
 
 

i 
 

 

MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI BERBANTUAN 

PICTORIAL RIDDLE UNTUK MENINGKATKAN 

PENGUASAAN KONSEP DAN MOTIVASI BELAJAR SISWA 

KELAS VII SMP  

Skripsi 

disusun sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Program Studi Pendidikan Fisika 

 

Oleh : 

Rochmad Maulana Nurudin 

4201411140 

 

 

JURUSAN FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2018



 
 

  ii 
 

 

 

 

 



 
 

  iii 
 

 

 

  



 
 

  iv 
 

 
 

 

 



 
 

  v 
 

ABSTRAK 

 

Nurudin, Maulana Rochmad. 2018. Model Pembelajaran Inkuiri Berbantuan 

Pictorial Riddle Untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan Motivasi 

Belajar Siswa Kelas VII SMP. Skripsi, Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas  

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Dr. Suharto Linuwih, M.Si, Prof. Dr. Ani Rusilowati,M.Pd. 

 

Kata kunci:  pictorial riddle, motivasi belajar, penguasaan konsep. 

 Fisika merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam. Dalam belajar 

fisika, kemampuan pemahaman konsep merupakan syarat mutlak untuk mencapai 

keberhasilan belajar. Motivasi belajar siswa sangat berpengaruh terhadap 

ketercapaian pemahaman konsep siswa, tanpa adanya motivasi kegiatan belajar-

mengajar sulit untuk berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peningkatan motivasi dan penguasaan konsep siswa serta mengetahui hubungan 

motivasi belajar dengan penguasaan konsep melalui penerapan model 

pembelajaran inkuiri berbantuan Pictorial Riddle pada kelas VII SMP. Desain 

penelitian yang digunakan yaitu One Group Pretest-Posttest Design dan teknik 

yang digunakan yaitu random sampling. Uji statistika yang digunakan meliputi uji 

normalitas, uji gain ternormalisasi, uji signifikansi, uji korelasi. Hasil uji N-gain 

pada motivasi belajar diperoleh rata-rata N-gain sebesar 0,36 pada pemahaman 

konsep diperoleh rata-rata N-gain sebesar 0,42. Pada motivasi belajar hasil uji-t 

thitung (11,74) > ttabel (1,65) dan pada penguasaan konsep hasil uji-t thitung 

(15,39) > ttabel (1,65). Hasil uji korelasi r sebesar 0,73. Hal ini menunjukkan 

terdapat peningkatan rata-rata motivasi belajar dan penguasaan konsep yang 

signifikan serta terdapat hubungan positip antara motivasi dan penguasaan konsep 

dengan kategori kuat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran inkuiri dengan metode Pictorial Riddle dapat meningkatkan 

motivasi belajar dan penguasaan konsep IPA siswa kelas VII SMP. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

 “Agama adalah petunjuk, masa lalu adalah pembelajaran, sekarang 

adalah kenyataan, masa depan adalah takdir, sekecil apapun langkahmu 

hari ini akan menentukan perjalananmu ke masa yang akan datang, 

tergantung bagaimana kamu akan membawanya” 

 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu 

berharap (Q.S. Al-Insyirah: 6-8) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan sumber daya 

manusia Indonesia yang berkualitas. Mutu pendidikan yang rendah merupakan 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan dapat 

disebabkan karena proses pembelajaran yang belum efektif. 

Keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh 

faktor dari dalam individu maupun dari luar individu. Faktor dari dalam individu 

meliputi fisik dan psikis, contoh faktor psikis di antaranya adalah motivasi. 

Motivasi belajar siswa yang tinggi dapat menunjang keberhasilan belajar. Sebagai 

komponen pendidik, guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan, sehingga siswa tidak merasa terbebani dalam belajar dan tidak 

menjadi mata pelajaran yang sukar. 

Farika (2015) menyatakan dalam pembelajaran IPA di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) siswa diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan berfikir, 

bekerja, dan bersikap secara ilmiah sehingga mampu memecahkan masalah di 

sekitar sebagai lingkungan hidupnya. Pembelajaran IPA lebih cenderung 

mengutamakan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang mengacu pada 

fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran tersebut dapat 

diterapkan dalam pelajaran Fisika yang merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan 

Alam. 
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Rusilowati (2006) menyatakan bahwa sifat mata pelajaran Fisika salah 

satunya adalah bersyarat, artinya setiap konsep baru ada kalanya menuntut 

prasyarat pemahaman atas konsep sebelumnya. Oleh karena itu bila terjadi 

kesulitan belajar pada salah satu pokok bahasan akan terbawa ke pokok bahasan 

berikutnya, atau bila terjadi miskonsepsi akan terbawa sampai jenjang pendidikan 

berikutnya. Linuwih (2014) menjelaskan untuk dapat mempelajari bidang ilmu 

sains seperti fisika dibutuhkan pemahaman konsep dan aplikasi keterkaitan antara 

konsep. Dalam pemahaman konsep, terkadang siswa dapat mengalami 

miskonsepsi.  Miskonsepsi terjadi akibat kesalahan pemahaman yang mungkin 

terjadi sebagai hasil dari pengajaran yang baru saja diberikan, berlawanan dengan 

konsepsi-konsepsi ilmiah yang dibawa atau berkembang dalam waktu lama. 

