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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

Pada bab 2 ini akan dilakukan kajian teoritis mengenai media VidPIMIT, 

model pembelajaran inkuiri terbimbing, kemampuan berpikir kritis, hasil belajar, 

pengetahuan awal, kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Media VidPIMIT (Video Pembelajaran Interaktif Model Inkuiri 

Terbimbing) 

 

VidPIMIT adalah media pembelajaran fisika berbentuk perangkat lunak 

(Software) yang dibuat menggunakan program Adobe Flash CS3 Profesional. 

Media VidPIMIT pada penerapannya disertai dengan lembar kerja peserta didik 

(LKPD), bahan ajar, dan petunjuk kerja. Media VidPIMIT didominasi oleh video-

video percobaan yang sudah direkam dengan handycam ataupun camera digital. 

Sebagai sebuah media diharapkan dapat digunakan untuk memudahkan 

pembelajaran fisika. Selain dapat memudahkan peserta didik  belajar fisika, media 

VidPIMIT ini diharapkan juga dapat memaksimalkan kemampuan berpikir kritis, 

sehingga hasil belajar peserta didik juga akan meningkat dengan baik. 

Konsep dari VidPIMIT adalah membuat sebuah media yang berisi video 

interaktif percobaan–percobaan fisika pada materi fluida statis. Adapun sub materi 

fluida satatis diantaranya tekanan, tekanan hidrostatis, hukum pascal, hukum 

archimedes, tegangan permukaan, dan viskositas. Pada saat pembelajaran 

berlangsung peserta didik akan melakukan percobaan dengan media VidPIMIT 
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sedangkan hasil percobaan atau pengamatan ditulis dalam tabel hasil pengamatan 

pada lembar kerja peserta didik. 

 

2.1.2  Video Pembelajaran Interaktif  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008): video merupakan 

rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan lewat pesawat 

televisi, atau dengan kata lain video merupakan tayangan gambar bergerak disertai 

dengan suara. Video sebenarnya berasal dari bahasa Latin, video-vidi-visum 

artinya melihat (mempunyai daya penglihatan). Media video merupakan salah 

satu jenis media audio-visual. Media audio-visual adalah media yang 

mengandalkan indra pendengaran dan indera penglihatan. Media audio-visual 

merupakan salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

menyimak. Media ini dapat menambah minat peserta didik  dalam belajar karena 

peserta didik  dapat menyimak sekaligus melihat gambar. 

Arsyad (2011) menyatakan bahwa video merupakan gambar-gambar 

dalam frame, dimana frame demi frame diproyeksikan melalui lensa proyektor 

secara mekanis sehingga pada layar terlihat gambar hidup. Dari pengertian di atas 

dapat disimpulkan, bahwa video merupakan salah satu jenis media audio-visual 

yang dapat menggambarkan suatu objek yang bergerak bersama-sama dengan 

suara alamiah atau suara sesuai. Kemampuan video melukiskan gambar hidup dan 

suara memberikan daya tarik tersendiri. Video dapat menyajikan informasi, 

memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit, mengajarkan 

keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan mempengaruhi sikap. 

Menurutnya jika dibandingkan dengan film, media video memiliki keunggulan 
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antara lain: 1) Media video mampu dengan cepat menayangkan kembali gambar  

dan  suara yang telah direkam ke dalam pesawat TV monitor, 2) Pemakaian media 

video lebih disukai dari pada media film karena pengoperasian media film lebih 

rumit. Media film memerlukan ruangan gelap total agar penayangan gambar 

terlihat sempurna, sedangkan media video tidak memerlukan ruangan yang gelap 

secara total. 

Rusman (2011) menyatakan bahwa media video pembelajaran termasuk 

kedalam kategori motion picture, video pembelajaran dalam format disk 

dioprasikan dengan menggunakan VCD/DVD player yang dijalankan dengan disk 

atau lempengan serta ditampilkan melalui televisi atau LCD dan dapat diputar 

langsung melalui PC komputer. Adapun kelebihan video menurut Rusman antara 

lain: 1) Memberi pesan yang dapat diterima secara merata oleh peserta didik, 2) 

Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, 3) Mengatasi keterbatasan ruang 

dan waktu, 4) Lebih realistis, dapat di ulang dan dihentikan sesuai dengan 

kebutuhan, 5) Memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi.  

