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Abstract-This study aims to determine differences in physics learning outcomes using problem-based 

learning with guided inquiry learning models in class X students of SMA 1 Bayan in the 2016/2017 

Academic Year. This type of research is quasi-experimental with pretest-posttest control group design. 

The population in this study were all students of class X MIPA SMA Negeri 1 Bayan in the 2016/2017 

school year which was divided into 4 classes. Sampling was conducted using purposive sampling 

technique with students of class X MIPA2 as experimental class I with a total of 25 people and class X 

MIPA1 as experimental class II with a total of 24 people. The data collected consists of the results of 

learning physics (in the cognitive, affective, and psychomotor domains) in the subject matter of motion 

with constant speed and acceleration. Data collection techniques of cognitive learning outcomes using 

the test method, while affective and psychomotor data use observation sheets. Previous test 

instruments have been tested for validity, reliability, difficulty level, and differentiation. The data 

obtained are first tested for normality and homogeneity, then proceed with testing hypotheses using t-

test polled variance.       is 2.14 and       is 2.01 at 47 and with a significant level of 5%. Because 

      >       then    is accepted and   is rejected which indicates that there are differences in 

physics learning outcomes using problem-based learning models with guided inquiry in class X 

students of SMA 1 Bayan in the 2016/2017 school year.  
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini, dunia pendidikan 

memiliki banyak cabang ilmu yang perlu 

diketahui, karena semakin banyak ilmu 

pengetahuan yang diketahui, maka akan 

semakin mudah dalam bergaul dengan 

masyarakat. Ilmu pengetahuan secara 

umum dibagi dalam beberapa kelompok, 

ada ilmu sosial dan ada juga ilmu alam. 

Ilmu alam sangat penting sekali untuk 

diketahui karena dengan mempelajarinya, 

maka akan semakin yakin bahwa ternyata 

hidup ini berada dalam sebuah sistem alam 

yang sangat teratur dan keteraturannya 

tidak akan berubah selama tidak ada 

campur tangan manusia.  

Ilmu alam itu sendiri terdiri dari 

beberapa bagian, salah satunya adalah 

fisika. Hermansyah et al., (2015) 

menyatakan bahwa fisika adalah ilmu yang 

mengkaji interaksi antara energi dan 

materiyang menjadi dasar dari ilmu 

pengetahuan alam. Pendapat lain 

disampaikan oleh Helmi et al., (2017) 

menyatakan bahwa fisika merupakan salah 

satu cabang ilmu pengetahuan alam yang 

terdiri dari konsep, prinsip, teori dan atau 

hukum terkait dengan gejala-gejala alam 

yang ada.  

Gunada, et al., (2013) pada 

hakikatnya IPA merupakan suatu produk (a 

body of knowledge), proses (a way of 

investigating), dan sikap (a way of 

thinking), maka dalam pembelajarannya 

fisika menekankan pemberian pengalaman 

langsung kepada siswa dalam mempelajari 
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fenomena alam melalui kegiatan ilmiah. 

Jadi, dapat diambil persepsi bahwa hakikat 

fisika sama dengan hakikat IPA.  

Jika dicermati dari hakikatnya, 

pembelajaran fisika diarahkan ke suatu 

tujuan yaitu agar peserta didik dapat 

mengembangkan kemampuan 

intelektualnya, berfikir kritis, logis, dan 

ilmiah serta mampu memahami konsep, dan 

memecahkan masalah terutama yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, 

serta dapat menemukan konsep dari 

serangkain kegiatan yang dilakukan selama 

proses pembelajaran. Hal ini menuntut 

keaktifan peserta didik selama proses 

pembelajaran melalui upaya peserta didik 

untuk menemukan sendiri pemecahan 

masalah yang mereka hadapi terkait dengan 

pembelajaran fisika, sehingga akan tercipta 

pembelajaran yang berpusat pada peserta 

didik (student centered), bukan sebaliknya. 

