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Abstrak 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan untuk 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa SMPN 1 Lembar tahun pelajaran 

2015/2016 melalui penerapan model inkuiri terbimbing dengan metode eksperimen. Subyek 

penelitian ini adalah kelas yang memilik rerata UTS Fisika semester genap terendah yaitu 

kelas VIII.6 dengan jumlah siswa sebanyak 32 siswa. Penelitian tindakan kelas ini terdiri 

dari dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dikatakan 

berhasil karena diperoleh skor rata-rata aktivitas belajar siswa dari siklus I ke siklus II yaitu 

15,5 dengan kriteria aktif menjadi 21,6 dengan kriteria sangat aktif. Sedangkan untuk hasil 

belajar siswa ranah koognitif dengan nilai rata-rata siswa pada siklus I sebesar 68 dengan 

ketuntasan klasikal 53% mengalami peningkatan pada siklus II yaitu sebesar 76 dengan 

ketuntasan klasikal 88%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode eksperimen dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar fisika siswa SMPN 1 Lembar tahun pelajaran 2015/2016 
 

Kata kunci: Penelitian Tindakan Kelas (PTK), Model pembelajaran inkuiri terbimbing, 

metode eksperimen, aktivitas dan hasil belajar. 

 

Abstract 

This study is a Classroom Action Research (CAR) which aims to improve students‟ learning  

activity and achivement in physics through  the implementation of guided inquiry model with 

experimental method at SMPN 1 Lembar in academic year 2015/2015. The Subjects of this 

study was the students of class VIII.6 (class with the lowes mid-term test score average in 

physics). The number of subject were thirty two (32) students. The study was conducted in 

two cycles namely cycle 1 and sycle 2, each cycle consisted of four stage: planning, 

implementation, observation, and reflection. The implementation of this study was successful 

based on the data obtained from cycle 1 and cycle two. The average score of students „ 

learning activity was increased from 15,5 in cycle 1 (active) to 21,6 in cycle two ( very 

active). Moreover, the students‟ achievement was increased from 56% with the mean score of 

68 to 88% with the mean score of 76. Thereover, it can be concluded that the implementation 

of guided inquiry learning model with experimental method can increase students‟ learning 

activity and achievement in physics at SMPN 1 Lembar in academic year 2015/2016. 

 

Keywords: Classroom Action Research (CAR), guided inquiry learning model, experimental 

method, learning activity and students‟ achievement. 
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PENDAHULUAN 

Fisika sebagai salah satu cabang Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) mengandung 

banyak konsep yang besifat abstrak. Oleh 

karena itu, dalam pembelajaran fisika 

diperlukan suatu sarana untuk 

menyambungkan daya pikir siswa yang 

bersifat konkret agar dapat memahami 

konsep fisika yang sifatnya abstrak. Hingga 

saat ini fisika masih dianggap sebagai mata 

pelajaran yang menakutkan, sulit, dan 

membosankan. Adanya anggapan seperti ini 

dikarenakan  kurangnya kemampuan siswa 

dalam memahami materi yang diajarkan. 

Dalam proses pembelajaran, guru 

berkesempatan untuk memperhatikan dan 

membimbing sikap dan perilaku siswa. 

Siswa dibimbing untuk melakukan 

penelusuran masalah, mencari berbagai 

penjelasan mengenai fenomena yang mereka 

lihat, mengembangkan kemampuan fisik 

(motorik) dan melatih penalaran siswa untuk 

memecahkan masalah dengan melakukan 

beberapa eksperimen yang relevan. 

Keberhasilan proses pembelajaran 

fisika dapat diukur dari keberhasilan siswa 

selama mengikuti kegiatan pembelajaran di 

dalam kelas. Keberhasilan itu dapat dilihat 

dari tingkat pemahaman, penguasaan materi 

serta hasil belajar siswa. Semakin tinggi 

pemahaman dan penguasaan materi serta 

hasil belajar siswa semakin tinggi pula 

tingkat keberhasilan siswa. 