Daryanto (2010) berpendapat bahwa video merupakan salah satu medium 

yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk 

pembelajaran yang bersifat massal, individual, maupun berkelompok. Dia juga 

mengatakan video dapat dijadikan sebagai bahan ajar noncetak yang kaya 

informasi dan tuntas karena bisa sampai kehadapan peserta didik  secara langsung. 

Video interaktif mempunyai karakteristik antara lain: 1) Mengatasi keterbatasan 

jarak dan waktu, 2) Dapat diulang untuk menambah kejelasan, 3) Pesan yang 

disampaikan cepat dan mudah diingat, 4) Mengembangkan pikiran, imajinasi dan 
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pendapat peserta didik, 5) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan 

gambaran yang lebih realistis, 6) Sangat baik menjelaskan suatu proses dan 

keterampilan, mampu  menunjukkan rangsangan yang sesuai dengan tujuan dan 

respon yang diharapkan dari peserta didik, 7) Semua peserta didik dapat belajar 

baik yang pandai ataupun yang kurang pandai, 8) Menumbuhkan minat dan 

motivasi belajar, dan 9) Penampilan dapat segera dilihat kembali untuk dievaluasi. 

Dari penjabaran di atas dapat kita ketahui bahwa video merupakan salah 

satu media dalam pengajaran yang sangat efektif untuk membantu proses 

pembelajaran, baik untuk pembelajaran yang bersifat masal, individu maupun 

berkelompok serta dapat mengatasi keterbatasan jarak dan waktu, dan sebagai 

salah satu media pembelajaran alternatif yang dapat digunakan dalam menjelaskan 

materi-materi yang abstrak. Video bersifat interaktif membimbing peserta didik 

untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi yang melibatkan langsung 

peserta didik  dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik  memperoleh 

pengalaman langsung dalam pembelajaran. Peserta didik dapat secara interaktif 

mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan yang diajarkan dalam video. 

 

2.1.3  Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Inkuiri adalah salah satu model pembelajaran yang dapat menggali 

potensi ilmiah peserta didik  secara maksimal. Menurut Arsyad (2011) model 

pembelajaran latihan inkuiri ini memberi kesempatan pada paserta didik untuk 

bereksplorasi dan memberi arah yang spesifik sehingga area-area baru dapat 

tereksplorasi dengan baik. Peserta didik dituntut untuk dapat melakukan kegiatan 
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dalam mencari jawaban, memproses hasil untuk dapat dikembangkan dan 

membuat kesimpulan dari yang dipelajari. 

Zuriyani (2012) menyebutkan ada 3 ciri dari pembelajaran yang 

menggunakan inkuiri adalah: 1) adanya aktivitas peserta didik secara maksimal 

artinya peserta didik sebagai subyek belajar, 2) aktivitas peserta didik dilakukan 

untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu pertanyaan artinya guru 

hanya sebagai fasilitator dan motivator bukan sebagai sumber belajar, 3) Tujuan 

penggunaan inkuiri adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara 

sistematis, logis dan kritis. 

Untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri dengan baik, maka diperlukan 

6 langkah kegiatan sebagai berikut:  

1) Orientasi/observasi 

Orientasi adalah langkah mengenal/mengamati suasana pembelajaran. Guru 

mengkondisikan dan mengajak peserta didik  berpikir memecahkan masalah. 

2) Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik pada 

persoalan yang mengandung teka-teki. Guru mengajak peserta didik untuk 

berpikir memecahkan teka-teki melalui pencarian jawaban yang akan 

melibatkan pengalaman pembelajaran yang akan dilaksanakan. 

3) Mengajukan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

dikaji. Peserta didik mengajukan jawaban sementara dengan berbagai 

perkiraan kemungkinan jawaban dari permasalahan yang dikaji. 
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4) Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang 

dibutuhkan untuk menguji hipotesis. Pada tahap ini guru berperan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong peserta didik berpikir 

mencari informasi yang dibutuhkan. 

5) Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban sesuai dengan 

informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data. Peserta didik  menguji 

kebenaran jawaban berdasarkan argumentasi dan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

6) Merumuskan kesimpulan. 

