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ABSTRAK 

    Srining Winanti, S830908144 “Pembelajaran IPA Berbasis Masalah 

Melalui Inkuiri Terbimbing Dan Inkuiri Bebas Termodifikasi Ditinjau Dari 

Sikap Ilmiah Dan Kreativitas Siswa”.Tesis, Surakarta: Program Studi 

Pendidikan Sains Program Pascasarjana.Universitas Sebelas Maret, Desember 

2009. 

 

     Tujuan penelitian ini: Mengetahui: (1) pengaruh pembelajaran IPA berbasis 

masalah dengan metode inkuiri terbimbing dan metode inkuiri bebas 

termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh sikap ilmiah siswa 

terhadap prestasi belajar, (3) pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi belajar, 

(4) interaksi antara metode dengan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar, 

(5) interaksi antara metode dengan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar,   

(6) interaksi antara sikap ilmiah dengan kretivitas terhadap prestasi belajar         

(7) interaksi antara metode, sikap ilmiah dan kreativitas terhadap prestasi belajar. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x2x2. 

Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 5 Klaten tahun 

pelajaran 2008/2009. Sampel diambil dengan teknik cluster random sampling.   

Sampel terdiri dari empat kelas.  Kelas eksperimen 1 adalah Inkuiri Terbimbing 

dan kelas eksperimen 2 adalah Inkuiri Bebas Termodifikasi. Masing-masing 

kelas eksperimen terdiri dari 78 siswa. Pengumpulan data menggunakan teknik 

tes dan angket. Data yang dianalisis homogen dan berdistribusi normal. Uji 

hipotesis penelitian menggunakan anava tiga jalan dengan sel tak sama dengan 

bantuan software SPSS 13. Uji anava menggunakan General Linear Model 

(GLM) dilanjutkan uji T. Soal prestasi belajar yang di uji cobakan berjumlah 50 

butir soal. Setelah dilakukan uji validitas item soal, diperoleh 24 butir soal valid, 

α < 0,05  ada 6 butir soal mendekati valid kemudian diperbaiki sehingga menjadi 

valid dan 20 butir soal yang tidak valid tidak dipakai (didrop). Setelah dilakukan 

uji reliabilitas item soal tes prestasi belajar aspek kognitif diperoleh harga 

koefisien reliabilitas r11 = 0,818. Ini berarti reliabilitas instrumen prestasi belajar 

dikategorikan tinggi.  

      Hasil penelitian didapatkan bahwa: (1) Ada perbedaan yang signifikan antara 

prestasi belajar yang ditimbulkan perbedaan metode, dimana metode inkuiri 

terbimbing memberikan hasil yang lebih tinggi dibanding metode Inkuiri Bebas 

Termodifikasi ( p = 0,000 ). (2) Terdapat perbedaan signifikan hasil belajar yang 

ditimbulkan oleh perbedaan sikap ilmiah rendah dan tinggi, sikap ilmiah tinggi 

menghasilkan hasil belajar yang lebih tinggi dengan p = 0,000 < 0,05. Sikap 

ilmiah maupun kreativitas yang tinggi memiliki rata-rata prestasi belajar yang 

lebih tinggi untuk kedua kelompok eksperimen. (3) Rata-rata prestasi belajar dari 

siswa dengan sikap ilmiah tinggi  lebih tinggi dibanding kelompok siswa dengan 

sikap ilmiah rendah. Rata-rata prestasi belajar dari siswa dengan kreativitas tinggi 

lebih tinggi dibanding siswa dengan kreativitas rendah (p = 0,000)  (4) Terdapat 

interaksi antara sikap ilmiah dan metode dalam mempengaruhi hasil belajar rata-

rata  untuk kelas dengan metode inkuiri terbimbing lebih tinggi dibanding inkuiri 

bebas termodifikasi (p = 0,000). (5) Terdapat interaksi antara kreativitas dan 
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metode inkuiri dalam mempengaruhi hasil belajar (p = 0,000). (6) Tidak terdapat 

interaksi antara sikap ilmiah dengan kreativitas terhadap prestasi belajar              

(p = 0,475). (7) Tidak terdapat interaksi antara metode inkuiri, sikap ilmiah dan 

kreativitas terhadap prestasi belajar (p = 0,591). Kesimpulannya: Metode Inkuiri 

Terbimbing didukung sikap ilmiah dan kreativitas tinggi berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa. 
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ABSTRACT 

 

 

Srining Winanti. S830908144. The Problem-Based Learning of Natural 

Science through Guided Inquiry and Modified Independent Inquiry Viewed 

from the Students’ Scientific Attitudes and the Creativity. Thesis: the 

Graduate Program in Science Education, Postgraduate Program, Sebelas Maret 

University, Surakarta, December 2009. 

 

     The aims of this research are to find out: (1) the effect of the problem-based 

learning of Natural Science through the learning methods of guided inquiry and 

modified independent inquiry on the students’ learning achievement Natural 

Science; (2) the effect of the students’ scientific attitudes on their learning 

achievement in Natural Science; (3) the effect of the students’ creativity on their 

learning achievement in Natural Science; (4) the interaction of effect between the 

learning methods and the students’ scientific attitudes on their learning 

achievement in Natural Science; (5) the interaction of effect between the learning 

methods and the students’ creativity on their learning achievement in Natural 

Science,(6) the interaction of effect between the students’ scientific attitudes and 

their creativity on their learning achievement in Natural Science, and (7) the 

interaction of effect between the learning methods, the students’ scientific 

attitudes, and the students’ creativity on their learning achievement in Natural 

Science. 

     This research used an experimental method with the factorial design of 2 x2 x 

2. Its population was all of the students in Grade VII of State Junior Secondary 

School 5 of Klaten in the academic year of 2008/2009. Its samples consisted of 

four classes, and were taken by using a cluster random sampling technique. The 

samples were then divided into two groups, Experimental Class I and 

Experimental Class II.  The former was exposed to the guided inquiry, and the 

latter was exposed to the modified independent inquiry. Each of them had 78 

students. Data of the research were gathered through achievement test instrument 

and questionnaire. The data analyzed were homogenous and had a normal 

distribution. Its hypotheses were tested by using a three-way Analysis of Variance 

(ANOVA) with unequal cells. The test was aided by computer with SPSS 13. The 

Analysis of Variance used General Linear Model (GLM), and was followed up 

with t test. Before the achievement test instrument was used, it was tested in terms 

of validity and reliability. Of its 50 items, 24 items were valid because their value 

was α < 0.05, 6 items were nearly valid and were revised in order to be valid, and 

20 items were invalid and were not used.  The coefficient of the reliability of the 

achievement test instrument was r11 = 0.818, indicating that the reliability of the 

achievement test instrument fell into high category. 

 The results of the analysis are as follows. 1) There is a significant 

difference in the learning achievement caused by the different learning methods; 

the students using the guided inquiry learning method have higher learning 

achievement in Natural Science than those with the modified independent learning 

method (p = 0.000). 2) There is a significance difference in the learning 
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achievement in Natural Science caused by the difference of low and high 

scientific attitudes; the latter results in a higher learning achievement than the 

former (p = 0.000< 0.05). The students with both the high scientific attitudes and 

the high creativity, in average, have a higher learning achievement in Natural 

Science for both the experimental groups. 3) The students with the high learning 

attitudes have higher learning achievement average in Natural Science than those 

with the low learning attitudes, and the students with the high creativity have a 

learning achievement average in Natural Science than those with the low 

creativity (p = 0.000).  (4) There is an interaction of effect between the students’ 

scientific attitudes and the learning methods, which influences the learning 

achievement average; the students using the guided inquiry learning method have 

higher learning achievement in Natural Science than those with the modified 

independent learning method (p = 0.000). 5) There is an interaction of effect 

between the students’ creativity and the inquiry methods on the learning 

achievement in Natural Science (p = 0.000). 6) There is not any interaction of 

effect between the students’ scientific attitudes and the students’ creativity on 

their learning achievement in Natural Science (p = 0.475). 7) There is not any 

interaction of effect between the learning methods, the students’ scientific 

attitudes, and the students’ creativity on their learning achievement in Natural 

Science (p = 0.591). In conclusion, the guided inquiry learning method supported 

by the students’ high scientific attitudes and the students’ creativity has an effect 

on their learning achievement.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek strategis yang harus dikelola dan 

dikembangkan dengan sungguh-sungguh agar bidang pendidikan dengan bidang 

lain seperti ekonomi, perindustrian dan bidang-bidang lain menjadi suatu sistem 

yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Jika bidang ekonomi, pertanian, 

perindustrian dan bidang lain menciptakan sarana dan prasarana bagi kepentingan 

manusia, maka bidang pendidikan berperan langsung dalam pembentukan 

karakter manusianya. menurut Mulyasa (2008 : 4) “Pendidikan juga memberikan 

konstribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan 

wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi, serta sarana dalam 

membangun watak bangsa (nation character building)”. 

Selaras dengan kebijakan pembangunan pendidikan yang meletakkan 

pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas pembangunan nasional, 

maka kedudukan guru semakin strategis dalam mempersiapkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dalam menghadapi era globalisasi melalui upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

pembelajaran antara lain faktor guru, siswa, pengelola pendidikan, sarana 

prasarana, proses pembelajaran, serta lingkungan. Usman, Muhammad U, dan 

Setiawati L (1993: 4) menyatakan bahwa “Di dalam proses pembelajaran 
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terkandung serangkaian perbuatan guru dengan siswa atas dasar hubungan timbal 

balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”.  

Sekolah sebagai ujung tombak pendidikan diharapkan mampu menghasilkan 

produk-produk yang dapat menjawab tantangan perkembangan jaman. Sekolah 

diharapkan dapat menghasilkan siswa yang berprestasi. Pembelajaran yang 

dilakukan adalah pembelajaran yang bermakna. Guru sebagai salah satu bagian 

dari sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menghasilkan siswa-

siswa yang berkualitas. Usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal bukanlah 

hal yang yang mudah. Banyak hal yang harus diperhatikan seperti, penguasaan 

guru terhadap bahan ajar, metode pembelajaran, kreativitas guru dalam membuat 

bahan ajar, karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, kelengkapan sarana 

dan prasarana sekolah, situasi lingkungan masyarakat tempat siswa tersebut 

berada, pola pikir masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, maupun tempat 

tinggal siswa 

 Selama ini guru dalam proses belajar mengajar terkesan lebih menekankan 

pada hafalan, sehingga hasil belajar siswa tidak optimum, kurang melibatkan 

siswa secara aktif. “Guru dalam mengelola pembelajaran menempati kedudukan 

sebagai figur sentral dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Keberhasilan 

guru dalam mencapai tujuannya terletak pada ketrampilan guru dalam mengelola 

pembelajaran itu sendiri”  Marja Sinurat dan Ida Sinambela ( 2002 : 1 ). 

  Masalah yang timbul antara lain hasil belajar tidak optimum, belum dapat 

memecahkan soal aplikasi, belum terbentuk kreativitas, tidak terbiasa belajar 

melalui proses : mengamati, mengukur, mengolah data, menarik kesimpulan, rasa 
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ingin tahu rendah, tidak suka mengerjakan soal-soal IPA yang sulit. IPA adalah 

produk, proses, dan sikap dari gejala-gejala alam yang harus dialami siswa. 

Diperlukan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa 

dalam proses belajar.  

 Pembelajaran IPA menekankan pada kegiatan siswa dalam mengamati 

gejala di lingkungannya secara langsung sesuai karakteristik IPA. Untuk 

menerapkan pembelajaran dengan pendekatan di atas diperlukan strategi maupun 

metode-metode pembelajaran yang tepat. Ketersediaan sarana pembelajaran IPA 

yang mencakup buku-buku IPA, LKS dan peralatan laboratorium . Pelaksanaan 

eksperimen, dapat membuat siswa mempelajari secara langsung   tentang proses-

proses nyata. Selain itu pada diri siswa akan tumbuh dan berkembang rasa 

kesadaran ilmiah dan memiliki rasa kepercayaan diri untuk dapat menentukan dan 

memecahkan masalah yang mereka temukan, sehingga hasil yang diperoleh tahan 

lama dalam ingatan, tidak mudah dilupakan siswa  

 Salah satu cara meningkatkan efektivitas pembelajaran adalah dengan 

memilih dan menetapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi 

pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai serta karakteristik dari siswa. 

Pendekatan pembelajaran dapat diterapkan dengan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat untuk materi tertentu. Selama ini guru lebih cenderung 

menggunakan metode pembelajaran ceramah, sehingga pembelajaran monoton 

dan belum ada pembaharuan. Metode pembelajaran ceramah penekanan proses 

belajar mengajar terletak pada kegiatan mengajar bukan belajar, siswa pasif. 

Penyampaian materi yang dilakukan secara ceramah kurang efektif dalam 
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meningkatkan prestasi belajar siswa sehingga prestasi belajar siswa masih rendah. 

Data yang menunjukan prestasi belajar siswa masih rendah.  

Dalam penelitian ini data prestasi belajar siswa yang masih rendah diambil 

dari data nilai ulangan akhir semester 1 kelas VII SMP Negeri 5 Klaten tahun 

pelajaran 2008/2009. Rata-rata  nilai ulangan akhir semester 1 kelas VII pada 

kelompok eksperimen  1 yang akan diberi pembelajaran dengan metode Inkuiri 

Terbimbing adalah 42,57 dan kelompok eksperimen 2 yang akan diberi 

pembelajaran dengan metode Inkuiri Bebas Termodifikasi  adalah 43,35. Nilai 

rata – rata tersebut masih dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yakni 

60. Untuk memaksimalkan siswa dalam penguasaan materi khususnya pada 

konsep Kalor dapat diterapkan pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri 

Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi ditinjau dari sikap ilmiah dan 

kreativitas siswa. 

 Penggunaan metode Inkuiri dalam penyampaian informasi belajar kepada 

siswa membuka peluang untuk menambah motivasi belajar siswa. Mata pelajaran 

tertentu, khususnya IPA yang semula dianggap mata pelajaran yang menakutkan 

dan sulit untuk dipelajari, menjadi mata pelajaran yang menyenangkan. Metode 

pembelajaran dapat dibuat bervariasi sehingga menyenangkan dan menjadi lebih 

bermakna. Dalam proses pembelajaran siswa dihadapkan langsung dengan 

masalah IPA yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. IPA adalah  

“Suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala – gejala alam” (Moh. 

Amien,1979:2). Dengan masalah, siswa dirangsang untuk berpikir dan 
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memecahkan masalah dengan bantuan alat-alat laboratorium yang tersedia. 

Sehubungan dengan masalah di atas, maka diperlukan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran khususnya pada konsep Kalor.     

Konsep Kalor merupakan materi yang penting sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Konsep Kalor merupakan suatu konsep yang 

sebenarnya dialami siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kalor berhubungan 

dengan kerja dan energi. Kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu benda 

ke benda yang lainnya karna adanya perbedaan temperatur. Siswa dimotivasi 

untuk memecahkan masalah sendiri dan atau dibimbing guru. Siswa menyelidiki 

suatu gejala alam yang terkait dengan masalah. 

Kenyataan menunjukkan siswa akan belajar lebih bermakna jika anak 

mengalami apa yang dipelajarinya. Agar siswa mampu menjelaskan dan 

mengaplikasikan konsep IPA, mereka harus mempelajari IPA sebagai produk, 

proses, dan bersikap ilmiah. IPA adalah kumpulan pengetahuan tentang gejala-

gejala alam diperoleh melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan para 

ilmuwan yang berpusat pada sikap ilmiah. Pendekatan inkuiri adalah 

pembelajaran melalui penyelidikan dengan cara mengamati suatu proses yang 

terkontrol. Dengan demikian diharapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

melalui inkuiri dapat memecahkan masalah pembelajaran di atas. 

Fasilitas belajar yang memadai dan apresiasi siswa yang aktif, 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Sarana prasarana yang 

mendukung proses belajar mengajar di SMP Negeri 5 Klaten antara lain 

tersedianya alat – alat laboratorium yang memadai, siswa senang belajar dengan 
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menggunakan alat – alat laboratorium dan keinginan guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi pelajaran 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  

Penelitian ini berusaha membandingkan efektivitas penerapan strategi 

pembelajaran berbasis masalah melalui Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi ditinjau dari sikap ilmiah dan kreativitas siswa  dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar pada kompetensi dasar mendiskripsikan peran 

Kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari, kelas VII Semester 2, SMP Negeri 5 Klaten Tahun 

Pelajaran 2008/ 2009. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan permasalahan dalam pembelajaran yang perlu segera 

dicari jawabannya antara lain: 

1. Pembelajaran masih berpusat pada guru belum melibatkan siswa secara aktif. 

Pembelajaran IPA berbasis masalah dengan metode Inkuiri Terbimbing dan 

Inkuiri Bebas Termodifikasi belum diketahui perbedaan pengaruhnya  

terhadap prestasi belajar siswa 

2. Belum diketahui pengaruh antara siswa yang mempunyai sikap ilmiah tinggi 

dengan siswa yang sikap ilmiahnya rendah terhadap prestasi belajar 

3. Kreativitas siswa belum diperhatikan pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

4. Sikap ilmiah siswa belum diperhatikan pengaruhnya terhadap prestasi belajar 
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5. Belum memanfaatkan alat-alat laboratorium yang tersedia secara optimal. 

6. Guru belum memperhatikan sikap siswa yang senang menggunakan  alat-alat 

laboratorium dalam proses belajar mengajar 

7. Siswa mudah putus asa bila mengerjakan soal yang sulit 

8. Siswa hanya  mempelajari IPA dengan menghafal belum memahami sebagai 

suatu proses 

9. Belum diketahui apakah terdapat interaksi antara pembelajaran IPA berbasis 

masalah dengan sikap ilmiah dan  kreativitas siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Keterbatasan kemampuan, waktu dan untuk memfokuskan pembahasan, 

maka berbagai masalah tersebut di atas dibatasi sebagai berikut: 

1. Prestasi belajar yang akan di teliti dibatasi pada aspek kognitif. 

2. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran berbasis masalah 

3. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran Inkuiri 

      Terbimbing dan metode pembelajaran Inkuiri Bebas Termodifikasi 

4. Materi pelajaran yang digunakan adalah materi pelajaran fisika kelas VII 

semester 2 dengan kompetensi dasar mendiskripsikan peran Kalor dalam 

mengubah wujud zat dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari 

5. Variabel dalam penelitian ini ada 3 yaitu : Variabel bebas yaitu pembelajaran 

berbasis masalah (A) melalui Inkuiri Terbimbing (A1) dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi ( A2), Sikap Ilmiah (B) :  Tinggi (B1) Rendah (B2), Kreativitas 
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Siswa : (C) Tinggi (C1) Rendah (C2) sedangkan variabel terikatnya adalah 

prestasi belajar siswa. Variabel moderator: Sikap ilmiah dan Kreativitas siswa. 

Sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran IPA berbasis masalah melalui inkuiri 

terbimbing. Sikap ilmiah siswa dalam pembelajaran IPA berbasis masalah 

melalui inkuiri bebas termodifikasi. Kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA 

berbasis masalah melalui inkuiri terbimbing. Kreativitas siswa dalam 

pembelajaran IPA berbasis masalah melalui inkuiri bebas termodifikasi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh pembelajaran IPA berbasis masalah dengan metode 

Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi terhadap prestasi belajar 

siswa? 

2. Apakah ada pengaruh tingkat sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar? 

3. Apakah ada pengaruh tingkat kreativitas siswa terhadap prestasi belajar? 

4. Apakah ada interaksi antara pembelajaran IPA berbasis masalah melalui 

Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan tingkat sikap 

ilmiah siswa? 

5. Apakah ada interaksi antara pembelajaran IPA berbasis masalah melalui 

Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan tingkat kreativitas 

siswa? 
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6. Apakah ada interaksi antara sikap ilmiah dengan kreativitas siswa? 

7. Apakah ada interaksi pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri 

Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan sikap ilmiah dan 

kreativitas siswa? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pembelajaran IPA berbasis masalah dengan metode Inkuiri 

Terbimbing dan metode Inkuiri Bebas Termodifikasi terhadap prestasi belajar 

siswa. 

2. Pengaruh tingkat sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar.  

3. Pengaruh tingkat kreativitas siswa terhadap prestasi belajar. 

4. Interaksi antara pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri 

Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan sikap ilmiah siswa 

terhadap prestasi belajar.  

5. Interaksi antara pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri 

Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan kreativitas siswa 

terhadap prestasi belajar.  

6. Interaksi antara sikap ilmiah dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 

siswa? 

7. Interaksi pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri Terbimbing dan 

Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan sikap ilmiah dan kreativitas siswa 

terhadap prestasi belajar. 
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F. Manfaat Penelitian 

 

      Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Praktis : 

a. Meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SMP Negeri 5 Klaten. 

b. Sebagai masukan kepada siswa agar mempunyai sikap yang positif 

terhadap mata pelajaran IPA sehingga akan meningkatkan prestasi belajar 

IPA. 

c. Memperkaya khasanah pengetahuan guru tentang berbagai metode 

pembelajaran IPA. 

d. Memberi sumbangan pemikiran dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin mengkaji secara lebih mendalam penggunaan metode 

pembelajaran Inkuiri untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Teoritis: 

a. Memberi sumbangan pemikiran bagi guru-guru, pengelola pendidikan, dan 

lembaga-lembaga pendidikan agar lebih mengembangkan prestasi belajar 

siswa. 

b. Menambah wawasan guru-guru IPA untuk menggunakan metode 

pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

     Belajar sebagai proses kognitif Belajar melibatkan tiga proses  ialah                           

1) memperoleh informasi baru, 2) trasformasi informasi, 3) menguji relevansi dan 

ketepatan pengetahuan. Menurut Arista (2003 : 4) ”Belajar merupakan usaha yang 

dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungan untuk menambah 

pengalaman”. Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan (discovery 

learning) menunjukkan beberapa kebaikan. a) pengetahuan itu bertahan lama atau 

lama diingat, atau lebih mudah diingat, bila dibandingkan dengan pengetahuan 

yang dipelajari dengan cara-cara lain. b) hasil belajar penemuan mempunyai efek 

transfer yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. Dengan perkataan lain, 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang dijadikan milik kognitif seseorang lebih 

mudah diterapkan pada situasi-situasi baru. c) secara menyeluruh belajar 

penemuan meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir secara 

bebas. Secara khusus belajar penemuan melatih ketrampilan kognitif siswa untuk 

menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain.  

     Belajar adalah usaha memperoleh konseptualisme yang dilakukan melalui 

penemuan. Hasil belajar melalui kegiatan penemuan konsep dan prinsip sains 

memungkinkan siswa dapat menerapkan konsep-konsep sains tersebut ke dalam 
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situasi baru. Siswa dikatakan belajar bila siswa mampu memecahkan suatu 

masalah. Guru dengan sengaja memberikan permasalahan yang dapat dijumpai di 

lingkungan sekitar siswa. 

     Jadi belajar adalah melatih ketrampilan siswa untuk menemukan dan 

memecahkan problem yang ada di lingkungan sekitar dengan mengadakan 

pengamatan yang teliti sehingga diperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. 

Sebagai ukuran keberhasilan, siswa dapat memecahkan masalah, memperoleh 

kemajuan ranah kognitif, afektif dan  psikomotorik. Belajar merupakan perubahan 

dari individu dimana individu mengalami perubahan yang menetap dari yang 

tidak mengetahui menjadi mengetahui, perubahan yang dimaksud dalam hal ini 

bukan perubahan akibat pematangan diri misalnya: seorang anak yang dahulu 

belum dapat berjalan dan kemudian anak dapat berjalan. Akan tetapi, perubahan 

yang terjadi adalah sebagai akibat dari suatu proses yang dialami individu secara 

sadar untuk dapat mengetahui atau melakukan sesuatu yang belum pernah 

dilakukan atau diketahuinya. Perubahan itu pada dasarnya didapatkan dari 

pengetahuan atau kecakapan-kecakapan baru yang terjadi karena usaha yang 

disengaja, bukan karena secara kebetulan. 

Adapun perubahan yang terjadi sebagai prestasi belajar adalah akibat dari 

pengalaman yang diperolehnya. Pengalaman ini merupakan serangkaian hasil 

kegiatan yang dilakukan oleh individu tersebut. Dengan demikian jelas bahwa 

seseorang yang belajar dituntut untuk melakukan aktivitas belajar, tanpa 

melakukan aktivitas belajar seseorang tidak akan memperoleh pengalaman. 

Kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh segi-segi kehidupan manusia baik 
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fisik maupun psikis. Prestasi belajar dalam perubahan tingkah laku individu pada 

umumnya meliputi tiga ranah yaitu : ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik yang diperoleh melalui usaha belajar dalam batas waktu tertentu. 

      Perubahan tingkah laku dalam ranah kognitif meliputi : pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Perubahan tingakah laku 

dalam ranah afektif meliputi : penerimaan/ pengenalan, partisipasi/ tangapan, 

penghargaan/ penentuan, sikap/ penilaian, pengorganisasi nilai dan 

pameran/pengenalan. Sedangkan perubahan tingkah laku dalam ranah 

psikomotorik meliputi persepsi gerakan, kesiapan gerakan, gerakan terbimbing 

gerakan terbiasa/wajar, gerakan kompleks/terampil, gerakan terpola/komunikatif 

dan kreativitas. 