Dari hasil observasi dan wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti terhadap siswa 

dan guru matapelajaran IPA kelas VIII 

SMPN 1 Lembar diperoleh informasi bahwa 

pembelajaran fisika yang dilakukan masih 

menggunakan model pembelajaran 

konvensional. Pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru di dalam kelas hanya satu arah 

saja, yaitu berpusat pada guru. Guru 

menyajikan materi pelajaran fisika dengan 

metode ceramah, sesekali menyuruh siswa 

untuk mempelajarinya sendiri tanpa 

menjelaskan kembali materi tersebut dan 

kemudian memberikan soal-soal kepada 

siswa sebagai tugasnya. Siswa belum pernah 

membuktikan konsep-konsep yang 

dipelajarinya karena mereka belum pernah 

melakukan kegiatan percobaan baik itu pada 

kelas VIII sekarang maupun pada saat 

mereka di kelas VII. Guru  hanya 

membimbing siswa dalam menyelasaikan 

soal-soal saja. Selain itu siswa lebih banyak 

mendengar dan menulis apa yang 

diinformasikan oleh gurunya, sehingga 

selama proses pembelajaran berlangsung 

siswa lebih cenderung pasif. 

Beberapa siswa bisa menerima 

pelajaran dan mengerti materi yang diajarkan 

dengan cepat. Tetapi sebagian besar siswa 

belum bisa memahami pelajaran yang 

diberikan dengan metode ceramah saja 

karena pada saat guru menjelaskan, sebagian 

siswa kurang memperhatikan, suka 

mengobrol sendiri dan menyibukkan diri 

dengan kegiatan lain yang menyebabkan 

mereka susah untuk memahami materi yang 

diberikan dan mulai merasa bosan dengan 

model pembelajaran dan metode ceramah 

yang sering digunakan oleh guru. Hal ini 

berdampak pada rendahnya hasil belajar 

siswa yang dapat ditunjukkan dengan nilai 

ujian tengah semester (UTS) fisika siswa 

kelas VIII semester ganjil tahun ajaran 

2015/2016 di SMPN 1 Lembar yang masih 

di bawah KKM. 

Berdasarkan gambaran tersebut, guru 

sebagai tenaga pengajar harus kreatif 

menciptakan proses kegiatan pembelajaran 

yang melibatkan siswa aktif sehingga 

susasana kelas lebih hidup. Oleh karena itu, 

pembelajaran fisika harus dibuat lebih 

menarik dan menyenangkan. Siswa harus 

berperan aktif dan dapat membuktikan 

sendiri konsep-konsep yang telah 

dipelajarinya agar lebih memahami dan 

mudah mengingat pelajaran fisika tersebut. 

Salah satu upaya untuk menyikapi hal ini 

adalah dengan cara menggunakan model 

ataupun metode pembelajaran yang lebih 

memfokuskan kegiatan pembelajaran pada 

siswa (student center), membuat siswa lebih 

mudah memahami dan merasa senang 

dengan pelajaran fisika sehingga hasil belajar 

fisika siswa meningkat.  

Dalam pemilihan model pembelajaran 

yang akan digunakan, guru harus 
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menyesuaikannya dengan pengalaman 

belajar siswa. Di SMPN 1 Lembar siswa 

kelas VIII yang akan diteliti belum memiliki 

pengalaman melakukan percobaan-

percobaan khususnya pada mata pelajaran 

IPA Fisika, oleh karena itu siswa 

membutuhkan bimbingan dalam 

melaksanakan kegiatan percobaan. Dalam 

penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dimana 

pelaksanaanya guru sebagai fasilitator. Pada 

pertemuan awal guru memberikan bimbingan 

seperti memberi tahu tata cara pelaksanaan 

praktikum, membimbing melakukan 

kegiatan praktikum, mengolah  data, 

menyusun laporan dan membimbing siswa 

dalam menyampaikan hasil praktikum. 