Guru harus memiliki kemampuan dalam 

menggunakan suatu model dan metode 

pembelajaran yang efektif guna 

meningkatkan hasil belajar peserta didik 

agar optimal. Hal ini menunjukkan bahwa 

guru sejatinya harus sebagai fasilitator 

dalam proses pembelajaran bukan sebagai 

pemberi informasi yang mendominasi saat 

proses pembelajaran, yang menyebabkan 

peserta didik tidak aktif dalam kelas untuk 

memperoleh informasi secara mandiri. 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara yang sudah peneliti 

lakukanpada peserta didik kelas X MIPA di 

SMA Negeri 1 Bayan, terdapat beberapa 

masalah yang ditemukan pada saat proses 

pembelajaran. Peserta didik terlihat kurang 

berminat mengikuti pelajaran fisika,peserta 

didik kebanyakan mengantuk, peserta didik 

jarang bertanya, tidak mendengarkan 

penjelasan dari guru. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya interaksi antara peserta 

didik dan guru yang menyebabkan 

pembelajaran hanya berfokus pada guru 

(teacher centered). Masalah lain yang 

ditemukan yaitu beberapa peserta didik 

cenderung hanya mendengarkan dan 

mencatat informasi-informasi yang 

diberikan oleh guru. Dan apabila guru 

menanyakan kembali tentang materi yang 

telah disampaikan sebelumnya, hanya 

beberapa siswa saja yang masih mengingat 

materi tersebut. 

Sementara itu, hasil wawancara 

dengan salah satu guru fisika SMA Negeri 

1 Bayan, diperoleh informasi yang dapat 

disimpulkan bahwa guru sudah 

mengupayakan menggunakan variasi model 

pembelajaran namun kebanyakan 

menggunakan metode ceramah, sehingga 

peserta didik kurang aktif pada saat belajar 

dan kegiatan pembelajaran masih terpaku 

pada buku sebagai bahan ajar dan guru. 

Faktor lain yaitu, pada proses pembelajaran 

fisika tidak pernah melakukan Eksperimen 

tentang materi yang memang seharusnya 

dilakuakan, sehingga menyebabkan 

pembelajaran menjadi monoton dan pasif. 

Hal ini mengakibatkan rata-rata hasil 

belajar yang dicapai peserta didik berada di 

bawah KKM yang ditentukan yaitu 75, 

meskipun diraport peserta didik nilai 

tersebut berada jauh di atas KKM. 

Menyikapi permasalahan tersebut, 

peneliti menawarkan suatu alternatif solusi 

pembelajaran yakni dengan menerapkan 

model pembelajaran yang menempatkan 

masalah sebagai tumpuan dalam kegiatan 

pembelajaran dan yang melibatkan siswa 

secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Melalui masalah yang 

disajikan dalam kegiatan pembelajaran 

diharapkan siswa lebih memahami berbagai 

macam konsep yang dipelajari serta 

mengonstruksi pengetahuan yang 

dimilikinya sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar fisika. Beberapa model 

pembelajaran yang dapat diterapkan 
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diantaranya ialah model pembelajaran 

berbasis masalah dan model inkuiri. 

Wena (2014), mengungkapkan bahwa 

Problem Based-Learning (PBL) atau 

Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM) 

adalah model pembelajaran dengan 

menghadapkan siswa pada permasalahan-

permasalahan praktis sebagai pijakan dalam 

belajar. Suyadi(2013), masalah yang 

disajikan dalam model ini bersifat 

terbuka.Setiap siswa, bahkan guru dapat 

mengembangkan kemungkinan jawaban. 

Dengan demikian, siswa diberikan 

kesempatan untuk bereksplorasi 

mengumpulkan dan menganalisis data 

secara lengkap untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi. 

Menurut Abidin,2014model 

pembelajaran inkuiri merupakan suatu 

model pembelajaran yang dikembangkan 

agar siswa menemukan dan menggunakan 

berbagai sumber informasi dan ide-ide 

untuk meningkatkan pemahaman mereka 

tentang masalah, topik, atau isu tertentu. 

Model pembelajaran inkuiri merupakan 

bentuk dari pendekatan pembelajaran yang 

berorientasi kepada siswa (student 

centered- approach). 

Berdasarkan latar belakang di atas, 

peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul ”Perbedaan Hasil Belajar 

Fisika Menggunakan Model Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing dengan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah pada Siswa 

Kelas X SMA Negeri 1 Bayan Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. 