     Uraian di atas makin mempertegas bahwa prestasi belajar merupakan 

gambaran yang dicapai siswa sehingga keberhasilan suatu proses belajar mengajar 

dapat dilihat dari prestasi belajar. Dalam hal ini prestasi belajar IPA pada konsep 

Kalor pada ranah kognitif. 

b. Teori Belajar 

1). Teori belajar Ausubel 

      Ausubel, menyatakan bahwa : 

Belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama 

berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada 

siswa, melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara 

bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang 

telah ada ( Ratna Willis, 1989 : 110). 

      

     Struktur kognitif adalah fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi-

generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama 
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dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa baik dalam bentuk 

belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final, maupun 

dengan bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan 

sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Pada tingkat kedua, 

siswa menghubungkan pengetahuan (berupa konsep-konsep) yang telah 

dimilikinya, dalam hal ini terjadi belajar bermakna. Akan tetapi, siswa itu dapat 

juga hanya mencoba-coba menghafalkan informasi baru itu, tanpa 

menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur 

kognitifnya, dalam hal ini terjadi belajar hafalan. 

Kaitan teori belajar Ausubel dengan penelitian ini adalah belajar yang 

bermakna. Bagi Ausubel, belajar bermakna merupakan suatu proses mengaitkan 

informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif 

seseorang. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut 

Ausubel ialah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan 

dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Kebermaknaan materi 

pelajaran secara potensial tergantung pada dua faktor : a) materi itu harus 

memiliki kebermaknaan logis, b) gagasan-gagasan yang relevan harus terdapat 

dalam struktur kognitif siswa.  

     Untuk dapat menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, sebaiknya kita 

perhatikan apa yang dikemukakan oleh Ausubel dalam bukunya yang berjudul 

Educational Psichology : A Cognitive View. Pernyataan itu berbunyi : 

” Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah 

diketahui siswa. Yakinilah ini dan ajarlah ia demikian”. Pernyataan Ausubel 
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inilah yang menjadi inti teori belajarnya. Jadi, agar terjadi belajar bermakna, 

konsep baru atau informasi baru harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah 

ada dalam struktur kognitif siswa.  

 Penelitian ini menggunakan pembelajaran Inkuiri dimana siswa 

mengalami sendiri dalam memperoleh konsep sehingga konsep yang didapat 

sendiri akan bertahan lebih lama dan lebih bermakna. Siswa melakukan kegiatan 

di laboratorium, sebelum melakukan kegiatan di laboratorium guru 

menginformasikan gejala – gejala dalam kehidupan sehari – hari. Contoh: 

Percampuran dua buah benda yang suhunya berbeda, misalnya air panas dicampur 

dengan air dingin bagaimana suhu campuran itu? Manfaat konsep kalor dalam 

kehidupan sehari – hari. Contoh: Supaya gelas tidak menjadi pecah ketika 

dituangi air panas maka terlebih dahulu gelas direndam pada air hangat. Siswa 

dalam melakukan kegiatan selalu dipandu dengan langkah – langkah yang 

berbentuk pertanyaan–pertanyaan, sehingga siswa lebih mantap. Kesimpulan yang 

dibuatnya lebih mantap, karena sudah diarahkan melalui pertanyaan aplikasi pada 

LKS. 

Kebaikan dari belajar bermakna, yaitu: Informasi yang dipelajari secara 

bermakna lebih lama dapat diingat. Menurut ausubel, pengembangan konsep 

berlangsung paling baik, bila unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari 

suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, dan kemudian baru diberikan hal-hal 

yang lebih mendetail dan lebih khusus dari konsep itu. Dengan kata lain, menurut 

Ausubel pada umumnya berlangsung dari umum ke khusus. Dengan 

menggunakan strategi ini, guru mengajarkan konsep-konsep yang paling inklusif 
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dahulu kemudian konsep-konsep yang kurang inklusif, dan setelah itu baru 

mengajarkan hal-hal yang khusus. Proses penyusunan semacam ini disebut 

differensial progresif dan merupakan salah satu dari sekian banyak macam urutan 

belajar; dikatakan juga, bahwa konsep-konsep itu disusun secara hierarki.Bentuk-

bentuk belajar tersebut dinyatakan dengan gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Bentuk-bentuk Belajar (Ausubel dan Robinson,1969) 
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melalui penerapan metode inkuiri ini siswa dilatih mengkonstruksi pengetahuan 

secara aktif sehingga pengalaman belajar menjadi bermakna. 

     Metode pembelajaran Inkuiri Terbimbing siswa melakukan kegiatan di 

laboratorium. Sebelum kegiatan dilakukan guru menginformasikan gejala – gejala 

dalam kehidupan sehari – hari yang terkait dengan konsep kalor. Contoh : 

Pencampuran dua buah benda yang berbeda suhunya. Apa yang terjadi?  

Bagaimana suhu campurannya? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari 

– hari? Setelah diberi masalah dengan dipandu soal – soal pada LKS siswa 

merumuskan hipotesis untuk mengecek hipotesis, siswa melakukan percobaan/ 

eksperimen dengan langkah – langkah yang dijelaskan pada LKS. Metode Inkuiri 

Bebas Termodifikasi, siswa dilatih dengan pembelajaran Inkuiri untuk 

menentukan tingkat wujud zat yang merupakan materi pembelajaran sebelum 

konsep kalor. Siswa mengeksplorasi. Guru memberikan garis besar  langkah – 

langkah yang dilakukan siswa untuk menentukan berapa tingkat wujud zat. Agar 

siswa dapat melakukan eksperimen dengan tepat siswa terlebih dahulu membaca 

buku – buku fisika pada materi wujud zat dan membandingkan dengan keadaaan 

di lingkungannya.  

Pembelajaran IPA pada kompetensi dasar mendiskripsikan peran kalor dalam 

mengubah wujud zat dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari, erat kaitannya dengan peristiwa penemuan. Pada kompetensi dasar 

tersebut terkandung materi kalor merupakan materi penting dalam silabus mata 

pelajaran IPA. Proses pembelajaran sebaiknya dilaksanakan dengan pembelajaran 

bermakna dengan cara siswa menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



18 

pelajaran yang dapat dilakukan dengan bantuan guru. Pendapat ini diperkuat 

melalui teori belajar yang dikemukakan oleh Bruner.  

2). Teori belajar Bruner 

Bruner mengemukakan, bahwa belajar penemuan membangkitkan 

keingintahuan siswa, memberi motivasi untuk bekerja terus sampai 

menemukan jawaban-jawaban. Lagi pula pendekatan ini dapat mengajarkan 

ketrampilan-ketrampilan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang 

lain,dan meminta para siswa untuk menganalisis dan memanipulasi informasi, 

tidak hanya menerima saja. (Ratna Willis, 1989 : 103 ) 

 

     Pengetahuan yang diperoleh dengan belajar penemuan bertahan lama atau lama 

diingat, atau lebih mudah diingat, bila dibandingkan dengan pengetahuan yang 

dipelajari dengan cara-cara lain. Hasil belajar penemuan mempunyai efek transfer 

yang lebih baik daripada hasil belajar lainnya. Dengan perkataan lain,  konsep-

konsep dan prinsip-prinsip yang dijadikan milik kognitif seseorang lebih mudah 

diterapkan pada situasi-situasi baru. Belajar penemuan meningkatkan penalaran 

siswa dan kemampuan untuk berpikir secara bebas. Secara khusus belajar 

penemuan melatih ketrampilan kognitif siswa untuk menemukan dan 

memecahkan masalah. 

 

3). Teori Piaget 

      Piaget merupakan salah seorang pelopor aliran konstruktivisme. Salah satu 

sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan sebagai rujukan untuk 

memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori tentang tahapan 

perkembangan individu. Menurut Piaget bahwa perkembangan kognitif individu 

meliputi empat tahap yaitu : a) sensory motor;    b) pre operational; c) concrete 

operational dan d) formal operational. Dikemukakannya pula, bahwa belajar akan 

lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta 
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didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen 

dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan 

dibantu oleh pertanyaan dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan 

rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara 

aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

      Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran adalah                 

(1) Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu 

guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir 

anak. (2) Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya. (3) Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya 

dirasakan baru tetapi tidak asing. (4) Berikan peluang agar anak belajar sesuai 

tahap perkembangannya. Guru berperan mengatur dan menciptakan situasi yang 

menyajikan masalah yang berguna. Guru juga harus membuat siswa memikirkan 

kembali kesimpulan atau keputusan yang sering diambil tergesa-gesa. 

       Dalam proses belajar mengajar, langkah-langkah pembelajaran yaitu : (a) 

Menentukan tujuan pembelajaran (b) Memilih materi pelajaran (c) Menentukan 

topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif (d) Menentukan kegiaatan 

belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut. Misalnya penelitian, memecahkan 

masalah, diskusi, simulasi dan sebagainya (e) Mengembangkan metode 

pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa (f) Melakukan 

penilaian proses dan hasil belajar siswa. 
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 Dalam teori Piaget, ada tiga bentuk pengetahuan yaitu pengetahuan sosial 

(social knowledge) dapat dipelajari secara langsung, yaitu dari pikiran guru pindah 

ke pikiran  siswa. Akan tetapi pengetahuan fisik (physical knowledge) dan 

pengetahuan logiko-matematik (logiko-mathematical knowledge) tidak dapat 

secara utuh dipindahkan dari pikiran guru ke pikiran siswa. Teori Piaget lebih 

menekankan perkembangan intelektual. Untuk siswa SMP pengetahuan  dapat 

dipelajari secara operasional atau konkrit.  

      Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan 

kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya diberi kesempatan untuk 

melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh interaksi dengan 

teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan dari guru. Guru hendaknya banyak 

memberikan rangsangan kepada peserta didik agar mau berinteraksi dengan 

lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan berbagai hal dari lingkungan. 

     Belajar merupakan proses berfikir. Pengetahuan fisik dan logiko-matematik 

tidak dapat diteruskan dalam bentuk jadi. Setiap siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan-pengetahuan itu. Pengetahuan-pengetahuan itu harus dikonstruksi 

sendiri oleh anak melalui operasi-operasi, dan salah satunya cara untuk 

membangun operasi adalah dengan ekuilibrasi yaitu proses mengatur sendiri 

secara internal yang mengkoordinir pengaruh factor-factor yang lain. Menurut 

Piaget, “Perumusan pertanyaan-pertanyaan merupakan salah satu dari bagian-

bagian yang paling penting dan paling kreatif  dari sains yang diabaikan dalam 

pendidikan sains” (Ratna Willis, 1989 : 162 ). 
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      Suatu bagian penting dari konstruksi pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 

selain para siswa mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan atau memecahkan 

masalah-masalah, siswa juga termotivasi untuk bekerja keras. Metode  

pembelajaran  yang  tepat  dapat merangsang siswa untuk dapat tertarik dan 

mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini digunakan 

metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi. 

2. Pembelajaran Berbasis masalah 

Strategi pembelajaran yang berasosiasi dengan pendekatan kontekstual, yaitu: 

pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis  

inkuiri, pembelajaran berbasis proyek/tugas, pembelajaran berbasis kerja, dan 

pembelajaran berbasis jasa layanan. 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai 

suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan 

keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan 

konsep yang esensial dari materi pelajaran. (Nurhadi, Burhan Yasin, Agus 

Gerrad Senduk, 2004 : 56). 

 

Peran guru dalam pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning) 

adalah menyodorkan berbagai masalah autentik, memfasilitasi penyelidikan siswa, 

dan mendukung pembelajaran siswa. Esensi problem-based learning (PBL) 

membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan 

mengatasi masalah. Mempelajari peran-peran orang dewasa dan menjadi pelajar 

yang mandiri. PBL mengambil psikologi kognitif sebagai dukungan teoritiksnya. 

Para pereformasi berusaha mengubah kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

dari fokus yang nyaris total pada transmisi isi akademis yang sudah mapan ke 

problem solving dan inquiry. Siswa diharapkan untuk menggunakan pengalaman 
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langsung dan pengalamannya sendiri untuk mendapatkan informasi dan 

menyelesaikan berbagai masalah ilmiah. Guru didorong untuk menjadi fasilitator 

dan pemasok pertanyaan dan bukan sebagai presenter dan demonstrator informasi. 

Bruner mendiskripsikan ”scaffolding sebagai suatu proses bagi seorang pelajar 

yang dibantu guru atau orang yang lebih mampu untuk mengatasi masalah atau 

menguasai keterampilan yang sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini” 

(Arends, 2008: 48).  

Pembelajaran berbasis masalah tidak dapat dilaksanakan tanpa guru 

mengembangkan lingkungan kelas yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide 

secara terbuka. Secara garis besar pembelajaran berbasis masalah terdiri dari 

menyajikan kepada siswa suatu masalah yang autentik dan bermakna yang dapat 

memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan 

inkuiri.. 

     Ciri-ciri Pembelajaran Berbasis Masalah : ”1) Pengajuan pertanyaan atau 

masalah, 2) berfokus pada keterkaitan antar disiplin, 3) penyelidikan autentik, 4) 

menghasilkan produk/karya dan memamer-kannya” (Ibrahim & Nur di dalam 

Nurhadi, Burhan Yasin, Agus Gerrad Senduk, 2004 : 57). Pembelajaran berbasis 

masalah dicirikan oleh siswa bekerja sama satu sama lain (paling sering secara 

berpasangan atau dalam kelompok kecil). Pembelajaran  berbasis  masalah  

memperbanyak  peluang untuk berbagi inkuiri, dialog, dan  untuk  

mengembangkan  keterampilan sosial serta  keterampilan berpikir.Pembelajaran 

berbasis masalah sangat tepat untuk diterapkan dengan metode inkuiri. Adanya 
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masalah memungkinkan siswa terpicu untuk menemukan pemecahannya dan hal 

ini merupakan inti dari pembelajaran yang bersifat student centered.      

     Tujuan Pembelajaran Berbasis Masalah: “Membantu siswa mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar 

tentang berbagai peran orang dewasa melalui keterlibatan mereka dalam 

pengalaman nyata atau simulasi,  menjadi pembelajar yang otonom dan mandiri” 

(Ibrahim & Nur di dalam Nurhadi, Burhan Yasin, Agus Gerrad Senduk, 2004 : 

58). Kerja sama selalu lebih daripada kompetisi. Pengalaman belajar hendaknya 

dekat dengan pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis masalah yang 

diimplementasikan dengan metode inkuiri memungkinkan siswa untuk 

berkembang daya kreativitasnya. Pengembangan daya kreativitas inilah yang akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

a. Tahapan Pembelajaran Berbasis Masalah 

 Pembelajaran berbasis masalah memiliki keunggulan-keunggulan dan 

kelemahan-kelemahan.  

1). Keunggulan pembelajaran berbasis masalah : Pemecahan masalah merupakan 

teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Pemecahan 

masalah dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan bagi siswa. Pemecahan masalah dapat meningkatkan 

aktivitas pembelajaran siswa. Pemecahan masalah membantu siswa bagaimana 

mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan 

nyata. Pemecahan masalah dapat membantu siswa mengembangkan pengetahuan 

barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 
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Pemecahan masalah bisa memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap mata 

pelajaran pada dasarnya merupakan cara berpikir dan sesuatu yang harus 

dimengerti oleh siswa, bukan hanya sekedar belajar dari guru atau dari buku-buku 

saja. Pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai siswa. 

Pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir 

kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. Pemecahan masalah dapat memberi kesempatan kepada siswa 

untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

Pemecahan masalah dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus 

menerus belajar sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

2). Kelemahan pembelajaran berbasis masalah : Manakala siswa tidak memiliki 

minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit 

untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk  mencoba. 

Keberhasilan model pembelajaran melalui pembelajaran berbasis masalah 

membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. Tanpa pemahaman mengapa mereka 

berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak 

akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. 

3. Metode Pembelajaran Inkuiri 

Metode pembelajaran inkuiri merupakan metode pembelajaran yang lebih 

menekankan peran aktif siswa baik fisik maupun mental. Dalam pembelajaran 

IPA metode pembelajaran dapat diartikan sebagai teknik penyajian yang dikuasai 

guru untuk mengajar IPA  agar pelajaran dapat diserap, dipahami dan 

dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Menurut Abu Ahmadi dan Joko Tri 
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Prasetya, 2007 : 15 ”Metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara 

mengajar yang dipergunakan oleh seorang guru”. Metode inkuiri merupakan 

metode penyelidikan yang melibatkan proses mental dengan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena alam;                           

b.Merumuskan masalah yang ditemukan; c.Merumuskan hipotesis; 

d.merangsang dan melakukan eksperimen; e.Mengumpulkan dan menganalisis 

data; f.Menarik kesimpulan mengembangkan sikap ilmiah, yakni: objektif, 

jujur, hasrat ingin tahu, terbuka, berkemauan, dan tanggung jawab (Mulyasa, 

2008 : 109). 

 

Dalam metode pembelajaran ini siswa  dilibatkan dalam proses penemuan 

melalui pengumpulan data dan  hipotesis. Inkuiri sebagai model pembelajaran 

dimana guru melibatkan kemampuan berpikir kritis siswa untuk menganalisis dan 

memecahkan persoalan secara sistematik. Kata kunci dari strategi inkuiri adalah 

”siswa menemukan sendiri”. Dalam menemukan pengetahuan, pembelajaran 

berpusat kepada keaktifan siswa. Jadi bukan pembelajaran yang berpusat pada 

guru. Dalam metode inkuiri, isi  dan proses penyelidikan diajarkan bersama dalam 

waktu yang bersamaan. Siswa melalui proses penyelidikan akhirnya sampai 

kepada isi pengetahuan itu sendiri. 

Secara sederhana model inkuiri dapat dijelaskan sebagai model pembelajaran 

yang menggunakan proses berikut  ”1) Identifikasi persoalan 2) Membuat 

hipotesis 3) Mengumpulkan data 4) Menganalisis data 5) Mengambil  

kesimpulan” (Kindsvatter, Wilen, & Ishler 1996 : 259) didalam Paul Suparno 

(2007: 65). Dari langkah-langkah tersebut nampak jelas bahwa model inkuiri ini 

merupakan prinsip metode ilmiah dalam menemukan suatu prinsip, hukum 

ataupun teori. Secara umum langkah-langkah metode ilmiah adalah: a) 
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merumuskan persoalan, b) membuat hipotesis, c) melakukan percobaan untuk 

mengumpulkan data, d) menganalisis data yang diperoleh, dan mengambil 

kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Proses di atas adalah proses 

pendekatan induktif, yaitu dari pengalaman lapangan untuk mencari generalisasi 

dan konsep umum. 

Istilah inkuiri berasal dari bahasa Inggris ”inquiry” yang berarti penyelidikan 

(Mulyasa, 2008: 108). Upaya melakukan penyelidikan dalam rangka memecahkan 

masalah. Metode inkuiri adalah suatu metode yang menekankan pengalaman-

pengalaman belajar yang mendorong siswa untuk dapat menemukan konsep-

konsep dan prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Proses mental yang 

dilakukan misalnya : mengamati, menggolongkan, mengukur, menduga, dan 

mengambil kesimpulan. Metode ini berusaha mengejar beberapa tujuan 

pendidikan seperti motivasi  (usaha mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif 

dan kreatif dalam studinya), pragmatis (usaha mendorong siswa untuk 

mengembangkan sendiri cara metodenya dalam menuntut  ilmu) dan curiosity     

(usaha-usaha menyalurkan rasa keingintahuan terhadap sesuatu yang baru).  

Guru lebih banyak menempatkan diri sebagai pembimbing dan fasilitator 

belajar, baik secara kelompok maupun perseorangan. Kegiatan pembelajaran 

didasarkan atas prinsip – prinsip belajar yaitu : (1) berangkat dari kebutuhan 

belajar (learning needs based), (2) berorientasi pada tujuan belajar (goals and 

objective), (3) belajar berdasarkan pengalaman (experiential learning),                     

(4) berpusat pada peserta didik (participant centered). Proses pembelajaran 

dengan metode inkuiri memberi kesempatan luas kepada siswa untuk berlatih 
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mandiri. Metode inkuiri adalah suatu metode dalam pembelajaran dimana siswa 

secara bebas memilih atau mengatur obyek belajarnya. 

Menurut Bruner pembelajaran discovery mempunyai relevansi dengan  

pembelajaran inkuiri. Dalam proses pembelajaran sama-sama berpusat pada 

siswa, siswa tidak hanya belajar konsep dan prinsip dari suatu materi 

pembelajaran, namun juga melatih rasa tanggung jawab, komunikasi sosial, rasa 

puas dalam belajar, dapat mengembangkan kemampuannya secara optimal. 

Tujuan umum dari latihan inkuiri adalah membantu siswa mengembangkan 

disiplin intelektual dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangkitkan 

pertanyaan dan mencari jawaban yang berasal dari keingintahuaannya. Metode 

penemuan disebut juga sebagai metode induktif. Metode induktif dimulai dengan 

memberikan berbagai kasus, fakta, contoh atau sebab yang mencerminkan suatu 

konsep atau prinsip. Siswa dibimbing untuk menemukan dan menyimpulkan 

prinsip dasar yang dipelajarinya. 

a. Adapun ciri-ciri metode inkuiri adalah sebagai berikut : 1) Guru menyajikan 

bahan pelajaran tidak dalam bentuk jadi, tetapi siswalah yang diberi peluang  

untuk mengadakan penelaahan, penyelidikan dan menemukan sendiri jawabannya 

melalui teknik pemecahan masalah. 2) Siswa menemukan masalah sendiri atau 

mempunyai keinginan sendiri untuk memecahkan masalah. 3) Masalah 

dirumuskan seoperasional mungkin, sehingga terlihat kemungkinannya untuk 

dipecahkan. Siswa merumuskan hipotesis, untuk menuntun dalam mencari data. 

Siswa menyusun cara-cara pengumpulan data dengan melakukan eksperimen, 

mengadakan pengamatan, membaca, dan memanfaatkan sumber lain. Siswa 
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melakukan penelitian secara individual atau kelompok untuk pengumpulan data. 

Siswa mengolah data dan mengambil kesimpulan.Metode inkuiri merupakan 

metode pembelajaran yang menitik beratkan pada upaya pemecahan masalah. 

b. Peran guru dalam metode inkuiri : 1) Menciptakan suasana yang memberi 

peluang kepada siswa untuk berpikir bebas dalam bereksplorasi dalam penemuan 

dan pemecahan masalah.  2) Sebagai fasilitator dalam penelitian. 3) Sebagai rekan 

diskusi dalam pencarian alternatif pemecahan masalah. 4) Sebagai pembimbing 

dalam penelitian. 5) Sebagai pendorong keberanian berpikir alternatif dalam 

pemecahan masalah. 

c. Peran siswa dalam metode inkuiri : 1) Mengambil prakarsa dalam menemukan 

masalah dan merancang alternatif pemecahan masalah. 2) Aktif dalam mencari 

informasi dan sumber-sumber belajar. 3) Menyimpulkan dan menganalisa data.  

4) Melakukan eksplorasi guna pemecahan masalah. 5) Mencari alternatif 

pemecahan  masalah bila terjadi kegagalan. 

d. Langkah-langkah pembelajaran inkuiri menurut pendapat Bruner adalah :  

 1) Stimulation, guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, 

mengajukan persoalan atau menyuruh siswa membaca dan menguraikan hal-hal 

yang terkait dengan permasalahan. 2) Problem statement, siswa diberi kesempatan 

mengidentifikasi berbagai permasalahan sebanyak mungkin, memilihnya yang 

dipandang paling menarik dan fleksibel untuk dipecahkan. Permasalahan yang 

dipilih ini selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis. 3) 

Data collection, untuk menjawab pertanyaan, membuktikan benar atau tidaknya 

hipotesis itu, siswa diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi 
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yang relevan, membaca sendiri dan sebagainya. 4) Data processing, semua  

informasi (hasil pengamatan, bacaan, wawancara dan sebagainya) tersebut diolah, 

diacak, diklasifikasikan, ditabulasikan dan jika diperlukan dihitung dengan cara 

tertentu serta ditafsirkan dengan taraf kepercayaan tertentu. 5) Verification, 

berdasarkan hasil pengolahan data, tafsiran, informasi yang ada, pertanyaan dan 

hipotesis yang telah dirumuskan dahulu, selanjutnya dicek apakah terjawab atau 

tidak. 6) Generalization, tahap selanjutnya berdasarkan hasil verifikasi tersebut, 

siswa belajar menarik generalisasi atau kesimpulan tertentu. 