Dalam belajar fisika, kemampuan pemahaman konsep merupakan syarat 

mutlak untuk mencapai keberhasilan belajar. Hartono (2013) menyebutkan bahwa 

pemahaman konsep memiliki hubungan positip dengan trisula kompetensi dalam 

yaitu problem solving, bekerjasama dalam tim, dan berkomunikasi. Hal tersebut 

tentu menunjukkan bahwa pembelajaran dengan dengan menekankan pemahaman 

konsep sangat penting untuk melatih siswa menyesuaikan diri di masa mendatang, 

tetapi terkadang guru tidak memperhatikan konsep yang ada di kepala siswa dan 

lebih mengutamakan mengajari rumusan matematika daripada konsep dari 

rumusan itu sendiri. Akibatnya siswa kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan fisika sederhana yang memerlukan pemahaman konsep di 

dalamnya, hal tersebut seperti juga yang terjadi di sekolah SMP Negeri 1 

Doplang, kabupaten Blora   
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Berdasarkan wawancara dengan guru IPA yang mengajar di kelas VII dan 

beberapa siswa, masih rendahnya hasil belajar dan pemahaman konsep siswa 

terhadap mata pelajaran IPA terutama fisika menjadi masalah yang perlu 

diperhatikan. Hal ini terlihat pada hasil nilai ujian tengah semester siswa kelas VII 

tahun pelajaran 2015/2016 pada semester satu dengan perolehan nilai rata-rata 

yang masih bawah nilai kriteria ketuntasan minimal di sekolah. Dari keseluruhan 

207 siswa kelas VII hanya 66 siswa atau sekitar 31,88 % dari total siswa kelas VII 

yang memperoleh nilai di atas nilai kriteria ketuntasan minimal 70,00. Bagi 

sebagian siswa hal tersebut dianggap sebagai hal yang biasa pada mata pelajaran 

IPA. Sebagian siswa juga mengatakan bahwa pelajaran IPA terutama fisika 

merupakan pelajaran yang sulit untuk dipahami. Siswa hanya mengetahui 

pengertian dan rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan dari 

mata pelajaran IPA tanpa mengetahui makna dari pengertian rumusan tersebut.  

Observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan di SMP N 1 

Doplang, menunjukkan bahwa guru berperan penuh sebagai acuan siswa untuk 

belajar. Guru lebih aktif dalam menyampaikan materi pelajaran yang sedang 

dipelajari. Dapat dikatakan bahwa hampir 90% materi pelajaran disampaikan oleh 

guru. Akibatnya siswa kesulitan dalam memahami konsep-konsep dalam mata 

pelajaran IPA karena siswa lebih terbiasa dengan materi yang didapatkan dalam 

bentuk instan melalui penjelasan langsung dari guru. Kegiatan pembelajaran yang 

terfokus kepada guru tak jarang membuat siswa merasa bosan. Dari kondisi 

pembelajaran yang telah disampaikan diatas, metode yang digunakan dalam 

proses pembelajaran masih bersifat konvensional. 
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Kondisi belajar mengajar seperti di atas tentunya membuat siswa akan 

menjadi lebih pasif sehingga hal ini dapat menimbulkan rasa bosan dalam 

mengikuti pelajaran karena siswa hanya mendapat materi pembelajaran secara 

instan melalui penjelasan dari guru. Seperti disampaikan Achmad (2014) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran yang berpusat kepada guru membuat siswa 

terlihat pasif, sehingga merasa cepat bosan dalam proses belajar. Prestasi belajar 

sisiwa akan tercapai apabila guru mampu menarik perhatian siswa untuk 

mengikuti proses pmbelajaran dengan baik.  

Rusilowati (2015) menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah keadaan 

yang menunjukkan bahwa siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. 

