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Abstract ─ This study aimed to determine the effect of guided-inqury learning model with the science process 

skill on physics learning outcomes grade in SMA Negeri 1 Kediri. This was quasi-experimental research with 

posttest only control group design. The study population is all students grade XI SMAN 1 Kediri and sample 

is students class XI IPA 1 as the experimental group and the students class XI IPA 2 as the control group is 

selected by sampling total. Average posttest value obtained in experimental class was 69,55 and in control 

class was 61.59. Data mastery of posttest were analyzed using t-test polled variance. Hypotesis research 

shows that tcount=2,31 greater than ttable=2,02 with dk=43 and at significant level of 5%. It means that there was 

significant guided-inquiry learning model with the science process skill on physics learning outcomes grade 

XI in SMAN 1 Kediri academic year 2016/2017.  
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PENDAHULUAN 

Tujuan pendidikan nasional seperti yang 

tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 

2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warganegara yang demokratis, serta 

bertanggungjawab. Tujuan pendidikan nasional ini 

mencakup tiga kelompok kemampuan, yaitu 

kemampuan berpikir, kemampuan berbuat, dan 

prilaku atau perbuatan. Tujuan ini menjadi landasan 

utama dalam  merancang proses pembelajaran peserta 

didik serta sistem penilaiannya (Sahidu, 2013).  

Fisika adalah bagian dari sains (IPA), pada 

hakikatnya merupakan  kumpulan pengetahuan, cara 

berfikir, dan penyelidikan. Pelajaran fisika adalah 

pelajaran yang bukan hanya terfokus pada hasil 

(produk) yang diperoleh peserta didik saja, namun 

pelajaran fisika juga melihat dari segi proses dan 

perbuatan yang dilakukan peserta didik dalam 

memperoleh hasil yang diinginkan. Hal ini berarti 

bahwa dalam proses pembelajaran guru harus mampu 

menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dan 

efisien.  

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi 

selama mengikuti Program Pengalaman Lapangan 

(PPL), peneliti menemukan permasalahan bahwa 

kecenderungan guru yang hanya menilai dari aspek 

produk dan masih kurang memperhatikan proses yang 

dilakukan peserta didik dalam memperoleh hasil dari 

suatu pembelajaran. Pemilihan metode atau strategi 

yang digunakan guru bersifat monoton dan masih 

kurang mampu mengaktifkan siswa dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Guru juga jarang sekali 

melakukan kegiatan praktik atau percobaan 

dikarenakan keterbatasan alat-alat yang dibutuhkan 

dalam melakukakan praktikum, sehingga proses 

pembelajaran hanya berupa ceramah. Meskipun alat-

alat praktikum tersedia di laboratorium, guru masih 

enggan melakukan kegiatan percobaan. Hal tersebut 

dikarenakan keterbatasan waktu dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Interaksi yang 

terjadi antara guru dan peserta didik masih bersifat 

satu arah. Guru berperan aktif dalam peroses 

pembalajaran sedangkan peserta didik hanya menjadi 

obyek pembelajaran, sehingga pembelajaran masih 

bersifat teacher centered. Hal ini yang menimbulkan 

dampak pada hasil belajar fisika siswa yang masih 

rendah. 

Pada dasarnya peserta didik akan tertarik 

mengikuti proses pembelajaran apabila guru mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 

dan menarik perhatian. Belajar akan lebih bermakna 

jika anak mengalaminya sendiri apa yang 

dipelajarinya, bukan hanya sekedar mengetahuinya 

(Trianto, 2007). Hal ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan pendekatan keterampilan proses sains. 
Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

adalah suatu model pembelajaran yang memberikan 

bimbingan atau arahan kepada peserta didik dalam 

memecahkan suatu permasalahan. Model 

pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk 
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memecahkan suatu permasalahan melalui kegiatan 

percobaan atau praktikum, sehingga dibutuhkan 

keterampilan-keterampilan dasar yang harus dimiliki 

oleh peserta didik. Keterampilan dasar ini dapat 

dikembangkan melalui pendekatan keterampilan 

proses sains.  

Hasil penelitian Susilawati dan Sridana 

(2015) menunjukkan bahwa siswa yang mendapatkan 

pembelajaran dengan model inkuiri terbimbing secara 

keseluruhan memperoleh keterampilan proses sains 

lebih baik dibandingkan dengan siswa yang 

mendapatkan pembelajaran dengan model 

konvensional.   

Pendekatan keterampilan proses sains 

merupakan pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi kepada proses sains dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara 

aktif dalam proses menemukan serta 

mengembangkan konsep pembelajaran. Pendekatan 

keterampilan proses sains ini sangat berkaitan dengan 

model inkuiri, karena semua kegiatan inkuiri 

melibatkan keterampilan proses sains siswa. 

