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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. Hasil penelitian tersebut meliputi: (1) 

Aktivitas guru dan siswa saat pembelajaran IPA Terpadu pada materi hukum 

Newton menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing; (2) Hasil belajar 

kognitif siswa; (3) keterampilan proses sains siswa. 

Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan observasi ke 

sekolah guna meminta izin kepada sekolah yang dituju serta melihat kondisi dan 

keadaan disekolah yang nantinya akan dijadikan tempat untuk melaksanakan 

penelitian. Setelah observasi, selanjutnya dilakukan wawancara kepada guru mata 

pelajaran IPA untuk mencari data dan informasi yang berkaitan baik tentang 

siswa, fasilitas yang menunjang pembelajaran maupun proses pembelajaran pada 

saat disekolah. 

Penelitian ini menggunakan satu kelompok sampel yaitu kelompok 

eksperimen kelas VIII IPA dengan jumlah siswa 31 orang, akan tetapi 9 orang 

tidak bisa dijadikan sampel sehingga tersisa 22 orang. Kegiatan pembelajaran 

pada model pembelajaran inkuiri terbimbing dilaksanakan di ruang kelas. Hasil 

penelitian yang dianalisis pada penelitian ini adalah aktivitas guru dan siswa, hasil 

belajar siswa dan keterampilan proses sains siswa. Aktivitas guru dan siswa 

dinilai dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa 
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sedangkan pada aspek kognitif dinilai dengan menggunakan tes yaitu tes pilihan 

ganda dan tes uraian. 

Penelitian ini dilaksanakan sebanyak lima kali pertemuan yaitu pertemuan 

pertama dilakukan pretest, pertemuan kedua sampai keempat dilaksanakan 

pembelajaran, dan pertemuan kelima dilakukan posttest. Pertemuan pertama 

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 2 November 2015 diisi dengan kegiatan 

pretest hasil belajar kognitif dan keterampilan proses sains siswa. Pertemuan 

kedua dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 diisi dengan 

kegiatan pembelajaran sekaligus pengambilan data aktivitas guru dan siswa. 

Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 November 2015 diisi 

dengan kegiatan pembelajaran sekaligus pengambilan data aktivitas guru dan 

siswa. Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 November 

2015 diisi dengan kegiatan pembelajaran sekaligus pengambilan data aktivitas 

guru dan siswa. Pertemuan kelima dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 

November 2015 diisi dengan kegiatan posttest hasil belajar kognitif dan 

keterampilan proses sains siswa. Dalam satu minggu terdapat dua kali pertemuan 

dimana alokasi waktu untuk tiap pertemuan adalah 2×40 menit dan 3x40 menit.  

Pengambilan data aktivitas guru dan siswa dilaksanakan pada proses 

pembelajaran pertemuan kedua sampai keempat dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas guru dan siswa. Sedangkan data tes hasil belajar kognitif  

siswa dilaksanakan pada pertemuan kelima dengan menggunakan posttest. 

Adapun hasil penelitian data aktivitas guru dan siswa, tes hasil belajar kognitif 

siswa dan keterampilan proses sains siswa akan diuraikan berikut ini. 
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1. Aktivitas Guru dan Siswa 

Aktivitas guru dan siswa pada pembelajaran IPA terpadu khususnya 

fisika di kelas VIII dinilai oleh peneliti dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas guru dan siswa pada materi hukum Newton. Lembar 

pengamatan yang digunakan telah dikonsultasikan dan divalidasi oleh dosen 

ahli sebelum dipakai untuk mengambil data penelitian. untuk aktivitas siswa 

peneliti hanya menggunakan beberapa sampel yaitu 10 orang siswa yang 

dipilih secara acak berdasarkan hasil nilai preetest. 

Penilaian terhadap aktivitas guru dan siswa ini meliputi beberapa aspek 

yang telah diuraikan pada lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa. 

Pengamatan aktivitas guru dan siswa menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dilakukan pada setiap pembelajaran berlangsung. Sehari 

sebelum pembelajaran dimulai, peneliti telah membagikan lembar 

pengamatan aktivitas guru dan siswa beserta rubrik aktivitas guru dan siswa 

untuk dipelajari terlebih dahulu oleh pengamat tentang aspek-aspek yang 

akan diamati dan cara penilaiannya. Pengamatan aktivitas guru dilakukan 

oleh 1 orang pengamat sedangkan pengamatan aktivitas siswa dilakukan oleh 

3 orang pengamat. 

Penilaian aktivitas guru secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.1 

berikut ini: 
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Tabel 4.1 Penilaian aktivitas guru dengan 

Menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

  
Pertemuan ke- 

Jumlah 
1 2 3 

Skor 36 35 35 106 

Rata-rata 35,33 

Nilai akhir 88,33% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengamatan untuk aktivitas guru 

selama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing di kelas VIII adalah sebesar 88,33%.  Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa aktivitas guru selama proses pembelajaran sangat baik, artinya tahap-

tahap dalam proses pembelajaran yang telah disusun telah dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan lembar pengamatan aktivitas guru yang dinilai. 