Pertemuan selanjutnya bimbingan yang 

diberikan akan dibatasi agar nanti pada 

kegiatan pembelajaran berikutnya siswa 

diharapkan bisa terbiasa dengan belajar 

mandiri. Sehingga kegiatan pembelajaran 

yang semulanya adalah teacher center 

menjadi student center dan tujuan 

pembelajaranpun dapat tercapai.  

Untuk mengatasi masalah 

pembelajaran yang terjadi di kelas VIII 

SMPN 1 Lembar tersebut, peneliti 

menawarkan salah satu model pembelajaran 

yang dapat digunakan sebagai pemecahan 

masalahnya. Adapun model pembelajaran 

yang ditawarkan oleh peneliti adalah 

melakukan kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan metode eksperimen.  

Peneliti memilih kelas VIII 6 sebagai 

kelas penelitian karena nilai rata-rata kelas 

VIII 6 paling rendah dibanding kelima kelas 

VIII lainnya. Peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “penerapan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

metode eksperimen untuk meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar fisika siswa SMPN 

1 Lembar tahun pelajaran 2015/2016”.  

  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran 

Menurut [1] model pembelajaran 

diartikan sebagai “kerangka konseptual yang 

digunakan sebagai pedoman dalam 

melakukan kegiatan”. Hampir sama dengan 

Sagala, [2] juga berpendapat bahawa “model 

pembelajaran adalah suatu pola atau 

perencanaan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan pembelajaran 

di kelas atau pembelajaran tutorial dan dalam 

menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran”.Jadi, sebelum melakukan 

kegiatan pembelajaran sebaiknya seorang 

guru sudah menentukan terlebih dahulu 

model pembelajaran yang akan ia gunakan 

supaya kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan terstruktur dengan baik dan 

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat 

tercapai. Selain itu, model pembelajaran 

dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. 

 

B. Model Inkuiri Terbimbing 

[3] menyatakan bahwa model inkuiri 

terbimbing yaitu model inkuiri dimana guru 

membimbing siswa melakukan kegiatan 

dengan memberi pertanyaan awal dan 

mengarahkan pada suatu diskusi. Sedangkan 

menurut [4] pada tahap ini siswa bekerja 

untuk menemukan jawaban terhadap masalah 

yang dikemukakan oleh guru di bawah 

bimbingan yang intensif dari guru. Guru 

datang ke kelas dengan membawa masalah 

utnuk dipecahkan oleh siswa, kemudian 

mereka dibimbing untuk menemukan cara 

terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. 

Model inkuiri terbimbing ini digunakan bagi 

siswa yang kurang berpengalaman belajar 

dengan model inkuiri. Pada tahap-tahap awal 

siswa masih diberikan bimbingan dalam 

kegiatan pembelajarannya. Bimbingan 

tersebut dapat berupa pertanyaan-pertanyaan, 

diskusi multi arah ataupun dengan 

menggunakan lembar kerja siswa yang 

terstruktur. Kemudian pada tahap-tahap 

berikutnya bimbingan tersebut dapat 

dikurangi agar kelak siswa dapat melakukan 

proses inkuiri secara mandiri. 

Dapat disimpulkan bahwa inkuiri 

terbimbing adalah salah satu model 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk 

menemukan sendiri jawaban dari 
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permasalahan yang sedang dipelajari dengan 

menggunakan berbagai cara untuk 

meningkatkan pemahamannya dan guru 

masih ikut serta dalam memberikan 

bimbingan kepada siswa. Inkuiri terbimbing 

diterapkan pada siswa-siswa yang kurang 

berpengalaman dengan model inkuiri. Guru 

harus memberikan bimbingan-bimbingan 

awal dalam pelaksanaannya, setelah itu pada 

tahap-tahap selanjutnya bimbingan tersebut 

dikurangi agar siswa dapat melakukan proses 

inkuiri secara mandiri. 