Merumuskan kesimpulan adalah proses menyampaikan hasil temuan 

berdasarkan pengujian hipotesis.  

Sarwi dan Khanafiyah (2010) menyatakan inkuiri dikelompokkan 

menjadi tiga, yaitu: 1) Discovery learning: Peran guru pada saat pembelajaran 

adalah mengidentifikasi permasalahan dan proses, yang diikuti dengan aktivitas 

peserta didik, 2) Guided inquiry (inkuiri terbimbing): Peran guru adalah 

mengajukan permasalahan dan diikuti peserta didik  menentukan proses dan 

penyelesaian masalah, 3) Free inquiry (inkuiri bebas): Peran guru adalah 

memaparkan konteks penyelesaian masalah kemudian peserta didik  

mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah.  
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Berdasarkan besarnya intervensi atau bimbingan guru terhadap peserta 

didik, maka model pembelajaran inkuiri dibagi menjadi 3 jenis yaitu inkuiri 

terbimbing, inkuiri bebas dan inkuri bebas termodifikasi. 

1) Inkuiri Terbimbing (Guided Inquiry) 

Pada proses belajar mengajar, peserta didik dituntut dapat menemukan 

konsep melalui petunjuk-petunjuk seperlunya dari guru. Guru membimbing 

peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik yang 

berkemampuan rendah tetap dapat belajar dengan baik dan peserta didik  

berkemampuan tinggi juga tidak memonopoli pembelajaran. 

Inkuiri terbimbing ini biasanya digunakan untuk peserta didik yang 

belum terbiasa belajar dengan inkuiri. Dimana pada tahap-tahap awal 

pembelajaran, guru lebih banyak berperan dan untuk selanjutnya peran guru 

berkurang secara perlahan. Selain mengemukakan pertanyaan langsung, guru juga 

memberikan pertanyaan melalui lembar kerja peserta didik, agar peserta didik  

mampu menemukan sendiri arah dan langkah yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan. Melalui media VidPIMIT dan LKPD pada penelitian 

ini peserta didik  dibimbing melakukan percobaan untuk memperoleh data hingga 

merumuskan kesimpulan. 

Sulasih dan Patahuddin (2010) menyebutkan ciri-ciri dari inkuiri 

terbimbing adalah guru menetapkan tugas dan mendukung atau memfasilitasi 

proses belajar, sedang peserta didik mengikuti penyelidikannya sendiri dengan 

menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki, mengidentifikasi kebutuhan 

belajar dalam upaya mencari bukti, bertanggung jawab untuk menganalisis dan 
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menyajikannya dengan tepat, baik sebagai bagian dari kelompok atau sebagai 

individu yang didukung oleh orang lain.  

Kuhlthau, et al. (2007) pelaksanaan inkuiri mempunyai 6 prinsip dasar 

sebagai berikut: 1) anak belajar dengan berinteraksi secara aktif dan melakukan 

refleksi terhadap pengalaman belajarnya, 2) anak belajar dengan cara membangun 

pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, 3) anak belajar dengan cara 

mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, 4) anak memiliki berbagai 

cara berbeda dalam belajar, 5) anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang 

lain, 6) anak belajar melalui instruksi dan pengalaman sesuai dengan kognitifnya. 

Sintak pembelajaran inkuiri terbimbing pada penelitian ini dapat diuraikan pada 

tabel 2.1 berikut ini. 

 

Tabel 2.1 Sintak Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Guru 

Kegiatan  

Peserta didik  

Orientasi/observasi 1. Guru mengucapkan salam, dan 

mengecek kehadiran peserta 

didik . 

2. Guru memberi apersepsi dan 

motivasi. 

3. Guru mengkomunikasikan 

judul, tujuan, manfaat dan 

metode pembelajaran 

 

4. Guru membentuk kelompok 

secara heterogen  

1. Peserta didik  merespon dan 

memperhatikan disampaikan 

guru. 

2. Peserta didik  merespon 

motivasi guru. 

3. Peserta didik  memperhatikan 

judul, tujuan dan metode 

pembelajar-an yang akan 

dilakukan. 

4. Peserta didik  berkelompok 

secara heterogen. 

 5. Guru membagi LKPD. 

6. Guru mempresentasikan materi 

secara umum. 