Penilaian aktivitas siswa secara ringkas dapat dilihat pada table 4.2 

berikut ini: 

Tabel 4.2 Penilaian aktivitas siswa dengan 

Menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

No 
Pertemuan ke- 

rata-rata 
I II III 

1 31 32 31 31,33 

2 37 31 38 35,33 

3 35 42 42 39,67 

4 37 38 37 37,33 

5 42 34 46 40,67 

6 39 29 32 33,33 

7 39 41 42 40,67 

8 32 33 32 32,33 

9 35 33 35 34,33 

10 39 41 45 41,67 
Rata-

rata 
36,6 35,4 38 36,67 

Hasil akhir 76,39% 



68 
 

Dari tabel aktivitas siswa di atas diketahui bahwa hasil penelitian untuk 

pengamatan aktivitas siswa selama proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing di kelas VIII  adalah sebesar 76,39% dengan 

kategori baik. Hal ini dapat diartikan bahwa selama proses pembelajaran 

dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing diikuti dengan 

baik oleh semua siswa. Dengan kata lain siswa telah berperan aktif selama 

proses belajar mengajar di dalam kelas. 

2. Hasil Belajar Kognitif Siswa  

a. Deskripsi Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kognitif siswa dapat diketahui dengan menggunakan tes 

berbentuk pilihan ganda sebanyak 15 soal. Instrument yang digunakan sudah 

divalidasi dan diuji cobakan sebelum dipakai untuk mengambil data. Tes 

hasil belajar kognitif digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa pada ranah kognitif setelah diberikan perlakuan dengan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. Individual dikatakan tuntas apabila 

hasil belajarnya ≥ 70 %.  Selanjutnya ketuntasan TPK dikatakan tuntas 

apabila siswa yang mencapai TPK tersebut ≥ 70 %. 

Hasil analisis ketuntasan individual siswa kelas VIII secara singkat dapat 

dilihat dari gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik hasil analisis ketuntasan individual siswa 

Gambar 4. 1 dapat ditunjukkan untuk persentase ketuntasan individual 

siswa dalam bentuk diagram lingkaran pada gambar 4.2 berikut ini: 

 

Gambar 4.2 Diagram persentase ketuntasan individual 

 Dari gambar 4.1 dan gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa hasil 

belajar kognitif siswa secara individu dari 22 siswa terdapat 14 siswa tuntas 

dan 8 siswa tidak tuntas. Berdasarkan persentase siswa yang tuntas sebesar 

66,67% dan siswa yang tidak tuntas sebesar 33,33 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketuntasan individual siswa sudah cukup baik. 

Hasil analisis nilai yang diperoleh siswa pada tes hasil belajar dapat 

diklasifikasikan berdasarkan tabel 3.8 yaitu pada gambar 4.3 berikut: 
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        Gambar 4.3 Hasil analisis hasil belajar siswa 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 14 siswa memiliki hasil belajar 

yang tinggi (66,67%), 8 siswa memiliki hasil belajar yang sedang (33,33%) 

dan tidak ada siswa yang memiliki hasil belajar yang rendah (0%). Hasil rata-

rata  nilai hasil belajar siswa sebesar 63,71 dan termasuk dalam kategori 

sedang. 

Tabel 4.3 Ketuntasan Tujuan pembelajaran Khusus (TPK) 

Tujuan Pembelajaran Khusus Aspek 
Nomor 

soal 

Rata-

rata 

(%) 

Ketuntasan 

(P ≥ 70%) 

Menjelaskan bunyi hukum I Newton C2 
1 77,27 Tuntas 

Menganalisis peristiwa kelembaman 

dalam kehidupan sehari-hari 
C4 2 95,45 Tuntas 

Menyebutkan contoh penerapan hukum I 

Newton dalam kehidupan sehari-hari 
C1 3 72,73 Tuntas 

Menyimpulkan hasil percobaan tentang 

penerapan hukum I Newton 
C4 4 77,27 Tuntas 

Menjelaskan bunyi hukum II Newton C2 5 90,91 Tuntas 

Menyebutkan contoh penerapan hukum II 

Newton dalam kehidupan sehari-hari 
C1 6 36,36 

Tidak 

Tuntas  

Menghitung besarnya gaya, massa dan 

percepatan menggunakan persamaan 

hukum II Newton 

C3 7 77,27 Tuntas 

Menyimpulkan hasil percobaan yang telah 

dilakukan tentang penerapan hukum II 

Newton 

C4 8 95,45 Tuntas 

Menjelaskan hubungan antara gaya dan 

massa dengan percepatan pada benda 
C2 9 59,09 

Tidak 

Tuntas 
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Tujuan Pembelajaran Khusus Aspek 
Nomor 

soal 

Rata-

rata 

(%) 

Ketuntasan 

(P ≥ 70%) 

bergerak 

Menjelaskan bunyi hukum III Newton 
C1 10 

 81,82 

 
Tuntas 

Menyebutkan contoh pasangan aksi reaksi 

dalam kehidupan sehari-hari C1 11 63,64 

Tidak 

tuntas 

 