Kesulitan belajar tidak selalu disebabkan karena faktor intelegensi yang rendah, 

tetapi juga oleh faktor psikologi lain. Probowening (2014) menyatakan intelegensi 

(kecerdasan) dan motivasi merupakan faktor yang menyebabkan kesulitan dalam 

belajar. Intelegensi yang rendah pada siswa menyebabkan siswa berpikir lebih 

lambat sehingga prestasi belajarnya tidak sebaik siswa yang memiliki intelegensi 

yang tinggi. Motivasi yang tinggi menyebabkan siswa tidak mudah patah 

semangat untuk mencapai tujuannya walaupun menemui berbagai kesulitan. Hasil 

yang baik tercapai dengan motivasi yang kuat. 

Sardiman (2012: 40) menyatakan bahwa seseorang akan berhasil dalam 

belajar, kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Keinginan atau 

dorongan untuk belajar inilah yang disebut dengan motivasi. Inilah prinsip dan 

hukum utama dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Sebab tanpa adanya 

motivasi kegiatan belajar-mengajar sulit untuk berhasil.  
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Dari pernyataan di atas diketahui bahwa minat siswa sangat berpengaruh 

terhadap hasil belajar dan pemahaman konsep siswa. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa yaitu dengan 

meningkatkan minat belajar siswa melalui peningkatan kualitas proses 

pembelajaran. Kualitas pembelajaran dapat diperbaiki dengan melakukan inovasi 

terhadap metode pembelajaran yang dapat meningkatkan peran aktif siswa. Peran 

aktif siswa dalam proses belajar mengajar diharapkan siswa memiliki rasa 

motivasi lebih dalam memahami materi yang sedang dipelajari sehingga tujuan 

pembelajaran dapat lebih mudah untuk tersampaikan. Yulianto (2014) dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaaan konsep siswa. 

Fisika sebagai bagian dari sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

fenomena alam, terbentuk dan berkembang melalui proses ilmiah (Casmudi, 

2014). Najah (2015) menyatakan pendekatan proses ilmiah merupakan 

pendekatan pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar aktif yang 

berorientasi pada fakta dan fenomena dalam rangka mengonstruk pengetahuan 

siswa melalui lima proses belajar yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan.. Model pembelajaran yang 

dapat melatih siswa untuk menemukan masalah, mengumpulkan, mengorganisasi 

dan memecahkan masalah adalah dengan penerapan model inkuiri , dapat 

dikatakan bahwa inkuiri merupakan suatu model pembelajaran yang mengacu 

pada suatu cara untuk memertanyakan, mencari pengetahuan atau informasi, atau 

memelajari suatu gejala. 
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Dalam model pembelajaran inkuiri, banyak cara yang dapat diterapkan 

untuk melatih keaktifan siswa diantaranya adalah menggunakan suatu media yang 

dapat menarik perhatian para siswa. Arsyad (2009: 15) menyatakan bahwa dalam 

suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode 

mengajar dan media pembelajaran. pemilihan salah satu metode mengajar tertentu 

akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Media dapat 

digunakan untuk membantu mempermudah dalam memahami suatu konsep, salah 

satunya adalah dengan menggunakan media berbasis visual. Media berbasis visual 

memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat 

memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan serta dapat pula menumbuhkan 

minat siswa dan memberikan hubungan antara materi pelajaran kehidupan sehari-

hari. Karismaningtyas (2012) menyebutkan penerapan metode pembelajaran yang 

bersifat kontekstual dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dengan 

menghubungkan materi pelajaran dan situasi kehidupan sehari hari menjadikan 

kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna.   

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan 

peran siswa secara aktif adalah model pembelajaran inkuiri Pictorial Riddle. 

Susilawati (2011) mendefinisikan model pembelajaran Pictorial Riddle adalah 

model pembelajaran untuk mengembangkan aktivitas siswa dalam diskusi 

kelompok kecil maupun besar, melalui penyajian masalah dalam bentuk ilustrasi. 

Suatu riddle biasanya berupa gambar, baik di papan tulis, papan poster maupun 

diproyeksikan dalam bentuk transparansi, kemudian guru mengajukan pertanyaan-

pertanyaan berkaitan dengan riddle.  
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Resta (2013) dan 

Mardhotillah (2015) penerapan model pembelajaran inkuiri pictorial riddle dalam 

pembelajaran dapat meningkatkan motivasi siswa sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Menurut hasil penelitian Putri (2015) dan Salimahtun (2015) 

penerapan model pembelajaran inkuiri pictorial riddle juga dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk 

mengajukan penulisan skripsi dengan judul “Model Pembelajaran Inkuiri 

Berbantuan Pictorial Ridlle untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan 

Motivasi Belajar Siswa Kelas VII SMP”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pada penelitian ini 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana peningkatan motivasi belajar siswa setelah diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri  berbantuan Pictorial Riddle? 

