materi hidrolisis garam.Pembelajaran dengan
penerapan model problem solving pada materi hidrolisis
garam efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir
kritis siswa di kelas XI IPA 1 SMA Negeri Alalak.
Pembelajaran dengan penerapan model problem solving
pada materi hidrolisis garam efektif dalam meningkatkan
hasil belajar siswa di kelas XI IPA 1 SMA Negeri Alalak.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: (1) model
problem solving yang telah diterapkan pada siswa kelas
XI IPA 1 SMA Negeri Alalak dapat meningkatkan
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa
sehingga diharapkan menjadi strategi pembelajaran
alternatif dalam pembelajaran kimia, (2) perlu adanya
penelitian yang sejenis dengan konsep yang lain sehingga
kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar siswa lebih
meningkat lagi dari penelitian yang telah dilakukan, dan
(3) bagi guru maupun pihak lain yang akan menerapkan
model problem solving dalam kegiatan pembelajaran,
sebaiknya  mengatur waktu dengan tepat karena model ini
memerlukan waktu lebih lama.
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PEGARUH IMPLEMENTASI STRATEGI RQA (READING,
QUESTIONING, ANSWERING) PADA MATAKULIAH

PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI DALAM
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Mochammad Iqbal1)
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1,2)Dosen Prodi Pendidikan Biologi, FKIP Universitas Jember

Abstract

The aim of this study is to determine the impact of RQA strategy (Reading, Questioning,
Answering) toward student learning outcomes in Introduction of Information Technology lesson. This
study was conducted in Biology Education Study Program, Departement of Matematic and Science
Education, FKIP UNEJ. The instrument used in this study were learning instrument using RQA, class
observation instrument, and test instrument to know student learning outcomes. The study that was
conducted from January to March 2014 show that, RQA strategy was successfully improve
student learning outcomes although not significant. Based on observations during the learning
process, the class that implements RQA shows more active learning activities (based on several
indicators) than the control class.

Keywords: RQA Strategy, Learning Outcome

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi strategi RQA
(Reading, Questioning, Answering) terhadap peningkatan hasil belajar mahasiswa semester II pada
matakuliah Pengantar Teknologi Informasi (PTI). Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi
Pendidikan Biologi, Jurusan PMIPA, FKIP,  Universitas Jember. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini, antara lain, perangkat pembelajaran dengan menggunakan strategi RQA,
instrumen pengamatan proses pembelajaran serta perangkat tes untuk mengukur hasil belajar
mahasiswa. Penelitian yang dilaksanakan mulai Januari hingga Maret 2014 ini
menunjukkan bahwa strategi RQA dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa walaupun belum
secara signifikan. Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran kelas yang menerapkan
RQA menunjukkan aktifitas belajar yang lebih aktif (berdasarkan beberapa indikator) daripada kelas
kontrol.

Kata Kunci: Strategi RQA, Hasil Belajar

PENDAHULUAN
Memasuki abad 21 dunia mengalami

perubahan yang cukup signifikan dalam segala hal,
tidak terkecuali perkembangan lintas informasi dan
teknologi digital. Hal ini membawa implikasi pada
perubahan pembelajaran di lembaga pendidikan formal.
Greenstein (2012) menyebutkan bahwa  ciri dari

pembelajaran abad 21 antara lain Thinking (Critical
and Higher level Problem Solving, Creativity,
Metacognition), Acting (Communication and
Collaboration, Information and Communication
Technology, Flexibility and Initiative), Living in The
World (Global Understanding, Civic, Leadership and
Responsibility, College and Career Readiness).



1422

Diantara ciri-ciri tersebut, metakognisi
menjadi bagian diantara tantangan yang perlu
dijawab oleh pembelajaran masa kini. Sementara
dalam kurikulum 2013, kemampuan metakognisi juga
diamanatkan untuk dilatihkan dalam pembelajaran
walaupun setelah masa bangku SMA.  Menurut
Wellman (1985) Metacognition is a form of cognition, a
second or higher order thinking process which involves
active control over cognitive process. It can be simply
defined as thinking about thinking or as  a “person’s
cognition about cognition”. Lebih lanjut Howard
dalam Corebima (2008) menyatakan bahwa terdapat
tiga perangkat keterampilan yang terkait metakognisi,
antara lain: 1) keterampilan memahami strategi;
(2) keterampilan bagaimana menggunakan strategi; dan
(3) keterampilan untuk mengetahui kapan menggunakan
strategi tersebut. Aplikasi metakognisi ini dapat
diterapkan pada semua matapelajaran atau matakuliah di
seluruh subyek pembelajaran.