Adapun sintaks inkuiri terbimbing 

yang diadaptasi dari  [5] yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 1 Sintaks Inkuiri Terbimbing 
fase kegiatan 

Prapembelajaran Kegiatan yang dilakukan 

oleh guru sebelum 

pembelajaran inti dimulai. 

Guru merancang 

pembelajaran, 

mempersiapkan media dan 

sumber belajar, 

mengorganisasikan siswa, 

dan melaksanakan 

prosedur pembelajaran. 

Fase 1: 

Menetapkan 

Masalah 

Siswa mencari masalah 

yang akan diteliti sekaligus 

menentukan cara yang 

akan dipilihnya dalam 

meneliti masalah tersebut. 

Pada akhir tahap ini siswa 

harus merumuskan 

masalah yang akan dicari 

jawabannya melalui 

kegiatan penelitian. Guru 

membimbing dan 

memotivasi siswa untuk 

mampu menemukan 

masalah. 

Fase 2: 

Merumuskan 

Hipotesis 

Siswa belajar merumuskan 

hipotesis atau jawaban 

sementar. Guru membantu 

siswa membuat hipotesis 

untuk percobaan apabila 

siswa belum paham 

bagaimana cara membuat 

hipotesis. 

Fase 3: 

Melaksanakan 

Penelitian/ 

Eksperimen 

Siswa merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan 

penelitian atau eksperimen. 

Selama penelitian, siswa 

mencatat seluruh proses 

dan hasil penelitian. Guru 

membimbing siswa dalam 

melaksanakan kegiatan 

eksperimen. 

Fase 4: Mengolah 

dan Menganalisis 

Data 

Siswa mengolah dan 

mengnalisis data dari hasil 

eksperimen. Guru 

membimbing siswa 

mengolah dan 

menganalisis data jika 

diperlukan dan 

memberikan gambaran 

pengolahan data yang 

benar. 

Fase 5: Menguji 

Hipotesis 

Siswa harus menguji 

hipotesis yang telah 

diajukan. Siswa harus 

memberikan alasan-

alasannya secara terperinci 

jika hipotesis terbukti dan 

memberikan argumen 

ilmiah jika hipotesis tidak 

terbukti. Guru 

membimbing dan  

memantau kegiatan siswa. 

Fase 6: Membuat 

Simpulan Umum 

Siswa merumuskan 

kesimpulannya secara 

umum. Simpulan ini 

hendaknya menjawab 

semua rumusan masalah 

yang diajukan sebelumnya. 

Guru membimbing siswa 

menyusun simpulan yang 

ilmiah dan sistematis. 

Fase 7: 

menyampaikan 

hasil 

Perwakilan kelompok 

menyampaikan hasil 

kerjanya kemudian 

dilanjutkan dengan diskusi 

kelas yang dimoderatori 

dan difasilitatori oleh 

guru. Pada tahap ini, guru 

juga melakukan penilaian 

atas produk yang 

dihasilkan siswa. 

 

Pascapembelajaran Guru membahas kembali 

masalah dan solusi 

alternatif yang bisa 

digunakan untuk 

memecahkan masalah 

tersebut. 
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C. Metode eksperimen 

 “Eksperimen merupakan prosedur 

penelitian yang dilakukan siswa selama 

proses pembelajaran. Eksperimen lebih 

dikenal sebagai metode, dan jarang sekali 

dipandang sebagai model pembelajaran”[5]. 

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara 

penyajian pelajaran, di mana siswa 

melakukan percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sendiri sesuatu yang 

dipelajari. Melalui proses pembelajaran 

dengan metode percobaan ini siswa 

diberikan kesempatan untuk mengalami 

sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti 

suatu proses, mengamati suatu objek, 

menganalisis, membuktikan dan menarik 

kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, 

keadaan atau proses sesuatu [6].  Metode 

eksperimen dimaksudkan dengan metode 

belajar yang melalui percobaan oleh siswa 

sendiri dengan tahap-tahap pelaksanaan yang 

telah ditentukan. Jadi, metode eksperimen 

adalah metode pembelajaran yang 

menyajikan pelajaran melalui prosedur 

penelitian yang dilakukan oleh siswa sendiri. 

