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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran Process 
Oriented Guided Inquiry Learning berbantuan Lab Virtual terhadap keterampilan generik 
sains fisika peserta didik SMA kelas X. Jenis penelitian ini adalah quasi experiment dengan 
desain penelitian pretest-postest control group design. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh peserta didik kelas X MIPA SMAN 1 Kuripan dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Terdapat dua sampel yang diambil yaitu sampel sebagai 
kelas eksperimen yang diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan model 
pembelajaran POGIL berbantuan Lab Virtual dan kelas kontrol yang diberi perlakuan 
menggunakan model pembelajaran konvensional. Pengumpulan data keterampilan generik 
sains dilakukan dengan teknik tes berbentuk pilihan ganda. Hipotesis penelitian diuji 
dengan menggunakan uji-t polled varian dengan signifikansi 5%. Disimpulkan bahwa 
penggunaan model pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL)  
berbantuan Lab Virtual berpengaruh terhadap keterampilan generik sains peserta didik 
dengan nilai ttabel = 2,00 < thitung =2,34,  
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Abstract - This study aims to determine the effect of Process Oriented Guided Inquiry 
Learning model of Virtual Lab to the physics generic science skills of high school students 
of class X. This research type is quasi experiment with pretest-postest control group design 
research design. The population of this research is all students of class X MIPA SMAN 1 
Kuripan with sampling technique using purposive sampling. There are two samples taken 
are the sample as experimental class given treatment in the form of learning using learning 
model POGIL assisted Virtual Lab and control class treated using conventional learning 
model. Data collection of generic science skills is done by a multiple choice test technique. 
The research hypothesis was tested by using the t-test polled variance with 5% significance. 
It was concluded that the use of Process Oriented Guided Inquiry Learning model (POGIL) 
with Virtual Lab has an effect on students generic science skills with ttable = 2,00 <tcount = 
3,11. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran fisika di tingkat 

sekolah mengenah atas akan menjadi 

efektif jika menekankan proses, praktikum 

menjadi sangat penting dalam rangka 

mendukung pembelajaran dan memberikan 

penekanan pada aspek proses (Siswanto, 

2016). Hal ini didasarkan pada tujuan 

pembelajaran sebagai proses yaitu 

meningkatkan kemampuan berpikir. Selain 



itu juga dalam pembelajaran fisika, penting 

juga diperhatikan juga keterampilan 

generik sains peserta didik. Di SMAN 1 

Kuripan guru mata pelajaran fisika belum 

memperhatikan keterampilan generik sains 

peserta didik. Menurut Brotosiswoyo 

(2001) keterampilan generik sains yang 

dapat dimunculkan melalui pembelajaran 

fisika yaitu pengamatan langsung, 

pengamatan tidak langsung, kesadaran 

akan skala besaran, kemampuan 

menggunakan bahasa simbolik, 

kemampuan berpikir dalam kerangka taat 

azas, kemampuan memahami hukum sebab 

akibat, kemampuan membuat model 

matematik, dan kemampuan membangun 

konsep abstrak. Melalui keterampilan 

generik sains, peserta didik akan terbiasa 

berpikir ilmiah yang menunjang hasil 

belajar fisika peserta didik..  

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka diperlukan model pembelajaran yang 

mampu melibatkan peserta didik secara 

aktif sehingga pembelajaran menjadi lebih 

bermakna. Pembelajaran fisika dengan 

menggunakan model pembelajaran yang 

lebih bervariasi serta proses pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik dapat 

menjadikan peserta didik berperan aktif 

dalam proses pembelajaran. Permasalahan 

ini dapat diselesaikan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang 

sesuai dengan kemampuan peserta didik. 

Melalui penemuan konsep secara 

terbimbing peserta didik akan dapat 

memahami konsep yang dipelajari secara 

lebih mendalam. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat diterapkan adalah 

Process Oriented Guided Inquiry Learning 

(POGIL) berbantuan Lab Virtual.  

POGIL bagian dari model pengajaran 

latihan penelitian (inquiry training). Model 

pembelajaran ini menerapkan dengan 

mempertemukan peserta didik dengan 

masalah yang sedikit membingungkan, 

memunculkan pertanyaan, melakukan 

eksperimen, membangun dan menguji 

gagasan (Widyaningsih, 2012:268).  

Selain dengan menerapkan model 

pembelajaran Process Oriented Guided-

Inquiry Learning (POGIL), peserta didik 

diduga akan lebih mudah dalam 

memecahkan masalah bila diberi bantuan 

Lab Virtual.  Lab Virtual didefinisikan 

sebagai suatu media berbasis komputer 

berupa simulasi kegiatan laboratorium 

seperti halnya kegiatan eksperimen di 

laboratorium sebenarnya. Media 

laboratorium virtual adalah media yang 

dapat melakukan kegiatan eksperimen 

tanpa memerlukan adanya alat-alat 

laboratorium riil. Kelebihan dari 

penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran akan meningkatkan efisiensi, 

motivasi, serta memfasilitasi belajar aktif 

eksperimental, konsisten dengan belajar 

yang berpusat pada siswa dan membantu 

untuk belajar lebih baik. 