Pembelajaran Matakuliah TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi) yang menjadi matakuliah
wajib di semua perguruan tinggi kurang memberi ruang
untuk peningkatan keterampilan metakognitif sebagai
tuntutan  dari tantangan  pembelajaran abad 21
(Information and Communication Technology). Secara
umum TIK merupakan bagian dari kebutuhan hidup
masa kini yang melibatkan teknologi, rekayasa dan
informasi dengan segala pemanfaatannya.

Ada tiga komponen dalam Pembelajaran TIK,
yaitu komputer, multimedia dan telekomunikasi. TIK
sebagai alat bantu mutakhir yang menyebabkan siswa
dapat melakukan searching, browsing, surfing terhadap
ilmu dan pengetahuan yang diinginkan untuk dicapai,
termasuk komunikasi dengan para pakar yang sesuai
bidang ilmu. TIK juga mampu melengkapi sajian ilmu
yang diperlukan guna mendapatkan penguatan atau
enrichment, sehingga wajar bila ada pendapat bahwa
TIK memberi peluang untuk membantu siswa mengikat
pengetahuan dalam jangka panjang (longterm memory).

Disamping itu TIK mampu mengatasi berbagai
permasalahan pembelajaran yang menyangkut kendala
geografis (pemerataan pendidikan pada wilayah
terpencil), kendala jarak (pembelajaran terpadu antar
sekolah, antar perguruan tinggi, antar propinsi, antar
negara), kendala waktu (asynchronize), dan lain
sebagainya. Namun sayangnya matakuliah ini lebih
banyak menekankan pada aspek keterampilan semata.
Sejak dari bangku sekolah dasar, TIK lebih berorientasi
pada pembelajaran komputer semata, dan jarang
memperluas cakupan yang lebih luas mengenai jaringan
dan implikasi dari pemanfaatan teknologi ini. Apalagi
dalam kurikulum 2013, TIK diintegrasikan ke dalam
topik-topik matapelajaran lain, sehingga diperlukan
kehandalan dalam merancang model pembelajarannya

agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disamping
itu TIK saat ini telah menjadi backbone dari segala
pernik kehidupan di dunia belajar dan dunia kerja.
Sangat penting kiranya dalam matakuliah ini dikemas
dalam pembelajaran yang menggunakan strategi
tertentu guna mendukung tumbuhnya kemampuan
metakognisi pada mahasiswa.

Strategi RQA sebagai jawaban atas
kebutuhan perlunya meningkatkan keterampilan
metakognitif. Strategi ini memberi kesempatan
mahasiswa untuk melakukan penelaahan materi,
mencari poin penting yang dikemas dalam bentuk
pertanyaan dan mencari jawaban atas hal-hal penting
dari berbagai sumber. Model pembelajaran RQA
pertama kali  dirancang dan diimplementasikan  pada
perkuliahan genetika  di Jurusan Biologi FMIPA
Universitas Negeri Malang. Menurut Corebima & Bahri
(2011) sintaks strategi pembelajaran RQA adalah
sebagai berikut:
a. Penugasan membaca materi pembelajaran yang

akan dibahas pada perkuliahan berikut. Sumber
belajar yang dibaca sudah ditetapkan, baik  dari
textbook, diktat, handout ataupun sumber unduhan
dari internet.

b. Berdasarkan bacaan yang telah dipelajari tersebut,
diberikan penugasan berikutnya yakni pembuatan
ringkasan dari bahan yang telah dibaca.

c. Tahap berikutnya diberikan penugasan menyusun
beberapa pertanyaan yang terkait secara tertulis.
Pertanyaan-pertanyaan yang diutamakan adalah
pertanyaan tingkat tinggi (High Order Question /
Quality Questioning).

d. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat,
selanjutnya dijawab sendiri (Self-answering)
secara tertulis.

e. Penugasan selanjut mempresentasi-kan hasil kerja
yang telah dilaksanakan (membuat ringkasan,
pertanyaan dan jawaban), yang dilanjutkan dengan
diskusi kelas.

f. Di akhir pembelajaran dosen melakukan
klarifikasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap
seluruh yang telah dipresentasikan dan didiskusikan
(Hasil penugasan berupa ringkasan dan pertanyaan
serta jawabannya dikumpulkan untuk kepentingan
asesmen otentik).