Jadi langkah-langkah pembelajaran inkuiri adalah guru memulai pembelajaran 

dengan memberikan suatu permasalahan selanjutnya siswa diberi kesempatan 

mengidentifikasi permasalahan tersebut untuk dapat dipecahkan. Siswa diberi 

kesempatan mengumpulkan berbagai informasi melalui hasil pengamatan, 

selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk dapat memperoleh kesimpulan. 

e. Kelebihan dan Kelemahan Metode Inkuiri 

1). Kelebihan metode inkuiri 

Menurut Jerome Bruner dalam Ratna Wilis (1989 : 103) menyatakan beberapa 

kelebihan metode inkuiri yaitu:  

(a) Pengetahuan itu tahan lama atau lama dapat diingat dan mudah diingat bila 

dibandingkan dengan pengetahuan yang dipelajari dengan cara-cara yang lain. 

(b) Hasil belajar inkuiri mempunyai efek transfer yang sangat baik, daripada 

hasil belajar lainnya, dengan kata lain konsep-konsep dan prinsip–prinsip yang 

dijadikan milik kognitif seseorang lebih mudah diterapkan kepada situasi-

situasi baru. (c) Dapat meningkatkan  penalaran siswa dan kemampuan untuk 

berpikir secara  bebas. (d) Dapat melatih keterampilan–keterampilan kognitif 

siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang 

lain. (e) Dapat  membangkitkan keingintahuan  siswa  memberi motivasi 

untuk bekerja terus sampai menemukan jawaban-jawaban. Disamping 

kelebihan-kelebihan, metode inkuiri juga mempunyai kelemahan atau 

keterbatasan. 
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Dari pendapat di atas ditarik kesimpulan bahwa metode inkuiri mempunyai 

kelebihan antara lain:  Pengetahuan yang diperoleh siswa lebih tahan lama, mudah 

diingat, hasil belajar mudah diterapkan pada situasi baru. Metode inkuiri dapat 

meningkatkan penalaran dan melatih kemampuan kognitif siswa untuk 

memecahkan masalah sehingga ditemukan jawabannya 

2). Kelemahan-kelemahan metode inkuiri 

Menurut Moh. Amien (1987 : 18)  kelemahan pembelajaran dengan metode 

inkuiri adalah: ” a) Tidak semua guru atau siswa dapat menggunakan metode ini, 

tanpa bimbingan, fasilitas dan sumber belajar yang memadahi. b) Jika jumlah 

siswa terlalu banyak, tugas guru dalam membimbing dan mengawasi menjadi 

lebih berat. c) Siswa yang gagal menyelesaikan tugasnya akan merasa frustasi”. 

f. Macam-macam Metode Inkuiri 

Dilihat dari besar kecilnya informasi dari guru kepada siswa dalam proses 

pembelajaran, metode inkuiri dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu : 

1) Inkuiri Terbimbing (guided inquiry) 

Inkuiri Terbimbing merupakan suatu kegiatan belajar mengajar dimana dalam 

pemilihan masalahnya ditentukan oleh guru, tetapi dalam penemuan konsep oleh 

murid dengan cara guru memberikan pertanyaan yang mengarah pada penemuan 

konsep. Langkah-langkah kegiatan Inkuiri Terbimbing (Joyce dan Weil 2000) 

didalam Dimyati dan Mudjiono (2002 : 173) adalah : 

a) Guru menyajikan situasi polemik dan menjelaskan prosedur inkuiri kepada 

para siswa. b) Pengumpulan data dan verifikasi mengenai suatu peristiwa yang 

mereka lihat dan dialami. c) Pengumpulan data dan eksperimen, para siswa 

diperkenalkan dengan element baru kedalam situasi yang berbeda.  d) 

Memformulasikan penjelasan. e) Menganalisa proses inkuiri. 
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Dalam metode Inkuiri Terbimbing ini, guru banyak mengarahkan dan 

memberi petunjuk baik lewat prosedur yang lengkap dan pertanyaan pengarahan 

selama proses inkuiri terlihat pada lampiran. Siswa tidak begitu bebas 

mengembangkan gagasan dan idenya. Guru memberikan persoalan dan siswa 

disuruh memecahkan persoalan itu dengan prosedur tertentu yang diarahkan oleh 

guru. Siswa dalam menyelesaikan persoalan menyesuaikan dengan prosedur yang 

telah ditetapkan guru. Campur tangan guru misalnya dalam pengumpulan data,  

guru sudah memberikan beberapa data dan siswa tinggal melengkapi. Guru 

banyak memberikan pertanyaan di sela-sela proses, sehingga kesimpulan lebih 

cepat  dan mudah diambil. Contoh: Guru sudah menyediakan alat – alat untuk 

mempelajari pengukuran , siswa melakukan pengamatan dan  pengukuran untuk 

memperoleh data tertentu. 

Metode pembelajaran Inkuiri Terbimbing digunakan apabila dalam kegiatan 

pembelajaran guru menyediakan bimbingan atau petunjuk yang cukup luas kepada 

siswa. Sebagian besar perencanaannya dibuat oleh guru. Pada umumnya metode 

pembelajaran inkuiri ini mencakup hal-hal : Pertanyaan problem, prinsip atau 

konsep yang ditemukan, alat/bahan, diskusi pengarahan, kegiatan penemuan oleh 

siswa, proses berpikir kritis dan ilmiah, pertanyaan yang bersifat “open ended”, 

dan catatan guru. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode Inkuiri 

Terbimbing siswa diarahkan pada tugas pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan 

mengarah pada pencapaian tujuan intruksional. Dalam hal ini berupa daftar 

kegiatan yang telah dipersiapkan LKS (Lembar Kerja Siswa). Selanjutnya siswa 

melakukan kegiatan observasi, membuat klasifikasi, membuat kesimpulan, 
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mengadakan pengukuran, membandingkan, menganalisis, menerapkan, 

mengorganisasikan data, membuat contoh permasalahan dan sebagainya. 

Penerapan metode Inkuiri Terbimbing mengarah pada proses berpikir dan 

memecahkan masalah dengan problem solving, artinya siswa dihadapkan pada 

permasalahan yang belum diketahui jawabannya. Untuk memperoleh jawaban dari 

masalah tersebut, perlu dipecahkan melalui suatu percobaan dan hasil yang 

ditemukan berupa konsep atau prinsip yang benar-benar masih baru. Guru 

membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah. Dalam metode ini peran guru sangat besar, yaitu 

menyampaikan masalah, menyampaikan konsep yang esensial, menyediakan alat 

dan bahan, membimbing diskusi dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan 

untuk mengarahkan kegiatan  inkuiri. 

     Berdasarkan uraian di atas, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

pembelajaran Inkuiri Terbimbing dapat dituliskan sebagai berikut: penjelasan 

prosedur penelitian oleh guru, penyajian masalah oleh guru, perumusan masalah 

oleh siswa dengan bimbingan guru, penyajian konsep-konsep esensial materi 

pelajaran oleh guru, perumusan hipotesis oleh siswa dengan bimbingan guru, 

pelaksanaan eksperimen oleh siswa dengan bimbingan  guru, penyelesaian 

pertanyaan-pertanyaan oleh siswa yang mengarah pada analisis data hasil 

eksperimen, perumusan kesimpulan oleh siswa dengan bimbingan guru. 

Pendekatan ini digunakan terutama bagi siswa yang belum terbiasa atau belum 

berpengalaman belajar dengan Inkuiri. Dengan bimbingan yang diberikan guru, 

diharapkan siswa mampu berpikir dan menemukan cara penelitian yang tepat. 
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Tabel 2.1  Sintaks Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 

Fase-fase Perilaku Guru dan Siswa 

Fase 1 : 

Menghadapkan pada masalah 

 

Guru mendiskripsikan masalah yang akan dipecahkan 

oleh siswa 

Fase 2 : 

Mengumpulkan data terhadap 

masalah 

 

Guru membantu siswa dalam mendefenisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan 

dengan masalah. 

Fase 3 : 

Membimbing penyelidikan 

individu maupun kelompok. 

 

Mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai 

untuk melaksanakan eksperimen, agar mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah. 

Fase 4 : 

Mengorganisir data dan 

merumuskan penjelasan. 

 

Guru mengajak siswa untuk mengorganisir dan 

merumuskan penjelasan terhadap masalah. 

Fase 5 : 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

 

Guru menuntut siswa untuk dapat menganalisis hasil 

temuan mereka, serta diberi kesempatan mengajukan 

pertanyaan yang lebih efektif dan produktif. 

 

 

2) Inkuiri  bebas (Free inquiry) 

      Inkuiri bebas merupakan suatu kegiatan belajar yang memberikan kebebasan 

siswa untuk menentukan masalah sendiri, mencari konsep merancang eksperimen 

sampai mencari kesimpulan. Di sini guru hanya sebagai teman belajar apabila 

diperlukan sebagai tempat bertanya. Biasanya inkuiri bebas tidak berjalan dengan 

baik karena siswa masih memerlukan bimbingan. 

3) Inkuiri Bebas Termodifikasi (modified free inquiry ) 

Metode Inkuiri Bebas Termodifikasi merupakan suatu kegiatan inkuiri bebas, 

tetapi dalam penentuan masalahnya diberikan oleh guru. Pada metode ini guru 

memberikan masalah melalui pengamatan, eksplorasi atau prosedur penelitian 
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untuk memperoleh jawaban dan siswa didorong untuk memecahkan masalah 

dalam kerja kelompok atau perorangan. Dalam model ini guru hanya memberikan 

permasalahan, kemudian siswa ditugasi untuk memecahkan permasalahan tersebut 

melalui pengamatan, percobaan, atau prosedur penelitian untuk memperoleh 

jawabannya. Siswa harus merencanakan garis besar prosedur penelitian atau 

eksperimen yang digunakan untuk membuat rancangan dan melakukan 

eksperimen. Guru hanya menyajikan masalah dan menyediakan alat serta bahan 

yang diperlukan siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Guru merupakan 

nara sumber yang tugasnya hanya memberikan bantuan yang diperlukan untuk 

menghindari frustasi atau kegagalan. 

Penggunaan Inkuiri Bebas Termodifikasi mempunyai kekurangan yaitu:         

(1) Siswa yang motivasinya kurang, dalam pengumpulan data dan keterangan 

hasilnya kurang memuaskan. (2) Siswa kurang mempunyai inisiatif untuk 

mendapatkan data, karena kurang pengalaman.. Strategi pembelajaran ini 

memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang banyak. 

Adapun kelebihan metode Inkuiri Bebas Termodifikasi adalah : (a) Membantu 

perkembangan pola berfikir siswa. (b) Siswa memperoleh penemuan tentang 

konsep dan ide-ide yang baik. (c) Siswa terdorong untuk berpikir secara bebas, 

terbuka, sehingga akan memberikan kepuasan pada dirinya sediri. (d) Siswa 

terdorong untuk berpikir dan bekerja atas prakarsa sendiri. ”Penerapan strategi 

pembelajaran inkuiri termodifikasi dan inkuiri terbimbing sangat tepat dalam 

memanfaatkan media peraga guna mengatasi miskonsepsi pada Kimia Organik” 

Retno DS dan Sugiyarto KH (2008). 
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Tabel 2.2  Sintaks Model Pembelajaran Inkuiri Bebas Termodifikasi 

 

Fase-fase Perilaku Guru dan Siswa 

Fase 1: 

Penyajian masalah 

 

Guru menyajikan masalah yang menjadi teka-teki bagi 

siswa. 

Fase 2 : 

Mengumpulkan data untuk 

verifikasi data 

 

Usaha siswa untuk menemukan cara pemecahan masalah 

yang disajikan guru (guru bertindak sebagai nara sumber) 

Fase 3 : 

Pengumpulan data dari 

pelaksanaan percobaan 

 

Siswa mengumpulkan informasi yang didapat melalui 

kegiatan pelaksanaan percobaan dan mencatat informasi 

tersebut. 

Fase 4 : 

Mengorganisir data dan 

merumuskan penjelasan. 

 

Siswa merumuskan penjelasan untuk mengorganisir data 

dan merumuskan penjelasan terhadap masalah. 

Fase 5 : 

Mengadakan analisis hasil 

temuan. 

 

Siswa menganalisis hasil temuan mereka, serta diberi 

kesempatan mengajukan pertanyaan yang lebih efektif dan 

produktif. 

 

 

4. Sikap Ilmiah ( scientific attitude) 

 

Kumpulan pengetahuan atau produk sains itu berupa fakta, generalisasi, teori 

dan lain sebagainya. Sains sebagai proses untuk mendapatkan scientific 

knowledge dikenal sebagai metode ilmiah. ”Pembelajaran sains yang 

diimplementasikan dengan pengalaman kerja ilmiah siswa dapat mengembangkan 

sikap ilmiah, kecerdasan emosional serta kemampuan dasar bekerja ilmiah siswa”. 

Retno DS dan Muhamad AM (2009). Dalam kepustakaan sains elementer dikenal 

sebagai proses sains, antara lain : mengamati, mengklasifikasikan, berkomunikasi, 

mengambil keputusan/kesimpulan dari data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

pemahanan akan alam dan membangun sesuatu dari data. Proses sains ialah 

bekerja dan berpikir dalam memperoleh serta mengembangkan pengetahuan 
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tentang dunia kebendaan. Dalam mendapatkan scientific knowledge itu para 

Scientist bekerja dengan didasari atas rasa ingin tahu, kerendahan hati, terbuka, 

menghindari azas dogmatisme, keobyektifan dan pendekatan positif akan 

kegagalan. Sikap ilmiah yang ditunjukkan dalam bekerja dan berpikir untuk 

mendapatkan pengetahuan dalam sains, antara lain : 

a. Rasa ingin tahu akan gejala alam 

Sains muncul karena dorongan dan kebutuhan manusia yang menggerakkan 

untuk mencari jawaban yang masuk akal atas berbagai pertanyaan. Motivasinya 

kira-kira sama seperti anak-anak senang menemukan kilapan, warna, ukuran, dan 

berat pasir di pantai, atau di kotak tempat pasir karena pasir itu menarik baginya. 

Scientist,mempelajari keajaiban-keajaiban di alam ini karena gejala-gejala itu 

merangsangnya. Keterlibatan dinamis para Scientist ini dalam mencari jawaban 

terhadap suatu masalah atau pertanyaan menjadi pendorong bagi kegiatan-

kegiatan penelitiannya. Tanpa sikap ingin menemukan demi penemuan, tidak akan 

ada penyelidikan ilmiah. Bagi seorang Scientist, tidaklah penting penemuan-

penemuan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin banyak yang tidak tahu 

kegunaan hal-hal yang ditemukannya. Yang mendorong untuk menemukan 

hanyalah kesenangan kalau menemukan sesuatu yang baru. 

Scientist, adalah seseorang yang karena hausnya akan pengetahuan menjadi 

seseorang yang terus belajar. Ada suatu dorongan kuat untuk mengetahui, dan 

setelah ia tahu maka ia akan makin mengetahui bahwa pengetahuan sangat 

terbatas. Ini menimbulkan sikap rendah hati dan tidak mudah percaya sebelum ia 

bisa membuktikannya atau mencoba sesuatu atau ada alasan yang kuat untuk 
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membenarkan apa yang telah ia lihat. Selain itu, seorang Scientist juga harus mau 

menghargai pendapat orang lain, dengan begitu selalu ada masukan atas apa yang 

telah diperolehnya. 

b. Sikap rendah hati 

Sikap rendah hati, yaitu bebas dari kesombongan dan keangkuhan, timbul 

pada diri seseorang scientist sebagian akibat dari semakin luasnya cakrawala ilmu 

yang dihadapinya, dan sebagian dari pengamatannya terhadap manusia dan 

kecenderungan tingkah laku manusia.. Sikap tak mudah percaya dan sehat 

merupakan sikap penting scientist. Ia harus berusaha agar pikirannya tidak 

terkekang oleh pemikiran alternatif atau pemikiran lain. Atau, jika disuguhkan 

suatu pemikiran alternatif, ia mencoba menilai pemikiran itu secara obyektif. 

Kepatuhan yang bersifat mutlak tidak sesuai dengan pemikiran ilmiah. Orang 

yang dogmatis, yang suka menonjolkan diri, dan yang secara apriori menantang 

buah pikiran yang lain daripada buah pikiran sendiri, bukanlah seorang scientist 

tidak mudah terpengaruh oleh gagasan atau aliran baru. 

Kegagalan memungkinkan scientist mengetahui hal-hal yang sudah dicoba 

untuk menghindari kesalahan di masa yang akan datang, dan untuk maju ke arah 

yang baru. Dapat dikatakan bahwa scientist  itu pada akhirnya sampai pada sukses 

dari kegagalan-kegagalan sehari-hari. Dari kegagalan-kegagalan itulah seorang 

scientist  mampu menemukan alasan untuk percaya atas apa yang telah dilihatnya. 

Seorang scientist juga harus bisa menerima setiap kegagalan yang terjadi sebagai 

pelajaran untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dan sebagai pelajaran agar 

kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. 
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c. Keobyektifan 

Seorang scientist harus senantiasa menjaga agar tidak terlalu terpengaruh oleh 

perasaannya sendiri dan berusaha mengambil sikap yang objektif agar dapat 

menemukan beberapa kebenaran tentang alam ini. Seseorang yang ilmiah dan 

obyektif berusaha mengambil sikap terbuka dengan mempertimbangkan data, 

sekalipun data itu bertentangan dengan harapanya. Mendasarkan keputusannya 

atas bukti-bukti, tidak membesar-besarkan sesuatu lebih dari yang sebenarnya 

yang ada, dan menunda memberikan pertimbangkan sebelum ia mempunyai 

cukup data untuk memberikan pendapatnya. 

Sikap ilmiah meliputi rasa ingin tahu, kerendahan hati, terbuka, penghindaran 

akan dogmatis, keobjektifan dan pendekatan positif atas kegagalan. Aturan 

tingkah laku bagi seorang scientist dalam penelitiannya menentukan tingkat 

kemampuannya menerapkan proses sains untuk mendapatkan penemuan-

penemuan berarti. Dengan demikian seorang scientist baru bisa dipercaya atas apa 

yang telah dilihatnya. Sikap ilmiah yang ditekankan dalam penelitian ini meliputi: 

rasa ingin tahu siswa, keaktifan siswa dalam melakukan pengamatan, 

keterbukaan, mau menghargai pendapat orang lain, dan kemandirian siswa. Untuk 

penilaian sikap ilmiah dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian 

angket dan pengamatan, sedangkan unsur-unsur yang dimulai dari sikap ilmiah 

adalah ketelitian, disiplin, keteraturan dan bagaimana siswa menghargai pendapat 

orang lain. 

 Dalam memecahkan suatu masalah seorang ilmuwan sering berusaha 

mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang 
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diharapkan. Sikap itu dikenal dengan nama sikap ilmiah. Sikap yang 

dikembangkan dalam sains disebut sikap ilmiah “ scientific attitude”. Beberapa 

ciri sikap ilmiah adalah : 

 1) Obyektif terhadap fakta, obyektif artinya tidak dicampuri oleh perasaan 

senang atau tidak senang terhadap sesuatu. 2) Tidak tergesa-gesa mengambil 

kesimpulan, bila belum cukup data yang menyokong kesimpulan itu.               

3) Berhati terbuka, artinya bersedia mempertimbangkan pendapat atau 

penemuan orang lain, sekalipun  pendapat atau penemuan itu bertentangan 

dengan penemuan sendiri. Bila cukup data menunjukkan bahwa penemuannya 

sendiri salah, ia tidak ragu-ragu menolak penemuannya sendiri dan menerima 

penemuan orang lain. Tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat.        

4) Bersifat hati-hati. 5) ingin menyelidiki (Srini M, Iskandar 200 : 12). 

 

5. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas merupakan tuntutan pendidikan dan kehidupan pada saat ini. 

Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru. Individu 

yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkungannya, mereka akan mampu 

bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat. 

b. Pembelajaran Kreatif 

 Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan.Untuk menciptakan pembelajaran yang 

kreatif, diperlukan berbagai ketrampilan antara lain ketrampilan mengajar. 

”Delapan ketrampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, yaitu ketrampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan variasi, 

menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi kelompok kecil, 

mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan perorangan” Turney (1973) 

dalam Mulyasa (2008 : 163). 
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c. Strategi Pembelajaran Kreatif. 

 Berbagai strategi pembelajaran kreatif yang telah terbukti berhasil 

meningkatkan kreativitas siswa 1) pembelajaran yang berpusat pada siswa. 

Menurut strategi ini guru berperan sebagai fasilitator, teman belajar, inspirator, 

navigator, dan orang yang berbagi pengalaman. Siswa diberi kebebasan untuk 

memilih perspektif yang akan mereka gunakan untuk mempelajari suatu topik 

Melalui metode ini kreativitas ditimbulkan untuk mengeksplorasi berbagai ide 

yang dipandang menarik oleh siswa. 2) penggunaan berbagai peralatan bantu 

dalam pembelajaran. Guru yang kreatif dan banyak akal menggunakan berbagai 

peralatan dalam mengajar. Peralatan multimedia menggairahkan siswa dalam 

berpikir, memperluas sudut pandangnya dan meningkatkan kreativitas siswa.       

3) strategi manajemen kelas. Strategi ini mencakup pembuatan iklim interaksi 

antara guru dan siswa yang bersahabat dan memperlakukan siswa dengan 

menghormati berbagai kebutuhan dan individualitasnya. Berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa lingkungan belajar merupakan kunci pembelajaran yang 

kreatif.  4) meningkatkan kreativitas para siwa adalah dengan menghubungkan isi 

pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata. Guru mampu memberikan 

pelajaran sesuai dengan konteks nyata kehidupan berarti telah membagikan 

pengalamannya kepada siswa. Hal ini akan menjadi pemicu bagi para siswa untuk 

memberikan respon, berdiskusi, dan berpikir tingkat tinggi. Pendidikan 

seharusnya memusatkan pada peningkatan ketrampilan untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan dengan membebaskan kreativitas para siswa.       

5) menggunakan pertanyaan terbuka dan mendorong para siswa untuk berpikir 
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kreatif. Kreatifitas merupakan tuntutan pendidikan dan kehidupan pada saat ini. 

Kreatifitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru. Individu 

dan organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkungannya, karena 

mereka mampu memenuhi kebutuhan lingkungannya yang terus berubah. Individu 

dan organisasi yang kreatif akan mampu bertahan dalam kompetisi global yang 

dinamis dan ketat. Guru yang kreatif selalu mendorong siswanya untuk membuat 

dan berimajinasi dalam diskusi kelompok. Guru dapat memberi pengaruh yang 

lebih positif dengan mendorong para siswa agar “menjadi kreatif“. Pendidikan 

yang saat ini di Indonesia cenderung lebih mengutamakan pengembangan 

kemampuan kognitif. Hal ini sering membuat para siswa sering mengalami 

kegagapan saat harus menyelesaikan masalah nyata, karena tidak semua masalah 

dapat diselesaikan secara afektif dengan menggunakan kemampuan kognitif saja. 

Kreativitas seringkali menjadi syarat untuk menyelesaikan masalah secara efektif. 

Pentingnya ditumbuhkan kemampuan berpikir kreatif siswa . 

Kreativitas merupakan sebuah konsep yang majemuk dan multi-dimensional, 

sehingga sulit didefinisikan secara operasional. “Definisi sederhana yang sering 

digunakan secara luas tentang kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru” (Kuper & Kuper, 2000) didalam Samsunuwiyati Mar’at   

(2006 : 176). Definisi sederhana yang sering digunakan secara luas tentang 

kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Wujudnya 

adalah tindakan manusia. Melalui proses kreatif yang berlangsung dalam benak 

orang atau sekelompok orang, produk-produk kreatif tercipta. Produk itu sendiri 

sangat beragam, mulai dari penemu mekanis, proses kimia baru, solusi baru atau 
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pernyataan baru mengenai sesuatu masalah dalam matematika dan ilmu 

pengetahuan; komposisi musik segar, puisi, cerita pendek atau novel yang 

menggugah yang belum pernah ditulis sebelumnya; lukisan dengan sudut pandang 

yang baru; seni patung atau fotografi yang belum ada sebelumnya; sampai dengan 

filsafat, atau pola prilaku baru. 

Dalam semua bentuk produk kreatif tersebut, selalu ada sifat dasar yang sama, 

yaitu keberadaannya yang baru atau belum pernah ada sebelumnya. Sifat baru 

itulah yang menandai produk, proses atau orang kreatif. Sifat baru itu memiliki 

ciri-ciri; a) Produk yang sifatnya baru sama sekali yang sebelumnya belum ada;  

b) Produk yang memiliki sifat baru sebagai hasil kombinasi beberapa produk yang 

sudah ada sebelumnya dan suatu produk yang  bersifat baru sebagai hasil 

pembaruan (inovasi) dan pengembangan (evolusi) dari hal yang sudah ada. 