7. Guru melakukan pemodelan 

pembelajaran menggunakan 

VidPIMIT 

5. Peserta didik  menerima LKPD. 

6. Peserta didik  mendengarkan 

penjelasan guru dengan baik. 

7. Peserta didik  memperhatian 

pemodelan yang dilakukan 

guru. 

8. Guru membagi VidPIMIT 

pada tiap kelompok. 

8. Peserta didik  menerima 

VidPIMIT. 
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Tabel 2.1 Sintak Pembelajaran Inkuiri Terbimbing (lanjutan) 

Tahapan 

Pembelajaran 

Kegiatan  

Guru 

Kegiatan  

Peserta didik  

Merumuskan 

masalah 

9. Guru memberi pertanyaan 

pengarah untuk merumuskan 

masalah. 

9. Peserta didik  membuat 

merumuskan masalah. 

 

Mengajukan 

hipotesis 

10. Guru memberi petunjuk cara 

membuat hipotesis. 

10. Peserta didik  membuat 

hipotesis. 

Mengumpulkan data 11. Guru mempersilahkan 

peserta didik  melakukan 

eksperimen dengan 

VidPIMIT  sesuai petunjuk 

LKPD. 

12. Guru membatu peserta didik  

yang mengalami kesulitan 

eksperimen dengan 

VidPIMIT. 

13. Guru mengamati proses 

pengumpulan data sesuai 

LKPD. 

11. Peserta didik  melakukan 

eksperimen dengan VidPIMIT 

sesuai petunjuk LKPD. 

 

12. Peserta didik  memperhatikan 

dengan seksama solusi dari 

kesulitan eksperimen dengan 

VidPIMIT. 

13. Peserta didik  mengumpulkan 

data sesuai LKPD. 

 

Menguji hipotesis 14. Guru mengamati proses 

analisis data  

15. Guru mempersilahkan 

peserta didik  untuk 

menjawab hipotesis 

berdasarkan hasil analisis 

data. 

14. Peserta didik  melakukan 

analisis data  

15. Peserta didik  menjawab 

hipotesis berdasarkan hasil 

analisis data. 

Merumuskan 

kesimpulan 

16. Guru memperhatikan peserta 

didik  cara membuat 

kesimpulan. 

17. Guru mempersilahkan tiap 

kelompok mempresentasikan 

kesimpulan yang diperoleh. 

18. Guru memberi kesempatan 

peserta didik  bertanya. 

19. Guru meminta peserta didik  

untuk membuat kesimpulan 

akhir. 

20. Guru memberi tugas rumah 

 

16. Peserta didik  membuat 

kesimpulan. 

 

17. Peserta didik  wakil kelompok 

mempresentasikan kesimpulan 

yang diperoleh. 

18. Peserta didik  bertanya kepada 

guru. 

19. Peserta didik  merumuskan 

kesimpulan akhir. 

 

20. Peserta didik  menerima tugas 

rumah. 

 

2) Inkuiri Bebas (Free Inquiry) 

Inkuiri bebas biasanya diberikan kepada peserta didik  yang telah terbiasa 

belajar dengan menggunakan inkuiri. Karena belajar dengan inkuiri bebas ini 

peserta didik  diberi kebebasan menentukan permasalahan, merancang prosedur 

atau langkah-langkah, menentukan dan menemukan hasil secara mandiri. Peserta 

didik  seolah-olah bekerja seperti seorang ilmuwan.  
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Banchi dan Bell (2008) menyebutkan bahwa: open inquiry, students have 

the purest opportunities to act like scientists, deriving questions, designing and 

carrying out investigations, and communicating their results. Inkuiri bebas, 

memberi peserta didik kesempatan yang seluas-luasnya untuk bertindak seperti 

ilmuwan, membuat rumusan masalah, merancang dan melakukan penyelidikan, 

dan mengkomunikasikan hasilnya. 

Pada pembelajaran ini bimbingan guru sangat sedikit atau bahkan tidak 

diberikan sama sekali. Sehingga pembelajaran ini akan menghasilkan banyak 

alternatif pemecahan masalah, tergantung dari cara dan temuan yang diperoleh 

melalui tindakannya. Belajar dengan inkuri bebas ini memang memberi 

keleluasaan peserta didik untuk mengekplorasi kemampuannya secara bebas, 

tetapi disisi lain ternyata mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya: (1) waktu 

belajar menjadi relatif lama, (2) kemungkinan topik yang ditentukan peserta didik  

di luar kurikulum, (3) pemeriksaan hasil inkuiri juga membutuhkan waktu yang 

lama, (4) diskusi hasil belajar tidak berjalan sesuai harapan, mengingat adanya 

topik yang berbeda-beda. 