METODE PENELITIAN
Subyek penelitian adalah mahasiswa semester II

rogram studi pendidikan Biologi, jurusan Pendidikan
MIPA, FKIP, Universitas Jember. Pelaksanaan
penelitian mulai bulan Januari sampai Maret 2014.
Jumlah mahasiswa yang menjadi subyek penelitian
berjumlah 42 orang, terdiri dari 5 lelaki dan 37
perempuan. tergabung dalam kelas eksperimen. (Kelas
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kontrol terdiri atas 40 mahasiswa, 4 laki-laki dan 36
Perempuan) Strategi pembelajaran yang digunakan
memakai RQA dalam tiga tahap, yakni Reading,
Questioning dan Answering.

Data dianalisis menggunakan ANACOVA untuk
mengukur peningkatan hasil belajar mahasiswa.
Varian yang diukur adalah data hasil belajar
pada test akhir perkuliahan, sedangkan sebagai co-
variannya digunakan data hasil pre-test yang
diselenggarakan di awal perkuliahan.

HASIL PENELITIAN
Hasil analisis ANACOVA menunjukkan F-

hitung sebesar 0,375 yang ternyata lebih besar dari F-
tabel yaitu 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa penerapan RQA dalam perkuliahan PTI tidak
berpengaruh secara nyata terhadap hasil belajar.

Data yang diperoleh jika dibandingka secara
deskriptif masih tetap menunjukkan adanya perbedaan,
yaitu mahasiswa yang menerapkan RQA menghasilkan
rata-rata nilai lebih tinggi daripada mahasiswa yang
tidak menerapkan RQA. Kelas eksperimen
menunjukkan rata-rata hasil belajar sebanyak 83,1
sedangkan kelas kontrol menunjukkan rata-rata hasil
belajar sebanyak 79,4.

PEMBAHASAN
Penerapan RQA dapat meningkatkan

metakognitif siswa (Corebima, 2010), hal ini dapat
diteruskan, bahwa dengan meningkatknya
metakognitif siswa, maka semestinya hasil belajar
siswa juga semakin baik. Hasil analisis data yang di
peroleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
RQA  belum mampu meningkatkan hasil  belajar
mahasiswa secara signifikan, walaupun nilai rata-rata
mahasiswa yang menerapkan RQA lebih tinggi daripada
yang menerapkan pembelajaran konvensional.

Beberapa faktor yang dimungkinkan menjadi
penyebab hasil penerapan RQA yang kurang maksimal
di sini,  antara lain; kesiapan mahasiswa, kurangnya
sarana dan prasarana dan ketidak mampuan mahasiswa
dalam menerapkan sintaks RQA. Mahasiswa peserta
matakuliah PTI  yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini, belum terbiasa dengan metode-metode
yang digunakan di dalam RQA, terutama dari
questioning dan answering, hal ini tampak dari
pertanyaan-jawaban yang disusun oleh mahasiswa
masih banyak yang  baru  sebatas pemahaman, jarang
yang sampai tahap  analisis bahkan creating. Memang
butuh waktu untuk berlatih agar terbiasa membuat
pertanyaan-jawaban yang  berkualitas.

Faktor berikutnya, penyebab hasil penerapan
RQA yang tidak signifikan ini adalah, kurangnya
sarana dan prasarana, perkuliahan PTI sangat tergantung

dengan ketersediaan komputer dan koneksi internet,
karena karakteristik mata kuliah ini adalah penerapan
langsung, diskusi masalah yang muncul dalam
penerapan tersebut dan dilanjutkan dengan analisis.
Kurangnya sarana komputer ataupun koneksi internet,
dapat mengganggu berjalannya proses tersebut di atas.
Faktor yang terakhir adalah kurangnya kemampuan
mahasiswa dalam menterjemahkan sintaks RQA.
Setelah ditelaah, banyak hasil pekerjaan mahasiswa
yang terkesan sekedar membuat pertanyaan dan
jawaban tidak ada kedalam dalam pekerjaan yang
mereka kumpulkan.
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