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Abstract - The research aims to determine the influence of guided inquiry model with  experiment method toward the result learning 

physics of students SMAN 1 Gunungsari academic year 2015/2016. The kind of this research was the experiment research who 

designed using pretest-posttest control group design. The sample was selected by cluster random sampling technique and obtained 

class X-8 (experiment group) and class X-9 (control group). The result of learning who analyzed was the result of learning in the realm 

of cognitive than the realm of affective and psychomotor as data that support. The instrument which was used to measure the result of 

learning in the realm of cognitive was objective test with concern on the validity, reliability, the differences and level of difficulty of 

question. The result of learning was analyzed by using t-test pooled varians, was obtained tcount in the amount of 2.88 and ttable in the 

amount of 1.99 on the significant standard 5%. Consequently, tcount > ttable so Ho was rejected and Ha was accepted in order to we can 

conclude that we found the influence in model of learning inquiry mentored by the experiment method toward the result of learning of 

physics SMAN 1 Gunungsari academic year 2015/2016. 

Key words:  model of learning guided inquiry, experiment method, the result of learning. 

PENDAHULUAN 

Menurut Trisno [14] menyatakan IPA Fisika adalah 

ilmu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah 

dalam prosesnya. Dengan demikian, proses pembelajaran 

fisika bukan hanya memahami konsep-konsep fisika 

semata, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan 

suatu proses dalam penemuan. 

Pembelajaran fisika yang harus diperhatikan adalah 

bagaimana siswa mendapat pengetahuan (learning to 

know), konsep dan teori melalui pengalaman praktis 

dengan cara melaksanakan observasi atau eksperimen 

(learning to do), secara langsung (skil objektivitas) 

sehingga dirinya berperan sebagai ilmuan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan 

guru mata pelajaran fisika dan beberapa siswa kelas X 

SMAN 1 Gunungsari diperoleh informasi yaitu siswa 

menganggap bahwa fisika sebagai mata pelajaran yang 

sulit dan membosankan. Anggapan siswa mengenai 

pelajaran fisika itu sulit dan membosankan karena dalam 

pembelajaran fisika dipenuhi oleh rumus-rumus yang susah 

di hafal dan guru kurang bervariasi dalam memilih model 

dan metode pengajaran serta jarang dilakukan kegiatan 

eksperimen. Hal ini menimbulkan kesan bahwa mata 

pelajaran fisika  membosankan dan mengakibatkan 

kurangnya semangat siswa dalam belajar, sehingga hal ini 

berdampak pada hasil belajar fisika yang rendah. 

Rendahnya hasil belajar fisika ini mengharapkan 

adanya perubahan dalam pembelajaran fisika di sekolah 

agar kualitas pembelajaran fisika dapat ditingkatkan 

dengan menggunakan model dan metode pembelajaran 

yang menempatkan siswa lebih aktif dalam kegiatan 

pembelajaran fisika. Salah satu alternatif model 

pembelajaran yang dimaksud yakni model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan metode eksperimen.  

Model pembelajaran inkuiri terbimbing adalah suatu 

model pembelajaran inkuiri yang dalam praktiknya guru 

menyediakan bimbingan dan membimbing siswa dalam 

memecahkan permasalahan [3] sedangkan pembelajaran 

melalui kegiatan eksperimen diharapkan dapat 
mengembangkan sikap untuk melakukan sesuatu secara 

tepat dan akurat, mengembangkan keterampilan dan 

mengkomunikasikan hasil praktiknya [8]. 

Perpaduan model pembelajaran inkuri terbimbing 

dengan metode eksperimen merupakan salah satu alternatif 

untuk mengaktifkan siswa dalam proses 

pembelajaran.Pembelajaran IPA khususnya pelajaran fisika 

sebaiknya dirancang untuk memfasilitasi siswa sehingga 

dalam proses pembelajaran, siswa dapat bersentuhan 

secara langsung dengan objek konkrit yang terkait. 