Keterampilan tersebut meliputi: keterampilan 

mengobservasi (menghitung, mengukur, 

mengklasifikasikan), mencari hubungan ruang/waktu, 

membuat hipotesis, merencanakan penelitian, 

mengendalikan variabel, interpretasi, menyusun 

kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, 

dan mengkomunikasikan (Semiawan, dalam Prayogi, 

dkk., 2014).   

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa 

model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan 

pendekatan keterampilan proses sains memberikan 

pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil 

belajar fisika siswa. Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Ambarsari (2013) 

mengungkapkan bahwa pembelajaran inkuiri 

terbimbing memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap keterampilan proses sains dasar siswa. 

Lestari (2014) mengungkapkan hasil belajar siswa 

setelah diterapkan pembelajaran dengan pendekatan 

keterampilan proses sains dalam model pembelajaran 

guided discovery lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah, siswa 

memberikan respon yang baik dengan rata-rata 90% 

selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hasil 

penelitian Siska (2013) menunjukkan bahwa siswa 

memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran 

praktikum berbasis inkuiri terbimbing pada materi 

laju reaksi. Lutfi (2013) mengungkapkan bahwa hasil 

belajar siswa dengan menerapkan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan melatih 

keterampilan proses sains dapat meningkatkan hasil 

belajar, hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata pre test 

sebesar 29,35 menjadi nilai rata-rata post test sebesar 

84,19.  

Model pembelajaran inkuiri adalah suatu 

model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta 

didik menyelidiki dan menggunakan berbagai sumber 

informasi dan ide-ide untuk meningkatkan 

pemahaman mereka tentang masalah, topik, atau isu 

tertentu (Abidin, 2014). Pembelajaran inkuiri adalah 

pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan 

peserta didik secara maksimal untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, 

sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri 

penyelidikannya dengan penuh percaya diri (Suyadi, 

2013). Pada hakikatnya, inkuiri merupakan suatu 

proses. Proses ini bermula dari merumuskan masalah, 

mengembangkan hipotesis, mengumpulkan bukti, 

menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan 

sementara, menguji  kesimpulan sementara supaya 

sampai pada kesimpulan yang pada taraf tertentu 

diyakini oleh peserta didik yang bersangkutan (Gulo, 

2008).  

Suyadi (2013), Tujuan utama pembelajaran 

inkuiri adalah menolong peserta didik untuk dapat 

mengembangkan disiplin intelektual dan 

keterampilan berpikir dengan memberikan 

pertanyaan-petanyaan dan mendapatkan jawaban atas 

dasar rasa ingin tahu mereka. Selain itu, inkuiri juga 

dapat mengembangkan nilai dan sikap yang sangat 

dibutuhkan peserta didik agar mampu berpikir ilmiah, 

seperti: 

(1) Keterampilan melakukan pengamatan, 

pengumpulan dan pengorganisasian data, termasuk 

merumuskan hipotesis serta menjelaskan fenomena; 

(2) Kemandirian belajar, baik individu maupun 

kolektif; (3) Kemampuan mengekspresikan rasa ingin 

tahu secara verbal; (4) Kemampuan berpikir kritis, 

logis dan analitis; dan (5) Keasadaran ilmiah bahwa 

ilmu bersifat dinamis dan tentatif (sementara). 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing 

merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran 

yang berorientasi kepada peserta didik (student 

centered approach).  

Peran guru dalam model pembelajaran ini 

lebih dominan daripada siswa. Selain itu, guru 

dituntut untuk lebih kreatif dan dinamis dalam 

menerapkan model pembelajaran agar siswa dapat 

lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran 

(Hartono, 2014). 

Peran pendidik atau guru pada inkuiri 

terbimbing adalah menentukan atau mengajukan 

masalah dan peserta didik menentukan prosedur kerja 

yang akan dilakukan dan melaporkan hasilnya kepada 

guru (Jufri, 2010). 

Pada penelitian ini, tahapan pembelajaran yang 

digunakan mengadaptasi dari tahapan pembelajaran 

inkuiri yang dikemukakan oleh Eggen & Kauchak 

(1996) dalam Trianto [20]. Tahapan model 
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pembelajaran inkuiri terbimbing dapat dilihat pada 

Tabel 1. berikut. 
Fase Perilaku Guru 

1. Menyajikan 

pertanyaan atau 

masalah 

- Guru membimbing siswa 

mengidentifikasi masalah dan 

masalah dituliskan di papan tulis.  

- Guru mebagi siswa dalam kelompok 

2. Membuat 

hipotesis 

- Guru memberikan kesempatan pada 

siswa  untuk curah pendapat dalam 

membentuk hipotesis serta 

memberikan bimbingan. 