Menyimpulkan hasil percobaan yang telah 

dilakukan tentang penerapan hukum III 

Newton 

C4 12 90,91 Tuntas 

Menyebutkan pasangan gaya aksi dan 

gaya reaksi 
C2 13 72,73 Tuntas  

Menyebutkan syarat aksi reaksi C1 14 72,73 Tuntas 

Membedakan antara gaya aksi dan gaya 

reaksi 
C2 15 68,18 

Tidak 

Tuntas 

 

Tabel 4.3 dapat disajikan untuk persentase ketuntasan TPK secara 

sederhana dalam diagram lingkaran pada gambar 4.4  berikut: 

 

Gambar 4.4 Diagram persentase ketuntasan TPK 

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.4 menunjukkan dari 15 TPK terdapat 

11 TPK yang tuntas (73,33%) dan 4 TPK yang tidak tuntas (26,67%). Dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing pada materi hukum Newton sudah berhasil karena dapat 

menuntaskan TPK sebesar 73,33%. 
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Tes hasil belajar siswa dianalisis menggunakan gain kemudian untuk 

mengetahui peningkatannya digunakan rumus N-Gain dan uji persyaratan 

analisis. Data pretest dan posttest siswa dari tes hasil belajar kognitif terhadap 

28 siswa dapat dilihat pada lampiran 2.2. Rata-rata nilai pretest, posttest, 

gain, dan n-gain dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 Tabel 4.4 Nilai Rata-Rata Pretest, Postest, Gain, dan N-gain  

Hasil Belajar Siswa 

Kelas N 

Rata-rata 

Pretest Posttest Gain N-Gain Kategori 

THB 22 45,15 75,45 30,30 0,53 Sedang 

 

 Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas 

VIII yang diikuti 22 siswa setelah diberikan pengajaran inkuiri terbimbing 

materi hukum Newton. Sebelumnya siswa terlebih dahulu diberikan pretest 

yang dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar awal siswa. Hasil pretest 

untuk hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata sebesar 45,15 dan hasil 

posttest hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-rata sebesar 75,45. Selanjutnya 

rata-rata nilai gain hasil belajar siswa sebesar 30,30 dan untuk nilai N-gain 

hasil belajar siswa sebesar 0,53 dengan kategori sedang. 

Rata-rata nilai pretest, posttest dan gain untuk hasil belajar siswa kelas 

VIII ditampilkan pada gambar 4.5. 
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Gambar 4.5  Nilai Rata-Rata Pretest, Postest dan 

   Gain Tes hasil belajar siswa 

 

b. Uji Prasyarat Analisis Data Hasil Belajar Siswa 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui distribusi atau 

sebaran skor data tes hasil belajar siswa. Data bersumber dari pretest dan 

postest tes hasil belajar siswa pada materi hukum Newton. Uji normalitas 

menggunaka SPSS for windows Versi 18.0 one Sample Kolmogorov-

Smirnov test (1 Sample K-S test) dengan kriteria pengujian jika signifikansi 

> 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika signifikansi < 0,05 

maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas pada kelas VIII 

dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

      Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Siswa 

 

No. Sumber Data Sig* Keterangan 

1. Pretest 0,495 Normal 

2. Posttest 0,553 Normal 

          *Level Signifikansi 0,05 

Tabel 4.5 menunjukkan data pretest menunjukkan nilai signifikasi > 

0,05 yaitu dengan nilai signifikasinya 0,495 > 0,05, nilai ini menunjukkan 

bahwa data pretest siswa pada kelas VIII berdistribusi normal. Data postest 
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menunjukkan nilai signifikasinya yaitu 0,553 > 0,05, nilai ini menunjukkan 

bahwa data postest siswa juga berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data hasil belajar siswa pada materi hukum Newton di  

kelas VIII dilakukan dengan menggunakan menggunakan uji Levene SPSS 

for windows Versi 18.0 dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansi > 

0,05 maka data homogen, sedangkan jika signifikansi < 0,05 maka data 

tidak homogen. Hasil uji homogenitas data hasil belajar kognitif siswa dapat 

dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Homogenitas Data Tes Hasil Belajar Siswa  

 

Perhitungan Hasil 

Belajar  
Sig* Keterangan 

THB 0,255 Homogen 
        *level signifikansi 0,05 

 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil uji homogenitas dari pretest dan postest 

hasil belajar kognitif siswa pada kelas VIII adalah homogen karena semua 

perhitungan menunjukkan nilai sig > 0,05 yaitu dengan nilai signifikansinya 

0,225 > 0,05. 

3) Uji Hipotesis 

Setelah diperoleh data hasil belajar berdistribusi normal dan homogen 

hipotesis diuji menggunakan uji statistik parametrik (Paired sample T Test) 

dengan kriteria pengujian apabila nilai signifikansi > 0,05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, sedangkan jika signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan Ho 

ditolak. Hasil uji hipotesis nilai hasil belajar siswa pada materi gerak lurus 

dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Hipotesis Data Tes Hasil Belajar Siswa  

 

Perhitungan Hasil 

Belajar 
Sig* Keterangan 

Paired Sampel T 

Test 

0,000 Ada perbedaan signifikan 

         *level signifikansi 0,05 

Hasil uji Paired sample T Test digunakan untuk mengetahui 

terdapat tidaknya perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data 

yang berpasangan (pretest dan postest) pada tes hasil belajar siswa. 