Konsep-konsep dan teori-teori seharusnya tidak 

disampaikan secara langsung tetapi guru sebaiknya 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraiksi 

langsung guru dengan objek konkrit yang sedang dipelajari 

sehingga siswa belajar bagaimana mekonstruksi 

pengetahuannya sendiri. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 Abidin [1] menyatakan bahwa inkuiri adalah salah satu 

model pembelajaran yang dikembangkan agar siswa 

menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi, 

ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang 

masalah tertentu. Model pembelajaran ini menuntut siswa 

untuk melakukan serangkaian investigasi dari tahapan 

menetapkan masalah, merumuskan hipotesis, melakukan 

eksperimen, mengolah dan menganalisis data serta 

membuat kesimpulan. 

Inkuiri terbimbing (guaded inquiri) merupakan jenis 

inkuiri dimana guru membimbing siswa melakukan 

kegiatan dengan memberi pertanyaan awal dan 

mengarahkan kepada suatu diskusi [6]. 

Pada dasarnya siswa selama proses belajar berlangsung 

akan memperoleh pedoman sesuai dengan yang 

diperlukan. Pada tahap awal, guru banyak memberikan 

bimbingan, kemudian pada tahap-tahap berikutnya, 

bimbingan tersebut dikurangi sehingga siswa mampu 
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melakukan proses inkuiri secara mandiri. Bimbingan yang 

diberikan dapat berupa pertanyaan-pertanyaan dan diskusi 

multi arah yang dapat menggiring siswa agar dapat 

memahami konsep pelajaran. Selama berlangsungnya 

proses belajar guru harus memantau kelompok diskusi 

siswa, sehingga guru dapat mengetahui dan memberikan 

petunjuk-petunjuk dan scafolding yang diperlukan oleh 

siswa [4].  

Model inkuiri terbimbing yang disajikan harus 

memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu: (1) 

mengembangkan kemampuan berpikir melalui observasi 

spesifik hingga membuat inferensi atau generlisasi; (2) 

mempelajari proses mengamati kejadian atau obyek 

kemudian menyusun generalisasi yang sesuai; (3) masalah 

harus bermakna bagi peserta didik; (4) Guru mengontrol 

bagian tertentu dari pembelajaran misalnya kejadian, data, 

materi dan berperan sebagai pemimpin kelas; (5) Tiap-tiap 

siswa berusaha untuk membangun pola yang bermakna 

berdasarkan hasil observasi di dalam kelas.  

 Adapun tahapan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Tahap Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

  Fase Perilaku Guru 

Menyajikan 

pertanyaan/ 

permasalahan 

- Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi  masalah dan      

masalah  dituliskan  di papan  

tulis. 

Membuat hipotesis - Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk curah 

pendapat dalam membuat 

hipotesis. 

Merancang 

percobaan 

- Guru memberikan  kesempatan 

pada siswa untuk menentukan 

langkah-langkah  yang sesuai 

dengan hipotesis yang akan 

dilakukan. 

Melaksanakan 

percobaan untuk 

mengumpul 

informasi 

- Guru membantu siswa untuk 

melakukan refleksi terhadap 

investigasinya dan proses-

proses yang mereka gunakan. 

Mengolah dan 

menganalisis 

data 

- Guru memberikan kesempatan 

pada tiap kelompok untuk 

menyampaikan hasil 

pengolahan data yang 

terkumpul. 

Membuat 

kesimpulan 

- Guru membimbing dan 

memotivasi siswa dalam 

membuat kesimpulan. 

[13] 

B. Metode Eksperimen 

Metode Eksperimen merupakan suatu percobaan untuk 

membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. 

Eksperimen bisa dilakukan pada suatu laboratorium atau 

diluar laboratorium, pekerjaaan eksperimen mengandung 

makna belajar untuk berbuat, karena itu dapat dimasukan 

dalam metode pembelajaran. Peran guru dalam metode 

eksperimen ini sangat penting, khususnya berkaitan dengan 

ketelitian dan kecermatan sehingga tidak terjadi kesalahan 

atau kekeliruan dalam memaknai kegiatan eksperimen 

dalam kegiatan belajar dan mengajar [8]. 
Metode eksperimen adalah cara penyajian yang 

menuntun siswa melakukan percobaan dengan mengalami 

dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam 

metode ekperimen guru memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mencoba dan  melakukan sendiri dalam 

membuktikan sesuatu yang dipelajarinya, seperti suatu 

objek, keadaan, atau proses sesuatu. Siswa dibimbing  

mengikuti suatu proses, mengamati, menganalisis, 

membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai 

suatu objek, keadaan atau proses tertentu. Dengan 

demikian, siswa mengalami sendiri, mencari kebenaran, 

atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil dan menarik 

kesimpulan atas proses yang dialaminya itu [7]. 