- Guru membimbing siswa dalam 

menentukan hipotesis yang relevan 

dengan permasalahan dan 

memprioritaskan hipotesis mana 

yang menjadi hipotesis pendidikan 

3. Merancang 

percobaan 

- Guru memberikan kesempatan pada 

siswa untuk menentukan langkah-

langkah yang sesuai dengan 

hipotesis yang akan dilakukan. 

- Guru membimbing siswa 

mengurutkan langkah-langkah 

percobaan. 

4. Melakukan 

percobaan untuk 

memperoleh 

informasi 

- Guru membimbing siswa 

mendapatkan informasi melalui 

percobaan 

5. Mengumpulkan 

dan menganaisis 

data 

- Guru membimbing siswa untuk 

mengumpulkan dan menganalisis 

data. 

- Guru memberi kesempatan pada 

tiap kelompok untuk menyampaikan 

hasil pengolahan data yang 

terkumpul 

6. Membuat 

kesimpulan 

- Guru membimbing siswa dalam 

membuat kesimpulan 

(Diadaptasi dariTrianto, 2013) 

Keterampilan proses sains merupakan wujud 

sains sebagai proses, keterampilan ini dapat 

digunakan sebagai wahana penemuan dan 

pengembangan konsep, prinsip dan teori yang akan 

memantapkan pemahaman tentang keterampilan 

proses tersebut (Prayogi, 2014). Menurut Hikmawati 

dan Gunada (2013) keterampilan proses sains 

merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang 

terarah (baik kognitif maupun psikomotor) yang 

dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep atau 

teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada 

sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan 

terhadap suatu penemuan .    

Keterampilan proses sains memberikan 

peserta didik kesempatan seluas-luasnya untuk 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan 

mengolah hasil yang diperoleh dengan kemampuan 

yang mereka dapatkan selama kegiatan belajar 

mengajar. Keterampilan tersebut meliputi: 

mengamati, menghitung, mengukur, 

mengklasifikasikan, mencari hubungan, membuat 

hipotesis, merencankan eksperimen, mengendalikan 

variabel, menafsirkan data, dan menyusun 

kesimpulan sementara, meramalkan, menerapkan, 

dan mengkomunikasikan perolehannya (Semiawan, 

dalam Hikmawati dan Gunada). 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku 

secara keseluruhan bukan hanya salah satu aspek 

potensi kemanusiaan saja (Suprijono, 2012). Menurut 

Mulyasa (2014) hasil belajar merupakan prestasi 

belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi 

indikator kompetensi dasar dan derajat perubahan 

perilaku yang bersangkutan. Lebih lanjut, (Gagne, 

dalam Hikmawati dan Gunada) mengungkapkan 

bahwa hasil belajar adalah kemampuan 

(performence) yang dapat teramati dalam diri 

seseorang dan disebut dengan kapabilitas. Kapabilitas 

ini dibagi dalam lima kategori yaitu: keterampilan 

intelektual (intelektual skill); strategi kognitif 

(kognitif strategy); informasi verbal (verbal 

information); keterampilan motorik (motor skill); dan 

sikap (attitude). 

Adapun untuk mengukur hasil belajar peserta 

didik menggunakan sebuah tes hasil belajar. Tes hasil 

belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar peserta didik setelah 

mengikuti kegitan belajar mengajar. Tes hasil belajar 

ini meliputi tes hasil belajar produk, tes hasil belajar 

proses dan tes hasil belajar psikomotorik (Trianto, 

2012). 

Menurut (Bloom, dalam  Arikunto 2010) 

mengemukakan tiga ranah hasil belajar yaitu kognif, 

afektif dan psikomotor. 

(1) Ranah Kognitif 

Kemampuan yang termasuk ranah kognitif oleh 

Bloom dikategorikan ke dalam enam jenjang yaitu 

mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan 

(C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

menciptakan (C6).  

(2) Ranah Afektif 

Ranah afektif berhubungan dengan pandangan dan 

sikap siswa. Penilaian pada ranah afektif digunakan 

skala sikap atau  nilai. 

(3) Ranah Psikomotor 

Ranah Psikomotor berhubungan dengan kerja otot 

sehingga menyebabkan bergeraknya tubuh atau 

bagian-bagiannya. 