Uji Paired sample T Test pada THB diperoleh nilai sig. 0,000 yang 

berarti antara pretest dan postest yang diuji pada THB ternyata 

memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil uji Paired Sample T Test 

menunjukan bahwa terdapat keberhasilan peningkatan hasil belajar 

kognitif siswa pada pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing. 

3. Keterampilan Proses Sains Siswa 

a. Deskripsi Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains siswa dapat diketahui dengan 

menggunakan tes berbentuk essay sebanyak 6 soal. Instrumen yang 

digunakan juga sudah divalidasi dan diuji cobakan sebelum dipakai untuk 

mengambil data. Keterampilan proses sains yang digunakan adalah 

keterampilan proses dasar yang meliputi 6 aspek yaitu pengamatan, 

pengklasifikasian, pengkomunikasian, pengukuran, peramalan dan 

penyimpulan. Tes keterampilan proses sains siswa diberikan sebelum dan 

setelah seluruh pembelajaran materi pokok hukum Newton selesai dan diikuti 
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seluruh kelas VIII yang berjumlah 22 siswa. Keterampilan proses sains siswa 

dari enam aspek disajikan pada gambar 4.6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Hasil analisis keterampilan proses sains siswa 

Skor aspek pengamatan diperoleh dari hasil penjumlahan skor yang 

diperoleh siswa pada jawaban soal nomor 1. Sedangkan kategori skor aspek 

pengamatan diperoleh berdasarkan tabel 3.11. Hasil analisis keterampilan 

proses sains siswa untuk aspek pengamatan telah disajikan pada gambar 4.6. 

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan skor keterampilan proses sains siswa 

pada aspek pengamatan pada materi hukum Newton terdapat 4 orang siswa 

memperoleh kategori tinggi (23%), 13 orang siswa dengan kategori sedang 

(59%) dan 5 orang memperoleh kategori rendah (18%).  

Skor aspek pengklasifikasian diperoleh dari hasil penjumlahan skor 

yang diperoleh siswa pada jawaban soal nomor 2. Sedangkan kategori skor 

aspek pengklasifikasian diperoleh berdasarkan tabel 3.11. Hasil analisis 

keterampilan proses sains siswa untuk aspek pengklasifikasian disajikan pada 
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gambar 4.6. Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan skor keterampilan proses 

sains siswa pada aspek pengklasifikasian pada materi hukum Newton terdapat 

15 orang siswa memperoleh kategori tinggi (68%), 2 orang siswa dengan 

kategori sedang (9%) dan 5 orang memperoleh kategori rendah  (23%). 

Skor aspek pengkomunikasian diperoleh dari hasil penjumlahan skor 

yang diperoleh siswa pada jawaban soal nomor 3. Sedangkan kategori skor 

aspek pengkomunikasian diperoleh berdasarkan tabel 3.11. Hasil analisis 

keterampilan proses sains siswa untuk aspek pengkomunikasian disajikan 

pada gambar 4.6. Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan skor keterampilan 

proses sains siswa pada aspek pengkomunikasian pada materi hukum Newton 

terdapat 13 orang siswa memperoleh kategori tinggi (59%), 3 orang siswa 

dengan kategori sedang (14%) dan 6 orang memperoleh kategori rendah 

(27%). 

Skor aspek pengukuran diperoleh dari hasil penjumlahan skor yang 

diperoleh siswa pada jawaban soal nomor 4. Sedangkan kategori skor aspek 

pengukuran diperoleh berdasarkan tabel 3.12. Hasil analisis keterampilan 

proses sains siswa pada aspek pengukuran disajikan pada gambar 4.6. 

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan skor keterampilan proses sains siswa 

pada aspek pengukuran pada materi hukum Newton terdapat 14 orang siswa 

memperoleh kategori tinggi (64%), 4 orang siswa dengan kategori sedang 

(18%) dan 4 orang memperoleh kategori rendah (18%). 

Skor aspek peramalan diperoleh dari hasil penjumlahan skor yang 

diperoleh siswa pada jawaban soal nomor 5. Sedangkan kategori skor aspek 
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peramalan diperoleh berdasarkan tabel 3.11. Hasil analisis keterampilan 

proses sains siswa pada  aspek peramalan disajikan pada gambar 4.6. 

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan skor keterampilan proses sains siswa 

pada aspek peramalan pada materi hukum Newton terdapat 11 orang siswa 

memperoleh kategori tinggi (50%), 5 orang siswa dengan kategori sedang 

(23%) dan 6 orang memperoleh kategori rendah (27%). 

Skor aspek penyimpulan diperoleh dari hasil penjumlahan skor yang 

diperoleh siswa pada jawaban soal nomor 6. Sedangkan kategori skor aspek 

penyimpulan diperoleh berdasarkan tabel 3.12. Hasil analisis keterampilan 

proses sains siswa pada aspek penyimpulan disajikan pada gambar 4.6. 

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan skor keterampilan proses sains siswa 

pada aspek penyimpulan pada materi hukum Newton terdapat 11 orang siswa 

memperoleh kategori tinggi (50%), 3 orang siswa dengan kategori sedang 

(14%) dan  8 orang memperoleh kategori rendah (36%). 