 

D. Aktivitas belajar 

“Belajar bukanlah proses dalam 

kehampaan, tidak pula pernah sepi dari 

berbagai aktivitas. Tidak pernah terlihat 

orang yang belajar tanpa melibatkan aktivitas 

raganya” [6]. Sama seperti yang 

diungkapkan oleh [7] bahwa “tidak ada 

belajar kalau tidak ada aktivitas”. 

Aktivitas belajar dapat melibatkan 

aktivitas fisik dan aktivitas mental. Dalam 

kegiatan belajar kedua aktivitas ini saling 

terkait. Sebagai contoh siswa sedang belajar 

dengan membaca. Secara fisik terlihat bahwa 

siswa itu sedang membaca menghadapi suatu 

buku, tapi mungkin pikiran dan sikap 

mentalnya tidak tertuju pada buku yang 

dibacanya. Kalau sudah demikian mungkin 

proses belajar tidak akan berlangsug optimal. 

Begitu pula sebaliknya jika hanya mentalnya 

saja melakukan aktivitas. Misalnya ada siswa 

berpikir tentang sesuatu ide tetapi tidak 

dituangkan dalam aktivitas fisik berupa 

menulis maka ide atau pemikirannnya itu 

akan sia-sia.  

E. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola 

perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengartian, 

sikap-sikap, apreasi dan keterampilan. Hasil 

belajar adalah perubahan perilaku dilihat 

tidak secara terpisah, melainkan hasil belajar 

yang telah dikategorisasi oleh para pakar 

pendidikan dilihat komperehensif atau secara 

keseluruhannya. Hasil belajar yang dilihat 

dapat berupa nilai, sikap, dan ketermpilan 

[8]. Sedangkan menurut [9] hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari 

dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru. 

Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan 

tingkat perkembangan mental yang lebih 

baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental 

tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan 

dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat 

terselesaikannya bahan pelajaran. Dan 

menurut [10] mengatakan bahwa tujuan 

pendidikan yang ingin dicapai dapat 

dikategorikan menjadi tiga bidang yakni 

bidang kognitif (penguasaan intelektual), 

bidang afektif (berhubungan dengan sikap 

dan nilai) serta bidang psikomotor 

(kemampuan/ keterampilan bertindak/ 

berprilaku). Ketiganya tidak berdiri sendiri, 

tapi merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, bahkan membentuk hubungan 

hirarki. Sebagai tujuan yang hendak dicapai, 

ketiganya harus nampak sebagai hasil belajar 

siswa di sekolah. Oleh sebab itu ketiga aspek 

tersebut, harus dipandang sebagai hasil 

belajar siswa, dari proses pengajaran. 

Dengan demikian, dari pengertian-

pengertian hasil belajar diatas peneliti 

menyimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan hasil dari proses belajar yang 

dapat dilihat dari ranah koognitif, afektif dan 

psikomotor yang dinilai secara bersamaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan di 

SMPN 1 Lembar tahun pelajaran 2015/2016. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII 6 yang berjumlah 32 orang. 

Sedangkan yang menjadi objek dalam 
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penelitian ini adalah peningkatan aktivitas 

dan hasil belajar fisika siswa pada materi 

cahaya melalui model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan metode eksperimen. 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah data aktivitas belajar 

siswa dan data hasil belajar siswa. Data 

aktivitas belajar siswa diperoleh dari hasil 

observasi dengan menggunakan lembar 

observasi. Sedangkan untuk data hasil 

belajar siswa ranah kognitif diperoleh dari 

hasil evaluasi berupa tes pilihan ganda 

sebanyak 20 butir soal.  