Penelitian sebelumnya yang 

menunjukkan perbedaan hasil belajar fisika 

menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah yaitu, hasil penelitian Wulandari et 

al., (2013) menunjukkan perbedaan hasil 

belajar yang lebih tinggi menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah 

berbantuan alat peraga tiga dimensi 

dibandingkan model demonstrasi. Peneliti 

berharap dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dan inkuiri 

terbimbing mampu meningkatkan hasil 

belajar fisika peserta didik. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah quasi 

Eksperimen dengan desain pretest-posttest 

control group design. Sebelum diberi 

perlakuan kedua kelompok sampel 

diberikan tes awal untuk mengetahui 

kemampuan awal masing-masing kelas. 

Selanjutnya kelas Eksperimen I diberikan 

perlakuan dengan model pembelajaran 

berbasis masalah dan kelas Eksperimen II 

diberi perlakuan berupa model 

pembelajaran inkuiri terbimbing. Pada akhir 

perlakuan, kedua kelas diberi pengukuran 

yang sama  Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas X MIPA di SMAN 1 Bayan tahun 

pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 4 

kelas. Sampel yang digunakan dipilih 

dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Kelas X MIPA2 sebagai kelas 

Eksperimen I dan kelas X MIPA1 sebagai 

kelas kesperimen II. Dalam penelitian ini, 

yang diukur hasil belajar pada ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Hasil belajar pada ranah kognitif 

digunakan tes pilihan ganda sebanyak 35 

soal, sedangkan penilaian pada ranah afektif 

dan psikomotor menggunakan lembar 

observasi. Uji F digunakan untuk 

mengetahui homogenitas data dan uji 

normalitas untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal atau tidak.Sedangkan 

uji N-Gain dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar 

setelah diberikan perlakuan. Selanjutnya uji 

hipotesis merupakan tahap akhir dari 

analisis data. Uji hipotesis pada penelitian 

ini menggunakan statistik parametrik yaitu 

t-test polled varians karena data akhir 
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Eksperimen I dan Eksperimen II 

terdistribusi normal dan homogen serta 

jumlah siswa kelas Eksperimen I dan II 

tidak sama. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan ranah yang dinilai yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Data 

penelitian hasil belajar fisika peserta didik 

terdiri dari hasil tes awal dan tes akhir 

berupa data hasil belajar kognitif dengan 

cara uji normalitas, uji homogenitas, dan uji 

hipotesis dan data hasil nilai afektif serta 

psikomotor. Tes awal dilakukan untuk 

mengetahui homogenitas serta normalitas 

sampel. Adapun hasil tes awal dapat dilihat 

pada tabel 1. Pada hasil tes awal, nilai rata-

rata kelas Eksperimen I dan Eksperimen II 

yaitu 34,24 dan 28,88.  

Tes akhir bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan akhir peserta didik kelas 

Eksperimen I maupun kelas Eksperimen II. 

Data kemampuan akhir yang diperoleh pada 

penelitian ini adalah data setelah diberikan 

perlakuan.Tes akhir diberikan untuk 

mengetahui homogenitas, normalitas dan 

hipotesis penelitian. Adapun hasil tes akhir 

kelas Eksperimen I maupun kelas 

Eksperimen II dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pada hasil tes akhir, nilai terendah pada 

kelas Eksperimen I dan kelas Eksperimen II 

berturut-turut 51 dan 49, untuk nilai 

tertinggi dikedua kelas baik kelas 

Eksperimen I maupun kelas Eksperimen II 

berturut-turut 88 dan 80, sedangkan untuk 

nilai rata-rata kelas Ekperimen I 74,08 dan 

rata-rata nilai kelas Eksperimen II 68,38. 

Hasil tes mengalami peningkatan yang 

ditunjukan oleh selisih nilai rata-rata kedua 

kelas tersebut adalah 5,70. 