Agar metode eksperimen berjalan efisien dan efektif, 

perlu diperhatikan hal-hal yaitu: (1) Jumlah alat dan bahan 

atau materi percobaan harus cukup bagi tiap siswa; (2) 

Kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan 

harus baik dan bersih; (3) Membutuhkan ketelitian dan 

konsentrasi dalam mengamati proses percobaan, karenanya 

siswa perlu disediakan waktu yang cukup untuk 

bereksperimen; (4) Siswa perlu diberikan petunjuk yang 

jelas; (5) Perlu memilih masalah yang sesuai untuk 

dieksperimenkan. 

C. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan hasil yang dicapai setelah 

melakukan proses pembelajaran yang berupa perbuatan, 

nilai-nilai,sikap-sikap,apresiasi dan keterampilan [12]. 

Hasil belajar yang terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik 

(keterampilan).  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen, yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap variabel-variabel yang diteliti dan dalam kondisi 

yang dikendalikan [10]. Desain penelitian yang digunakan 

berupa Pretest-Postest Control Group Design . Penelitian ini 

dilaksanakan mulai bulan Oktober 2015 sampai dengan 

Juli 2016. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa 

kelas X SMAN 1 Gunungsari tahun pelajaran 2015/2016 

yang terdiri dari X-1 sampai X-9 dengan jumlah 

seluruhnya adalah 332 siswa. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu cluster random sampling 

sehingga diperoleh kelas X-8 sebagai kelas eksperimen dan 

kelas X-9 sebagai kelas  kontrol dengan masing-masing 

jumlah 34 siswa dan 36 siswa. 

Penelitian ini melibatkan tiga variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Variabel bebas berupa model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan metode eksperimen, dan 

pembelajaran langsung dengan metode demonstrasi, serta 

variabel terikat berupa hasil belajar fisika siswa. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data hasil 

belajar siswa pada ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Data penelitian ini berupa tes berbentuk pilihan ganda. 

Tes hasil belajar pada ranah kognitif diberikan sebelum dan 

setelah rangkaian kegiatan pembelajaran dilakukan 

sedangkan untuk mengukur pada ranah afektif dan 

(Lanjutan) 

Lanjutan 
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psikomotorik berupa lembar observasi yang diamati pada 

tiap berlangsungnya kegiatan pembelajaran.  

Tes hasil belajar fisika berupa tes objektif berbentuk 

pilihan ganda yang terdiri dari 30 butir soal pada ranah 

kognitif C1 sampai C6 (mengingat, memahami, 

mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mencipta). Berdasarkan uji instrumen yang meliputi 

validitas, reabilitas, daya beda dan taraf kesukaran soal 

untuk tes hasil belajar pada ranah kognitif diperoleh soal 

sebanyak 25 butir soal yang digunakan untuk pretest dan 

posttest.  

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

statistik parametrik t-test polled varians dengan kriteria uji 

dua pihak, yang sebelumnya telah diuji homogenitas, uji 

normalitas. Penarikan kesimpulan untuk data terdistribusi 

normal atau memiliki varians yang homogen apabila nilai 

atau nilai signifikansi  maka  

ditolak dan  diterima. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian berupa deskripsi data hasil belajar 

fisika pada ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua kelas 

yang menjadi obyek penelitian yaitu kelas eksperimen  dan 

kelas kontrol. Untuk melihat kemampuan awal siswa kelas 

eksperimen dan kontrol dilakukan pre-test dan setelah 

diberikan perlakuan pada kedua kelas, maka dilakukan 

post-test untuk melihat besar peningkatannya pada materi 

kalor. 

1. Hasil belajar pada ranah kognitif 

Rata-rata data pre-test hasil belajar fisika siswa pada 

ranah kognitif untuk kelas eksperimen dan kontrol adalah 

37,94 dan 34,86 dengan selisih nilai rata-rata Pre-test 

kedua kelas tersebut adalah 3,08. Data hasil pre-test lebih 

jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel 2. 