3) Inkuiri Bebas Termodifikasi (Modified Free Inquiry) 

Model inkuiri ini merupakan gabungan atau modifikasi dari model 

inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas. Permasalahan yang menjadi topik untuk 

diselidiki ditetapkan guru sesuai kurikulum, peserta didik  mendapat bimbingan 

yang lebih sedikit dari inkuiri terbimbing. Zuriyani (2012) menyatakan bahwa 

dalam inkuiri termodifikasi ini, peserta didik tidak dapat memilih atau 

menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri, namun peserta didik yang 
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belajar menerima masalah dari gurunya untuk dipecahkan dan tetap memperoleh 

bimbingan. Bimbingan diberikan secara tidak langsung dengan memberikan 

contoh sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, atau melalui diskusi dengan 

peserta didik dari kelompok lain. Bimbingan guru benar-benar sangat minim, 

mengingat peserta didik hanya memerlukan disaat menemukan masalah yang 

tidak dapat diselesaikan. Berdasarkan uraian di atas dan pertimbangan bahwa 

peserta didik masih belum terbiasa melakukan inkuiri maka dalam penelitian ini 

digunakan model inkuiri yang pertama, yaitu inkuiri terbimbing (Guided Inquiry).  

 

2.1.4  Kemampuan 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. Menurut Reason dalam Sanjaya (2008) mengemukakan bahwa 

berpikir (thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar 

mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). “Mengingat” pada 

dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah dialami untuk 

suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, sedangkan “memahami” 

memerlukan perolehan apa yang didengar dan dibaca serta melihat keterkaitan 

antar-aspek dalam memori.  

Kemampuan berpikir seseorang menyebabkan seseorang tersebut harus 

bergerak hingga di luar informasi yang didengarnya. Misalkan kemampuan 

berpikir seseorang untuk menemukan solusi baru dari suatu persoalan yang 
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dihadapi. Berpikir kritis merupakan kemampuan dan kecenderungan untuk 

membuat, menilai kesimpulan berdasarkan bukti. Mengajar berpikir dapat 

meningkatkan motivasi peserta didik (Eggen dan Kauchak, 2012). Memandang 

berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas dari konseptualisasi, penerapan, 

analisis, sintesis, dan evaluasi aktif dan berketerampilan yang dikumpulkan dari, 

atau dihasilkan oleh observasi, pengalaman, refleksi, penalaran, atau komunikasi 

sebagai sebuah penuntun menuju kepercayaan dan aksi menurut Screven dalam 

Fisher (2008). 

Menurut Ennis dalam Hassaobah (2008), mengidentifikasi 12 indikator 

berpikir kritis, yang dikelompokkannya dalam lima besar aktivitas. Adapun 

pengelompokkan keterampilan berpikir kritis disajikan pada Tabel 2.2 

 

Tabel 2.2 Indikator Kemampuan Berpikir Kritis 

Berpikir Kritis Sub Berpikir Kritis 

1. Memberikan penjelasan sederhana 1.  Memfokuskan pertanyaan 

 2.  Menganalisis pertanyaan tentang suatu 

penjelasan dan tantangan 

 3.  Menjawab pertanyaan tentang suatu 

penjelasan dan tantangan 

2. Membangun keterampilan dasar 4.  Mempertimbangkan apakah sumber 

dapat dipercaya atau tidak 

 5.  Mengamati serta mempertimbangan 

suatu laporan hasil observasi 

3. Menyimpulkan 6.  Mendeduksi atau mempertimbangkan 

hasil deduksi 

 7.  Menginduksi atau mempertimbangkan 

hasil induksi 

 8.  Membuat serta menentukan nilai 

pertimbangan 

4. Memberikan penjelasan lanjut 9.  Mengidentifikasi istilah – istilah dan 

definisi pertimbangan serta dimensi 

 10.  Mengidentifikasi asumsi 

5. Mengatur strategi dan teknik 11.  Menentukan tindakan 

 12.  Berintraksi dengan orang lain 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur kemampuan 

berpikir kritis peserta didik meliputi: kemampuan mengidentifikasi asumsi yang 

diberikan, kemampuan merumuskan pokok-pokok permasalahan, kemampuan  

menentukan akibat dari suatu ketentuan yang diambil, kemampuan mendeteksi 

adanya bias berdasarkan pada sudut pandang yang berbeda, kemampuan 

mengungkap data dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan mengevaluasi 

argumen yang relevan dalam penyelesaian suatu masalah. 