Data peningkatan keterampilan proses sains siswa digunakan untuk 

mengetahui keterampilan proses sains siswa setelah diberikan perlakuan. 

Rata-rata nilai keterampilan proses sains siswa dapat dilihat pada tabel 4.8 

dibawah ini. 

 Tabel 4.8 Nilai Rata-Rata Pretest, Postest, Gain, dan N-gain  

Keterampilan Proses Sains Siswa 

Kelas N 

Rata-rata 

Pretest Posttest Gain N-Gain Kategori 

KPS 22 33,41 67,00 33,59 0,52 Sedang 
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Pada kelas VIII yang diikuti 22 siswa sebelum diberikan pengajaran 

inkuiri terbimbing materi hukum Newton, terlebih dahulu diberikan pretest 

yang dimaksudkan untuk mengetahui hasil belajar awal siswa. Hasil pretest 

untuk keterampilan proses sains siswa diperoleh nilai rata-rata keseluruhan 

sebesar 33,41. Sedangkan hasil nilai rata-rata Postest sebesar 67,00. Rata-rata 

nilai gain keterampilan proses sains siswa sebesar 33,59 dan nilai N-gain 

keterampilan proses sains siswa sebesar 0,52 dengan kategori sedang. 

Rata-rata nilai pretest, posttest dan gain untuk keterampilan proses sains 

siswa kelas VIII ditampilkan pada gambar 4.7. 

 

Gambar 4.7 Nilai Rata-Rata Pretest, Postest dan 

        Gain Keterampilan Proses Sains Siswa 

 

b. Uji Prasyarat Analisis Data Keterampilan Proses Sains Siswa 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui distribusi atau 

sebaran skor data tes keterampilan proses sains siswa. Data bersumber dari 

pretest dan postest tes KPS siswa pada materi hukum Newton. Uji 

normalitas menggunaka SPSS for windows Versi 18.0 one Sample 

Kolmogorov-Smirnov test (1 Sample K-S test) dengan kriteria pengujian jika 
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signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika 

signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji 

normalitas pada kelas VIII dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9. Hasil Uji Normalitas Data KPS 

 

 

 

 

    *Level Signifikansi 0,05 

Tabel 4.9 menunjukkan data pretest menunjukkan nilai signifikasi > 

0,05 yaitu dengan nilai signifikasinya 0,723 > 0,05, nilai ini menunjukkan 

bahwa data pretest siswa pada kelas VIII berdistribusi normal. Data postest 

menunjukkan nilai signifikasinya yaitu 0,623 > 0,05, nilai ini menunjukkan 

bahwa data postest siswa juga berdistribusi normal. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas data keterampilan proses sains siswa pada materi 

hukum Newton di  kelas VIII dilakukan dengan menggunakan  uji Levene 

SPSS for windows Versi 18.0 dengan kriteria pengujian apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka data homogen, sedangkan jika signifikansi < 0,05 

maka data tidak homogen. Hasil uji homogenitas data KPS siswa dapat 

dilihat pada tabel 4.10 dibawah ini. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Homogenitas Data KPS 

 

Perhitungan 

Keterampilan Proses Sains  
Sig* Keterangan 

KPS 0,047 Tidak Homogen 
*level signifikansi 0,05 

 

No. Sumber Data Sig* Keterangan 

1. Pretest O,723 Normal 

2. Posttest 0,623 Normal 
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Tabel 4.10 menunjukkan hasil uji homogenitas dari pretest dan postest 

KPS pada kelas VIII adalah tidak homogen karena semua perhitungan 

menunjukkan nilai sig < 0,05 yaitu dengan nilai signifikansinya 0,047 < 

0,05. 

3) Uji Hipotesis 

Setelah diperoleh data, keterampilan proses sains siswa berdistribusi 

normal dan tidak homogen hipotesis diuji menggunakan uji statistik non 

parametrik (uji Wilcoxon) dengan kriteria pengujian apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, sedangkan jika 

signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Hasil uji hipotesis 

nilai keterampilan proses sains siswa pada materi gerak lurus dapat dilihat 

pada tabel 4.11 dibawah ini. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Hipotesis Data KPS 

 

Perhitungan Keterampilan 

Proses sains 
Sig* Keterangan 

Wilcoxon 0,000 Ada perbedaan signifikan 
         *level signifikansi 0,05 

Hasil uji wilcoxon digunakan untuk mengetahui terdapat tidaknya 

perbedaan nilai rata-rata antara dua kelompok data yang berpasangan 

(pretest dan postest) pada keterampilan proses sains siswa. Uji wilcoxon 

pada Keterampilan proses sains siswa diperoleh nilai sig. 0,000 yang berarti 

antara pretest dan postest yang diuji pada keterampilan proses sains siswa 

ternyata memiliki perbedaan yang signifikan. Hasil uji wilcoxon 

menunjukan bahwa terdapat keberhasilan peningkatan keterampilan proses 
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sains siswa pada pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing.   