Penelitian tindakan kelas (PTK) ini 

dikatakan berhasil jika aktivitas belajar siswa 

berada pada konversi nilai        ̅  
      dengan kriteria aktif dan hasil belajar 

siswa mencapai ketuntasan klasikal 85% 

dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

per siswa 70. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Berikut ini akan dipaparkan hasil 

penelitian yang terdiri atas aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada siklus I dan siklus II. Skor 

aktivitas belajar siswa pada siklus I sebesar 

15,5 sedangkan pada siklus II sebesar 21,6. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 

dibawah ini. 

 

Tabel 2 Aktivitas Belajar Siswa 
Aktivitas 

Siswa 

Skor Aktivitas 

Belajar 

Kriteria aktivitas 

Belajar 

Siklus I 15,5 Aktif 

Siklus II 21,6 Sangat Aktif 

Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata hasil 

belajar siswa ranah kognitif pada siklus I 

sebesar 68 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 53% dan pada siklus II rata-rata hasil 

belajar siswa siklus adalah 76 dengan kriteria 

ketuntasan klasikal 88% seperti yang 

dijelaskan pada Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3 Hasil Belajar Siswa 
Hasil Belajar 

Siswa 

Rata-Rata 

Kelas 

Ketuntasan 

Klasikal 

Siklus I 68 53% 

Siklus II 76 88% 

 

Untuk lebih jelasnya, perbandingan 

aktivitas belajar siswa pada siklus I dan II 

serta perbandingan hasil belajar siswa ranah 

kognitif  pada siklus I dan II dapat dilihat 

pada grafik di bawah ini. 

 
Grafik 1 Rata-Rata Aktivitas Belajar Siswa 

Siklus I dan Siklus II 

 

Berdasarkan data-data di atas, data 

hasil belajar siswa ranah kognitiff pada 

siklus I dan II ditunjukkan pada Grafik 2 dan 

Grafik 3 di bawah ini. 

 

 
 

Grafik 2 Nilai Rata-Rata Hasil Belajar 

Siswa Siklus I dan II 
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Grafik 3 Ketuntasan Klasikal Siswa Siklus I 

dan Siklus II 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 

siklus, dimana pada siklus I dilaksanakan 

dalam 2 kali pertemuan untuk melihat 

apakah siswa dapat menyesuaikan diri 

mengikuti proses pembelajaran melalui 

penerapan model inkuiri terbimbing dengan 

metode eksperimen.  Pada pertemuan 

pertama siswa cukup sulit menyesuaikan 

diri, bimbingan yang diberikan pada 

pertemuan pertama ini cukup banyak. Tetapi 

pada pertemuan kedua siswa sudah cukup 

mudah menyesuaikan diri, bimbingan yang 

diberikanpun sudah mulai dikurangi. Untuk 

siklus II dilaksanakan hanya satu kali 

pertemuan saja sesuai dengan rencana awal. 

Pada siklus II ini siswa sangat aktif dan mau 

bekerjasama dengan baik sehingga tidak 

menghabiskan waktu, siswa sudah bisa 

menyesuaikan diri dengan model dan metode 

yang diterapkan. Bimbingna yang 

diberikanpun sedikit seperti membimbing 

siswa untuk melakukan diskusi kelas. 

 

Data aktivitas belajar siswa pada siklus 

I pertemuan pertama sebesar 12,4 yang 

berada pada kategori cukup aktif dan pada 

pertemuan kedua data aktivitas belajar siswa 

sebesar 18,6 dengan kategori aktif. Nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I 

sebesar 68 dengan ketuntasan klasikal 

sebesar 53%. Meskipun aktivitas belajar 

siswa sudah mencapai indikator yang 

diinginkan, tetapi hasil belajar pada  siklus I 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