 Peneliti menduga dengan 

menggunakan model pembelajaran 

Process Oriented Guided-Inquiry Learning 

(POGIL) berbantuan Lab Virtual 

diharapkan dapat meningkatkan 

keterampilan generik sains fisika peserta 

didik. Selain itu, belum adanya 

penggunaan model pembelajaran Process 

Oriented Guided-Inquiry Learning 

(POGIL) yang digabungkan dengan Lab 

Virtual, serta dari beberapa penelitian 

terkait masih pada mata pelajaran bahasa, 

kimia, biologi dan matematika sehingga 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian pada bidang studi fisika. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, 

maka penggunaan model pembelajaran 

Process- Oriented Guided-Inquiry 

Learning (POGIL) yang digabungkan 

dengan Lab Virtual diduga tepat untuk 

digunakan di SMA Negeri 1 Kuripan 

dalam meningkatkan keterampilan generik 

sains peserta didik pada pembelajaran 

fisika . 

METODE PENELITIAN 

Penelitian kuasi eksperimen ini 

menggunakan desain non-equivalent 

control group design. Suatu penelitian 

memiliki beberapa variabel penelitian 

sehingga membaca mengetahui alur dari 

sebuah eksperimen. Pada penelitian ini 

melibatkan variabel bebas yaitu model 

pembelajaran POGIL berbantuan 

laboratorium virtual, variabel terikat 

keterampilan generik sains, dan variabel 

kontrol waktu, bahan ajar.  

Pada penelitian ini, instrumen yang 

digunakan adalah tes keterampilan generik 

sains berupa pilihan ganda berjumlah 20 

soal yang sudah diuji validitas, rebilitas, 

daya beda, dan tingkat kesukarannya. 

Kemudiaan uji hipotesis menngunakan uji-

t polled varian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

model pembelajaran POGIL berbantuan 

Lab Virtual terhadap keterampilan generik 

sains fisika peserta didik SMA kelas X. 

Penelitian dilakukan dengan memberikan 

perlakuan pada kelas eksperimen (X MIA 

3) menggunakan model pembelajaran 

POGIL berbantuan Lab Virtual sedangkan 

kelas kontrol (X MIA 2) diberi perlakuan 

dengan model pembelajaran konvensional. 

Kedua kelas diberi perlakuan selama 3 kali 

pertemuan dengan alokasi waktu tiap 

pertemuan adalah 135 menit.  

Keterampilan generik sains  yang 

diukur dalam penelitian ini memiliki 9 

indikator yaitu pengamatan langsung, 

pengamatan tidak langsung, kesadaran 

akan skala besaran, kemampuan 

menggunakan bahasa simbolik, 

kemampuan berpikir dalam kerangka taat 

azas, kemampuan inferensi logika, 



kemampuan memahami hukum sebab 

akibat, kemampuan membuat model 

matematik, dan kemampuan membangun 

konsep abstrak. Data tentang keterampilan 

generik sains fisika peserta didik sebelum 

dan sesudah perlakuan diperoleh melalui 

tes awal (Pre-test) dan tes akhir (Post-test). 

Tes keterampilan generik sains fisika 

peserta didik sebelum diberikan perlakuan 

terlihat dari skor tes awal yang disajikan 

dalam tabel 1 berikut:   

 

Tabel 1.  Hasil Tes Awal Keterampilan generik 
sains 

Kelas 
Jumlah 
Peserta 
didik 

Nilai 
tertinggi 

Nilai 
terendah 

Rata-
rata 

Eksperimen 20 60,00 25,00 45,75 
Kontrol 22 55,00 15,00 32,04 

 

Setelah diberi perlakuan peserta 

didik diberikan tes akhir. Hasil tes akhir 

pemecahan masalah fisika peserta didik 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut :  

 
Tabel 2. Hasil Tes Akhir Kemampuan 

Pemecahan Masalah 

Kelas 
Jumlah 
Peserta 
didik 

Nilai 
tertinggi 

Nilai 
terendah 

Rata-
rata 

Eksperimen 20 65,00 35,00 52,80 
Kontrol 22 60,00 25,00 44.54 

 

Data hasil tes awal dan tes akhir 

keterampilan generik sains fisika tersebut 

telah diuji homogenitas dan normalitasnya 

dan dinyatakan bahwa data hasil tes awal 

dan tes akhir adalah homogen dan 

terdistribusi normal. Setelah itu dilakukan 

uji hipotesis menggunakan uji-t polled 

varians. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

didapatkan bahwa nilai ttabel = 2,00 < thitung 

=2,34. Hal ini menunjukkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat 

pengaruh model pembelajaran POGIL 

berbantuan Lab Virtual terhadap 

keterampilan generik sains fisika peserta 

didik SMA kelas X di SMAN 1 Kuripan. 