2. Bagaimana peningkatan penguasaan konsep siswa setelah diajar dengan 

menggunakan model pembelajaran inkuiri  berbantuan Pictorial Riddle? 

3. Bagaimana hubungan motivasi siswa saat diajar dengan model 

pembelajaran inkuiri berbantuan Pictorial Riddle terhadap penguasaan 

konsep fisika? 

4. Apakah hasil belajar siswa setelah diajar menggunakan model 

pembelajaran inkuiri berbantuan Pictorial Riddle dapat memenuhi nilai 

kriteria pembelajaran minimum di sekolah yaitu  ≥ 7.00 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui peningkatan motivasi belajar fisika setelah diajarkan melalui 

model pembelajaran inkuiri  berbantuan Pictorial Riddle. 

2. Mengetahui peningkatan pemahaman konsep fisika setelah diajarkan 

melalui model pembelajaran inkuiri  berbantuan Pictorial Riddle. 

3. Mengetahui hubungan motivasi siswa terhadap hasil penguasaan konsep 

fisika setelah diajar dengan model inkuiri berbantuan Pictorial Riddle. 

4. Mengetahui ketercapaian penguasaan konsep fisika siswa melalui 

pembelajaran inkuiri berbantuan Pictorial Riddle. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Memberikan manfaat bagi pihak sekolah, agar dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran fisika di sekolah, terutama dalam penelitian ini di sekolah 

SMP Negeri 1 Doplang. 

2. Memberikan manfaat bagi guru, terutama guru mata pelajaran fisika dalam 

upaya meningkatkan penguasaan konsep dan motivasi belajar siswa, serta 

sebagai masukan tentang model pembelajaran yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran fisika. 

3. Memberi manfaaat bagi peneliti sendiri ( sebagai calon guru ) agar lebih 

baik dalam melakukan pembelajaran di sekolah. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap permasalahan dalam 

penelitian ini perlu diperhatikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, yang dikaji adalah peningkatan pemahaman konsep 

dan motivasi belajar siswa SMP kelas VII setelah diajar dengan model 

pembelajaran inkuiri  berbantuan Pictorial Riddle. 

2. Ketercapaian hasil belajar siswa SMP kelas VII yang diajar dengan model 

pembelajaran inkuiri  berbantuan Pictorial Riddle. 

3. Hubungan motivasi siswa terhadap pemahaman konsep siswa setelah 

diajarkan dengan model pembelajaran inkuiri berbantuan Pictorial Riddle. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan untuk menghindari kesalahan penafsiran 

terhadap judul penelitian yang diuraikan sebagai berikut: 

1.6.1    Model Inkuiri Berbantuan Pictorial Riddle 

Pictorial Riddle disebut juga teka teki bergambar. Model inkuiri 

berbantuan Pictorial Riddle adalah suatu teknik untuk mengembangkan aktivitas 

siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun besar, melalui penyajian masalah 

yang disajikan dalam bentuk ilustrasi. Suatu pictorial riddle biasanya berupa 

gambar, baik dipapan tulis, papan poster maupun diproyeksikan dari suatu 

transparasi, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan riddle 

(Kristianingsih, 2010). 

1.6.2    Penguasaan Konsep 

Penguasaan konsep adalah kemampuan siswa dalam memahami konsep – 

konsep setelah kegiatan pembelajaran. Penguasaan konsep dapat diartikan sebagai 

kemampuan siswa dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun 

penerapannya dalam kehidupan sehari – hari (Dahar,2006: 4). 

1.6.3 Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa 

yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan 

belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh subyek belajar itu dapat tercapai (Sardiman,2012: 75). 
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1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi terdiri atas tiga bagian, yaitu: bagian pendahuluan, 

bagian isi skripsi, dan bagian akhir. 

a. Pendahuluan skripsi berisi halaman judul, pengesahan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

b. Bagian isi skripsi terdiri atas 5 bab, yaitu: 

Bab I  : Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, 

penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab II  : Tinjauan pustaka berisi tentang model pembelajaran inkuiri, 

Pictorial Riddle, penguasaan konsep fisika, motivasi siswa, materi 

pemuaian, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

Bab III : Metode penelitian berisi tentang lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, desain penelitian, variabel penelitian, prosedur penelitian, 

metode pengumpulan data, analisis instrumen, analisis data awal, analisis 

data akhir, dan analisis data observasi motivasi siswa. 

Bab IV :  Hasil dan pembahasan. 