Tabel 2. Deskripsi Data Hasil Pre-Test Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Deskripsi 

 Hasil  Pre-test 

Kelas 

Eksperimen 

Kelas   

Kontrol   

Jumlah siswa 31 35 

Rata-rata 37,94 34,86 

Nilai tertinggi 60 52 

Nilai terendah 20 16 

Adapun analisis uji varians data pretest hasil belajar 

fisika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menunjukkan Fhitung sebesar 1,08 dan Ftabel sebesar 1,80 

dengan taraf signifikan 5%. Hal ini menunjukkan Fhitung < 

Ftabel , maka data kedua kelas memiliki varians yang 

homogen, artinya kemampuan awal dari kedua kelas sama. 

Tabel 3. Data Post-Test Hasil Belajar Ranah Kognitif   

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Deskripsi 

    Hasil  Post-test 

Kelas 

Eksperimen 

    Kelas       

Kontrol  

Jumlah siswa 31 34 

Rata-rata 75,10 67,41 

Nilai tertinggi 96 88 

Nilai terendah 56 48 

Data post-test hasil belajar fisika siswa pada ranah 

kognitif menunjukkan bahwa rata-rata nilai siswa pada 

kelas eksperimen sebesar 75,10 sedangkan pada kelas 

kontrol 67,41. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua kelas 

sama-sama mengalami peningkatan. Namun, peningkatan 

yang dialami kedua kelas cenderung kontras, dimana kelas 

eksperimen memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi 

daripada kelas kontrol.  

Sebelum uji hipotesis dilakukan, terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan 

homogenitas. Berdasarkan uji normalitas yang 

menggunakan chi-kuadrat pada kelas eksperimen diperoleh 

X
2
hitung  sebesar 3,28 dan X

2
tabel 11,07 sedangkan pada kelas 

kontrol diperoleh X
2

hitung  sebesar 3,04 dan X
2
tabel 11,07. Hal 

ini menunjukkan bahwa X
2
hitung  X

2
tabel , maka data untuk 

kedua kelas terdistribusi normal. Uji prasyarat selanjutnya 

adalah uji homogenitas. Adapun hasil uji homogenitas 

yang dilakukan terhadap data post-test  hasil belajar fisika 

siswa ranah kognitif pada kelas eksperimen dan kontrol 

diperoleh Fhitung sebesar 1,02 dan Ftabel sebesar 1,82. Hal ini 

menunjukkan bahwa Fhitung  Ftabel maka disimpulkan 

bahwa data kedua kelas homogen.  

Uji prasyarat analisis untuk uji hipotesis telah 

terpenuhi,dimana data kedua kelas normal dan homogen 

serta jumlah siswa kedua kelas berbeda, maka dapat 

dilakukan uji hipotesis dengan statistik parametrik 

menggunakan t-test polled varians. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Kelompok Jumlah 

Siswa 

  Rata-

rata 
  tHitung tTabel 

Eksperimen 31 75,10 
2,88 1 1,99 

Kontrol 34 67,41 

Dari hasil perhitungan pada tabel 4 diperoleh thitung = 

2,00 dan ttabel = 1,99 pada taraf signifikan 5% untuk derajat 

kebebasan 63 (dk = n1 + n2 - 2 = 31+ 34 - 2 = 63). 

Berdasarkan kriteria pengujian thitung ttabel, yaitu 2,88 

>1,99 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa pada ranah 

kognitif kelas X SMAN 1 Gunungsari. 

2. Hasil Belajar Pada Ranah Afektif 

Rata-rata data hasil belajar fisika siswa pada ranah 

afektif untuk setiap pertemuan pada  kelas eksperimen dan 

kontrol adalah 75,57 dan 73,31 dengan selisih nilai rata-

rata hasil belajar ranah afektif kedua kelas tersebut adalah 

2,26.  