 

B. Pembahasan  

Pembelajaran yang diterapkan pada kelompok sampel yaitu kelas VIII 

adalah pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

yang dilakukan dalam tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu 2×40 menit pada 

pertemuan pertama dan ketiga yaitu pada hari sabtu dan 3x40 menit pada 

pertemuan kedua pada hari sabtu. Jumlah siswa pada kelas ini berjumlah 31 orang 

namun ada 9 orang siswa yang tidak dapat dijadikan sampel karena 1 siswa tidak 

mengikuti pretest dan 8 siswa tidak mengikuti posttest sehingga hanya ada 22 

siswa yang dapat dijadikan sampel. Pada pembelajaran ini yang bertindak sebagai 

guru adalah peneliti sendiri. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

adalah pembelajaran yang menuntut siswa aktif melakukan penyelidikan atau 

percobaan untuk menemukan sendiri materi yang dipelajari. Pembelajaran inkuiri 

terbimbing diawali dengan penyampaian masalah fisika dalam kehidupan sehari-

hari dan melatih setiap siswa untuk membuat hipotesis untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan oleh guru. Setelah itu  guru membagi siswa ke dalam 

beberapa kelompok dan melanjutkan menjawab pertanyaan hipotesis yang telah 

diajukan oleh guru sebelumnya yang berhubungan dengan materi yang akan 

dipelajari.  

Pertanyaan hipotesis tersebut harus dijawab kembali oleh tiap kelompok dan 

didiskusikan dengan teman sekelompok mereka . Untuk menguji hipotesis siswa 
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maka guru melanjutkan kegiatan pembelajaran dengan menugaskan tiap 

kelompok melakukan percobaan yang sama. Setelah mendapatkan hasil 

percobaan, siswa diminta untuk menyampaikan hasil percobaan tersebut di depan 

kelas dan membuktikan hasil hipotesis kelompok mereka sebelumnya. Setelah itu 

siswa menyimpulkan hasil penyelidikan bersama-sama dengan guru. Diakhir 

pembelajaran guru memberikan soal evaluasi untuk mengevaluasi siswa secara 

individu. 

Suatu penilaian merupakan salah satu bagian dari kegiatan atau usaha yang 

dilakukan. Penilaian model pembelajaran inkuiri terbimbing yang diterapkan pada 

siswa kelas VIII di SMP NU Palangka Raya ini akan ditinjau dari aktivitas guru 

dan siswa, hasil belajar kognitif siswa dan keterampilan proses sains siswa dalam 

pembelajaran fisika. 

1. Aktivitas Guru Dan Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing 

 

Aktivitas guru selama proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dinilai oleh 1 (satu) orang pengamat 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru seperti pada lampiran 2. 

yang mana ada 10 aspek yang akan dinilai oleh pengamat. Aktivitas guru 

selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru berdasarkan aspek 

yang dinilai pada setiap pertemuan rata-rata penilaiannya dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat penilaian aktivitas guru selama proses 

pembelajaran. pada pertemuan pertama guru memperoleh skor 36, kemudian 

pada pertemuan kedua dan ketiga guru memperoleh skor 35 dengan skor total 
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sebesar 106. Sehingga setelah dirata-ratakan didapatkan nilai akhir sebesar 

88,33% dengan kategori sangat baik. Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung baik pada pertemuan pertama, kedua maupun pertemuan ketiga 

guru melakukan tahap-tahap pembelajaran dan aspek-aspek yang diamati 

pada lembar pengamatan aktivitas guru telah dilaksanakan dengan sangat 

baik. Guru mampu menyajikan masalah melalui demonstrasi dengan baik dan 

dapat membimbing siswa ketika melakukan percobaan dan menganalisis data. 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dinilai oleh 3 (tiga) orang pengamat 

menggunakan lembar pengamatan aktivitas siswa seperti pada lampiran 2.6. 

Aktivitas siswa selama proses pembelajaran yang diwakilkan oleh 10 orang 

siswa sebagai sampel, pemilihan sampel untuk 10 orang siswa dipilih secara 

acak. Aktivitas siswa berdasarkan aspek yang dinilai pada setiap pertemuan 

rata-rata penilaiannya dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat penilaian aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran. Pada pertemuan pertama diperoleh skor rata-rata 

sebesar 36,6 kemudian pada pertemuan kedua diperoleh skor rata-rata sebesar 

35,4 dan pertemuan ketiga diperoleh skor rata-rata sebesar 38. Sehingga 

didapatkan skor total rata-rata sebesar 36,67 dengan nilai akhir sebesar 

76,39% dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan selama proses 

pembelajaran berlangsung sebagian besar siswa yang dijadikan sampel 

mengikuti pembelajaran dengan baik, siswa melakukan semua instruksi guru 

seperti membuat hipotesis individu dan kelompok, melakukan percobaan, 
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bekerja sama dengan kelompoknya untuk menguji dan mengumpulkan data 

serta berdiskusi dengan kelompoknya dalam menganalisis hasil percobaan. 

Hal ini dapat dilihat pada lembar pengamatan aktivitas siswa yang telah diisi 

oleh pengamat pada lampiran 1.6. 