 

2.1.5  Hasil Belajar Kognitif 

Ranah kognitif menurut Bloom dalam Jufri (2013) meliputi penguasaan 

konsep, ide, pengetahuan faktual, dan berkenaan dengan keterampilan intelektual. 

Bloom membagi ranah kognitif hasil  belajar menjadi enam bagian: pengetahuan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Tabel 2.3 di bawah ini 

menunjukkan karakteristik perilaku peserta didik pada domain kognitif.  

 

Tabel 2.3 Kategori Hasil Belajar Kognitif 

Kategori Implikasi Kognitif 

Pengetahuan 

 

Pemahaman 

 

 

Aplikasi 

 

 

 

Analisis 

 

Sintesis 

 

Evaluasi 

Mengetahui dan mengingat kafta, istilah, konsep-konsep dasar, 

jawaban dari pertanyaan 

Memahami fakta dan ide dengan mengorganisasikan, 

membandingkan, menerjemahkan, menginterpretasikan, 

memberikan deskripsi, menyatakan ide-ide pokok 

Menggunakan pengetahuan yang baru didapat, menyelesaikan 

masalah baru dengan menerapkan pengetahuan, fakta, aturan, 

dan teknik yang sudah didapatkan 

Memeriksa dan memecah informasi menjadi bagian-bagian. 

Mengumpulkan  dan menyatukan  informasi  dengan cara  

berbeda sehingga menghasilkan solusi baru 

Mempresentasikan dan mempertahankan opini dengan 

membuat penilaian terhadap informasi, validitas ide, atau 

kualitas berdasarkan kriteria tertentu. 
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Anderson dan Krathwohl (2010) dalam Heer (2014) melakukan beberapa 

revisi pada taksonomi ini. Secara singkat, komponen domain kognitif dibagi 

menjadi: (1) mengingat, (2) memahami, (3) mengaplikasi, (4) menganalisa, (5) 

mengevaluasi, dan (6) mengkarya. 

Selain merevisi komponen ranah kognitif Bloom, Anderson dan 

Krathwohl juga menambahkan empat dimensi pengetahuan untuk tiap ranah, 

yaitu: 

1. Pengetahuan Faktual adalah pengetahuan dasar untuk disiplin ilmu 

pengetahuan tertentu. Dimensi ini mengacu pada fakta-fakta penting, 

terminologi, rincian atau elemen yang peserta didik harus ketahui untuk 

memahami disiplin ilmu tersebut atau memecahkan masalah di dalamnya. 

2. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang klasifikasi, prinsip, 

generalisasi, teori, model, atau struktur yang berkaitan dengan bagian disiplin 

ilmu tertentu.  

3. Pengetahuan prosedural mengacu pada informasi atau pengetahuan yang 

membantu peserta didik untuk melakukan sesuatu yang spesifik untuk disiplin, 

subjek, dan bidang studi. Hal ini juga mengacu pada metode inkuiri, 

keterampilan yang sangat spesifik atau terbatas, algoritma, teknik, dan 

metodologi tertentu. 