Perhatian para psikolog dan kalangan dunia pendidikan terhadap kreativitas 

sebagai salah satu aspek dari fungsi kognitif yang berperan dalam prestasi anak di 

sekolah bermula dari pidato T.P. Guilford tahun 1950. Guilford dalam pidatonya 

menegaskan bahwa ”Kreativitas perlu dikembangkan melalui jalur pendidikan 

guna mengembangkan potensi anak secara utuh dan bagi kemajuan ilmu 

pengetahuan dan seni”. Melalui konsepnya yang dikenal dengan “struktur 

intelektual”, Guilford menyebutkan adanya dua kemampuan berfikir, yaitu 

berfikir konvergen dan berfikir divergen. Kemampuan berfikir konvergen 

(convergent thinkink) atau penalaran logis menunjuk pada pemikiran yang 

menghasilkan satu jawaban dan mencirikan jenis pemikiran berdasarkan tes 

inteligensi standar. Sedangkan kemampuan berpikir divergen (divergent thinkink) 
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merujuk pada pemikiran yang menghasilkan banyak jawaban atas pertanyaan 

yang sama dan lebih merupakan indikator dari kreativitas. Berpikir divergen 

merupakan aktivitas mental yang asli, murni dan baru, yang berbeda dari pola 

pikir sehari-hari dan menghasilkan lebih dari satu pemecahan masalah. 

Berpikir konvergen dan divergen ini cenderung berkolerasi. Di samping 

menyebutkan pentingnya pengembangan berfikir divergen, Guilford juga 

menyebutkan bahwa kreativitas berarti aptitude dan non-aptitude. Ciri-ciri 

aptitude dari kreativitas (berpikir kreatif) meliputi : kelancaran, fleksibilitas, dan 

orisinilitas dalam berfikir, dan ciri-ciri ini dioperasionalisasikan dalam tes berpikir 

konvergen. Namun produktivitas kreatif tidak sama dengan produktivitas 

divergen. Sejauh mana seseorang mampu menghasilkan prestasi kreatif, 

ditentukan oleh ciri-ciri non-aptitude (afektif). 

 Utami Munandar (2004:71) melalui penelitiannya di Indonesia, menyebutkan 

ciri-ciri kepribadian kreatif yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, yaitu:  

(1) Mempunyai daya imajinasi yang kuat (2) Mempunyai inisiatif (3) 

Mempunyai minat yang luas (4) Mempunyai kebebasan dalam berpikir (5) 

Bersifat ingin tahu 6) Selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru 

(7) Mempunyai kepercayaan diri yang kuat (8) Penuh semangat (9) Berani 

mengambil resiko (10) Berani mengemukakan pendapat dan memiliki 

keyakinan. 

 

Peranan sekolah dalam pengembangan kreativitas adalah, dapatkah guru 

mengajarkan kreativitas pada anak. Sampai batas-batas tertentu, guru juga dapat 

mengajarkan keterampilan kreatif cara berpikir menghadapi masalah secara 

kreatif, atau teknik-teknik untuk memunculkan gagasan-gagasan orisinal. 

Beberapa falsafah mengajar yang perlu dikembangkan guru dalam mendorong 

kreativitas peserta didiknya, yaitu:  
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(a) Belajar adalah sangat penting dan sangat menyenangkan. (b) Anak patut 

dihargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik. (c) Anak hendaknya 

menjadi pelajar yang aktif. Mereka perlu didorong untuk membawa 

pengalaman, gagasan, minat, dan bahan mereka ke kelas. Mereka 

dimungkinkan untuk membicarakan bersama dengan guru mengenai tujuan 

belajar setiap hari, dan perlu diberi otonomi dalam menentukan bagaimana 

mencapainya. (d) Anak perlu merasakan nyaman dan dirangsang di dalam 

kelas, tanpa adanya tekanan dan ketegangan.  (e) Anak harus mempunyai rasa 

memiliki dan kebanggaan di dalam kelas. Mereka perlu dilibatkan dalam 

merancang kegiatan belajar dan diperbolehkan membawa bahan-bahan dari 

rumah. Guru hendaknya berperan sebagai narasumber, bukan polisi atau dewa.   

(f) Anak harus menghormati guru, tetapi merasa nyaman dan aman bersama 

guru. (g) Anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan masalah secara 

terbuka, baik dengan guru maupun dengan teman sebaya. Ruang kelas adalah 

milik mereka, dan mereka berbagi tanggung jawab dalam mengaturnya. 

(Utami Munandar 2004: 111 ) 

 

6. Materi, Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Kurikulum. 

Materi Pokok : Kalor, Standar Kompetensi : Memahami Wujud Zat dan 

Perubahannya, Kompetensi Dasar : Mendiskripsikan sifat zat berdasarkan 

wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum : 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ). 

7. IPA 

a. Pengertian IPA 

     Pengalaman-pengalaman mengajar telah membangkitkan kesadaran kita 

tentang adanya berbagai macam problem yang selalu menantang kita. Diantara 

problem-problem ini ialah problem pendidikan IPA. Pendidikan IPA merupakan 

salah satu aspek pendidikan dengan menggunakan IPA sebagai alat untuk 

mencapai tujuannya. Salah satu sasaran yang dapat dicapai melalui pendidikan 

IPA adalah “pengertian IPA“ itu sendiri. Problemnya ialah bagaimana kita dapat 

mendidik siswa untuk mencapai sasaran dan tujuan pendidikan dengan 

menggunakan “pengertian IPA”. Apa yang dicapai siswa dari hasil proses 
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pembelajaran IPA berkembang dari pengertian guru tentang jiwa, struktur dan 

fungsi “IPA“. 

IPA merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, 

dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. 

Perkembangan IPA tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta-fakta saja, 

tetapi juga ditandai oleh munculnya “metode ilmiah” (scientific methods) dan 

sikap ilmiah (scientific attitudes). Jame B. Conant , seorang “scientist” bangsa 

Amerika yang terkenal, mendefinisikan IPA sebagai berikut: “Suatu rangkain 

konsep yang saling berkaitan dan bagan-bagan konsep telah berkembang sebagai 

suatu hasil eksperimen dan observasi, dan bermanfaat untuk eksprementasi dan 

observasi lebih lanjut” Moh. Amien ( 1972:2). 

Berdasarkan pada pernyataan-pernyataan tersebut di atas, IPA dapat 

didefinisikan sebagai berikut :   

  1) Scientific attitudes : kepercayaan/ keyakinan, nilai-nilai, gagasan/ 

pendapat, obyektif, dan sebagainya. Misalnya : membuat suatu keputusan 

setelah memperoleh cukup data yang berkaitan dengan problemnya. Selalu 

berusaha obyektif, jujur dan sebagainya. 2) Scientific processes atau methods: 

cara-cara khusus dalam menyelidiki/memecahkan problem. Misalnya 

membuat hipotesa, merancang dan melaksanakan eksperimen, mengumpulkan 

dan menyusun data, mengevaluasi data, mengukur dan sebagainya. 3) 

Scientific product : fakta, prinsip, hukum, teori, dan sebagainya. Prinsip 

ilmiah, misalnya : logam bila dipanasi akan memuai.  Moh. Amien (1979:2 ) 

 

      Untuk memperoleh prestasi belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang diharapkan, maka harus mengacu pada karakteristik mata pelajaran itu 

sendiri. Sebagai contoh : “ Mata pelajaran IPA kurang diminati oleh para siswa 

dan mahasiswa” (Sumiaji, 1998). Kurangnya minat dan rendahnya prestasi belajar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



46 

siswa pada mata pelajaran IPA maka guru harus benar-benar memahami 

karakteristik mata pelajaran IPA. 

       IPA atau sains adalah suatu deretan konsep serta skema konseptual yang 

berhubungan satu dengan yang lain, dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimen 

dan observasi, serta berguna untuk diminati dan dieksperimentasikan lebih lanjut. 

“Dalam perspektif yang lebih luas IPA sebagai kumpulan pengetahuan, suatu 

proses penelusuran, kumpulan nilai, suatu cara untuk mengenal dunia, instansi 

sosial, hasil konstruksi manusia dan bagian dari kehidupan sehari-hari” (Sumiaji, 

1998). Untuk itu salah satu yang perlu dipahami adalah sebagai guru harus 

berusaha untuk memahami konsep IPA tersebut. IPA menyajikan pembelajaran 

yang memadukan antara pengalaman proses IPA dan pemahaman produk IPA. 

“Salah satu karakteristik mengajar yang baik dan relevan dengan sains adalah 

guru harus terlebih dahulu memikirkan materi pelajaran yang akan diajarkan atau 

diberikan kepada siswa” (Anderson dan Kautnik, 1972). 

b. Perkembangan Kesadaran Melalui Proses Mengerti Dalam Belajar IPA 

     IPA atau sains adalah suatu deretan konsep serta skema konseptual yang 

berhubungan satu dengan yang lain, dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimen 

dan observasi, serta berguna untuk diminati dan dieksperimentasikan lebih lanjut. 

Ketrampilan proses IPA adalah ketrampilan mengamati, mengukur, menarik 

kesimpulan, mengendalikan variabel, merumuskan hipotesis, membuat grafik dan 

tabel data, membuat definisi operasional, dan melakukan eksperimen. Wuryadi 

(1971) didalam Moh. Amien (1979 : 3) menyatakan bahwa perkembangan 

kesadaran dapat dilukiskan pada gambar 2.2: 
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Gambar 2.2  Perkembangan Kesadaran 

Perkembangan kesadaran dapat diperoleh melalui proses mengerti dalam 

belajar IPA. Mengembangkan ketrampilan intelektual adalah salah satu aspek 

pendidikan IPA. Aspek lainnya ialah pengembangan kesadaran terhadap 

eksistensi manusia dalam hubungannya dengan lingkungan, makhluk hidup lain 

dan Tuhannya. Apakah aspek-aspek pendidikan IPA ini dapat dicapai melalui 

belajar IPA? Apakah IPA memiliki nilai-nilai (values) yang dapat 

mengembangkan kesadaran-kesadaran di atas? Kita dapat mengatakan bahwa 

belajar IPA akan memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk mengalami 

perubahan-perubahan melalui proses mentalnya. Perubahan-perubahan mental ini 

dapat berupa pengembangan ketrampilan intelektual, sikap ilmiah dan metode 

ilmiah (aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor). 

c.  Sikap Ilmiah (scientific attitudes) 

Sikap ilmiah mempelajari gejala-gejala alam melalui observasi, 

eksperimentasi dan analisa yang rasional. Menggunakan sikap-sikap tertentu 

kesadaran akan adanya gejala 

 

kesadaran akan adanya problem 

 

kesadaran akan adanya saling hubungan antara konsep-konsep 

 

kesadaran akan adanya cara-cara memecahkan problem 

 

kesadaran akan adanya konsep-konsep  pengertian 

 

kesadaran akan adanya pengembangan sikap dan metode ilmiah 
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(scientific attitudes). Misalnya,  berusaha untuk bersikap obyektif dan jujur bila  

sedang mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data. Dalam usahanya untuk 

menjelaskan rahasia alam semesta, juga mengikuti berbagai macam prosedur 

experimen dan statitistik. Dengan bersikap demikian ini dapat dibuat penemuan-

penemuan yang merupakan produk IPA.  

Sikap ilmiah siswa juga berkembang jika dalam pembelajaran sains yang 

berbasis masalah diterapkan metode inkuiri. Sikap ilmiah ini akan berkembang  

selama proses belajar berlangsung, hal inilah yang akan meningkatkan hasil 

belajar siswa. Pada dasarnya hasil belajar siswa merupakan gabungan dari produk 

dan proses. 

d.  Hakekat Fisika  

Fisika merupakan salah satu cabang utama dari ilmu pengetahuan alam seperti 

halnya Kimia maupun Biologi, Fisika adalah pelajaran tentang kejadian dalam 

alam, yang memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang 

didapat, penyajian secara matematis dan berdasarkan peraturan-peraturan umum. 

D.L. Tobing mengemukakan bahwa ”Fisika memiliki ciri khas yaitu pelukisan 

kenyataan menurut aspek-aspek yang memungkinkan pencatatan atau pengamatan 

indrawi secara langsung. Data-data indrawi haruslah dimengerti tepat menurut 

penampakannya”. 

Berdasarkan definisi tentang Fisika, maka dapat dijelaskan bahwa Fisika 

adalah ilmu yang membahas hal yang paling konkret dalam dunia pengalaman, 

yaitu hal-hal yang dapat diamati secara indrawi secara jelas dan tidak dapat 

dibantah, serta objek dapat disajikan kepada pengamat. Fisika bersifat eksak, 
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istilah-istilah dan konsep yang dipakai mempunyai arti yang dapat ditentukan 

dengan tepat, sehingga perhitungan matematis memainkan peranan yang sangat 

besar. Keeksakan Fisika berasal dari kenyataan bahwa observasi-observasi Fisika 

secara prinsip membatasi diri pada kawasan yang isi konsep dan isi observasi 

tetap berkaitan secara unik. Pembatasan tersebut dimungkinkan karena Fisika 

mengacu pada realitas jasmani. Meskipun interpretasi teoritis tentang observasi 

yang menghasilkan hubungan unik dirumuskan dengan cara yang sangat abstrak 

dan jauh dari keadaan konkret, namun ikatan unik tetap dipertahankan. 

8. Konsep Kalor 

a. Pengertian kalor 

       Ketika suatu ketel air dingin diletakkan di atas kompor, temperatur air akan 

naik dinyatakan bahwa kalor mengalir dari kompor ke air yang dingin. Ketika dua 

benda yang temperaturnya berbeda diletakkan saling bersentuhan, kalor akan 

mengalir seketika dari yang panas ke yang dingin. Aliran kalor seketika ini selalu 

dalam arah yang cenderung menyamakan temperatur. Jika kedua benda tersebut 

disentuhkan cukup lama sehingga temperatur keduanya sama, keduanya dikatakan 

dalam keadaan setimbang termal dan tidak ada lagi kalor yang mengalir 

diantaranya. Sebagai contoh, ketika termometer demam pertama kali dimasukkan 

ke dalam mulut pasien, kalor mengalir dari mulut pasien tersebut ke termometer, 

ketika pembacaan temperatur berhenti naik, termometer setimbang dengan mulut 

orang tersebut, dan temperaturnya sama. Kalor dideskripsikan secara konsisten 

berhubungan dengan kerja dan energi. Gagasan bahwa kalor berhubungan dengan 

energi dikerjakan oleh James Prescott Joule. 
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b. Kalor sebagai Transfer Energi 

 Istilah “kalor” pada kehidupan sehari-hari, sebagai suatu “aliran” misalnya 

kalor mengalir dari kompor ke ketel, dari Matahari ke Bumi, dari mulut seseorang 

ke termometer demam.”Kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu benda 

ke benda yang lain karena adanya perbedaan temperatur”(Giancoli, 2001: 490). 

Kalor menggambarkan aliran kalor sebagai gerakan zat fluida yang disebut kalori. 

Namun fluida kalori tidak pernah bisa dideteksi. Akhirnya ditemukan suatu 

fenomena yang memandang kalor berhubungan dengan kerja dan energi. Suatu 

satuan yang umum untuk kalor yang masih digunakan sampai sekarang adalah 

kalori ( Kal ). Satu kalori didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikan temperatur 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kalor yang lebih 

sering digunakan dari pada kalori adalah kilo kalori ( kkal ), yang besarnya sama 

dengan 1000 kalori. Dengan demikian 1 kkal adalah kalor yang dibutuhkan untuk 

menaikan temperatur 1 kg air sebesar 1
0
C. Kadangkala 1 kilokalori disebut Kalori 

(dengan huruf K besar) dan dengan satuan inilah nilai energi makanan dapat 

ditentukan. James Prescott Joule melakukan sejumlah percobaan yang penting 

untuk menetapkan pandangan bahwa kalor, seperti kerja merepresentasikan 

transfer energi. Joule menentukan bahwa sejumlah kerja tertentu yang dilakukan 

selalu ekivalen dengan sejumlah masukan kalor tertentu. Secara kuantitatif kerja 

4,186 joule ternyata ekivalen dengan 1 kalori (kal) kalor. Nilai ini dikenal sebagai 

tara kalor mekanik. Tara kalor mekanik :  4,186 J = 1 kal      4,186 x 10
3
 J = 1 kkal 

Kalor merupakan “transfer energi”. Ketika kalor mengalir dari benda panas ke 

yang lebih dingin, energilah yang ditransfer dari yang panas ke yang dingin.. 
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     Jika kalor diberikan pada suatu benda, dan menyebabkan temperaturnya 

naik. Besar kalor yang dibutuhkan untuk merubah temperatur zat tertentu 

sebanding dengan massa m zat tersebut dan dengan perubahan temperatur T. 

Hubungan antara aliran kalor dan perubahan temperatur dinyatakan dalam 

persamaan  

Q = mc T …………………………………………………….……………2.1 

Kalor jenis merupakan ciri (karakteristik) dari bahan yang membentuk benda. 

Dari definisi tersebut bahwa nilai kalor jenis ini adalah tetap dan tidak tergantung 

dari massa ataupun suhu benda, namun hanya tergantung dari jenis bahan itu. 

Rumus pada persamaan Q = mc T dapat digunakan untuk memperoleh niai kalor 

jenis secara spesifik dengan catatan pengukuran dilakukan pada tekanan tetap dan 

volume tetap. 

 

Tabel 2.3 Kalor Jenis 

Zat 
Kalor Jenis, c 

Zat 
Kalor Jenis, c 

kkal/kg
.o
C J/kg

. o
C Kkal/kg

.o
C J/kg

. o
C 

Aluminium 0,22 900 Alkohol (ethyl) 0,58 2400 

Tembaga  0,093 390 Air raksa 0,033 140 

Kaca  0,20 840 Air  1,00 4190 

Besi atau Baja 0,11 450 Es (-5
o
C) 0,50 2100 

Timah- hitam 0,031 130 Cair (15
o
C) 1,00 4186 

Marmer 0,21 860 Uap (110
o
C) 0,48 2010 

Perak 0,056 230 Tubuh manusia rata-rata 0,83 3470 

Kayu  0,4 1700 Protein  0,4 1700 
 

 

Jika suatu benda mempunyai nilai kalor jenis yang besar, misal kayu 0,4 

kkal/kg
.o
C maka untuk menaikkan suhu 1 ºC dibutuhkan kalor yang besar 

dibanding dengan benda yang mempunyai kalor jenis kecil untuk massa benda 
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yang sama, sehingga benda yang kalor jenisnya besar akan sulit menjadi panas 

dan sulit menjadi dingin.  

Keterangan : (c) adalah besaran karakteristik dari zat tersebut, yang disebut 

kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 

suhu  1 kg benda sebesar 1
 
K. Kalor jenis dinyatakan dalam satuan J/kg. 

o
C 

(satuan SI yang sesuai) atau kkal/kg. 
o
C. Untuk air pada 15

o
C dan tekanan konstan 

1atm. c = 1,00 kkal/kg
o
C  atau     4,19 x 103 J/kg

o
C, karena dari definisi kal dan 

joule, diperlukan 1 kkal kalor untuk menaikkan temperatur 1 air sebesar 1
o
C, tabel 

2.1 memberikan nilai kalor jenis untuk zat lain pada 20
o
C. Sampai batas tertentu, 

nilai c bergantung pada temperatur (sebagaimana bergantung sedikit pada 

tekanan), tetapi untuk perubahan temperatur yang tidak terlalu besar, c seringkali 

dapat dianggap konstan.  

      Dari tabel 2.1 diketahui kalor jenis timah hitam 0,031 kkal/kg
.o

C atau 130 

J/kg
. o

C adalah paling kecil sedangkan kalor jenis kayu 0,4 kkal/kg
.o
C atau 1700 

J/kg
. o

C adalah lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kg timah hitam sebesar 1
o
 C adalah 

0,031 kkal. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kg 

kayu sebesar 1
o
C adalah 0,4 kkal. Untuk zat yang jenisnya berbeda kalor jenisnya 

juga berbeda. Suatu zat yang mempunyai kalor jenis besar menandakan bahwa 

untuk menaikkan suhu zat tesebut dengan massa dan kenaikan suhu yang sama 

diperlukan kalor yang besar.  Dari table di atas didapat bahwa kalor jenis timah-

hitam mempunyai nilai yang lebih kecil dibanding dengan kayu, sehingga timah 

hitam memerlukan kalor yang lebih sedikit dibanding dengan kayu. 
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Tabel  2.4  Kalor Jenis Gas (kkal/kg C
o
) 

Gas 
cp 

(tekanan konstan) 

cv 

(volume konstan) 

Uap (100
o
C) 0,482 0,350 

Oksigen 0,218 0,155 

Helium 1,15 0,75 

Karbon dioksida 0,199 0,153 

Nitrogen 0,248 0,177 

 

 

     Dari tabel 2.2 gas karbon dioksida pada tekanan konstan (Cp) kalor jenisnya 

0,199 kkal/kgC
o  

dan
  
pada volume konstan (Cv) kalor jenisnya 0,153 kkal/kgC

o
. 

Untuk gas helium pada tekanan konstan (Cp) kalor jenisnya 1,15 kkal/kgC
o  

dan
  

pada volume konstan (Cv) kalor jenisnya 0,75 kkal/kgC
o
. Untuk gas yang 

jenisnya berbeda kalor jenisnya berbeda pula. Untuk kalor jenis gas pada tekanan 

tetap (cp) mempunyai nilai lebih besar dari pada kalor jenis gas pada volume tetap. 

    Pada tabel 2.2 nilai kalor jenis gas helium pada tekanan tetap paling tinggi  

dibandingkan yang lain. Ini menandakan bahwa gas helium membutuhkan kalor 

paling besar dibanding yang lain. Demikian juga dengan kalor jenis gas pada 

volume tetap (Cv), nilai kalor jenis gas helium lebih tinggi dari yang lain. Ini 

menandakan gas helium pada volume tetap memerlukan kalor yang lebih banyak 

dari yang lain. Untuk kalor jenis gas pada tekanan tetap (cp) mempunyai nilai 

lebih besar dari pada kalor jenis gas pada volume tetap.  

Gas berubah sangat besar dalam hal volume terhadap perubahan temperatur 

pada tekanan konstan, dengan hukum-hukum gas, atau jika dijaga pada volume 
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konstan, tekanan pada gas berubah besar terhadap temperatur. Kalor jenis gas 

sangat bergantung pada bagaimana proses perubahan temperatur dilakukan. Yang 

paling umum, kita menangani kalor jenis gas yang dijaga pada (a) tekanan 

konstan (cp) atau (b) volume konstan (cv). Beberapa nilai diberikan pada Tabel 

2.2, dimana kita lihat bahwa cp selalu lebih besar cv. Untuk zat cair dan padat, 

perbedaan ini biasanya sangat kecil. 

     Pertukaran energi merupakan dasar teknik yang dikenal dengan nama 

kalorimetri, yang merupakan pengukuran kuantitatif dari pertukaran kalor. Untuk 

melakukan pengukuran semacam itu, digunakan kalorimeter, kalorimeter air 

sederhana ditunjukkan pada Gb.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kalorimeter adalah alat untuk mengetahui jumlah kalor yang dipindahkan  

yaitu dikeluarkan atau diserap oleh zat. Gambar 2.3 bejana kalorimeter di diisolasi 

dengan selubung isolator dan ruang berisi udara. Isolator ini bertujuan untuk 

mencegah adanya perpindahan kalor keluar. Selain isolator ada pengaduk yang 

berfungsi untuk mencampur zat dalam kalorimeter misalnya air sehingga  

Gambar 2.3  Kalorimeter Air Sederhana 
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tercampur homogen. Sedangkan termometer untuk mengukur suhu sebelum 

dicampur dan setelah dicampur. 

     Ketika bagian-bagian yang berbeda dari sistem yang terisolasi berada pada 

temperatur yang berbeda, kalor akan mengalir dari bagian dengan temperatur yang 

lebih tinggi ke bagian dengan temperatur lebih rendah. Jika sistem terisolasi 

seluruhnya, tidak ada energi yang bisa mengalir ke dalam atau keluar. Jadi, sekali 

lagi, kekekalan energi memainkan peranan penting. Kehilangan kalor sebanyak 

satu bagian sistem sama dengan kalor yang di dapat oleh bagian yang lain.  

Hukum kekekalan energi menyatakan besarnya kalor yang hilang sama dengan 

besarnya kalor yang di dapat. 

      Kalorimeter Air Sederhana adalah sangat penting bahwa kalorimeter diisolasi 

dengan baik sehingga hanya sejumlah minimum kalor dipertukarkan dengan 

luarnya. Satu kegunaan yang penting dari kalorimeter adalah dalam penentuan 

kalor jenis zat-zat. Pada teknik yang dikenal sebagai “metode campuran”, satu 

sampel zat dipanaskan sampai temperatur tinggi yang diukur dengan akurat, dan 

dengan cepat ditempatkan pada air dingin kalorimeter.  

Kalor yang hilang pada sampel tersebut akan diterima oleh air dan 

kalorimeter. Dengan mengukur temperatur akhir campuran tersebut, kalor jenis 

dapat dihitung, sebagaimana diperlihatkan oleh contoh sebagai berikut; Kalor 

jenis yang tidak diketahui ditentukan dengan kalorimeter. Dalam perhitungan ini 

kita mengabaikan kalor yang ditransfer ke termometer dan pengaduk (yang 

dibutuhkan untuk mempercepat proses transfer kalor dan dengan demikian 

memperkecil kehilangan kalor keluar). Nilai yang diabaikan ini dapat 

diperhitungkan dengan menambahkan suku ke sisi kanan persamaan : 
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 = + 

          

             mscsTs      =      mwcwTw    +    mkalckalTkal  ...................................2.1 

Dimana indeks s, w, dan kal mengacu pada sampel, air, dan kalorimeter 

berturut-turut. Definisi Kalor ”Kalor merupakan energi yang ditransfer dari satu 

benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan temperatur” (Giancoli, 

2001:490). Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi 

selalu berubah bentuk 

c. Hubungan antara banyaknya kalor dengan massa zat. 

 Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat berbanding lurus 

dengan massa zat. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

Q ɑ m  ............................................................................................................2.2 

d. Hubungan banyaknya kalor dengan jenis zat 

Air dan minyak goreng yang massanya sama bila dipanaskan dengan panas 

yang sama ternyata kenaikan suhu air lebih lambat daripada minyak. Pada setiap 

jenis zat, banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikan suhunya berbeda 

dengan zat lain. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat 

itu sebesar 1
0
C disebut kalor jenis. Kalor jenis setiap zat berbeda. Kalor jenis 

dilambangkan c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyaknya kalor 

yang diterima atau dilepaskan oleh suatu zat berbanding lurus dengan kalor jenis 

zat tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

 Q ɑ c  .............................................................................................................2.3 

Kalor yang hilang 

dari sampel 

Kalor yang 

diterima oleh air 

Kalor yang 

diterima oleh 

kalorimeter 
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e. Hubungan antara banyaknya kalor dengan suhu benda. 

 Banyaknya kalor yang diberikan pada suatu zat yang dipanaskan (Q) 

sebanding dengan perubahan suhu (T). 

Q  T  ..........................................................................................................2.4 

Jika kalor diberikan pada suatu benda, dan menyebabkan temperaturnya naik. 

Besar kalor yang dibutuhkan untuk merubah temperatur zat tertentu sebanding 

dengan massa (m) zat tersebut dan dengan perubahan temperatur (T). Hubungan 

antara aliran kalor dan perubahan temperatur dinyatakan dalam persamaan  

Q = mcT ……………………………………………………...……………2.5 

 

 .................................................................................................2.6 

 

 .....................................................................................2.7 

  

f. Kapasitas kalor zat  

     Kapasitas kalor dapat didefinisikan sebagai banyaknya kalor yang diperlukan 

untuk menaikan suhu zat sebesar 1
0
C. Secara matematis hubungan tersebut 

dinyatakan sebagai berikut : 

 ...........................................................................................2.8 

 

g. AsasBlack  

 Kalor yang diterima = kalor yang dilepaskan 

 ........................................................................................2.9 Qterima = Qlepas 

 

 

 

 

 

 

 

 

c =
T m.

Q


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T = Takhir - Tawal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C = 
T

Q
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h. Kalor dapat mengubah wujud zat  

     Selain dapat mengakibatkan kenaikan suhu, kalor dapat mengubah wujud zat . 

Beberapa macam perubahan wujud dapat dilihat pada diagram di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Diagram Perubahan Wujud Zat 

     Dari gambar 2.4 dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1) Perubahan wujud zat yang memerlukan kalor yaitu : 

a) melebur  : perubahan wujud dari padat menjadi cair 

b) menguap  : perubahan wujud dari cair menjadi gas 

c) menyublim  : perubahan wujud dari padat menjadi gas. 

2) Perubahan wujud zat yang melepaskan kalor yaitu : 

a) membeku  : perubahan wujud dari cair menjadi padat 

b) mengembun : perubahan wujud dari gas menjadi cair 

c) menyublim : perubahan wujud dari gas menjadi padat. 

 

9. Prestasi Belajar Fisika 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (1997 : 700) bahwa : “Prestasi belajar adalah 
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penguasaan pengetahuan dan ketrampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh 

guru.” 

Nilai yang diberikan oleh guru akan dapat menentukan apakah prestasi belajar 

siswa baik atau tidak. Prestasi belajar merupakan salah satu petunjuk keberhasilan 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar, yang mana untuk menentukan prestasi 

belajar ini digunakan tes yang dilakukan setelah siswa mendapat materi pelajaran 

tersebut. Prestasi belajar ini ditunjukkan dengan nilai atau angka. Apabila prestasi 

belajar siswa tinggi maka dapat dikatakan bahwa kegiatan belajar mengajar itu 

berhasil. 

Prestasi belajar diperoleh dalam pengetahuan dan keterampilan. 

Pengetahuan dikelompokkan ke dalam empat bagian, yaitu : fakta, konsep, 

prosedur dan prinsip. Pengetahuan adalah semua informasi yang ditangkap oleh 

indra seseorang dan selanjutnya disimpan dalam otak. ”Keterampilan adalah suatu 

aksi atau tingkah laku yang mampu memperlihatkan seseorang yang terampil” 

(Romizowski, 1981). Pengertian empat kelompok pengetahuan tersebut adalah :   

a. fakta, merupakan pengetahuan objek nyata, asosiasi dari kenyataan yang 

didapat melalai pengamatan ini diolah dan disajikan ilmuan menjadi data. b. 

konsep adalah suatu ide atau gagasan yang digeneralisasikan dari pengalaman-

pengalaman tertentu dan relevan. c. prinsip, merupakan generalisasi yang meliputi 

konsep-konsep yang berkaitan dan bersifat kausalitas, korelasi atau aksiomatis.   

d. prosedur merupakan pengetahuan tentang tindakan yang bersifat linier atau 

berbeda-beda dalam mencapai suatu tujuan. 
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Prestasi belajar individu berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

bergantung kepada bagaimana individu itu berinteraksi dengan lingkungannya 

termasuk guru.  ”Belajar diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui 

pengalaman, bertumpu pada kemampuan diri siswa di bawah bimbingan guru” 

(Tirtarahardja dan Sula, 2002). Seseorang yang melakukan aktivitasnya itu telah 

memperoleh perubahan dalam dirinya dengan pengalaman baru, maka individu itu 

dikatakan telah belajar. Perubahan individu dari proses belajar disebut prestasi 

belajar. 

     ”Hasil belajar merupakan suatu proses untuk menentukan nilai belajar siswa 

melalui kegiatan penilaian atau pengukuran prestasi belajar” (Dimyanti dan 

Mudjiono, 2002). Untuk dapat mengetahui prestasi belajar seseorang yang telah 

belajar, maka diperlukan penilaian atau evaluasi.  

Pengukuran prestasi belajar dapat diketahui dengan menggunakan alat 

pengukur tes. ”Proses penilaian prestasi belajar yang berhubungan dengan aspek 

kognitif biasanya diukur dengan menggunakan tes prestasi belajar, sedangkan 

penilaian prestasi yang berhubungan dengan aspek afektif dan psikomotorik 

biasanya diukur dengan menggunakan alat ukur non tes ”(Nasution, 2002). 

”Fungsi penilaian prestasi belajar adalah untuk memberikan umpan-balik kepada 

guru dalam rangka memperbaiki proses belajar-mengajar dan melaksanakan 

program remedial bagi siswa yang belum berhasil’ (Usman dan Setiawati, 1993). 

Prestasi belajar siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik 

berasal dari dalam diri (internal) maupun berasal dari luar dirinya (eksternal). 

Faktor internal meliputi : faktor jasmaniah (fisiologi), faktor psikologis dan faktor 
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kematangan fisik maupun psikis. Sedangkan faktor eksternal, meliputi faktor 

sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan spiritual atau 

keagamaan. Prestasi belajar yang dicapai siswa pada hakekatnya merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor tersebut. Oleh karena itu, pengenalan guru 

terhadap faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa penting sekali 

artinya dalam rangka membantu siswa mencapai prestasi belajar yang optimal 

dengan kemampuan masing-masing. 

     Upaya peningkatan prestasi belajar siswa dari suatu pembelajaran 

membutuhkan berbagai macam pendekatan pengajaran yang harus dilaksanakan 

guru dan juga pendekatan belajar siswa. Antara guru dan siswa merupakan elemen 

yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai prestasi belajar. Guru diharapkan 

memiliki kenerja yang inovatif dalam merancang suatu pendekatan atau strategi 

agar dapat meningkatkan kinerja siswa demi tercapainya keberhasilan dalam 

pembelajaran. Sedangkan fungsi prestasi belajar adalah : a. Indikator kualitas dan 

kuantitas pengetahuan yang dikuasai anak didik b. Bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan c. indikator intern dan eksern dari lembaga pendidikan d. Lambang 

pemuas keingintahuan  e. Indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik 

Dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator atau 

petunjuk untuk mengetahui kualitas dan kuantitas pengetahuan terhadap daya 

serap yang dikuasai anak didik. Prestasi belajar dapat pula dijadikan sebagai 

bahan masukan dalam inovasi pendidikan. Prestasi belajar biasanya dibuat dalam 

bentuk nilai evaluasi/ tes. Nilai tes tersebut merupakan angka yang menunjukkan 

jumlah hasil prestasi siswa setelah menerima materi pelajaran. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

 

Hasil penelitian yang relevan dengan penggunaan pembelajaran IPA berbasis 

masalah melalui Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi, antara lain : 

1. Judul : Pembelajaran Fisika Melalui Inkuiri Terbimbing Dengan Metode 

Eksperimen dan Demonstrasi Ditinjau dari Kemampuan Awal dan Perhatian 

Siswa. Peneliti : Yulia Saraswati (Progam Studi Pendidikan Sains-Universitas 

Sebelas Maret Surakarta). Persamaan : Penggunaan Pembelajaran Fisika Melalui 

Inkuiri Terbimbing. Perbedaan : Pada Penelitian tersebut digunakan Metode 

Eksperimen dan Demonstrasi. Variabel Moderatornya adalah Kemampuan Awal 

dan Perhatian Siswa. Hasil : Terdapat pengaruh antara metode pembelajaran fisika 

Inkuiri Terbimbing dengan metode eksperimen dan demonstrasi ditinjau dari 

kemampuan awal dan penguasaan konsep listrik dinamis. Penelitian yang 

dilakukan penulis menggunakan metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi. Sedangkan variabel moderatornya adalah sikap ilmiah dan 

kreativitas siswa. Hasil: Metode Inkuiri Terbimbing didukung sikap ilmiah dan 

kreativitas tinggi berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa. Penelitian yang 

dilakukan Yulia Saraswati memberi kontribusi kepada penulis bahwa ada 

pengaruh metode pembelajaran  Inkuiri Terbimbing pada mata pelajaran fisika. 

Penulis akan meneliti lebih lanjut bahwa tidak hanya metode pembelajaran  

Inkuiri Terbimbing yang berpengaruh pada mata pelajaran fisika,  juga metode 

pembelajaran  Inkuiri Bebas Termodifikasi. 
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2. Judul: Pengaruh Pembelajaran Fisika Berbasis Masalah dengan Metode 

Eksperimen dan Demonstrasi Untuk Tanya Jawab terhadap Prestasi Belajar 

Ditinjau Dari Kemampuan Awal Siswa pada Pokok Bahasan Optik Geometri. 

Peneliti : Mustaqim (Progam Studi Pendidikan Sains-Universitas Sebelas Maret 

Surakarta). Persamaan: Penggunaan pembelajaran berbasis masalah. Perbedaan : 

Penggunaan metode eksperimen, diskusi dan demonstrasi untuk tanya jawab. 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode Inkuiri Terbimbing dan 

Inkuiri Bebas Termodifikasi. Hasil : Terdapat pengaruh pembelajaran berbasis 

masalah dengan metode eksperimen untuk diskusi dan demonstrasi untuk tanya 

jawab terhadap prestasi belajar ditinjau dari kemampuan awal siswa. Hasil 

penelitian yang dilakukan penulis: Metode Inkuiri Terbimbing didukung sikap 

ilmiah dan kreativitas tinggi berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa. 

Penelitian yang dilakukan Mustaqim memberi kontribusi kepada penulis 

penggunaan strategi  pembelajaran berbasis masalah. 

3. Judul : Pengaruh Pendekatan Keterampilan Proses Melalui Metode. Inkuiri 

Terbimbing dan Demonstrasi Ditinjau dari Motivasi Berprestasi Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Pada Konsep Listrik Dinamik. Peneliti : Sigit Triyono (Progam 

Studi Pendidikan Sains–Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pada penelitian ini 

digunakan metode Inkuiri Terbimbing pada materi pelajaran listrik dinamik. 

Tempat penelitian di SMP 3 Maospati.  Persamaan : Penelitian yang dilakukan 

penulis juga menggunakan metode Inkuiri Terbimbing. Perbedaan : Pada 

penelitian tersebut digunakan Metode Inkuiri Terbimbing dan Demonstrasi. 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode Inkuiri Terbimbing dan 
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Inkuiri Bebas Termodifikasi pada konsep kalor. Tempat penelitian di SMP Negeri 

5 Klaten. Hasil penelitian yang dilakukan penulis: Metode Inkuiri Terbimbing 

didukung sikap ilmiah dan kreativitas tinggi berpengaruh terhadap prestasi belajar 

IPA siswa. Penelitian yang dilakukan Sigit Triyono memberi kontribusi kepada 

penulis bahwa ada pengaruh metode pembelajaran  Inkuiri Terbimbing pada mata 

pelajaran fisika. Penulis akan meneliti lebih lanjut pengaruh metode pembelajaran  

Inkuiri Terbimbing dan akan dibandingkan dengan metode Inkuiri Bebas 

Termodifikasi pada  mata pelajaran fisika. 

4. Judul : Penggunaan Metode Guided dan Modified Discovery Inquiry Terhadap 

Ketrampilan Psikomotorik Siswa Ditinjau Dari Kecerdasan Emosi (EQ). Peneliti : 

Hendrik Hermawan (Progam Studi Pendidikan Sains-Universitas Sebelas Maret 

Surakarta). Persamaan : Penggunaan metode Guided dan Modified Discovery 

Inquiry. Perbedaan : Variabel Moderatornya adalah kecerdasan emosi (EQ). Hasil: 

Tidak ada pengaruh antara metode Guided dan Modified Discovery Inquiry 

terhadap ketrampilan psikomotorik siswa ditinjau dari kecerdasan emosi (EQ). 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode Inkuiri Terbimbing dan 

Inkuiri Bebas Termodifikasi. Sedangkan variabel moderatornya adalah sikap 

ilmiah dan kreativitas siswa. Hasil: Metode Inkuiri Terbimbing didukung sikap 

ilmiah dan kreativitas tinggi berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa. 

Penelitian yang dilakukan Hendrik Hermawan memberi kontribusi kepada penulis 

Penggunaan metode Guided dan Modified Discovery Inquiry. Selanjutnya penulis 

mengembangkan dengan variabel moderatornya  sikap ilmiah dan kreativitas 

siswa. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



65 

5. Judul : Pembelajaran Remidi Menggunakan Modul dan Animasi Pada Belajar 

Tuntas Fisika  Dengan Memperhatikan Tingkat Kesulitan Belajar Dan Gaya 

Belajar Siswa ( Studi Kasus Pada Materi Suhu Dan Kalor). Peneliti : Sukamti 

(Progam Studi Pendidikan Sains Universitas Sebelas Maret Surakarta). Persamaan 

: Penggunaan Materi Pembelajaran Kalor. Perbedaan : Model Pembelajaran dan 

variabel moderatornya. Hasil : Penggunaan media tidak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa, namun penggunaan modul menunjukkan prestasi yang lebih 

baik dari pada mengunakan animasi.. Penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi. 

Sedangkan variabel moderatornya adalah sikap ilmiah dan kreativitas siswa. 

Hasil: Metode Inkuiri Terbimbing didukung sikap ilmiah dan kreativitas tinggi 

berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA siswa. Penelitian yang dilakukan 

Sukamti memberi kontribusi kepada penulis penggunaan materi pembelajaran 

Fisika pada konsep Kalor sebagai materi esensial. Selanjutnya penulis 

mengembangkannya dengan  meneliti pengaruh metode Inkuiri  dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Peranan pembelajaran IPA berbasis masalah dengan metode Inkuiri dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Pembelajaran IPA berbasis masalah dengan 

metode Inkuiri mengarah pada proses berpikir dan memecahkan masalah. Siswa 

memecahkan masalah dengan melakukan kegiatan penyelidikan langsung di 

laboratorium. Dengan kegiatan ini siswa dilatih mengamati, mengukur, 
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merumuskan masalah dan sebagainya, sehingga siswa menemukan sendiri konsep 

esensial tentang Kalor. Karakteristik dari materi pelejaran tentang Kalor adalah 

materi esensial yang setiap hari kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.  

Melalui pembelajaran ini diharapkan pengetahuan yang diperoleh siswa 

tersebut lebih tahan lama, mudah diingat sehingga dapat mengerjakan soal-soal 

mengenai Konsep Kalor tersebut. Metode Inkuiri dapat meningkatkan penalaran 

dan melatih kemampuan kognitif siswa dalam memecahkan masalah sehingga 

ditemukan jawabannya. Pada metode Inkuiri Terbimbing pemilihan masalahnya 

ditentukan oleh guru, tetapi dalam penemuan konsep oleh siswa dengan cara 

diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep. Pada 

metode Inkuiri Bebas Termodifikasi, guru memberikan masalah melalui 

pengamatan, eksplorasi atau prosedur penelitian untuk memperoleh jawaban dan 

siswa didorong untuk memecahkan masalah dalam kerja kelompok atau 

perorangan. Siswa didorong untuk berpikir secara bebas, terbuka, sehingga siswa 

mampu menemukan konsep dan ide-ide yang kreatif. Sesuai dengan teori belajar 

Bruner yang menekankan pentingnya proses kognitif dan didukung dengan teori 

belajar yang dikemukanan oleh David Ausubel yang menekankan pada proses 

pembelajaran bermakna, maka siswa dilatih menemukan dan mengalami sendiri 

proses pembelajaran. Konsep esensial sebagian atau seluruh materi pelajaran yang 

dilakukan dengan bantuan guru. Didukung dengan teori belajar Piaget, perumusan 

pertanyaan merupakan bagian yang penting dan kreatif dari sains. Diduga 

pembelajaran IPA berbasis masalah dengan metode Inkuiri baik Inkuiri 

Terbimbing maupun Inkuiri Bebas Termodifikasi, keduanya dapat meningkatkan 
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prestasi belajar siswa, namun pembelajaran IPA berbasis masalah dengan Inkuiri 

Terbimbing lebih tinggi dibanding dengan Inkuiri Bebas Termodifikasi. Hal ini 

sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa SMP yang belum mencapai 

tingkat abstrak, sehingga masih sangat memerlukan bimbingan guru dalam 

berInkuiri sains terutama pada pokok bahasan Kalor. 

2. Peran sikap ilmiah dalam meningkatkan pembelajaran IPA berbasis masalah. 

Ciri siswa yang sikap ilmiahnya tinggi, untuk mendapatkan pengetahuan dalam 

sains antara lain: a. Mempunyai rasa ingin tahu akan gejala alam. b. Bersifat hati-

hati, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, bila belum cukup data yang 

menyokong kesimpulan itu. c. Mempunyai sikap rendah hati. d. Mau menghargai 

pendapat orang lain. e. Berhati terbuka, artinya bersedia mempertimbangkan 

pendapat atau penemuan orang lain, sekalipun pendapat atau penemuan itu 

bertentangan dengan penemuan sendiri. f. Objektif. Karakteristik IPA adalah 

diterapkannya metode ilmiah dalam mengkontruk pengetahuan IPA tersebut. 

Dengan sikap ilmiah yang tinggi seperti diatas maka metode ilmiah dapat 

diterapkan dengan baik. Maka diduga siswa yang mempunyai sikap ilmiah tinggi 

prestasi belajarnya lebih tinggi dari pada siswa yang sikap ilmiahnya rendah. 

3. Peran kreativitas dalam meningkatkan pembelajaran IPA berbasis masalah. 

 Ciri-ciri siswa yang kreativitasnya tinggi: a. Berpikir kreatif. b. Mempunyai daya 

imajinasi yang kuat. c. Mempunyai inisiatif. d. Mempunyai minat yang luas. e. 

Mempunyai kebebasan dalam berpikir. f. Bersifat ingin tahu. g. Selalu ingin 

mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. h. Mempunyai kepercayaan diri 

yang kuat. i. Penuh semangat. j. Berani mengambil resiko.   k. Berani 
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mengemukakan pendapat dan memiliki keyakinan. l. Berpikir tingkat tinggi. 

Untuk dapat memahami  fenomena alam dan gejala-gejalanya sebagaimana 

dipelajari pada IPA dibutuhkan kreatifitas yang tinggi dari siswa sehingga bisa 

mengkonkritkan hal-hal yang abstrak seperti konsep kalor.  Maka diduga siswa 

yang mempunyai kreativitas tinggi prestasi belajarnya lebih tinggi dari pada siswa 

yang kreativitasnya rendah. 

4. Peran sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri. 

Dalam pembelajaran berbasis masalah dengan Inkuiri, baik Inkuiri Terbimbing 

maupun Inkuiri Bebas Termodifikasi sangat diperlukan sikap ilmiah yang tinggi. 

Siswa yang sikap ilmiahnya tinggi akan berusaha untuk bersikap objektif dan 

jujur bila sedang mengumpulkan, menyusun dan menganalisa data. Sikap ilmiah 

siswa akan berkembang jika dalam pembelajaran IPA berbasis masalah diterapkan 

metode Inkuiri karena ciri kas metode inquiri adalah membimbing siswa untuk 

mengembangkan sikap ingin tahu dan berfikikir melalui pengajuan pertanyaan 

“mengapa dan bagaimana”. Diduga sikap ilmiah sangat berpengaruh dalam 

pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri. 

5. Peran kreativitas dalam pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri.  

Karakteristik pembelajaran IPA adalah melibatkan siswa dalam kegiatan empiris 

guna membangun pengetahuan siswa sehingga berkembang mind-on dan hand-on 

nya. Hal tersebut diwujudkan dengan kegiatan misalnya : merangkai alat-alat 

percobaan, melakukan demonstrasi, melakukan observasi, mengumpulkan data 

percobaan, mengolah data dan menganalisis serta menarik kesimpulan.  Siswa 

yang kreativitasnya tinggi dapat merangkai alat-alat percobaan dengan tepat serta 
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dapat menggunakan rangkaian alat-alat tersebut untuk melakukan percobaan dan 

demonstrasi dari materi IPA seperti Kalor. Diduga ada interaksi antara 

pembelajaran IPA berbasis masalah  dengan kreativitas siswa. 

6. Peran sikap ilmiah dan  kreativitas siswa dalam meningkatkan prestasi belajar.  

Prestasi belajar IPA bukan hanya ditinjau dari aspek kognitif melainkan juga 

aspek afektif  dan psikomotorik. Siswa yang sikap ilmiah nya tinggi akan 

memiliki prestasi belajar dari sisi afektif yang tinggi pula. Dengan sikap ilmiah 

yang baik maka siswa yang belajar IPA akan memiliki kreativitas yang dapat 

dijadikan bekal hidupnya kelak. Siswa yang kreatif akan terlatih untuk mencari 

pemecahan masalah dengan berbagai alternatif, dengan demikian aspek 

psikomotorik-nya berkembang. Aspek afektif yang dikembangkan melalui sikap 

ilmiah siswa dalam proses pembelajaran IPA akan menentukan keberhasilan 

aspek psikomotorik yang menuntut kreativitas siswa yang tinggi. Dengan 

demikian  diduga ada interaksi antara sikap ilmiah dengan kreativitas siswa dalam 

mempengaruhi hasil belajar.  

7. Peran sikap ilmiah dan kreativitas dalm pembelajaran IPA berbasis masalah 

melalui Inkuiri. Dalam pembelajaran IPA berbasis masalah, siswa dituntut 

mempunyai sikap ilmiah dan kreativitas yang tinggi. Tanpa sikap ilmiah yang 

tinggi maka rasa ingin tahu (curiousity) siswa tidak berkembang. Demikian juga 

tanpa kreativitas yang tinggi siswa cenderung tidak mampu memunculkan ide-ide 

kreatif untuk memecahkan masalah (problem solving). Prestasi IPA khususnya 

dari aspek kognitif paling tepat dibelajarkan dengan metode Inkuiri, didukung  

sikap ilmiah dan kreativitas yang tinggi. Dengan strategi pembelajaran berbasis 
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masalah yang menerapkan metode Inkuiri, didukung sikap ilmiah dan kreativitas 

yang tinggi, maka diharapkan prestasi belajjar siswa akan meningkat dari aspek 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Diduga ada interaksi antara sikap ilmiah dan 

kreativitas siswa dalam pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri dalam 

mempengaruhi hasil belajar siswa. 

D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

1. Terdapat pengaruh pembelajaran IPA berbasis masalah dengan metode Inkuiri 

Terbimbing dengan metode pembelajaran Inkuiri Bebas Termodifikasi 

terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Terdapat pengaruh tingkat sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar.  

3. Terdapat pengaruh tingkat kreativitas siswa terhadap prestasi belajar. 

4. Terdapat interaksi antara pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri 

Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan sikap ilmiah siswa. 

5. Terdapat interaksi antara pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri 

Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan kreativitas siswa.  

6. Terdapat interaksi antara sikap ilmiah dan kreativitas siswa. 

7. Terdapat interaksi pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri 

Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan sikap ilmiah dan 

kreativitas siswa. 
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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Klaten. 