2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menerima pengalaman belajarnya.
1
 Dengan demikian hasil belajar erat 

kaitannya dengan belajar atau proses belajar. Jadi hasil belajar itu adalah 

besarnya skor tes yang dicapai siswa setelah mendapat perlakuan selama 

proses belajar mengajar berlangsung. Individual dikatakan tuntas apabila hasil 

belajarnya   70%.
2
 

Tingkat ketuntasan individual dengan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing pada materi hukum Newton dari 22 siswa 

terdapat 14 siswa tuntas dan 8 siswa tidak tuntas. Berdasarkan persentase 

siswa yang tuntas sebesar 66,67% dan siswa yang tidak tuntas sebesar 33,33 

%. Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing hasil belajar siswa sudah cukup baik karena lebih dari 50% siswa 

memenuhi nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 70.  

Ketuntasan TPK pada materi hukum Newton berdasarkan tabel 4.3 

terlihat bahwa 11 TPK yang tuntas dan 4 TPK yang tidak tuntas. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

                                                           
1
 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, Bandung: Rosdakarya, 2010, h. 22 

2
 Nilai KKM di SMP NU Palangka Raya 
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terbimbing dapat menuntaskan 73,33% TPK yaitu 3 TPK aspek pengetahuan, 

3 TPK aspek pemahaman, 1 TPK aspek penerapan dan 4 aspek penyimpulan. 

Selanjutnya  TPK yang tidak tuntas sebanyak 4 TPK (61%) yaitu 2 TPK pada 

aspek pengetahuan dan 2 TPK pada aspek pemahaman. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dapat 

menuntaskan 73,33% TPK. 

Pretest dilaksanakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif kelompok 

sampel sebelum diberi perlakuan untuk mengetahui kemampuan awal 

kelompok sampel. Posttest dilaksanakan untuk mengetahui seberapa besar 

peningkatan hasil belajar siswa setelah diberikan perlakuan menggunakan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil analisis data pretest untuk hasil 

belajar siswa pada materi hukum Newton diperoleh skor rata-rata nilai 

sebesar 45,15. Rendahnya nilai rata-rata pretest pada siswa dikarenakan siswa 

belum diajarkan materi hukum Newton, sehingga siswa belum memperoleh 

pengetahuan awal tentang materi ini. Rata-rata nilai posttest hasil belajar 

siswa diperoleh sebesar 75,45. Rata-rata nilai posttest ini cukup tinggi 

dibandingkan nilai rata-rata pretest, hal ini dikarenakan siswa sudah diajarkan 

materi tentang hukum newton. Selanjutnya rata-rata nilai gain hasil belajar 

siswa sebesar 30,30 dan untuk nilai N-gain hasil belajar siswa sebesar 0,53 

dengan kategori sedang.  

Pencapaian peningkatan hasil belajar kognitif siswa tidak tercapai 

secara maksimal dengan N-Gain sebesar 0,53 dengan kategori sedang. Hal ini 
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dikarenakan pada saat pembelajaran sebagian siswa kurang memperhatikan 

dan memahami apa yang mereka lakukan pada saat melakukan percobaan 

atau penyelidikan. Siswa hanya melakukan percobaan atau penyelidikan 

sesuai dengan yang ada di LKS tanpa memahami makna dari percobaan atau 

penyelidikan itu sendiri yang sebenarnya berhubungan dengan materi yang 

sedang dipelajari. Sehingga mengakibatkan pencapaian peningkatan 

keberhasilan hasil belajar kognitif siswa kurang maksimal. 

Berdasarkan data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan 

dianalisis dengan menggunakan uji paired samples test untuk menguji 

hipotesis penelitian dengan bantuan program SPSS for windows versi 18.0. 

Hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel 4.7 hasil pengujian Ho ditolak dan 

Ha diterima, karena Sig. 0,000  0,05. Hal ini menunjukan bahwa antara 

pretest yang diuji sebelum menggunakan penerapan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dan posttest yang diuji sesudah menggunakan penerapan 

model pembelajaran inkuiri terbimbing, ternyata memiliki perbedaan yang 

signifikan, yang berarti adanya keberhasilan peningkatan hasil belajar setelah 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran 

yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari 

dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga siswa dapat 

menemukan sendiri pengetahuan, sikap dan keterampilan.
3
 Model 

pembelajaran ini mempunyai kelebihan yakni siswa memperoleh pengalaman 

                                                           
3
 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif: Konsep, Landasan dan 

Implementasinya Pada KTSP… h. 166 
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langsung dalam menemukan materi secara mandiri melalui suatu 

penyelidikan sehingga pengalaman tersebut dapat membekas dan 

mempermudah memahami konsep pada materi hukum Newton. Hal inilah 

yang menyebabkan keberhasilan peningkatan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

3. Keterampilan Proses Sains Siswa Menggunakan Model Pembelajaran 

Inkuiri Terbimbing 

 

Keterampilan proses sains adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang 

terarah yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep untuk 

mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya. Keterampilan proses 

sains siswa dapat diketahui dengan menggunakan tes berbentuk essay 

sebanyak 6 soal. Soal keterampilan proses sains siswa yang digunakan seperti 

yang terlampir pada lampiran 2.9.  