4. Pengetahuan metakognitif adalah kesadaran kognisi dan khususnya proses 

kognitif sendiri. Ini adalah pengetahuan strategis atau reflektif tentang 

bagaimana cara memecahkan masalah, tugas-tugas kognitif, meliputi 

pengetahuan dan pengetahuan kontekstual dan kondisional diri. 
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Tabel 2.4 Penjabaran Dua Dimensi Taksonomi Anderson dan Krathwohl 

Proses Kognitif 

 
Mengingat Memahami 

Meng- 

aplikasi 

Meng- 

Analisis 

Meng- 

evaluasi 
Mengkarya 

F
ak

tu
al

 

Mengurutkan 

warna primer 

dan sekunder 

Merangkum 

fitur produk 

baru 

Menanggapi 

pertanyaan 

yang sering 

diajukan 

 

Memilih daftar 

kegiatan yang 

paling lengkap 

Memeriksa 

konsistensi 

antara  

sumber 

Menghasil-

kan log 

kegiatan 

sehari-hari 

K
o

n
se

p
tu

al
 Mengenali 

gejala 

kelelahan 

Mengklasifi-

kasikan 

perekat 

berdasarkan 

toksisitasnya 

 

Memberi-

kan saran 

kepada 

pemula 

Membedaya-

kan budaya 

tinggi dan 

rendah 

Menentukan 

relevansi 

hasil 

Membentu

k tim ahli 

P
ro

se
d
u
ra

l Mengingat 

cara 

melakukan 

CPR 

 

Memperjelas 

instruksi 

perakitan 

Melakukan 

tes pH 

sampel air 

Mengintegrasi-

kan kepatuhan 

terhadap 

peraturan 

Menilai 

efisiensi 

teknik 

sampling 

Mendesain 

proyek alur 

kerja yang 

efisien 

M
et

ak
o
g
n
it

if
 Mengidentifi-

kasi strategi 

untuk 

mempertahan

kan informasi 

Memprediksi 

respon 

seseorang 

terhadap 

kejutan 

budaya 

Mengguna-

kan teknik 

yang sesuai 

dengan 

kekuatan 

seseorang 

Membongkar 

prasangka 

seseorang 

Mencermin-

kan kemajuan 

seseorang 

Membuat 

portofolio 

pembelajar

an inovatif 

 

Tabel di atas menggambarkan proses kognitif dimensi kognitifnya dalam 

taksonomi Anderson dan Krathwohl. Pemisahan tiap  tingkatan pengetahuan 

menjadi empat dimensi memudahkan untuk menilai hasil belajar kognitif peserta 

didik .  

 

2.1.6  Pengetahuan Awal 

Asminah (2010) pengetahuan awal adalah pengetahuan dan keterampilan 

yang relevan, yang dimiliki peserta didik pada saat akan mengikuti suatu 

pembelajaran. Dengan demikian pengetahuan awal diartikan sebagai pengetahuan 

permulaan atau dasar yang dimiliki oleh peserta didik sebelum melakukan 

pembelajaran.  
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Prastiti (2007), menyatakan pengetahuan awal  (prior knowledge)  

disebut juga knowledge store, prior knowledge stage, expertise, expert knowledge, 

preknowledge, dan personal knowledge. Dochy dalam Prastiti (2007) menemukan 

bahwa pengetahuan awal peserta didik berkontribusi signifikan terhadap skor-skor 

setelah tes atau perolehan belajar. Pembelajaran yang berorientasi pada 

pengetahuan awal akan memberikan dampak pada proses dan perolehan belajar 

yang memadai. Menurut pandangan konstruktivistik, pembelajaran bermakna 

dapat diwujudkan dengan menyediakan peluang bagi peserta didik untuk 

melakukan seleksi terhadap fakta-fakta kontekstual, dan mengintegrasikannya ke 

dalam pengetahuan awal peserta didik . 

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

pengetahuan awal adalah pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik  sebelum 

memperoleh pengetahun baru yang lebih tinggi dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian dapat dinyatakan pula bahwa pengetahuan awal peserta didik  

berperan dalam mempengaruhi hasil belajar selanjutnya. Oleh karena itu pada 

penelitian ini akan mengukur pengetahuan awal peserta didik  untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. 

Pengukuran pengetahuan awal peserta didik  dapat diperoleh melalui 

dokumen-dokumen sekolah atau guru. Dokumen sekolah dapat berupa nilai 

ijazah/STTB, nilai rapor, nilai tes masuk. Sedangkan dokumen guru dapat berupa 

hasil ulangan sebelumnya dan tes awal (pretest).  Berdasarkan uraian-uraian di 

atas, yang dimaksud dengan pengetahuan awal pada penelitian ini adalah tes awal 
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(pretest) yang dilakukan pada awal pertemuan untuk mengukur pengetahuan awal 

yang telah dimiliki peserta didik  tentang materi fluida statis. 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran fisika SMA masih belum memenuhi tuntutan kurikulum, 

yang menghendaki pembelajaran dilakukan dengan menitik beratkan pada 

pengembangan potensi peserta didik dan potensi lingkungan sekolah. Tersedianya 

potensi sekolah berupa sarana ICT, belum dapat digunakan secara maksimal.  