2. Waktu Penelitian 

      Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 Tahun Pelajaran 2008/2009 antara 

bulan Maret sampai dengan Desember 2009 dengan jadwal penelitian sebagai 

berikut: 

a Tahap Persiapan 

Tahap ini dimulai dari pengajuan judul tesis, seminar proposal dan pembuatan 

instrumen yang digunakan dalam penelitian. 

b Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dimulai dengan uji coba instrumen penelitian yang dilaksanakan di 

SMP Negeri 7 Klaten. Untuk pengambilan data prestasi belajar siswa 

dilaksanakan di SMP Negeri 5 Klaten. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan  

Maret sampai dengan bulan Mei 2009. 

c Tahap Pengolahan Data 

Tahap ini merupakan tahap pengolahan data penelitian untuk mengetahui hasil 

penelitian yang dilaksanakan. Tahap analisa data dilaksanakan bulan Mei 2009. 

d Tahap Pembuatan Laporan Penelitian 

Untuk mengetahui tahapan-tahapan tersebut secara rinci, dapat dilihat pada tabel 

3.1.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



72 

 

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 
 

 

No Jenis Kegiatan 

Waktu/Bulan 

           Tahun 2009 

1-3 4-5 6 7 8-9 10 11-12 

1. Tahap Persiapan Penelitian 

a. Pengajuan judul 

b. Penyusunan proposal penelitian 

c. Konsultasi proposal penelitian ke 

pembimbing 

d. Seminar proposal 

e. Pembimbingan 

 

 

 

 

 

      

2.  Tahap pelaksanaan penelitian 

a. Uji coba instrumen penelitian 

b. Pengambilan dan penyusunan 

data penelitian 

c. Review laporan, mendiskusikan 

dan konsultasi ke pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3 Tahap analisa data / pengolahan data        

4. Tahap pembuatan laporan penelitian 

a. Penyusunan BAB I s/d IV 

b. Konsultasi ke pembimbing 

c. Revisi 

d. Konsultasi pembimbing 

e. Finalisasi pelaporan 

f. Ujian makalah kualifikasi 

g. Revisi 

h. Ujian tesis 

i. Revisi 

j. Penjilidan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

B. Penetapan Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 5 Klaten 

yang terdiri dari 6 kelas  dengan jumlah siswa 240 siswa. Sampel terdiri 4 kelas 

eksperimen dengan jumlah siswa 156 siswa. Uji coba soal dilakukan di SMP 

Negeri 7 Klaten, dengan pertimbangan siswa di SMP tersebut prestasinya setara. 
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Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih secara representative, 

artinya segala karakteristik populasi tercermin dari sampel yang diambil. 

Pengambilan sampel dengan menggunakan cluster random sampling. Ditinjau 

dari hasil analisis tes kemampuan awal yang diambil dari hasil ulangan akhir 

semester gasal.  

 

C. Metode, Rancangan dan Variabel Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan gambaran yang memandu seseorang peneliti 

untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian 

eksperimen dengan desain faktorial 2 X 2 X 2 yang dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Sampel terdiri 4 kelas eksperimen. Dua kelas eksperimen diberi pembelajaran IPA 

berbasis masalah dengan inkuiri terbimbing, dua kelas yang lain dengan inkuiri 

bebas termodifikasi. Sebelum diberi perlakuan, kedua kelompok di matching 

dengan menggunakan data hasil ulangan akhir semester I. Data ini sebagai 

cerminan penguasaan konsep IPA kedua kelompok sebelum diberi perlakuan. 

Setelah diperoleh kesamaan kemampuan awal, sampel diberi angket sikap ilmiah 

dan kreativitas siswa. Kemudian dikelompokan sikap ilmiah: tinggi dan rendah, 

kreativitas: tinggi dan rendah diukur menggunakan angket pada Skala Likert. 

Sikap Ilmiah siswa diukur sebelum pelaksanakan pembelajaran IPA berbasis 

masalah dengan metode inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi, 

dengan menggunakan angket pada skala Likert. Skala Likert merupakan sejumlah 

pernyataan positif dan negatif mengenai suatu obyek sikap. Dalam memberikan 
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respon terhadap pernyataan- pernyataan dalam skala ini,  subyek  menunjukkan 

apakah ia: Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak 

Setuju (STS) terhadap  pernyataan itu. Responden dianjurkan untuk memilih 

kategori jawaban yang telah diatur  oleh peneliti, dengan memberi tanda () pada 

jawaban yang dirasa cocok.  

Untuk menskor, skala kategori Likert, jawaban diberi bobot atau disamakan 

dengan nilai kwantitatif 4, 3, 2, 1 untuk empat pilihan pernyataan positif dan 

1, 2, 3, 4 untuk pernyataan yang bersifat negatif. Peneliti secara sengaja 

memberikan kategori jawaban negatif, dengan susunan bebas terbalik. 

Pernyataan negatif disisipkan diantara pernyataan positif guna mengontrol 

tingkat ketelitian dan keseriusan responden dalam memberikan respons. 

Jumlah total skor dari subyek adalah merupakan jumlah skor total dikalikan 

dengan bobot skor pilihan yang akan menggambarkan total skor  individu 

(Donald Ary, 1982: 266). 

 

Angket kreativitas siswa pada penelitian ini memakai rentang skor 1-5, jumlah 

soal angket yang dijadikan instrumen penelitian adalah 60 soal. Setiap pilihan 

jawaban diberi bobot / skor yaitu : Untuk pernyataan positif (mendukung), dengan 

alternatif jawaban:  a. Selalu di beri skor 5, b. Sering diberi skor 4, c. Kadang-

kadang diberi skor 3, d. Jarang diberi  skor 2, Tidak pernah diberi skor 1. Untuk 

pernyataan negatif (menolak) diberi bobot skor kebalikan dari pernyataan positif 

di atas. Perhitungan skor minimum angket 60 dan skor maksimum 300.  

Materi pelajaran yang dipilih dalam penelitian ini, dengan kompetensi dasar 

mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengambilan nilai prestasi 

belajar siswa dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Selanjutnya dilakukan 

analisis data dengan statistik sehingga diperoleh keputusan uji. Keputusan uji 

yang diperoleh merupakan kesimpulan  hasil  penelitian. 
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Tabel 3.2 Desain Faktorial Penelitian 

 

Pembelajaran IPA Berbasis Masalah (A) 

Dengan metode 

Inkuiri 

Terbimbing (1) 

Inkuiri Bebas  

Termodifikasi (2) 

Sikap Ilmiah 

Tinggi 

(B1) 

Kreativitas Siswa 

Tinggi (C1) 
A1 B1 C1 A2 B1 C1 

Kreativitas Siswa 

Rendah (C2) 
A1 B2 C2 A2 B2 C2 

Sikap Ilmiah 

Rendah 

 (B2) 

Kreativitas Siswa 

Tinggi (C1) 
A1 B2 C1 A2 B2 C1 

Kreativitas Siswa 

Rendah (C2) 
A1 B2 C2 A2 B2 C2 

 

 

Desain Faktorial 2 X 2 X 2 

Keterangan : 

A  : Pembelajaran IPA berbasis masalah 

A1 :Metode inkuiri terbimbing 

A2  : Metode inkuiri bebas termodifikasi 

B  : Sikap ilmiah 

B1 : Sikap ilmiah tinggi 

B2 : Sikap ilmiah rendah 

C : Kreativitas siswa 

C1 : Kreativitas siswa tinggi 

C2 : Kreativitas siswa rendah 
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A1B1 :  Kelompok siwa yang memiliki sikap ilmiah tinggi diberi pembelajaran   

dengan inkuiri terbimbing. 

A1B2 :  Kelompok siswa yang memiliki sikap ilmiah rendah diberi pembelajaran  

dengan inkuiri terbimbing. 

A1C1 :  Kelompok siswa yang memiliki kreativitas tinggi diberi pembelajaran 

dengan inkuiri terbimbing. 

A1C2 :  Kelompok siswa yang memiliki kreativitas rendah diberi pembelajaran  

dengan inkuiri terbimbing. 

A2B1 :   Kelompok siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi diberi pembelajaran 

dengan inkuiri bebas termodifikasi. 

A2B2 :  Kelompok siwa yang memiliki sikap ilmiah rendah diberi pembelajaran   

dengan inkuiri bebas termodifikasi. 

A2C1 :  Kelompok siswa yang memiliki kreativitas tinggi diberi pembelajaran   

dengan inkuiri bebas termodifikasi 

A2C2 :  Kelompok siswa yang memiliki kreativitas rendah diberi pembelajaran 

dengan inkuiri bebas termodifikasi. 

 

Setelah angket diuji cobakan kepada siswa, sikap ilmiah dan kreativitas siswa 

dikelompokan ke dalam kelompok tinggi dan rendah. Data prestasi belajar 

diperoleh dengan tes prestasi belajar yang dilakukan setelah pelaksanaan 

pembelajaran. Soal tes prestasi belajar terlebih dahulu diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Hasil tes prestasi belajar yang dilaksanakan setelah proses 

pembelajaran diuji normalitas dan homogenitas. 
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2. Variabel Penelitian 

Sesuai rancangan di atas, variabel-variabel penelitian disini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut : a. Variabel  bebas, Pembelajaran IPA Berbasis 

Masalah dengan metode 1) Inkuiri Terbimbing dan 2) Inkuiri Bebas 

Termodifikasi  b. Variabel moderator terdiri dari 1) Sikap Ilmiah (a) Tinggi, (b) 

Rendah.2) Kreativitas Siswa : (a) Tinggi (b) Rendah dan c.Variabel terikat: 

prestasi belajar siswa. 

 

D. Teknik Pengambilan Data dan Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini digunakan metode tes dan 

angket. a. Metode tes digunakan untuk mendapatkan data prestasi belajar ranah 

kognitif  siswa  kelas  VII  SMP  Negeri  5  Klaten tahun  pelajaran  2008/2009.  

b. Metode angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket 

langsung dan tertutup. Daftar pertanyaan diberikan langsung kepada responden 

dan jawabannya sudah disediakan, sehingga responden tinggal memilih jawaban 

yang ada. Metode angket ini digunakan untuk mendapatkan data sikap ilmiah dan 

kreativitas siswa. Sampel penelitian dikelompokan menjadi dua kelas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah pembelajaran IPA berbasis 

masalah yang terdiri dari pembelajaran IPA dengan metode inkuiri terbimbing  

dan inkuiri bebas termodifikasi. Variabel moderatornya Sikap ilmiah dan 

Kreativitas siswa. Variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Materi 

pelajaran: Materi pelajaran IPA kelas VII semester 2. Kompetensi Dasar: 
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Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada penelitian ini akan dibandingkan metode pembelajaran mana yang paling 

efektif digunakan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, apakah metode 

inkuiri terbimbing atau inkuiri bebas termodifikasi. Secara skematis teknik 

pengambilan data ditunjukan pada gambar 3.1 

  

 

Populasi siswa

kelas VII

PRESTASI

BELAJAR IPA

RENDAH

Metode pembelajaran

yang mengaktifkan

siswa

Sarana Prasarana

belajar memadai
Sikap Ilmiah Kreativitas

Sampel Kelas VIIA,VIIB

Pembelajaran berbasis masalah dengan

metode inkuiri terbimbing dan inkuiri bebas

termodifikasi

Sikap Ilmiah Kreativitas

Tinggi
Rendah

Tinggi Rendah

Tes Prestasi Belajar Siswa

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Teknik Pengambilan Data Penelitian 

 

Sampel Kelas VIIA, VIIB, VIIE dan VIIF  

Pembelajaran berbasis masalah dengan 

metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri 

Bebas Termodifikasi 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

 Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dalam kelas sampel dengan perincian 

sebagai berikut : Dua kelas diberi pembelajaran dengan metode inkuiri terbimbing 

dua kelas yang lain diberi pembelajaran dengan metode inkuiri bebas 

termodifikasi. Pembelajaran dengan kompetensi dasar mendeskripsikan peran 

kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari, dilaksanakan selama 6 kali pertemuan. Setelah selesai 

pembelajaran, seluruh kelas sampel diberi tes prestasi belajar, untuk mengukur 

prestasi belajar siswa setelah proses pembelajaran. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang mampu mengambil informasi dari 

obyek atau subyek yang diteliti. Instrumen penelitian pada umumnya mempunyai 

dua syarat penting, yaitu valid dan reliabel. Instrumen penelitian adalah berbentuk 

tes dan angket. Instrumen tes kegunaannya adalah untuk mengukur prestasi hasil 

belajar disusun dalam bentuk tes objektif atau pilihan ganda, dan tes hasil belajar 

ini digunakan sebagai post test. Sedangkan untuk mengukur sikap ilmiah dan 

kreativitas siswa instrumen yang digunakan berbentuk angket. 

Untuk memperoleh suatu instrumen penelitian yang baik, langkah-langkah 

yang harus dilakukan, yaitu : a. perencanaan yang meliputi perumusan tujuan, 

penulisan variabel dan kategori variabel yang akan dituangkan dalam kisi-kisi; 

b.penulisan butir soal; c. penyuntingan, yaitu: melengkapi instrumen dengan 

petunjuk dan membuat kunci jawaban; d. melakukan uji coba; e. menganalisis 
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hasil uji coba; f. melakukan revisi. Dalam penelitian ini instrumen penelitian 

terbagi menjadi dua yaitu : instrumen pelaksanaan pembelajaran dan instrumen 

pengambilan data. 

1. Instrumen Pelaksanaan Pembelajaran 

Instrumen pelaksanaan pembelajaran dalam penelitian ini berupa silabus, 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), langkah-langkah pembelajaran dan 

lembar kegiatan siswa (LKS). Instrumen pelaksanaan pembelajaran disusun oleh 

peneliti disesuaikan dengan silabus. Untuk menjamin bahwa instrumen 

pelaksanaan penelitian valid, maka instrumen dikonsultasikan kepada 

pembimbing. Instrumen pelaksanaan pembelajaran yang berupa silabus dapat 

dilihat pada lampiran 2, instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran dapat 

dilihat pada lampiran 3, instrumen langkah-langkah pembelajaran dapat dilihat 

pada lampiran 4, dan instrumen Lembar Kerja Siswa (LKS).  

2. Instrumen Pengambilan Data 

Instrumen pengambilan data pada penelitian ini berupa instrumen angket dan 

instrumen tes. Instrumen angket berupa angket sikap ilmiah berjumlah 40 item 

dan angket kreativitas yang berjumlah 60 item, dapat dilihat pada lampiran 7. 

Angket sikap ilmiah dan angket kreativitas diberikan sebelum pembelajaran pada 

materi Kalor. Instrumen tes materi belajar berupa soal materi Kalor yang 

berjumlah 30 soal digunakan untuk mengetahui penguasaan konsep siswa. 

Instrumen-instrumen pengambilan data di atas disusun oleh peneliti dan 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing, dan diujicobakan terlebih dahulu 

untuk menguji bahwa item dalam instrumen baik. Item dalam instrumen baik 
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harus memenuhi persyaratan dalam hal validitas, reliabilitas, derajad kesukaran 

dan daya pembeda soal. Adapun langkah-langkah yang penulis tempuh dalam uji 

coba instrumen data penelitian adalah: a. Menentukan sampel uji coba: Sampel uji 

coba dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 7 Klaten tahun ajaran 2008-

2009 Kelas VII Semester 2. b. Menentukan jumlah sampel uji coba: Dalam 

penelitian ini sampel uji coba sebanyak 39 siswa. c. Analisis data hasil uji coba: 

Setelah responden atau siswa menyelesaikan angket dan soal-soal uji coba, 

langkah selanjutnya adalah peneliti menganalisis data hasil uji coba.  

 

F.  Uji Coba Instrumen 

      Sebelum penelitian dilaksanakan, perlu diadakan uji coba terhadap instrumen 

terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan instrumen 

tes yang handal yaitu yang benar – benar dapat mengukur kemampuan siswa         

(dengan tes prestasi belajar) dan mengungkap tingkat sikap ilmiah dan kreativitas 

siswa ( angket ). Uji coba instrumen harus dilaksanakan pada sekolah yang 

mempunyai level yang sama dengan sekolah yang digunakan untuk eksperimen. 

Dalam penelitian ini, uji coba instrumen dilaksanakan di SMP Negeri 7 Klaten. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, derajat 

kesukaran dan daya pembeda pada instrumen yang telah diuji cobakan tersebut. 

1. Uji Validitas 

 Suatu tes dikatakan mempunyai validitas memadai, apabila item-item soal tes 

tersebut dapat mengukur seluruh bahan pelajaran yang telah diberikan. Disamping 

itu tes tersebut juga dapat mengungkapkan berbagai aspek tingkah laku manusia, 
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khususnya tingkah laku kognitif dan psikomotor siswa. Sebuah instrumen tes 

dikatakan valid, apabila dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas 

yang diuji dalam penelitian ini adalah validitas item. Validitas item adalah 

ketepatan mengukur yang dimiliki oleh sebutir item. Validitas suatu item diukur 

dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel (α = 0,05) dengan rumus uji 

signifikansi korelasi product moment berikut : 

 
21

2

r

nr
t




 ...............................................................................................3.1 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah item 

jika t hitung > t tabel(α=0,05)  berarti item valid dan sebaliknya. 

        (Sugiyono, 2005 : 215) 

 Soal prestasi belajar yang di uji cobakan berjumlah 50 butir soal. Setelah 

dilakukan uji validitas item soal, diperoleh 24 butir soal valid, α < 0,05  untuk 

nomor soal :1, 2, 7, 8, 9, 14, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 

46, 47, 49, 50 ada 6 butir soal mendekati valid kemudian diperbaiki sehingga 

menjadi valid, yaitu nomor : 5, 12,17, 21, 35, 43, dan 20 butir soal yang tidak 

valid,   > 0,05 tidak dipakai (didrop). Uji coba soal tes prestasi belajar siswa 

dilakukan di SMP N 7 Klaten. Dengan pertimbangan sekolah tersebut memiliki 

kualifikasi yang sama dengan SMP N 5 Klaten, yaitu memiliki kualifikasi 

terakreditasi B. 

2. Uji Reliabilitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



83 

Reliabilitas menunjukan suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas menunjukkan 

tingkat keterandalan suatu instrumen. Reliabel artinya dapat dipercaya, dapat 

diandalkan (Suharsimi Arikunto 1997 : 83 ).  

Suatu soal tes prestasi belajar dapat dikatakan reliable jika memberikan hasil 

yang tetap. Untuk menentukan reliabilitas tes prestasi belajar dapat menggunakan 

metode belah dua persamaan product moment. Dengan melihat data pada table 

dapat dihitung: 

  

     2222
22
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YXXYN
r ...............................................3.2 
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  r11   = 0,818 

     Dapat dikatakan bahwa keseluruhan soal adalah reliabel karena r11 = 0,818 > 

0,308. Untuk angket skor item 1, 2, 3, dan 4 atau lebih pada angket sikap ilmiah 

dan kreativitas siswa digunakan rumus formula Alfa Cronbach sebagai berikut : 

ri 















2

2

1
1

t

i

s

s

k

k

..................................................3.3 

ri  =  koefiesien realibilitas  

k  =  mean kuadrat antara subyek 

∑si
2 

=  mean kuadrat kesalahan 

si
2
  =  varians total 
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(Sugiyono, 2005 : 282) 

3. Tingkat kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang mempunyai derajat kesukaran yang memadai 

dalam arti tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Indeks kesukaran item 

digunakan untuk menunjukan sukar atau mudahnya suatu soal. Untuk menentukan 

indeks kesukaran item digunakan rumus yang dikemukakan Du Bois,  yaitu : 

 

..........................................................................................................3.4 

 

    P =  Angka indek kesukaran item. 

    Np = Banyaknya testee yang dapat menjawab dengan betul terhadap butir  

item yang bersangkutan. 

    N =  Jumlah testee yang mengikuti tes hasil belajar. 

( Anas Sudijono, 2007 : 372 ) 

  Persamaan 3.4 dapat mengukur tingkat kesukaran suatu butir soal, yang 

mana besarnya tergantung pada  banyaknya siswa yang menjawab soal dengan 

betul (Np), dan  jumlah siswa peserta tes atau jumlah testee yang mengikuti tes 

hasil belajar (N). Untuk mendapatkan tingkat kesukaran (P) yang besar, maka 

ditentukan oleh besarnya jumlah siswa yang menjawab benar, begitu sebaliknya. 

Taraf/indeks kesukaran butir soal tes prestasi diklasifikasikan  sebagai berikut : 

a. Soal dengan angka indek kesukaran item (P) 0,00 - 0,200 adalah termasuk soal 

yang sangat sukar yaitu nomor soal 34 dan 35 
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 rpbi    =    
t

tp

SD

M - M
 

q

p
 

     

b. Soal dengan angka indek kesukaran item (P) 0,201 - 0,400 adalah termasuk 

soal yang sukar yakni nomor soal 9, 12, 22, 29, 31, 33, 36, 46      

c. Soal dengan angka indek kesukaran item (P) 0,401 - 0,600 adalah termasuk 

soal yang sedang yakni nomor soal  1 dan 5 

d. Soal dengan angka indek kesukaran item (P) 0,601 - 0,800 adalah termasuk 

soal yang mudah yakni nomor soal  2, 8, 25, 26, 27, 38, 39, 40, 47, 50 

e. Soal dengan angka indek kesukaran item (P) 0,801 – 1,000 adalah termasuk 

soal yang sangat mudah yakni nomor soal  7, 14, 24, 32, 43, 49 

Setelah dilakukan uji taraf kesukaran butir soal yang dipakai dalam tes prestasi 

belajar ranah kognitif ada 30 butir soal. 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai dan siswa yang bodoh. Angka yang menunjukkan besarnya daya 

pembeda disebut indeks diskriminasi. Taraf pembeda item adalah kemampuan 

suatu item untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi (pandai) 

dengan siswa yang berkemampuan rendah (kurang pandai). Bilangan yang 

menunjukan besar kecilnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, diukur dari 

kesesuaian soal itu dengan keseluruhan tes. Teknik yang digunakan adalah 

korelasi. Untuk data dikotomi perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus 

teknik  korelasi point biserial,pada persamaan 3.5        

 

................................................................................3.5 
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   rpbi  =   Koefisien korelasi point biserial yang melambangkan kekuatan korelasi    

  antara variabel I dengan variabel II 

   Mp = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh testee, yang untuk butir item 

yang bersangkutan telah  dijawab dengan betul. 

Mt = Skor rata-rata dari skor total. 

SDt = Deviasi standar dari skor total. 

p = Proposi testee yang menjawab betul terhadap butir item yang sedang 

diuji validitas itemnya. 

q = Proposi testee yang menjawab salah terhadap butir item yang sedang 

diuji validitas itemnya. 

 ( Anas Sudijono, 2007 : 185 ) 

Data yang diuji lebih dari 2 jawaban maka digunakan korelasi produk momen 

sebagai berikut. 

 

            .................................................3.6 

 

 

rxy = koefisien korelasi 

xi = skor item 

yi = skor total 

n = jumlah item 

 (Sugiyono, 2005 : 213) 

Untuk mendapatkan indeks diskriminasi yang besar, maka proporsi peserta 

kelompok atas yang menjawab benar harus banyak/besar. Butir-butir soal yang 
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iiii

iiii

xy

yynxxn

yxyxn
r
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baik adalah yang memiliki indeks daya beda antara  > 0,401. Setelah dilakukan 

pengujian daya beda pada butir soal tes prestasi belajar dari 50 soal diperoleh 

sebagai berikut : 

a. Soal dengan daya pembeda bertanda negatif – 0.000 adalah tidak punya daya 

pembeda. Dan soal tersebut tidak valid. Data yang tidak valid tersebut 

diperbaiki atau dihilangkan. Yakni soal nomor 21 (diperbaiki). 

b. Soal dengan daya pembeda 0,001 – 0,200 adalah soal yang rendah daya 

pembedanya dan dapat diperbaiki dan dihilangkan yakni soal nomor 17, 35, 

dan 43 (diperbaiki),  

c. Soal dengan daya pembeda 0,201 – 0,400 adalah soal yang sedang daya 

pembedanya dan dapat diperbaiki dan dihilangkan yakni soal nomor 1, 2, 7, 8, 

14, 27, 32, 33, 38, 40, 46, 50 dan soal nomor  5, 12 (diperbaiki) 

d. Soal dengan daya pembeda > 0,401 adalah soal yang tinggi daya pembedanya 

yakni soal nomor 9, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 34, 36, 39, 47, 49. 