Keberhasilan penggunanaan POGIL  

berbantuan Lab Virtual disebabkan karena 

dalam fase-fase pembelajaran peserta didik 

mencari pengetahuannya sendiri yang akan 

membuat peserta didik lebih aktif dalam 

bekerja dan berpikir. Maka dari itu model 

pembelajaran POGIL  berbantuan Lab 

Virtual sangat baik digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan generik sains 

peserta didik. Hal ini juga diperkuat 

dengan penelitian Wulaningsih (2012) 

yang menyatakan bahawa model 

pembelajaran POGIL berpengaruh 

terhadap keterampilan generic sains 

peserta didik SMAN 5 Surakarta 

dikarenakan model pembelajaran POGIL 

mempersiapkan peserta didik pada situasi 

untuk melakukan eksperimen sendiri 

dengan bimbingan dari guru. Model 

pembelajaran ini memberikan peserta didik 

kesempatan yang luas untuk melakukan 

penyelidikan seperti yang dilakukan oleh 

seorang ilmuan, karena di dalam model 

pembelajaran ini terdapat tahapan-tahapan 

belajar yang membimbing peserta didik 



untuk melalui serangkaian penyelidikan 

ilmiah.   

Selain melakukan uji hipotesis peneliti 

juga ingin mengetahui sejauh mana 

peningkatan yang dialami kedua kelas 

secara lebih terperinci terkait hubungan 

nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen 

untuk persentase kenaikan keterampilan 

generik sains secara umum dan setiap 

indikator. Perbandingan nilai N gain kelas 

eksperimen dan kelas kontrol secara umum 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut : 

  
Gambar 1. Perbandingan Nilai N-gain 

Keterampilan Generik Sains 
 

Berdasarkan Gambar 1, dapat 

dikatakan bahwa secara umum persentase 

Nanalisis dapat diketahui bahwa hasil 

analisis N-gain pada kelas eksperimen 

menunjukkan nilai yang lebih besar 

dibandingkan kelas kontrol secara 

keseluruhan. Untuk perbandingan nilai N 

gain keterampilan generic sains fisika 

peserta didik tiap indikator dapat dilihat 

pada Gambar 2 dengan keterangan 

indikator  KGS 1 : pengamatan langsung, 

KGS 2 : pengamatan tidak langsung, KGS 

3 : kesadaran akan skala besaran, KGS 4: 

kemampuan menggunakan bahasa 

simbolik, KGS 5: kemampuan berpikir 

dalam kerangka taat azas, KGS 6: 

kemampuan  inferensi logika, KGS 7: 

kemampuan  memahami hukum  sebab 

akibat, KGS 8: kemampuan  membuat 

model  matematik, dan KGS 9: 

kemampuan membangun  konsep abstrak. 

Berdasarkan Gambar 2 perolehan 

persentase N-gain tertinggi kelas 

eksperimen, yaitu pada indikator 

kemampuan menggunakan bahasa 

simbolik dan terendah  pada indikator 

kemampuan inferensi logika. Hal ini 

dikarenakan pada fase mengamati dan 
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mencoba dalam model pembelajaan 

POGIL berbantuan Lab Virtual peserta 

didik dapat mengumpulkan data hasil 

pengamatan yang jelas dengan adanya 

media Lab Virtual sehingga peserta didik 

dapat dengan mudah memahami simbol-

simbol dalam ilmu fisika khususnya pada 

materi momentum dan impuls yang 

digunakan untuk berbagai tujuan dan 

fungsi yaitu sebagai bahasa komunikasi, 

untuk menyatakan besaran secara 

kuantitatif dan sebagai alat untuk 

mengunggkapkan hukum-hukum alam. 

Sedangkan pada kelas kontrol N-gain 

tertinggi pada indikator kesadaran akan 

skala besaran dan terendah pada 

kemampuan memahami hukum sebab 

akibat. Terdapat dua indikator 

keterampilan generik sains yang mana 

kelas kontrol yang lebih tinggi 

peningkatannya dari kelas eksperimen, 

yaitu kesadaran akan skala besaran dan 

kemampuan inferensi logika. Jika dilihat 

dari persentase nilai tes awal kelas 

eksperimen dan kontrol pada indikator 

kesadaran akan skala besaran dan 

kemampuan inferensi logika, kelas 

eksperimen memiliki persentase nilai tes 

awal yang lebih tinggi dari kelas kontrol. 

Artinya kelas eksperimen  memiliki  

kesadaran akan skala besaran dan 

kemampuan inferensi logika yang lebih 

tinggi dari kelas kontrol.  Sehingga, ketika 

diberikan perlakuan, kelas eksperimen 

hanya mengalami sedikit peningkatan. 

Namun, secara umum peningkatan 

keterampilan generik sains  pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

kelas kontrol. Hal ini juga diperkuat 

dengan penelitian Wahyudi (2013) yang 

menyatakan bahwa model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains pada materi suhu 

dan kalor di kelas X-6 SMAN 1 Sumenep 

karena tiap tahapan model inquiri 

terbimbing (Guided Inquiry Learning) 

memfasilitasi untuk melatihkan 

keterampilan generik sains peserta didik. 

  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

model pembelajaran Process Oriented 

Guided Inquiry Learning berbantuan Lab 

Virtual terhadap keterampilan generik 

sains fisika peserta didik kelas X SMAN 1 

Kuripan tahun ajaran 2017/2018. 
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