Oleh karena itu “Video Pembelajaran Interaktif Model Inkuiri Terbimbing 

(VidPIMIT)” dibuat untuk memenuhi terciptanya media pembelajaran fisika yang 

berkualitas. 

Dalam rangka mengetahui pengaruh pengembangan media VidPIMIT, 

terhadap kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik, maka akan 

dilakukanlah penelitian dengan menggunakan quasi eksperimen. Penelitian 

berlangsung di SMA Negeri 2 Aikmel kelas X semester 2 (dua). Populasi peserta 

didik  kelas X berjumlah 240 peserta didik yang tersebar dalam 6 (enam)  kelas. 

Dari jumlah kelas tersebut selanjutnya dipilih 2 kelas yang homogen menjadi 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan diberi 

pembelajaran menggunakan media VidPIMIT, sedangkan kompok kontrol 

dilakukan pembelajaran dengan tanpa media. 

Sebelum digunakan dalam proses pembelajaran, maka VidPIMIT dengan 

instrumen pendukungnya (Silabus, RPP, Bahan Ajar dan LKPD), instrumen 

pengumpul data soal hasil belajar kognitif (pretest-posttest), soal kemampuan 

berpikir kritis, lembar observasi dan lembar respon peserta didik dilakukan 
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validasi oleh ahli/pakar untuk menentukan kelayakan instrumen. Validasi adalah 

suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk 

mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan. 

Proses pembelajaran berlangsung setelah semua instrumen divalidasi ahli, 

proses pembelajaran dimulai dengan kegiatan pretest pada kedua kelas untuk 

menentukan pengetahuan awal peserta didik. Pada pertemuan kedua hingga ke 

lima, kedua kelas menjalani pembelajaran sesuai rencana. Pada pertemuan 

keenam dilakukan posttest dan pemberian kuisioner. Hasil dari pretest dianalisis 

untuk menentukan peserta didik  yang mempunyai pengetahuan awal tinggi dan 

rendah. Sedangkan kemampuan berpikir kritis dan data posttest hasil belajar 

kognitif dianalisis menggunakan analisis statistik MANCOVA untuk mengetahui 

adanya pengaruh dan interaksi dua variabel bebas dengan dua variabel terikat, 

berdasarkan variabel moderator. Sedangkan untuk mengetahui peningkatan hasil 

belajar yang terjadi, maka digunakan uji Gain. Uji homogenitas dan normalitas 

terlebih dahulu dilakukan sebagai syarat yaitu uji normalitas dengan uji 

Kolmogrov-Smirnov dan uji homogenitas dengan uji Levene. Keputusan hasil uji 

Gain adalah jika 0,7 < 〈g〉 ≤ 1 maka dalam kategori tinggi, 0,3 < 〈g〉 ≤ 0,7 maka 

dalam kategori sedang dan 〈g〉 ≤ 0,3 maka dalam kategori rendah. Sedangkan uji 

MANCOVA dilakukan dengan keputasan masing-masing adalah: jika Fhitung > 

Ftabel, dengan taraf Sig.<0,05%, maka Ho ditolak atau Ha diterima, berarti ada 

pengaruh.  
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2.3  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian (Ho) yang diajukan pada penelitian ini adalah:  

1. Tidak ada pengaruh penggunaan media terhadap kemampuan berpikir kritis. 

2. Tidak ada pengaruh pengetahuan awal terhadap kemampuan berpikir kritis. 

3. Tidak ada pengaruh interaksi antara penggunaan media dengan pengetahuan 

awal terhadap kemampuan berpikir kritis. 

4. Tidak ada pengaruh penggunaan media terhadap hasil belajar fisika. 

5. Tidak ada pengaruh pengetahuan awal terhadap hasil belajar fisika. 

6. Tidak ada pengaruh interaksi antara penggunaan media dengan pengetahuan 

awal terhadap hasil belajar fisika. 