Tabel 1. Hasil Belajar Kelas Eksperimen I dan Kelas Eksperimen II 

Kelas Jumlah 

Peserta Didik 

Kemampuan Nilai  

Tertinggi 

Nilai  

Terendah 

Rata-rata 

Eksperimen I 25 Awal 46 17 34,24 

Eksperimen II 24  43 11 28,88 

Eksperimen I 25 Akhir 88 51 74,08 

Eksperimen II 24  80 49 68,38 

 

Pengujian data hasil belajar untuk 

kelas Eksperimen I dan kelas Eksperimen II 

tes awal dan tes akhir diawali dengan uji 

homogenitas kedua data, yang dilanjutkan 

dengan uji normalitas, uji N-Gain dan 

terakhir uji hipotesis menggunakan uji-t 

polled varians. Dari uji homogenitas data 

untuk tes awal yang telah dilakukan didapat 

hasil nilai Fhitung sebesar 0,58 sedangkan 

nilai Ftabel1,98 dengan taraf signifikan 0,05, 

sehingga dapat dikatakan Fhitung< Ftabel, 

maka varians-variansnya homogen. Artinya 

kedua data kelas homogen dan dapat 

dikatakan kedua kelas memiliki 

kemampuan awal yang sama. Selanjutnya 

dilakukan uji normalitas data tes awal dan 

tes akhir pada masing-masing kelas. 

Berdasarkan perhitungan yang telah 

dlakukan didapatkan hasil  bahwa data 

terdistribusi normal pada tes awal dan tes 

akhir untuk kelas Eksperimen I dan  

 

Eksperimen II. Untuk tes awal didapatkan 

nilai         sebesar 7,21 untuk kelas 

Eksperimen I dan 3,83 untuk Eksperimen 

II. Nilai         dengan taraf signifikan 

0,05 untuk kelas Eksperimen I maupun 

Eksperimen II 11,070. Hasil dari kedua data 

tersebut menunjukan bahwa 

        <        sehingga dapat dikatakan 

bahwa datates awal kedua kelas 

terdistribusi normal. 

Data untuk tes akhir setelah dilakukan 

uji homogenitas diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 0,88 sedangkan nilai Ftabel2,00 

dengan taraf signifikan 0,05, sehingga dapat 
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dikatan bahwa Fhitung< Ftabel, maka varians-

variansnya homogen. Artinya kedua data 

kelas homogen. Selanjutnya dilakukan uji 

normalitas data tes akhir diperoleh nilai 

        untuk kelas Eksperimen I sebesar 

6,84 dan Eksperimen II sebesar 3,36. Nilai 

        dengan taraf signifikan 0,05 untuk 

kedua kelas adalah 11,070 sehingga data tes 

akhir kedua kelas terdistribusi normal. 

Selanjutnya dilakukan uji N-Gain untuk 

mengetahui peningkatan hasil belajar pada 

maing-masing kelas.Secara keseluruhan 

nilai N-Gain kelas Eksperimen I dan 

Eksperimen II adalah 78% dan 65%.Kelas 

Eksperimen I memiliki nilai N-Gain 

berkriteria tinggi, sedangkan Eksperimen II 

dengan kriteria sedang. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 

dengan menggunakan uji-t polled varians, 

kedua kelas menunjukan bahwa nilai  

thitung= 2,14 lebih besar dari ttabe=  2,01pada 

taraf signifikan 0,05. Hal ini berarti H0 

ditolak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwaadanya perbedaan hasil belajar fisika 

yang tidak begitu signifikan antara 

penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalah dengan inkuiri terbimbing. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian 

sebelumnya, Wulandari et al., (2013) 

mengatakan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara peserta didik 

yang diajar menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan 

peserta didik yang diajar menggunkan 

demonstrasi. Penelitian sebelumnya oleh 

Nurqomariah et al.,(2015) menyatakan 

bahwa penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah (problem based learning) 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. 

Selain itu, model pembelajaran 

berbasis masalah sebagai model 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

belajar aktif, mengonstruksi pengetahuan, 

dan mengintegrasikan konteks belajar di 

sekolah dan belajar di kehidupan nyata 

secara alamiah (Abidin, 2014), sehingga 

mendorong peserta didik lebih aktif dalam 

belajar serta dapat mendorong kolaboratif 

dalam belajar. Hasil penelitian ini juga 

diperkuat dengan hasil penelitian 

sebelumnya, Jauhari et al., (2016) 

berpendapat bahwa pengalaman dalam 

pemecahan masalah memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertukar 

pikiran dengan anggota kelompoknya, 

mengembangkan kemampuan berpikir 

berdasarkan masalah, dan membangun 

pengetahuannya sendiri, sehingga mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan.. 

Penilaian hasil belajar pada ranah 

afektif untuk kelas Eksperimen I dan 

Eksperimen II yang diamati secara induvidu 

oleh observer untuk setiap peserta didik. 