Adapun hasil uji homogenitas yang dilakukan terhadap 

data hasil belajar fisika siswa pada ranah afektif untuk 

kelas eksperimen dan kontrol diperoleh Fhitung  sebesar 1,03 

dan Ftabel sebesar 1,77. Hal ini menunjukkan bahwa Fhitung 

 Ftabel maka disimpulkan bahwa data kedua kelas 

homogen. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan 

statistik parametrik menggunakan t-test polled varians. Hal 

ini dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. 
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Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Hasil Belajar Ranah Afektif  

Kelompok Jumlah 

Siswa 

 Rata-

rata 
  tHitung   tTabel 

Eksperimen   33 75,57 
2,62     2,00 

Kontrol   35 73,31 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel 5 diperoleh thitung = 

2,62 dan ttabel = 2,00 pada taraf signifikan 5% untuk derajat 

kebebasan 66 (dk = n1 + n2 - 2 = 33 + 35 - 2 = 66). 

Berdasarkan kriteria pengujian thitung > ttabel yaitu 2,62 

>2,00 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran inkuiri terbimbing  dengan metode 

eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa pada ranah 

afektif  kelas X SMA Negeri 1 Gunungsari. 

3. Hasil Belajar Pada Ranah Psikomotor 

Hasil belajar pada ranah psikomotor yang diteliti 

dalam penelitian ini meliputi jenjang menirukan, 

memanipulasi, pengalamiahan, dan artikulasi. Berikut 

adalah rekapitulasi penilaian hasil belajar ranah psikomotor 

kelas eksperimen yang disajikan dalam tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Belajar Psikomotor Kelas 

Eksperimen 

    Deskripsi 
Pertemuan 

 I    II    III    IV 

    Skor Tertinggi    2,00          3,00  3,50  3,50 

    Skor Terendah  2,00    2,25       2,75  2,75 

  Total Skor 12,00   15,50      18,50   19,00 

    Rata-rata  2,00    2,58  3,08   3,10 

    Kategori Cukup   Baik 
Sangat  

Baik 

Sangat 

 Baik 

B. Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X 

SMAN 1 Gunungsari tahun pelajaran 2015/2016. 

Untuk mengetahui adanya pengaruh model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen terhadap hasil belajar fisika pada ranah 

kognitif maka diperlukan uji lanjut dengan uji hipotesis 

menggunakan uji-t dua pihak. Hasil perhitungan uji-t dua 

pihak diperoleh thitung ttabel yaitu 2,88 >1,99. Hal ini 

menunjukkan adanya pengaruh model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan metode eksperimen terhadap hasil 

belajar ranah kognitif fisika siswa kelas X SMAN 1 

Gunungsari tahun pelajaran 2015/2016. 

Perbedaan hasil belajar siswa pada ranah kognitif ini 

dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan dikedua kelas. 

Kelas eksperimen yang diberikan perlakuan berupa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi 

dari pada kelas kontrol yang hanya diberikan pembelajaran 

konvensional. Hal tersebut disebabkan karena siswa pada 

kelas eksperimen dapat menemukan sendiri konsep yang 

dipelajarinya, sehingga lebih mudah memahami dan 

mengingatnya. 

Pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung 

dan berkelompok, siswa dilatih untuk bekerja sama dan 

bertanggung jawab sehingga pembelajaran yang disajikan 

lebih atraktif. Hasil penelitian ini diperkuat oleh teori Amri 

dan Ahmadi [2], bahwa model pembelajaran inkuri 

terbimbing memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memiliki pengalaman belajar yang nyata dan aktif serta 

siswa dilatih untuk memecahkan masalah sekaligus 

membuat keputusan.  

Sagala [8] menyatakan bahwa dalam proses belajar 

mengajar dengan metode eksperimen siswa diberi 

kesempatan untuk melakukan sendiri, mengamati suatu 

objek, menganalisis dan menarik kesimpulan sendiri 

tentang suatu konsep yang dipelajarinya. Sehingga, model 

inkuiri terbimbing dengan metode eksperimen dapat 

membantu untuk mengembangkan pengetahuan siswa 

secara mendalam karena siswa belajar dengan mengalami 

dan mengamati sendiri suatu proses atau kejadian dan 

membina kemampuan berpendapat secara lebih kreatif. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

metode eksperimen ialah model pembelajaran yang 

menuntut siswa untuk aktif dalam menemukan kebenaran 

akan konsep-konsep yang dipelajarinya melalui suatu 

kegiatan eksperimen. Siswa dituntut untuk aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, di mana mereka harus melakukan 

percobaan. Hal tersebut tentunya menjadi daya tarik 

tersendiri bagi siswa yang selama ini jarang melakukan 

praktikum IPA, khusunya praktikum fisika. Sebagaimana 

penelitian yang telah dilakukan oleh [5] yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh terhadap peningkatan prestasi 

antara penggunaan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan metode eksperimen dibandingkan metode 

demonstrasi.  