belum mencapai indikator keberhaasilan 

karena siswa yang memperoleh  nilai ≥70 

masih berada di bawah 85%. Oleh karena itu 

penelitian pada siklus I ini dianggap masih 

belum mencapai indikator keberhasilan 

sehingga penelitian ini dilanjutkan ke siklus 

II. 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus I 

didapatkan beberapa kekurangan-kekurangan 

antara lain: 1) Ketika bel pergantian jam 

berbunyi, masih ada siswa yang belum 

masuk ke Lab IPA untuk mengikuti 

pelajaran. Ketika pelajaran dimulai, masih 

ada beberapa siswa yang melakukan aktivitas 

lain seperti meminta izin untuk ke toilet 

ataupun mengobrol dengan temannya 

sehingga apa yang disampaikan oleh guru 

tidak terlalu diperhatikan dengan baik, 2) 

Guru tidak menyampaikan tujuan 

pembelajaran, 3) Masih ada siswa yang 

bermalas-malasan untuk bergabung dengan 

anggota kelompoknya dalam melakukan 

kegiatan praktikum, 4) Rata-rata setiap 

kelompok masih belum mengerti dengan 

proses pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, seperti merumuskan masalah, 

membuat hipotesis dan tata cara pelaksanaan 

praktikum sehingga banyak waktu terpakai 

untuk menjelaskan hal-hal tersebut, 5) Masih 

ada siswa yang ribut dan mengganggu 

kelompok lain saat kegiatan praktikum 

dilaksanakan, 6) Saat diminta untuk 

mempresentasikan hasil percobaannya, 

terjadi saling tunjuk untuk maju mewakili 

kelompoknya, 7) Tidak ada siswa yang 

melakukan diskusi kelas terhadap hasil 

percobaan yang didapat tiap kelompok, 8) 

Pada saat guru menyimpulkan kembali hasil 

pelajaran yang telah dilakukan, masih ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan. 

Kekurangan-kekurangan pada siklus I 

dilakukan perbaikan untuk diterapkan pada 

siklus II. Perbaikan-perbaikan itu antara lain: 

1) Guru memperingatkan dengan tegas 

apabila bel sudah berbunyi, siswa harus 

langsung bergegas menuju Lab IPA dan jika 

masih ada siswa yang terlambat maka 

diberikan sanksi berupa tugas tambahan 

untuk setiap anggota kelompoknya, 2) Tidak 
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lupa untuk menjelaskan tujuan pembelajaran 

terlebih dahulu. Peneliti juga membuat 

tujuan pembelajaran lebih terperinci sehinga 

siswa lebih memahaminya dan akan lebih 

mudah untuk merumuskan masalah dan 

membuat hipotesis, 3) Mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan menarik yang untuk 

tahap apresepsi dan motivasi untuk menarik 

perhatian siswa dan siswa senang dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, 4) Menanyakan apakah masih 

ada yang belum dipahami di LKS agar siswa 

membaca LKS dengan baik, 5) Mengarahkan 

dan membimbing siswa untuk kegiatan 

pembelajaran dengan baik. Setiap anggota 

kelompok harus aktif dalam kegiatan 

praktikum dan setiap kelompok harus 

mengerti dengan cara mengisi LKS, 6) 

Menunjuk perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil praktikum dan 

memberikan penghargaan kepada siswa atau 

kelompok yang telah mempresentasikan 

hasil diskusinya, 7) Mengajak kelompok 

lainnya untuk membandingkan hasil 

percobaan mereka dengan hasil percobaan 

yang telah dipresentasikan oleh kelompok 

yang ditunjuk, 8) Menegur dan memberikan 

sanksi jika diperlukan apabila masih ada 

siswa yang tidak memperhatikan penjelasan-

penjelasan yang disampaikan oleh guru 

selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 

9) Memeriksa buku catatan siswa untuk 

melihat apakah siswa memperhatikan dan 

mencatat materi yang dipelajari pada 

pertemuan sebelumnya, 10) Memberikan 

penjelasan kepada siswa bahwa penilaian 

proses pembelajaran tidak hanya pada aspek 

kognitiff saja, melainkan pada aspek afektif, 

psikomotor dan penilaian aktivitas selam 

pembelajaranpun dilakukan, 11) 

Mengalokasikan waktu dengan baik pada 

tiap-tiap kegiatan pembelajaran yang telah 

tercantum di RPP (rencana pelaksanaan 

pembelajaran) sehingga kegitan 

pembelajaran berjalan lancar sesuai rencana. 