Aspek yang dinilai adalah kedisiplinan, 

keaktifan, kerja sama dan bertanggung 

jawab serta menghargai orang lain selama 

proses pembelajaran berlangsung. Adapun 

rekapitulasi data afektif yang diperoleh dari 

hasil observasi untuk kelas Eksperimen I 

maupun Eksperimen II dapat dilihat pada 

Gambar 1. Pada hasil belajar afektif, 

diperoleh nilai setiap pertemuan mengalami 

peningkatan baik pada kelas Eksperimen I 

maupun Eksperimen II. Jika dibandingkan 

nilai rata-rata kedua kelas, kelas 

Eksperimen I lebih baik dibandingkan 

dengan Eksperimen II. Hal ini disebabkan, 

penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalahmenjadikan peserta didik lebih 

tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran 

dari pada peserta didik yang diajarkan 

menggunakan inkuiri terbimbing.Proses 

pembelajaran tersebut secara tidak langsung 

dapat membantu peserta didik 

mengembangkan sikap berupa komunikasi, 

penalaran, danberfikir kritis ketika 

memecahkan masalah bersama 

kelompoknya. Hasil penelitian ini didukung 

oleh penelitian Af” idah et al., (2014) 
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menyatakan bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dapat 

mengembangkan keterampilan sikap dan 

kerja sama dalam berbagai situasi.

 
 

 Gambar 1. Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Afektif Kelas Eksperimen dan Kelas Eksperimen II 

Hasil belajar pada ranah psikomotor 

lebih menekankan pada pemberian 

pengalaman kepada peserta didik untuk 

terampil mengerjakan sesuatu dengan 

menggunakan keadaan yang dimiliki. 

Penilaian hasil belajar pada ranah 

psikomotor untuk kelas Eksperimen I dan 

Eksperimen II yang diamati secara 

berkelompok oleh observer.Aspek yang 

dinilai selain memiliki keterampilan dalam 

memilih alat dan bahan praktikum sesuai 

dengan yang tertera pada lembar kerja 

siswa, peserta didik juga harus memiliki 

keterampilan dalam merancang serta 

melakukan percobaan sesuai dengan 

petunjuk, mampu mengukur dan mengamati 

pada saat kegiatan percobaan serta 

memperoleh data yang tepat dan 

mengomunikasikan hasil percobaan dengan 

baik dalam bentuk presentasi. Adapun 

rekapitulasi hasil belajar psikomotor yang 

diperoleh dari hasil observasi untuk kelas 

Eksperimen I dan Eksperimen II disajikan 

dalam Gambar 2  

 

 

 Gambar 2.Rekapitulasi Nilai Hasil Belajar Psikomotor Kelas Eksperimen dan KelasKontrol 
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Berdasarkan analisis pada Gambar 2, 

terlihat bahwa setiap pertemuan mengalami 

peningkatan baik pada kelas Eksperimen I 

maupun Eksperimen II. Jika dibandingkan 

nilai rata-rata kedua kelas, kelas Eksperimen 

I lebih baik dibandingkan dengan kelas 

Eksperimen II. Hal ini disebabkan, 

penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalahmemberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan psikomotornya yang berkaitan 

dengan keterampilan berkomunikasi berupa 

presentasi dan menanya atau menanggapi.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian 

Af”idah et al., (2013) mengatakanbahwa 

model pembelajaran berbasis masalah dapat 

digunakan untuk mengembangkan 

keterampilan-keterampilan psikomotor. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar fisika yang 

tidak begitu signifikan antara menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah 

dengan inkuiri terbimbing pada siswa kelas 

X SMA Negeri 1 Bayan Tahun Pelajaran 

2016/2017.Adapun saran yang dapat 

diberikan bagi guru fisika agar 

menggunakan kedua model pembelajaran 

ini, karena siswa diberi kesempatan untuk 

mengemukakan gagasan atau ide yang 

dimiliki serta dapat membangun 

pengetahuannya sendiri. Pengetahuan ini 

lebih mudah diingat karena siswa terlibat 

secara langsung dalam proses pembelajaran 

sehingga meningkatkan pemahaman tentang 

konsep dan hasil belajar fisika siswa. 

Sedangkan untuk peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat mempersiapkan instrument 

dengan baik. 
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