Aspek afektif juga terdapat perbedaan antara 

kelompok kelas eksperimen dan kelas kontrol selama 

proses pembelajaran. Siswa pada kelas eksperimen 

memiliki rata-rata yang lebih tinggi daripada siswa pada 

kelas kontrol yaitu 75,57 dan 73,31. Hal tersebut 

dikarenakan siswa pada kelas eksperimen harus melakukan 

serangkaian percobaan seperti menjawab pertanyaan dari 

masalah yang diajukan, membuat hipotesis, merancang dan 

melakukan percobaan serta menarik kesimpulan. 

Hasil pengamatan yang dilakukan observer selama 

kegiatan pembelajaran, peneliti menyimpulkan bahwa hasil 

belajar fisika pada ranah afektif, siswa pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian [9],  yang 

menunjukkan bahwa rerata hasil belajar dan sikap ilmiah 

siwa kelas eksperimen meningkat dibandingkan kelas 

kontrol. 

Berdasarkan uji hipotesis hasil belajar pada ranah 

afektif berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa 

SMAN 1 Gunungsari tahun pelajaran 2015/2016. Hal ini 

terlihat bahwa thitung  ttabel  yaitu 2,62  2,00 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen terhadap hasil belajar fisika siswa pada ranah 

afektif SMAN 1 Gunungsari tahun pelajaran 2015/2016. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

metode eksperimen berpengaruh terhadap hasil belajar 

pada ranah psikomotorik. Hal ini terjadi karena selama 

pembelajaran siswa melakukan praktikum sebanyak 4 

pertemuan. Setiap praktikum yang dilaksanakan, siswa 

dituntut untuk mengisi lembar kerja siswa (LKS) berbasis 

inkuiri. LKS yang digunakan menuntut proses menjawab 

pertanyaan/masalah yang diajukan, membuat hipotesis, 
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melakukan percobaan, mengolah dan menganalisis data 

serta membuat kesimpulan.  

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh observer 

menunjukkan bahwa keterampilan siswa selama kegiatan 

pembelajaran menunjukkan peningkatan yang baik pada 

setiap pertemuan. Pada pertemuan pertama, siswa yang 

belum terbiasa melakukan percobaan, terlihat kaku dan 

bingung. Mereka kurang terampil dalam menggunakan alat 

praktikum, sehingga siswa membutuhkan bimbingan dari 

guru. Siswa juga kurang memahami bagaimana membuat 

hipotesis. Oleh karena itu, guru harus terlebih dahulu 

menjelaskan mengenai isi dari LKS yang diberikan. 

Pada pertemuan selanjutnya, siswa sudah cukup 

terbiasa dalam melakukan percobaan. Hal tersebut juga 

terlihat pada hasil pengamatan ranah psikomotorik yang 

menunjukkan peningkatan dibandingkan  pertemuan 

sebelumnya. Supardi  [11] juga menyatakan bahwa 

pembelajaran keterampilan akan efektif bila dilakukan 

dengan menggunakan prinsip belajar sambil mengerjakan 

(learning by doing) dan keterampilan yang dilatih melalui 

praktik secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan.  

Hasil dalam penelitian ini juga menguatkan teori 

bahwa  melalui pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

metode eksperimen siswa tidak hanya memahami konsep 

yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat 

perhatian, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar 

yang berhubungan dengan keterampilan menerapkan 

metode ilmiah [7].  

PENUTUP 

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen berpengaruh terhadap hasil belajar fisika siswa 

kelas X SMAN 1 Gunungsari tahun pelajaran 2015/2016.  

Adapun saran yang dapat diberikan bagi guru adalah 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan metode 

eksperimen dapat diterapkan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar di kelas, sedangkan bagi siswa adalah 

diharapkan pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

metode eksperimen dapat melatih siswa untuk 

mengemukakan gagasan-gagasan yang dimiliki serta 

membangun pengetahuannya sendiri. 
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