 METODE PENELITIAN 

Penelitian termasuk penelitian kuasi 

eksperimen. Penelitian kuasi eksperimen 

berkaitan dengan pemilihan subjek penelitian, 

peneliti tidak selalu dapat melakukan pemilihan 

subjek secara random (individual random). Akan 

tetapi, peneliti terpaksa harus menerima kelas 

atau kelompok subjek yang telah ditentukan oleh 

sekolah, sesuai dengan kebijakan sekolah 

(Setyosari, 2012). Desain penelitian menggunakan 

post-test only control group design, dalam 

pelaksanaannya kedua kelompok mendapatkan 

perlakuan yang berbeda yaitu kelompok eksperimen 

diberikan perlakuan berupa penerapan  model 
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pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan 

keterampilan proses sains sedangkan bagi kelompok 

kontrol diberikan perlakuan dengan menerapkan 

pembelajaran konvensional di sekolah berupa 

pembelajaran  langsung, dan  diakhiri dengan 

dilakukan tes akhir pada kedua kelas. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan sampling jenuh. Sampel total 

(sampling jenuh) diambil oleh peneliti, apabila 

semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sugiyono, 2015).  Analisis data hasil 

belajar fisika  siswa pada tes akhir diawali dengan 

melakukan uji prasyarat yaitu uji homogenitas 

menggunakan uji varians atau uji-F dan uji normalitas 

menggunakan rumus uji chi kuadrat . Kemudian, 

analisis data hasil tes akhir uji hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji t-test  polled varians 

(Sugiyono, 2015).  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, hasil belajar yang 

diukur adalah kemampuan kognitif siswa pada materi 

elastisitas. Kemampuan kognitif siswa dapat 

diketahui melalui data hasil tes akhir yang disajikan 

dalam Tabel 2. 

 

Tabel 2. Data Tes Akhir Hasil Belajar Fisika Siswa 

Kelas Tes  
Jumlah 

Siswa 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 
Rata-Rata 

Standar 

Deviasi 

Eksperimen Akhir 22 50,00 90,00 69,55 10,03 

Kontrol Akhir 23 40,00 85,00 61,59 12,62 

 

Pada Tabel 2 terlihat rata-rata kemampuan 

akhir kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas 

kontrol, yaitu rata-rata nilai tes akhir kelas 

eksperimen 69,55 dan rata-rata nilai tes akhir kelas 

kontrol 61,59 dengan selisih rata-rata yaitu 7,96. 

Setelah diberi tes akhir peningkatan rata-rata hasil 

belajar siswa lebih tinggi di kelas eksperimen.  

Hasil analisis uji hipotesis pada taraf 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan 43 
diperoleh thitung = 2,31 lebih besar dari ttabel = 2,02. Hal 

ini menunjukkan bahwa hasil belajar fisika siswa 

yang menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing dengan pendekatan keterampilan proses 

sains memberikan pengaruh yang lebih baik 

dibandingkan dengan model pembelajaran 

konvensional pada materi elastisitas.  

Pada kelas kontrol proses pembelajaran 

dipusatkan pada guru, guru hanya menjelaskan materi 

pelajaran kemudian siswa memperhatikan dan 

mencatat materi yang disampaikan. Ternyata cara ini 

membuat siswa cenderung pasif dan hanya beberapa 

siswa saja yang aktif, siswa juga kurang memahami 

penjelasan yang disampaikan dengan baik, karena 

siswa hanya menerima penjelasan dari guru tanpa ada 

usaha lagi untuk mencari tahu konsep yang 

dipelajarinya secara langsung. Selain itu, penggunaan 

metode ceramah hanya memberikan sedikit 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan 

kemampuannya untuk mengemukakan pendapat. 

Pada kelas eksperimen siswa cenderung lebih 

mudah memahami konsep-konsep yang dipelajarinya 

disebabkan karena siswa diberikan kesempatan untuk 

menemukan dan mencari tahu sendiri kebenaran akan 

konsep yang dipelajarinya selama proses 

pembelajaran berlangsung, sehingga siswa lebih 

mudah memahami dan mengingatnya. Berdasarkan 

hasil pengamatan peneliti selama proses 

pembelajaran berlangsung, terlihat bahwa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pendekatan 

keterampilan proses sains yang diberikan pada kelas 

ekperimen membuat siswa lebih aktif dalam belajar 

dan meningkatkan hasil belajar fisika siswa. 

Penggunaan pendekatan keterampilan proses sains 

pada model pembelajaran inkuiri terbimbing sangat 

mendukung siswa dalam menemukan kebenaran akan 

konsep-konsep yang dipelajari pada materi elastisitas 

melalui kegiatan percobaan atau praktikum. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Lutfi (2013) 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dengan 

menerapkan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan melatih keterampilan proses sains dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh model pembelajaran inkuiri terbimbing 

dengan pendekatan keterampilan proses sains 

terhadap hasil belajar fisika siswa kelas XI IPA 1 

SMA Negeri 1 Kediri tahun pelajaran 2016/2017. 
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