Untuk soal yang kurang baik diperbaiki lagi, agar dapat digunakan untuk 

pengukuran prestasi belajar ranah kognitif siswa. 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dengan 

program SPSS 13. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji keadaan distribusi 

sampel yang berasal dari populasi. Sebelum dilakukan analisa data lebih lanjut, 
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maka data harus berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Menurut Triton 

(2006 : 77) untuk mengetahui normalitas distribusi sampel maka dilakukan uji 

normalitas dengan kolmogorov-Smirnov. Menurut situs Wikipedia uji 

Kolmogorov-Smirnov dapat dirumus sebagai berikut  

...........……………………………3.9 

 

Fn (x)  = Fungsi distribusi empiris 

F (x)  = Fungsi distribusi kumulatif 

n  = Jumlah pengamatan 

sup  = Maximum 

Kriteria uji, jika Dn hitung > Dn tabel (α = 0,05), maka sampel tersebut 

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian berasal 

dari populasi yang homogen. Menurut situs Wikipedia, uji untuk mengetahui 

homogenitas variansi menggunakan program SPSS yaitu uji “Levene
,,
s “dirumus 

sebagai berikut :  

 

…………………………………..3.10 

 

 

 

W = hasil uji 

N = jumlah total sampel 

Ni = jumlah sampel grup i 

k = jumlah grup 
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Yij = nilai sampel pada grup i 

Zij dapat dipilih satu dari 3 definisi dibawah ini :  

1)   

dimana  adalah rata-rata dari sub grup i.  

2)   

dimana  adalah nilai tengah dari sub grup i.  

3)   

dimana  adalah potongan 10 % dari sub grup i.  

 adalah rata-rata grup dari Zij and Zi adalah keseluruhan rata-rata dari Zij.  

Kriteria uji : Ho diterima, apabila  W hitung > W tabel (α = 0,05) yang berarti 

sampel homogen. 

2. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Untuk menguji hipotesis rata-rata sampel  penelitian ini dilakukan dengan 

Anava tiga jalan. Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik uji anava tiga 

jalan dengan jumlah sel tak sama. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

diajukan diterima atau ditolak. 

a. Analisis Variansi Tiga Jalan Isi Sel Tak Sama 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa skor sikap ilmiah 

siswa, skor kreativitas siswa, nilai prestasi belajar dianalisis dengan analisis 
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variansi tiga jalan dengan isi sel tak sama menggunakan bantuan software SPSS 

13, peneliti menggunakan General Linier Model (GLM).  

b. Uji Lanjut Anava 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan rata – rata pada faktor 

metode pembelajaran, sikap ilmiah dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 

maka dilakukan uji lanjut anava. Hasil anava yang perlu diuji lebih lanjut adalah 

hasil pada H0 ditolak. Uji lanjut anava dengan menggunakan Uji-T dengan 

bantuan software SPSS 13. 

Berdasarkan analisis variansi tiga jalan di atas didapatkan hasil-hasil sebagai 

berikut : 

1) Hipotesis : Jika P-value > 0,05, dengan demikian H0 diterima dan Ha 

ditolak. 

2) Hipotesis : Jika P-value <0,05, dengan demikian H0 ditolak. dan Haiterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

 

     Data yang terkumpul dalam penelitian ini terdiri atas data prestasi belajar, 

sikap ilmiah dan kreativitas siswa kelas VII SMP Negeri 5 Klaten.  Pembelajaran 

IPA berbasis masalah melalui Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi ditinjau dari sikap ilmiah dan kreativitas siswa. Kompetensi dasar 

mendiskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu suatu benda 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelas VII A, B diberi 

pembelajaran  dengan menggunakan metode Inkuiri Terbimbing sedangkan kelas 

VII E, F diberi pembelajaran  dengan mengunakan metode Inkuiri Bebas 

Termodifikasi. Adapun  deskripsi data  prestasi belajar siswa dipaparkan pada 

tabel 4.1. 

1. Data Prestasi Belajar 

Tabel 4.1 Diskripsi Data Prestasi Belajar Siswa Terkait dengan Metode 

Kelompok 

Jml 

Data 

Rata-

rata 

SD Varians Range 

Nilai 

Terendah 

Nilai 

Tertinggi 

Inkuiri 

Terbimbing 

78 62.8974 15.72539 247.288 71.00 25.00 96.00 

Inkuiri Bebas 

Termodifikasi 

78 59.4359 11.41836 130.379 58.00 25.00 83.00 
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     Tabel 4.1 menunjukkan bahwa siswa yang diberi pembelajaran  dengan 

menggunakan metode Inkuiri Terbimbing memperoleh nilai rata – rata 62.8974 

dan nilai tertinggi 96.00. Siswa yang diberi pembelajaran  dengan menggunakan 

metode Inkuiri Bebas Termodifikasi memperoleh nilai rata - rata 59.4359 dan 

nilai tertinggi 83.00. Jadi prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran dengan 

metode Inkuiri Terbimbing lebih tinggi daripada Inkuiri Bebas Termodifikasi.  

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa 

Interval Batas Kelas Frekuensi 

25-33 24,5 7 

34-42 33,5 9 

43-51 42,5 21 

52-60 51,5 36 

61-69 60,5 38 

70-78 69,5 26 

79-87 78,5 14 

88-96 87,5 5 

 

 

 

 

Gambar 4.4  Histogram Prestasi Belajar Siswa 

 

 

 

   

 

 

 

Gambar 4.1  Histogram Prestasi Belajar Siswa 
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      Dari tabel 4.2 dan gambar 4.1  dapat dilihat nilai prestasi belajar siswa  pada 

kedua kelompok eksperimen tersebut terdistribusi paling banyak pada interval 

kelas  61- 69 dengan frekuensi 38.  Hal ini menunjukan distribusi prestasi belajar 

siswa pada kelompok kedua kelompok eksperimen tersebut sedang.  

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa Kelompok Inkuiri Terbimbing  

Kelas Interval Batas Kelas Frekuensi 

1 25-35 24,5 4 

2 36-46 35,5 11 

3 47-57 46,5 12 

4 58-68 57,5 21 

5 69-79 68,5 22 

6 80-90 79,5 6 

7 91-101 90,5 2 

 

 

 

Gambar 4.5  Histogram Prestasi Belajar Kelompok Inkuiri Terbimbing 

 

 

 

     

 

  

 

 Gambar 4.2  Histogram Prestasi Belajar Kelompok Inkuiri Terbimbing 

 Gambar 4.2  Histogram Prestasi Belajar Kelompok Inkuiri Terbimbing 
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      Dari tabel 4.3 dan gambar 4.2 dapat dilihat nilai prestasi belajar siswa  pada 

kelompok siswa yang diberi pembelajaran dengan metode Inkuiri Terbimbing 

tersebut terdistribusi paling banyak pada interval kelas  69 - 79 dengan frekuensi 

22.  Hal ini menunjukkan distribusi prestasi belajar siswa pada kelompok Inkuiri 

Terbimbing tersebut sedang.  

Tabel 4.4  Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Siswa Kelompok Inkuiri Bebas 

Termodifikasi 

Kelas Interval Batas Kelas Frekuensi 

1  25-35  24,5 3 

2  36-46  35,5 6 

3  47-57  46,5 18 

4  58-68  57,5 36 

5  69-79  68,5 13 

6  80-90  79,5 2 

7 91-101 90,5 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  Histogram Prestasi Belajar Kelompok Inkuiri Bebas Termodifikasi 

     Dari tabel 4.4 dan gambar 4.3 dapat dilihat nilai prestasi belajar siswa  pada  
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kelompok Inkuiri Bebas Termodifikasi terdistribusi paling banyak pada interval 

kelas   58-68 dengan frekuensi 36. Hal ini menunjukkan distribusi prestasi belajar 

siswa pada kelompok Inkuiri Terbimbing lebih tinggi dari pada kelompok Inkuiri 

Bebas Termodifikasi. Hal ini terjadi karena pembelajaran dengan metode Inkuiri 

Terbimbing lebih mengaktifkan siswa sehingga prestasi belajar menjadi lebih 

tinggi. 

B. Uji Prasyarat Analisis 

     Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian 

persyaratan analisis data. Uji prasyarat analisis data terdiri dari uji normalitas data 

dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikansi 0,05. Uji 

homogenitas varians data menggunakan Uji Levene’s pada taraf signifikansi 0,05. 

Pengukuran menggunakan sofware SPSS versi 13. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dipergunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas menggunakan 

Uji Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikasi 0,05 yang ditunjukkan pada tabel 

4.11 di bawah ini.  

Tabel 4.5 Uji Normalitas Prestasi Belajar Siswa 

Variabel  
Kolmogorov Smirnov 

(KS)  

Proporsi  

(p) 

Keterangan 

(p>0.05)= Normal 

Prestasi Belajar 0.980 0.292   Normal 

 

    Dari tabel 4.5 tampak bahwa nilai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov = 0,980 

dengan Proporsi (p) = 0,292 > 0,05. Ini berarti bahwa data sampel – sampel dalam 
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penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

   Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak.Uji homogenitas dengan metode Levene’s pada 

taraf signifikasi 0,05 yang ditunjukkan pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6  Uji Homogenitas Prestasi Belajar Siswa 

 

Variabel  Nilai Levene’s 
Proporsi  

(p) 

Keterangan 

(p>0.05) = Homogen 

Prestasi Belajar 2.572 0.056 Homogen 

  

      Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa hasil uji homogenitas prestasi belajar siswa 

dengan menggunakan uji Levene’s = 2.572 diperoleh harga Proporsi (p) = 0.056 > 

0,05.  Hal ini menunjukkan bahwa data sampel – sampel dalam penelitian ini 

berasal dari populasi yang homogen.  

. 

C. Uji Hipotesis 

      Uji hipotesis dengan Anava tiga jalan. Pertama pengaruh pembelajaran IPA 

berbasis masalah dengan metode  Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa. Kedua pengaruh sikap ilmiah siswa 

terhadap prestasi belajar. Ketiga pengaruh kreativitas siswa terhadap prestasi 

belajar. Keempat interaksi antara metode dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi 

belajar. Kelima interaksi antara metode dengan kreativitas siswa terhadap prestasi 

belajar. Keenam interaksi antara sikap ilmiah dan kreativitas siswa. Ketujuh 
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interaksi pembelajaran IPA berbasis masalah melalui Inkuiri Terbimbing dan 

Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan sikap ilmiah dan kreativitas siswa. 

1. Analisis Variansi Tiga Jalan Isi Sel Tidak Sama 

Data – data yang diperoleh dari hasil penelitian yang berupa nilai prestasi 

belajar, sikap ilmiah dan kreativitas siswa dianalisis dengan analisis variansi tiga 

jalan dengan isi sel tidak sama.  Deskripsi  data  prestasi belajar pada konsep kalor  

dari masing – masing kelompok disajikan  pada  tabel  4.7 

 

Tabel 4.7 Variabel Prestasi Belajar Siswa 

 

Sikap 

Ilmiah 

Kreatifitas 

Siswa 

Model 

Pembelajaran 

 

Mean 
Std. 

Deviation 
N 

Rendah 

Rendah 

Terbimbing 65.13 16.56 31 

Bebas 61.08 12.35 26 

Total 63.28 14.80 57 

Tinggi 

Terbimbing 60.46 13.79 13 

Bebas 55.83 5.08 6 

Total 59.00 11.78 19 

Total 

Terbimbing 63.75 15.78 44 

Bebas 60.09 11.46 32 

Total 62.21 14.15 76 

Tinggi 

Rendah 

Terbimbing 61.11 16.79 18 

Bebas 61.00 11.59 21 

Total 61.05 14.03 39 

Tinggi 

Terbimbing 62.56 15.17 16 

Bebas 57.28 11.36 25 

Total 59.34 13.06 41 

Total 

Terbimbing 61.79 15.82 34 

Bebas 58.98 11.49 46 

Total 60.18 13.48 80 

Total 

Rendah 

Terbimbing 63.65 16.58 49 

Bebas 61.04 11.89 47 

Total 62.38 14.46 96 

Tinggi 

Terbimbing 61.62 14.35 29 

Bebas 57.00 10.38 31 

Total 59.23 12.57 60 

Total 
Terbimbing 62.90 15.73 78 

Bebas 59.44 11.42 78 
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Total 61.17 13.81 156 

 

   

   Berdasarkan data pada tabel 4.7 diketahui bahwa nilai rata-rata kelas dengan 

metode Inkuiri Terbimbing lebih tinggi (  62,90) dibanding dengan Inkuiri bebas  

termodifikasi ( 59,44). Rata-rata  prestasi belajar siswa dengan sikap ilmiah tinggi,  

lebih tinggi ( 65,32) dibanding dengan sikap ilmiah rendah ( 56,79). 

Tabel 4.8  Hubungan Antara Metode Dengan Sikap Ilmiah 

Source 

Type III 

Sum of 

Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Eta 

Squared 
Keputusan 

Corrected 

Model 
23391.489a 3 7797.163 170.578 .000 .771  

Intercept 233994.369 1 233994.369 5119.087 .000 .971  

Metode 15700.710 1 15700.710 343.484 .000 .693 H0 ditolak 

Sikap 3988.215 1 3988.215 87.250 .000 .365 H0 ditolak 

Metode* 

Sikap 
3319.581 1 3319.581 72.622 .000 .323 H0 ditolak 

Error 6947.947 152 45.710     

Total 266058.000 156      

Corrected 

Total 
30339.436 155      

 R Squared = .771 ( Adjusted R Squared = .766 ) 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

     Pengujian hipotesis pertama apakah terdapat perbedaan prestasi belajar yang 

ditimbulkan oleh perbedaan metode : Terdapat perbedaan prestasi belajar yang 

ditimbulkan  oleh perbedaan metode  

    Dengan kalimat : 
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H0 = Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

metode 

Ha = Terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

metode 

     Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai Proporsi (p) pada perbedaan metode  adalah 

0,000 Oleh karena p < 0,05 : maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan prestasi 

belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan metode. 

2. Pengujian Hipotesis kedua 

     Pengujian hipotesis kedua apakah terdapat perbedaan prestasi belajar yang 

ditimbulkan oleh perbedaan sikap ilmiah rendah dan tinggi : Terdapat perbedaan 

prestasi belajar yang ditimbulkan  oleh perbedaan sikap ilmiah rendah dan tinggi .  

    Dengan kalimat : 

H0 = Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

sikap ilmiah rendah dan tinggi 

Ha = Terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan sikap 

ilmiah rendah dan tinggi    

  Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai Proporsi (p) pada perbedaan sikap ilmiah 

adalah 0,000. Oleh karena p < 0,05 : maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan 

prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan sikap ilmiah rendah dan tinggi. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

     Pengujian hipotesis ketiga apakah terdapat interaksi antara metode dengan 

sikap ilmiah siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar : Terdapat interaksi 

antara metode dengan sikap ilmiah siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



100 

H0 = Tidak terdapat interaksi antara metode dengan sikap ilmiah siswa dalam 

mempengaruhi prestasi belajar. 

Ha = Terdapat interaksi antara metode dengan sikap ilmiah siswa dalam 

mempengaruhi prestasi belajar.  

     Dari tabel 4.8 terlihat bahwa nilai Proporsi (p) pada interaksi antara sikap 

ilmiah siswa dengan metode dalam mempengaruhi prestasi belajar adalah 0,000. 

Oleh karena p < 0,05 : maka H0 ditolak atau terdapat interaksi antara sikap ilmiah 

siswa dengan metode dalam mempengaruhi prestasi belajar. 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.4  Interaksi Antara Metode dengan Sikap Ilmiah Terhadap Prestasi Belajar 

     Gambar 4.4 Menunjukkan bahwa ada interaksi antara metode Inkuiri 

Terbimbing dengan Inkuiri Bebas Termodifikasi, dan sikap ilmiah siswa terhadap 

prestasi belajar, ditunjukkan dengan bentuk dua garis yang bersinggungan. 

Tabel 4.9 Hubungan Antara Metode Dengan Kreativitas Siswa 

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df Mean Square F Sig. 

Eta 

Squared 

Keputus 

an 

Corrected Model 22919.603a 3 7639.868 156.508 .000 .755  

Intercept 235963.203 1 235963.203 4833.856 .000 .970  

Metode 18775.477 1 18775.477 384.628 .000 .717 H0 

ditolak 
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Kreativitas 3349.869 1 3349.869 68.624 .000 .311 H0 

ditolak 

Metode* 

Kreativitas 

3486.041 1 3486.041 71.414 .000 .320 H0 

ditolak 

Error 7419.833 152 48.815     

Total 266058.000 156      

Corrected Total 30339.436 155      

 R Squared = .755 ( Adjusted R Squared = .751 ) 

4. Pengujian Hipotesis keempat 

     Pengujian hipotesis keempat apakah terdapat perbedaan prestasi belajar yang 

ditimbulkan oleh perbedaan kreativitas siswa rendah dan tinggi : Terdapat 

perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan  oleh perbedaan kreativitas siswa 

rendah dan tinggi. 

    Dengan kalimat : 

H0 = Tidak terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

kreativitas siswa rendah dan tinggi   

Ha = Terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

kreativitas siswa rendah dan tinggi 

     Dari tabel 4.9 terlihat bahwa nilai Proporsi (p) pada perbedaan kreativitas 

siswa rendah dan tinggi  adalah 0,000. Oleh karena p < 0,05 : maka H0 ditolak 

atau terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

kreativitas siswa rendah dan tinggi . 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

     Pengujian hipotesis kelima apakah terdapat interaksi antara metode dengan 

kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar : Terdapat interaksi antara 

metode dengan kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar. 

Dengan kalimat : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



102 

H0 = Tidak terdapat interaksi antara metode dengan kreativitas siswa dalam 

mempengaruhi prestasi belajar  

Ha = Terdapat interaksi antara metode dengan kreativitas siswa dalam 

mempengaruhi prestasi belajar 

     Dari tabel 4.9 terlihat bahwa nilai Proporsi (p) pada interaksi antara metode 

dengan kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar adalah 0,000. Oleh  

karena  p < 0,05 : maka H0 ditolak atau terdapat interaksi antara metode dengan 

kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5   Interaksi antara Metode dengan Kreativitas Siswa Terhadap Prestasi Belajar 

     Gambar 4.5 Menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara metode Inkuiri 

Terbimbing dengan Inkuiri Bebas Termodifikasi, dan kreativitas siswa terhadap 

prestasi belajar, ditunjukkan dengan bentuk dua garis yang bersinggungan. 

Tabel 4.10 Hubungan Antara Sikap Ilmiah Dengan Kreativitas Siswa 

Source 
Type III Sum 

of Squares 
df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 481.041(a) 3 160.347 .839 .475 

Intercept 489909.448 1 489909.448 2561.915 .000 
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sikap * Kreatif 481.041 3 160.347 .839 .475 

Error 29066.626 152 191.228   

Total 613200.000 156    

Corrected Total 29547.667 155    

 

6. Pengujian Hipotesis Keenam 

     Pengujian hipotesis keenam apakah terdapat interaksi antara sikap ilmiah  

dengan kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar : Terdapat interaksi 

antara sikap ilmiah  dengan kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi 

belajar  

H0 = Tidak terdapat interaksi antara sikap ilmiah  dengan kreativitas siswa dalam 

mempengaruhi prestasi belajar 

Ha = Terdapat interaksi antara sikap ilmiah  dengan kreativitas siswa dalam 

mempengaruhi prestasi belajar 

     Dari tabel 4.10 terlihat bahwa nilai Proporsi (p) pada interaksi antara sikap 

ilmiah  dengan kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar adalah 

0,475. Oleh  karena  p > 0,05 : maka H0 diterima atau tidak terdapat interaksi 

antara sikap ilmiah  dengan kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi 

belajar. 

Tabel 4.11 Hubungan Antara Metode, Sikap Ilmiah Dan Kreativitas Siswa Terhadap 

Prestasi Belajar 

 Source 

Type III 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 1073.517(a) 7 153.360 .797 .591 

Intercept 451352.590 1 451352.590 2345.994 .000 
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Model * sikap * 

Kreatif 

1073.517 7 153.360 .797 .591 

Error 28474.149 148 192.393   

Total 613200.000 156    

Corrected Total 29547.667 155    

a  R Squared = .036 (Adjusted R Squared = -.009) 
 

7. Pengujian Hipotesis Ketujuh 

     Pengujian hipotesis ketujuh apakah terdapat interaksi antara metode, sikap 

ilmiah  dan kreativitas siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar : Terdapat 

interaksi antara metode, sikap ilmiah  dan kreativitas siswa dalam mempengaruhi 

prestasi belajar  

Dengan kalimat : 

H0 = Tidak terdapat interaksi antara metode, sikap ilmiah  dan kreativitas siswa 

dalam mempengaruhi prestasi belajar 

Ha = Terdapat interaksi antara metode, sikap ilmiah  dan kreativitas siswa dalam 

mempengaruhi prestasi belajar 

     Dari tabel 4.11 terlihat bahwa nilai Proporsi (p) pada interaksi antara 

kreativitas siswa dengan metode dalam mempengaruhi prestasi belajar adalah 

0,591. Oleh  karena  p > 0,05 : maka H0 diterima atau tidak terdapat interaksi 

antara kreativitas siswa dengan metode  dalam mempengaruhi prestasi belajar. 

Tabel 4.12  Data Prestasi Belajar-Kemampuan Awal Siswa 

 

Kelompok 
Jumlah 

Data 
Rata-rata SD 

Std. Error 

Mean 

 Prestasi Belajar 156 61.1667 13.80689 1.10544 
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Tes Kemampuan Awal  156 42.9679 9.69497 .77622 

 

      Tabel 4.12 menunjukkan bahwa terdapat  perbedaan prestasi belajar setelah 

perlakuan dengan tes kemampuan awal sebelum perlakuan. Rata rata prestasi 

belajar siswa setelah perlakuan  lebih tinggi  (61.1667) dibanding rata – rata tes 

kemampuan awal siswa sebelum perlakuan (42.9679 ) 

2. Uji Lanjut Anava 

      Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan rata – rata pada faktor 

metode pembelajaran, sikap ilmiah dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar 

maka dilakukan uji lanjut anava. Hasil anava yang perlu diuji lebih lanjut adalah 

hasil pada H0 ditolak yaitu  ada perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh 

perbedaan metode. Adapun hasil uji lanjut untuk mengetahui metode mana yang 

memiliki pengaruh paling signifikan tersaji dalam tabel 4.13 

Tabel 4.13 Data Prestasi Belajar Ditinjau dari Metode 

Variabel Nilai t Proporsi (p) Keterangan 

Prestasi Belajar - 

Metode 
2.784 .017 

Ada perbedaan prestasi 

belajar yang ditimbulkan oleh 

perbedaan metode 

       

     Dari tabel 4.13 terlihat bahwa nilai t = 2.784 dengan proporsi (p) pada 

perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan metode  adalah 0,017. 

Oleh karena p < 0,05 : maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan prestasi belajar 

yang ditimbulkan oleh perbedaan metode. 

Tabel 4.14  Data Prestasi Belajar Ditinjau dari Sikap Ilmiah Siswa 
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Variabel  Nilai t 
Proporsi  

(p) 

Keterangan 

( p < 0.05 )  

Prestasi Belajar – Sikap 

Ilmiah Siswa 
-4.737 .000 

Ada perbedaan prestasi 

belajar yang ditimbulkan  

oleh perbedaan sikap 

ilmiah rendah dan tinggi 

 
 

 

     Dari tabel  4.14  terlihat bahwa nilai t = -4.737 dengan proporsi  (p) = 0,000 < 

0,05  maka H0 ditolak atau terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan  

oleh perbedaan sikap ilmiah rendah dan tinggi. 

Tabel 4.15  Data Prestasi Belajar Ditinjau dari Kreativitas Siswa 

Variabel  Nilai t 
Proporsi  

(p) 

Keterangan 

(p<0.05)  

Prestasi Belajar – 

Kreativitas Siswa 
-3.413 .001 

Ada perbedaan prestasi 

belajar yang ditimbulkan  

oleh perbedaan kreativitas 

rendah dan tinggi 

 
 

     Dari tabel 4.15 diketahui bahwa  nilai t = -3.413 dengan proporsi (p) = 0,001  < 

0,05 maka H0 ditolak, terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan  oleh 

perbedaan kreativitas rendah dan tinggi 

Tabel 4.16  Uji-T  Perbedaan  Antara Prestasi Belajar Sebelum dengan SesudahDiberi 

Perlakuan 

Variabel  Nilai t 
Proporsi  

(p) 

Keterangan 

( p < 0.05 ) = Berbeda 
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Prestasi Belajar 

Sebelum dengan 

Sesudah  Diberi 

Perlakuan 

 

13.400 0.000 

Ada perbedaaan antara prestasi 

belajar Sebelum dengan Sesudah  

Diberi Perlakuan 

   

       Dari tabel 4.16 terlihat bahwa nilai t = 3.993 dengan Proporsi (p) pada 

perbedaaan antara prestasi belajar sebelum dengan sesudah diberi perlakuan 

adalah 0,000. Oleh karena p < 0,05 : maka H0 ditolak atau terdapat perbedaaan 

antara prestasi belajar sebelum dengan sesudah diberi perlakuan. 