Setelah melakukan penelitian siklus II 

sesuai perbaikan yang dilaksanakan pada 

tahap refleksi diperoleh peningkatan hasil 

dan aktivitas belajar siswa. Skor rata-rata 

aktivitas belajar siswa pada siklus II 

diperoleh sebesar 21,6 dengan kategori 

sangat aktif, hal ini ditunjukkan dengan 

banyaknya deskriptor pada lembar observasi 

aktivitas siswa siklus II yang terpenuhi. Dan 

untuk nilai rata-rata hasil belajar siswa 

diperoleh sebesar 76 dengan ketuntasan 

klasikal sebesar 88%. Hasil penelitian siklus 

II menunjukkan bahwa data aktivitas belajar 

pada siklus II mencapai indikator 

keberhasilan dengan kategori sangat aktif. 

Selain itu hasil belajar siswapun telah 

mencapai indikator keberhasilan karena 

siswa yang memperoleh nilai ≥70 berada 

diatas 85%. Karena akivitas dan hasil belajar 

siswa sudah mencapai indikator 

keberhasilan, maka penelitian ini hanya 

dilaksanakan sampai pada siklus II saja. 

Peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa 

pada siklus II ini disebabkan karena siswa 

lebih aktif dan saling bekerjasama dengan 

anggota kelompok dengan baik serta siswa 

mulai bersungguh-sungguh selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru 

juga telah memperbaiki kekurangan-

kekurangan yang terdapat pada proses 

pembelajaran sebelumnya. 

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, 

terlihat bahwa penerpan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen memberikan dampak positif bagi 

siswa kelas VIII 6. Sebagaimana penelitian 

yang dilakukan oleh [11] menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pembelajaran fisika 

melalui inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen. Kegiatan pembelajaran yang 

diterapkan membimbing dan menuntut siswa 

untuk lebih aktif terutama dalam kegiatan 

praktikum. Siswa yang sebelumnya belum 

pernah melakukan kegiatan praktikum 

dituntut untuk menemukan dan 

membuktikan sendiri konsep fisika yang 

sedang dipelajarinya melalui kegiatan 

praktikum.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan 

di atas diketahui bahwa aktivitas belajar dan 

hasil belajar fisika siswa mengalami 

peningkatan dari siklus I ke siklus II. Dengan 

demikian model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan metode eksperimen 

merupakan salah satu alternatif pembelajaran 
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untuk meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar pada materi pokok cahaya. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan 

Kelas (PTK) yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

metode eksperimen dapat meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar fisika siswa SMPN 

1 Lembar tahun ajaran 2015/2016. Hal ini 

ditunjukkan dengan telah dicapainya 

indikator keberhasilan yang diinginkan pada 

siklus II. Dimana rata-rata aktivitas belajar 

meningkat dari siklus I sebesar 15,5 dengan 

kriteria aktif menjadi 21,6 dengan kriteria 

sangat aktif pada siklus II. Sedangkan rata-

rata hasil belajar siswa meningkat dari siklus 

I sebesar 68 dengan ketuntasan klasikal 53% 

menjadi 76 dengan ketuntasan klasikal 88% 

pada siklus II. 

Adapun saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1) Dalam menerapankan model inkuiri 

terbimbing dengan metode eksperimen 

hendaknya memperhatikan kondisi dan 

pemahaman siswa supaya tiap tahap 

pembelajaran dapat berlangsung secara 

optimal. 

2) Bagi guru fisika, model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen dapat digunakan sebagai salah 

satu upaya untuk meningkatkan aktivitas 

dan hasil belajar siswa. 
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