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa keterampilan proses 

sains siswa sangat tinggi pada aspek pengklasifikasian karena 15 siswa (68%) 

mendapatkan kategori tinggi. Keterampilan proses sains siswa sangat rendah 

pada aspek penyimpulan karena terdapat 8 siswa (36%) mendapatkan 

kategori rendah. Tingginya pada aspek pengklasifikasian dikarenakan siswa 

memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam menentukan dasar 

penggolongan terhadap suatu objek dan menentukan perbedaan, 

mengkontraskan ciri-ciri, mencari kesamaan, membandingkan. Hal ini dapat 

terlihat pada saat pembelajaran sebagian besar siswa mampu menyebutkan 

dan membedakan contoh pengaplikasian dari hukum I Newton, hukum II 

Newton dan hukum III Newton. 
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Aspek penyimpulan pada penelitian ini merupakan aspek dengan 

kategori paling rendah diantara aspek yang lainnya. Rendahnya aspek 

penyimpulan pada keterampilan proses sains siswa dikarenakan sebagian 

besar siswa kurang serius ketika melakukan percobaan, dan hanya melakukan 

percobaan sesuai dengan perintah yang terdapat pada lembar kerja siswa 

(LKS) tanpa berusaha memahami dan menghubungkan percobaan tersebut 

dengan materi yang dipelajari. Sehingga membuat siswa kesulitan dalam 

membuat kesimpulan dari percobaan yang telah mereka lakukan. Selain itu 

juga menyebabkan siswa kurang mampu memahami soal pada aspek 

penyimpulan.  

Hasil analisis data pretest keterampilan proses sains pada materi hukum 

Newton didapatkan bahwa nilai rata-rata pretest sebesar 33,41. Rendahnya 

nilai rata-rata pretest ini dikarenakan siswa belum diajarkan materi tentang 

hukum Newton. Setelah dilaksanakan pembelajaran siswa diberikan posttest 

keterampilan proses sains yang sama. Hasil analisis data menunjukkan nilai 

rata-rata posttest sebesar 66,05 dan termasuk dalam kategori sedang. 

Kemudian diperoleh nilai gain sebesar 33,64 dan nilai N-gain sebesar 0,52. 

Pencapaian keterampilan proses sains siswa pada penelitian ini kurang 

maksimal dengan N-Gain sebesar 0,53 dengan kategori sedang. Hal ini 

dikarenakan sebagian siswa tidak melakukan kegiatan percobaan atau 

penyelidikan dengan baik dan serius. Selain itu, siswa hanya melakukan 

percobaan atau penyelidikan sesuai dengan yang ada di LKS tanpa 

memahami makna dari percobaan atau penyelidikan itu sendiri yang 
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sebenarnya berhubungan dengan materi yang sedang dipelajari. Hai inilah 

yang menyebabkan siswa kurang memahami soal keterampilan proses sains 

yang diberikan dan kesulitan untuk menjawabnya. Sehingga mengakibatkan 

pencapaian keterampilan proses sains siswa kurang maksimal.  

Table 4.11 menunjukkan hasil uji wilcoxon pada tes keterampilan 

proses sains siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil analisis uji hipotesis 

penelitian dengan bantuan program SPSS for windows versi 18.0. diperoleh 

nilai sig. 0,000 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil analisis antara 

pretest dan postest yang diuji pada tes keterampilan proses sains siswa 

ternyata memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukan bahwa 

terdapat keberhasilan peningkatan keterampilan proses sains siswa pada 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. 

Penelitian ini memiliki kelemahan yakni pada keterampilan proses sains 

yang mana untuk aspek pengukuran hanya pada ranah kognitif saja. 

Pengukuran adalah penemuan ukuran dari suatu objek baik massa suatu objek 

maupun banyak ruang yang ditempati suatu objek. Dasar dari pengukuran 

adalah pembanding, dimana objek tersebut dibandingkan dengan suatu 

pengukuran. Indikator dari aspek pengukuran menginginkan agar siswa 

mampu memilih dan menggunakan peralatan untuk menentukan secara 

kuantitatif dan kualitatif ukuran suatu benda secara benar yang sesuai untuk 

panjang, luas, volume, waktu, berat dan lain-lain dan mampu 

mendemonstrasikan perubahan satu satuan pengukuran ke satuan pengukuran 
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lain. Sehingga butir soal pada aspek pengukuran kurang tepat digunakan 

untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa.  

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dalam meningkatkan keterampilan proses sains, yaitu 

diantaranya model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan suatu model 

pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

memecahkan masalah yang diberikan oleh guru. Selain itu model 

pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran yang 

menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik 

secara seimbang, sehingga pembelajaran melalui model ini dianggap lebih 

bermakna. 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan model pembelajaran 

yang kegiatannya  adalah melakukan percobaan atau penyelidikan dalam 

pembelajaran fisika untuk menemukan konsep materi secara mandiri. Dengan 

adanya kegiatan percobaan atau penyelidikan siswa dapat menunjukkan 

keterampilan dalam hal mengamati, mengklasifikasikan, 

mengkomunikasikan, melakukan pengukuran, peramalan dan membuat suatu 

kesimpulan. Beberapa keterampilan tersebut adalah keterampilan yang harus 

dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran model inkuiri terbimbing. 

 

           

 

 