D. Pembahasan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pengujian hipotesis dapat 

dikemukakan bahwa : 

1. Terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

metode Inkuiri. Metode Inkuiri Terbimbing memberikan prestasi belajar 

yang lebih tinggi dibanding metode Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan p = 

0,000. Karena p < 0,01 berarti perbedaan prestasi belajar siswa yang 

disebabkan perbedaan kedua metode Inkuiri sangat signifikan. Faktor-faktor 

yang berpengaruh pada pembelajaran IPA dengan metode Inkuiri Terbimbing 

merupakan suatu kegiatan belajar mengajar dimana dalam pemilihan masalahnya 

ditentukan oleh guru, tetapi dalam penemuan konsep oleh murid dengan cara guru 

memberikan pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep. Guru lebih 

banyak menempatkan diri sebagai pembimbing dan fasilitator belajar, baik secara 

kelompok maupun perseorangan terlihat pada lampiran 18 no.1a dan 1b. 
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  Dalam metode Inkuiri Terbimbing ini, guru banyak mengarahkan dan 

memberi petunjuk baik lewat prosedur yang lengkap dan pertanyaan pengarahan 

selama proses Inkuiri. Guru memberikan persoalan dan siswa disuruh 

memecahkan persoalan itu dengan prosedur tertentu yang diarahkan oleh guru. 

Siswa dalam menyelesaikan persoalan menyesuaikan dengan prosedur yang telah 

ditetapkan guru. Campur tangan guru masih mendominasi dalam pembelajaran 

tersebut misalnya dalam pengumpulan data,  guru sudah memberikan beberapa 

data dan siswa tinggal melengkapi. Guru banyak memberikan pertanyaan di sela–

sela proses, sehingga kesimpulan lebih cepat  dan mudah diambil.  

Peran guru dalam metode ini sangat besar, yaitu menyampaikan masalah, 

menyampaikan konsep yang esensial, menyediakan alat dan bahan, membimbing 

diskusi dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada 

kegiatan  Inkuiri. Pembelajaran Inkuiri terbimbing, penjelasan prosedur penelitian 

oleh guru, penyajian masalah oleh guru, perumusan masalah oleh siswa dengan 

bimbingan guru, penyajian konsep-konsep esensial materi pelajaran oleh guru, 

perumusan hipotesis oleh siswa dengan bimbingan guru, pelaksanaan eksperimen 

oleh siswa dengan bimbingan  guru, penyelesaian pertanyaan-pertanyaan oleh 

siswa yang mengarah pada analisis data hasil eksperimen, perumusan kesimpulan 

oleh siswa dengan bimbingan guru. Dalam metode ini peran guru sangat besar 

sehingga prestasi belajar siswa lebih tinggi dibanding dengan metode Inkuiri 

Bebas Termodifikasi. 

 Metode Inkuiri Bebas Termodifikasi merupakan suatu kegiatan belajar yang 

memberikan kebebasan siswa untuk menentukan masalah sendiri, mencari konsep 
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merancang eksperimen sampai mencari kesimpulan. Di sini guru hanya sebagai 

teman belajar apabila diperlukan sebagai tempat bertanya. Guru memberikan 

masalah melalui pengamatan, eksplorasi atau prosedur penelitian untuk 

memperoleh jawaban dan siswa didorong untuk memecahkan masalah dalam 

kerja kelompok atau perorangan. Siswa yang motivasinya kurang, dalam 

pengumpulan data dan keterangan hasilnya kurang memuaskan. Siswa kurang 

mempunyai inisiatif untuk mendapatkan data, karena kurang pengalaman. 

Pembelajaran ini memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak. 

Diperlukan sarana dan prasarana  praktikum yang memadai. Jumlah siswa  terlalu 

banyak tiap kelas, mengakibatkan tugas guru menjadi lebih berat sehingga siswa 

kurang mendapat perhatian guru. Siswa yang gagal memecahkan  masalah akan 

merasa frustasi. Kegagalan Inkuiri Bebas Termodifikasi ini bisa disebabkan 

karena kurang detailnya langkah-langkah Inkuiri pada LKS. Siswa takut 

menggunakan alat praktikum tanpa bimbingan guru. Ada kecenderungan siswa 

hanya menerima apa saja yang diberikan guru, tidak berinisiatif dalam pemecahan 

masalah. Penerapan metode Inkuiri Bebas Termodifikasi, mengarah pada proses 

berpikir dan memecahkan masalah dengan problem solving, artinya siswa 

dihadapkan pada permasalahan yang belum diketahui jawabannya tanpa 

dibimbing guru terlihat pada lampiran 18.no.1c dan 1d.. Inkuiri bebas tidak 

berjalan dengan baik karena siswa masih memerlukan bimbingan guru terutama 

untuk siswa SMP pada umumnya, secara khusus siswa di SMP Negeri 5 Klaten. 

Akibatnya prestasi belajar siswa yang diberi pembelajaran IPA dengan metode 
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Inkuiri Bebas Termodifikasi lebih rendah dibanding dengan metode Inkuiri 

terbimbing. 

2. Terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan oleh perbedaan 

sikap ilmiah rendah dan tinggi. Sikap ilmiah tinggi menghasilkan prestasi 

belajar yang lebih tinggi dengan   p = 0,000. Karena p < 0,01, berarti 

perbedaan prestasi belajar antara kelompok siswa dengan sikap ilmiah 

tinggi dengan siswa dengan sikap ilmiah rendah sangat signifikan.  Sikap 

ilmiah adalah sikap yang ditunjukkan dalam bekerja dan berpikir untuk 

mendapatkan pengetahuan dalam sains, ciri-ciri siswa yang mempunyai sikap 

ilmiah tinggi antara lain: a. Rasa ingin tahu akan gejala alam, b. Sikap rendah hati, 

c.Obyektif. Beberapa ciri sikap ilmiah adalah: 1) Obyektif terhadap fakta, obyektif 

artinya tidak dicampuri oleh perasaan senang atau tidak senang terhadap sesuatu. 

2) Tidak tergesa–gesa mengambil kesimpulan, bila belum cukup data yang 

menyokong kesimpulan itu. 3) Berhati terbuka, artinya bersedia 

mempertimbangkan pendapat atau penemuan orang lain, sekalipun  pendapat atau 

penemuan itu bertentangan dengan penemuan sendiri. Bila cukup  data 

menunjukkan bahwa penemuannya sendiri salah, ia tidak ragu–ragu  menolak 

penemuannya sendiri dan menerima penemuan orang lain. Tidak mencampur 

adukan fakta  dengan  pendapat. 4) Bersifat  hati - hati.      5) Ingin menyelidiki. 

Dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi prestasi 

belajarnya lebih tinggi dibanding siswa yang sikap ilmiahnya rendah. 

3. Terdapat interaksi antara sikap ilmiah dan metode Inkuiri dalam 

mempengaruhi prestasi belajar dengan p = 0,000. Dengan demikian prestasi 
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belajar siswa dalam IPA sangat signifikan dipengaruhi oleh jenis metode 

Inkuiri yang diterapkan dan kategori sikap ilmiah yang dimiliki siswa, 

karena p < 0,01. Berdasarkan data sikap ilmiah, siswa yang sikap ilmiahnya 

tinggi prestasi belajarnya lebih tinggi dibandingkan siswa yang sikap ilmiahnya 

rendah. Pernyataan ini dapat dilihat berdasarkan nilai rata - rata prestasi 

belajarnya, dimana nilai rata - rata total untuk kelas dengan metode Inkuiri 

terbimbing lebih tinggi  dibanding Inkuiri termodifikasi.  Disamping  itu dari tabel 

di atas juga diketahui bahwa nilai rata - rata prestasi belajar dari siswa dengan 

sikap ilmiah tinggi  lebih tinggi  dibanding kelompok siswa dengan sikap ilmiah 

rendah. 

Peran sikap ilmiah dalam meningkatkan pembelajaran IPA berbasis masalah 

adalah sikap ilmiah sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Ciri siswa 

yang sikap ilmiahnya tinggi, untuk mendapatkan pengetahuan dalam sains antara 

lain: a. Mempunyai rasa ingin tahu akan gejala alam. b. Bersifat hati-hati, tidak 

tergesa-gesa mengambil kesimpulan, bila belum cukup data yang menyokong 

kesimpulan itu. c. Mempunyai sikap rendah hati. d. Mau menghargai pendapat 

orang lain. e. Berhati terbuka, artinya bersedia mempertimbangkan pendapat atau 

penemuan orang lain, sekalipun pendapat atau penemuan itu bertentangan dengan 

penemuan sendiri. f. Objektif. Dengan ciri-ciri sikap ilmiah tersebut di atas, siswa 

yang mempunyai sikap ilmiah tinggi,  prestasi belajarnya juga tinggi. 

4. Terdapat perbedaan prestasi belajar yang disebabkan perbedaan 

kreativitas antara siswa yang memiliki kreativitas tinggi dan siswa yang 

memiliki kreativitas rendah, p = 0,000. Prestasi belajar IPA siswa dengan 
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kreativitas tinggi berbeda sangat signifikan dengan kelompok siswa dengan 

kreativitas rendah. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian hipotesis secara 

statistik yang menunjukkan p < 0,01.  Siswa yang memiliki tingkat kreativitas 

tinggi memberi pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar IPA 

dibandingkan dengan siswa yang memiliki tingkat kreativitas rendah. Tingkat 

kreativitas merupakan kemampuan dalam melakukan kegiatan berpikir dengan 

benar dan tepat secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah untuk mendapatkan 

suatu kesimpulan yang benar. Kreativitas adalah suatu proses penciptaaan 

pendapat atau hipotesis yang terpusat pada ide-ide, menguji hipotesis, 

memodifikasi dan menguji kembali serta mengkomunikasikan hasilnya. 

        Siswa yang memiliki tingkat kreativitas tinggi lebih mudah dan lebih baik 

dalam mengolah informasi yang ada dan merumuskan permasalahan sesuai 

dengan konteks materi pembelajaran serta mempunyai kemampuan untuk 

melakukan analisis dan melihat keterhubungan antar konsep, sehingga dengan 

kegiatan eksplorasi dapat melakukan pengujian terhadap hipotesis. Hal ini 

menunjukkan siswa yang tingkat kreativitas tinggi lebih mudah memahami materi 

pelajaran yang telah dirancang dengan cermat berdasarkan langkah-langkah 

tertentu. Ciri-ciri siswa yang kreativitasnya tinggi: a. Berpikir kreatif. b. 

Mempunyai daya imajinasi yang kuat. c. Mempunyai inisiatif d. Mempunyai 

minat yang luas. e. Mempunyai kebebasan dalam berpikir. f. Bersifat ingin tahu. 

g. Selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. h. Mempunyai 

kepercayaan diri yang kuat. i. Penuh semangat. j. Berani mengambil resiko. k. 

Berani mengemukakan pendapat dan memiliki keyakinan. l. Berpikir tingkat 
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tinggi. Maka diduga siswa yang mempunyai kreativitas tinggi prestasi belajarnya 

lebih tinggi dari pada siswa yang kreativitasnya rendah. 

5. Terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan kreativitas 

siswa terhadap prestasi belajar. Kreativitas dan metode Inkuiri sangat 

signifikan dalam berinteraksi mempengaruhi prestasi belajar dengan p = 0,000. 

Berbagai strategi pengajaran kreatif yang telah terbukti berhasil meningkatkan 

kreativitas siswa adalah 1) Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut 

strategi ini guru berperan sebagai fasilitator, teman belajar, inspirator, navigator, 

dan orang yang berbagi pengalaman. Guru yang kreatif selalu mendorong 

siswanya untuk membuat dan berimajinasi dalam diskusi kelompok. 

      Siswa diberi kebebasan untuk memilih perspektif yang akan mereka gunakan 

untuk mempelajari suatu topik. Melalui metode ini kreativitas ditimbulkan untuk 

mengeksplorasi berbagai ide yang dipandang menarik oleh siswa.  2) Penggunaan 

berbagai peralatan bantu dalam pengajaran. Guru yang kreatif dan banyak akal 

menggunakan berbagai peralatan dalam mengajar. Peralatan multimedia 

menggairahkan siswa dalam berpikir, memperluas sudut pandangnya dan 

meningkatkan kreativitas siswa. 3) Strategi manajemen kelas. Strategi ini 

mencakup pembuatan iklim interaksi antara guru dan siswa yang bersahabat dan 

memperlakukan siswa dengan menghargai berbagai kebutuhan dan 

individualitasnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lingkungan belajar 

merupakan kunci pembelajaran yang kreatif.  4) Meningkatkan kreativitas  siswa 

adalah dengan menghubungkan isi pengajaran dengan konteks kehidupan nyata. 

Dalam pembelajaran IPA dengan kegiatan misalnya : merangkai alat-alat 
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percobaan, siswa yang kreativitasnya tinggi dapat merangkai alat-alat percobaan 

dengan tepat. Ciri-ciri siswa yang kreativitasnya tinggi: a. Berpikir kreatif. b. 

Mempunyai daya imajinasi yang kuat. c. Mempunyai inisiatif. d. Mempunyai 

minat yang luas. e. Mempunyai kebebasan dalam berpikir. f. Bersifat ingin tahu. 

g. Selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Ada interaksi 

antara metode pembelajaran Inkuiri dengan kreativitas siswa terhadap prestasi 

belajar. Kreativitas siswa berpengaruh dalam pembelajaran IPA.  

       Terdapat  perbedaan prestasi belajar setelah perlakuan dengan tes kemampuan 

awal sebelum perlakuan. Rata rata prestasi belajar siswa setelah perlakuan  lebih 

tinggi  (61.1667) dibanding rata – rata tes kemampuan awal siswa sebelum 

perlakuan (42.9679 ). Nilai Proporsi (p) pada perbedaaan antara prestasi belajar 

dengan kemampuan awal siswa adalah p = 0,000 < 0,05 : maka H0 ditolak atau 

terdapat perbedaaan antara prestasi belajar dengan kemampuan awal siswa. 

6. Tidak terdapat interaksi yang signifikan antara sikap ilmiah dengan 

kreativitas siswa terhadap prestasi belajar. Dari hasil analisis didapatkan hasil 

harga p = 0,475.  Dengan demikian kedua variabel sikap ilmiah dan kreativitas 

tidak berinteraksi dalam mempengaruhi hasil belajar karena p > 0,05 sehingga 

hipotesis nol diterima yaitu tidak ada interaksi antara  sikap ilmiah  dengan 

kreativitas siswa terhadap prestasi belajar. Tidak adanya interaksi antara sikap 

ilmiah  dengan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar  dapat dijelaskan sebagai 

berikut : Dalam pelaksanaan pembelajaran, kenyataan yang terjadi di lapangan  

untuk   mendapatkan pengetahuan dalam  sains antara  lain : a. Kurang 

mempunyai rasa ingin tahu akan gejala alam. b. Bersifat kurang hati-hati, tergesa-
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gesa mengambil kesimpulan, padahal belum cukup data yang menyokong 

kesimpulan itu. c. Belum mempunyai sikap rendah hati. d. Kurang menghargai 

pendapat orang lain. e. Tidak bersedia mempertimbangkan pendapat atau 

penemuan orang lain, apabila  pendapat atau penemuan itu bertentangan dengan 

penemuan sendiri.  f. Belum bersikap objektif.  Dalam pembelajaran IPA berbasis 

masalah melalui Inkuiri dengan kegiatan misalnya : merangkai alat-alat 

percobaan, siswa belum mempunyai kreativitas yang tinggi untuk dapat 

merangkai alat-alat percobaan dengan tepat. 

7.  Tidak terdapat interaksi antara metode, sikap ilmiah dan kreativitas 

siswa terhadap prestasi belajar. Dari hasil analisis didapatkan harga p = 0,591. 

Dengan demikian tidak terdapat interaksi dari ketiga variabel yaitu jenis metode 

Inkuiri, kategori sikap ilmiah dan kreativitas dalam mempengaruhi hasil belajar 

dengan p > 0,05 sehingga hipotesis nol diterima yaitu tidak ada interaksi antara  

metode, sikap ilmiah dan kreativitas siswa terhadap prestasi belajar. Tidak adanya 

interaksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan  metode Inkuiri Terbimbing ini, guru belum sepenuhnya 

mengarahkan dan memberi petunjuk baik lewat prosedur yang lengkap dan 

pertanyaan pengarahan selama proses Inkuiri. Campur tangan guru masih 

mendominasi dalam pembelajaran tersebut misalnya dalam pengumpulan data,  

guru sudah memberikan beberapa data dan siswa tinggal melengkapi. Namun 

kenyataan yang terjadi di lapangan siswa masih tergantung sepenuhnya pada 

bimbingan guru. Guru sudah banyak memberikan pertanyaan di sela–sela proses, 

namun siswa belum dapat menarik  kesimpulan lebih tepat. Peran guru dalam 
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metode ini sangat besar, yaitu menyampaikan masalah, menyampaikan konsep 

yang esensial, menyediakan alat dan bahan, membimbing diskusi dan 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada kegiatan  Inkuiri. 

 

E. Keterbatasan Penelitian 

     Penelitian ini telah diusahakan secermat mungkin dengan melakukan 

pengendalian terhadap variabel yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil 

penelitian. Namun demikian dalam penelitian ini hasil yang diperoleh tidak 

semuanya sesuai dengan yang diperkirakan, hal ini terjadi karena keterbatasan 

selama pelaksanaan penelitian. 

 

 

Ada beberapa keterbatasan penelitian yang dihadapi oleh peneliti, antara lain : 

1. Waktu penelitian yang singkat, sehingga dimungkinkan data yang diperoleh 

kurang dapat menggambarkan hasil yang sebenarnya. 

2. Pengambilan data prestasi belajar siswa hanya pada penguasaan konsep saja. 

Peneliti hanya mengambil data prestasi belajar pada aspek kognitif saja, 

sedangkan prestasi psikomotor dan afektif tidak dianalisa. Pada penelitian ini 

pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran IPA berbasis masalah 

melalui Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dimana siswa 

menemukan konsep sendiri melalui eksperimen. Pembelajaran Inkuiri tidak 

hanya menyangkut produk saja tetapi juga menyangkut proses dan sikap 

ilmiah siswa. Jadi seharusnya prestasi kognitif, psikomotor dan afektif juga 

diukur dan dianalisa. 
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3. Data prestasi belajar pada konsep kalor diperoleh dengan menggunakan tes 

objektif bentuk pilihan ganda. Pengukuran dengan tes objektif bentuk pilihan 

ganda mempunyai kelemahan – kelemahan, yaitu a) banyaknya kesempatan 

bagi siswa untuk menebak jawaban secara untung – untungan, b) kerjasama 

antar siswa pada waktu pen92gerjaan soal – soal tes lebih terbuka. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan  pada Bab 

IV dengan uji ANAVA dan uji lanjut uji-T menggunakan program SPSS 13,    

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh pembelajaran IPA berbasis masalah dengan metode inkuiri 

terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi terhadap prestasi belajar siswa. 

Diketahui bahwa:  

a. Terdapat perbedaan prestasi belajar yang disebabkan oleh perbedaan 

metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi. 

b. Metode Inkuiri Terbimbing memberikan prestasi belajar yang lebih tinggi  

dibanding metode Inkuiri Bebas Termodifikasi.  

2. Perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan  oleh perbedaan sikap ilmiah. 

Diketahui bahwa:  

a. Terdapat perbedaan prestasi belajar yang ditimbulkan  oleh perbedaan 

sikap ilmiah. 

b.  Sikap ilmiah yang tinggi memberikan prestasi belajar yang lebih tinggi   

dibanding dengan sikap ilmiah yang rendah  

3. Perbedaan prestasi belajar yang disebabkan perbedaan kreativitas siswa. 

Diketahui bahwa:  

a. Terdapat perbedaan prestasi belajar yang disebabkan perbedaan kreativitas 

siswa 
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b.  Kreativitas siswa yang tinggi memberikan prestasi belajar yang lebih 

tinggi   dibanding kreativitas siswa yang rendah. 

4. Interaksi antara metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi 

dengan sikap ilmiah.  

Diketahui bahwa:  

a. Terdapat Interaksi antara metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi dengan sikap ilmiah siswa. 

b. Metode Inkuiri Terbimbing dengan sikap ilmiah tinggi memberikan interaksi 

yang lebih signifikan. 

5. Interaksi antara metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi 

dengan kreativitas siswa. 

Diketahui bahwa:  

a. Terdapat Interaksi antara metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas 

Termodifikasi dengan kreativitas siswa. 

b. Metode Inkuiri Terbimbing dengan kreativitas siswa yang tinggi memberikan 

interaksi yang lebih signifikan. 

6. Interaksi antara sikap ilmiah dengan kreativitas siswa. 

Diketahui bahwa: Tidak terdapat interaksi antara sikap ilmiah dengan 

kreativitas siswa. 

7. Interaksi antara metode Inkuiri Terbimbing dan Inkuiri Bebas Termodifikasi 

dengan sikap ilmiah dan kreativitas siswa. 

Diketahui bahwa: Tidak terdapat interaksi antara metode Inkuiri Terbimbing 

dan Inkuiri Bebas Termodifikasi dengan sikap ilmiah dan kreativitas siswa. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



119 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dikemukakan 

implikasi sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

a. Pembelajaran IPA berbasis masalah dengan menggunakan metode inkuiri 

terbimbing  memberikan prestasi belajar yang lebih tinggi  dibanding metode 

inkuiri bebas termodifikasi khususnya pada konsep Kalor. 

b. Metode pembelajaran, sikap ilmiah dan kreativitas siswa berpengaruh pada  

prestasi belajar, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran guru perlu 

memperhatikannya. 

2. Implikasi Praktis 

 

a. Pembelajaran IPA berbasis masalah dengan menggunakan metode inkuiri 

terbimbing dan inkuiri bebas termodifikasi yang dilaksanakan secara kontinyu 

lambat laun komponen-komponen metode pembelajaran inkuiri yang dikuasai 

siswa akan meningkat sesuai tugas-tugas perkembangan siswa SMP. Hasil 

pengujian hipotesis memberikan kesimpulan bahwa penggunaan metode 

inkuiri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 

b. Selama ini pembelajaran yang diberikan kepada siswa kurang mengutamakan 

keterlibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam mencari, memeriksa dan 

merumuskan konsep dan prinsip IPA, serta mendorong siswa dalam 

mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilan dalam 
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memecahkan masalah. Pembelajaran inkuiri diharapkan dapat menumbuhkan 

sikap ilmiah dan kreativitas siswa dalam meningkatkan prestasi belajar. 

c.  Penelitian ini membuktikan ada perbedaan prestasi belajar siswa yang 

mempunyai sikap ilmiah tinggi dengan yang rendah. Dari hasil analisis  

diketahui bahwa siswa yang sikap ilmiahnya tinggi memiliki prestasi belajar 

yang lebih baik demikian pula siswa yang kreativitasnya tinggi. Untuk 

meningkatkan prestasi belajar IPA guru sebaiknya memilih dan menggunakan 

metode pembelajaran yang tepat untuk tiap pokok bahasan yang diajarkan 

dilakukan dengan menumbuhkembangkan sikap ilmiah dan kreativitas siswa. 

 

C. Saran 

     Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian maka untuk suatu 

perbaikan dan peningkatan pembelajaran IPA, saran dari peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Kepada Guru 

a. Guru sebaiknya memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat 

untuk tiap pokok bahasan yang diajarkan. 

b. Mengingat terdapat perbedaan pengaruh penggunaan metode inkuiri 

terbimbing dengan metode inkuiri bebas termodifikasi, maka dalam 

pembelajaran IPA hendaknya guru dapat memilih metode yang tepat, 

disesuaikan dengan konsep IPA dan karakteristik serta kondisi siswa . 

c. Sikap ilmiah siswa dapat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa, untuk itu hendaknya dalam pembelajaran IPA guru dapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



121 

mengembangkan sikap ilmiah siswa agar prestasi belajar IPA dapat 

meningkat. 

d. Kreativitas siswa dapat berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar 

siswa, untuk itu hendaknya dalam pembelajaran IPA guru dapat 

mengembangkan kreativitas  siswa agar prestasi belajar IPA dapat meningkat. 

e. Penggunaan metode pembelajaran inkuiri dapat mengembangkan sikap ilmiah 

dan kreativitas siswa. 

f. Guru sebaiknya memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang tepat 

untuk tiap pokok bahasan yang diajarkan 

g. Untuk dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar guru 

dapat menggunakan metode pembelajaran inkuiri. 

2. Kepada Siswa 

     Dalam pembelajaran IPA hendaknya siswa mempunyai sikap ilmiah dan 

kreativitas yang tinggi sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

3. Kepada Peneliti 

a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dengan tujuan untuk mengkaji apa 

yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan pada pencapaian kompetensi 

dasar secara keseluruhan kelas. 

b. Supaya diadakan penelitian yang serupa pada materi pelajaran yang lain serta 

melibatkan variabel yang lebih banyak. 

c. Supaya diadakan penelitian tentang faktor-faktor lain yang berperan dalam 

meningkatkan prestasi belajar selain sikap ilmiah, dan kreativitas siwa. 
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d. Dalam pengajaran IPA khususnya  pada kompetensi dasar mendiskripsikan 

peran kalor dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan metode inkuiri mampu 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

e. Dalam melakukan penelitian, sebaiknya peneliti memperhatikan fasilitas 

berupa  alat-alat praktikum di sekolah yang akan diteliti. 

f. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, dengan tujuan untuk mengkaji apa 

yang menjadi penyebab terjadinya kesulitan pada pencapaian kompetensi 

dasar secara keseluruhan kelas. 
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