Bab V  :  Penutup berisi simpulan dan saran. 

c. Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Hakikat Belajar 

Belajar merupakan kebutuhan manusia untuk mendapatkan sebuah ilmu 

baik belajar secara formal maupun nonformal. Belajar merupakan kegiatan yang 

kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah belajar orang memiliki 

keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya kapabilitas tersebut adalah 

dari (i) stimulasi yang berasal dari lingkungan, dan (ii) proses kognitif yang 

dilakukan oleh pembelajar (Dimyati, 2006: 10).  

Mulyati (2005) mendefinisikan belajar merupakan suatu usaha sadar 

individu untuk mencapai tujuan peningkatan diri atau perubahan diri melalui 

latihan-latihan dan pengulangan-pengulangan dan perubahan yang terjadi bukan 

karena peristiwa kebetulan.  

Aunurrahman (2013: 35) menyatakan bahwa ciri umum kegiatan belajar 

adalah (1) belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari 

atau disengaja, (2) belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya, 

(3) hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. 

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan kesadaran diri untuk melakukan proses mencari dan memperoleh ilmu 

melalui latihan dan pengulangan-pengulangan dalam kejadian yang bukan 

merupakan peristiwa yang kebetulan. Dalam memahami ilmu tertentu, belajar 

tentunya membutuhkan sebuah motivasi baik dari dalam diri sendiri maupun 

motivasi dari lingkungan sekitar. 
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Anni (2004) menyatakan bahwa konsep belajar mengajar mengandung dua 

unsur utama, yaitu:  

1. Belajar, berkaitan dengan perubahan perilaku. Untuk mengukur apakah 

seseorang telah belajar maka diperlukan perbandingan antara perilaku 

sebelum dan setelah melakukan kegiatan belajar. 

2. Perubahan perilaku karena belajar bersifat relative permanent. Lamanya 

perubahan perilaku yang terjadi pada diri seorang sukar diukur. 

2.2     Hakikat Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah sebuah kerangka berpikir untuk mengarahkan 

seseorang guru untuk merancang, melaksanakan, dan membimbing sehingga 

terjadi interaksi belajar mengajar yang lebih terarah (Karli, 2012). 

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara 

guru dengan siswa, baik secara langsung yaitu dengan menggunakan berbagai 

media pembelajaran. Untuk memudahkan guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar, dibutuhkan sebuah model pembelajaran. Model pembelajaran 

dirancang untuk tujuan tujuan tertentu pengajaran konsep konsep informasi, cara-

cara berpikir, studi nilai-nilai sosial, dan sebagainya dengan meminta siswa untuk 

terlibat aktif dalam tugas tugas kognitif dan sosial tertentu (Huda, 2014: 73). 

Sanjaya (2014) menyatakan bahwa metode adalah cara yang digunakan 

untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata 

agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Keberhasilan strategi 

pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode 

pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat 

diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. 
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2.3     Model Pembelajaran Inkuiri  

Inkuri berasal dari bahasa Inggris “inquiri” yang secara harfiah berarti 

penyelidikan. Inkuiri merupakan suatu model pembelajaran yang digunakan 

dalam metode pembelajaran fisika dan mengacu pada suatu cara untuk 

mempertanyakan, mencari pengetahuan atau informasi, atau mempelajari suatu 

gejala (Wenning, 2005).  

Harsoyo (2014) menyatakan bahwa belajar akan lebih bermakna jika anak 

mengalami apa yang dipelajarinya, bukan hanya mengetahuinya. Menurut Amri 

(2017), pembelajaran inkuiri membantu siswa membangun pemahaman konsep 

mereka sendiri. Karakteristik pembelajaran inkuiri yaitu mengarahkan siswa 

untuk mengkonstruksi pemahaman konsep sendiri.  

Pada model pembelajaran inkuiri terdapat tahapan-tahapan dalam 

pembelajarannya, yaitu penyajian masalah, merumuskan hipotesis, mengadakan 

eksperimen dan pengumpulan data, merumuskan penjelasan, melakukan analisis 

inkuiri (Susilowati dkk, 2011).  

Sanjaya (2014 : 208) menyatakan bahwa model pembelajaran inkuiri 

memiliki beberapa keunggulan , di antaranya : 

a. Inkuiri merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada 

pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang, 

sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. 

b. Strategi pembelajaran inkuiri dapat memberikan ruang kepada siswa untuk 

belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 
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c. Strategi pembelajaran inkuiri merupakan strategi yang dianggap sesuai 

dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar 

adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. 

d. Keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani 

kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata. 

Model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran yang 

menekankan peran aktif siswa dalam proses pembelajarannya. Disamping 

mempunyai kelebihan, inkuiri juga mempunyai beberapa kelemahan dalam 

penerapannya di antaranya : 

a. Jika inkuiri dijadikan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit 

mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

b. Strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur 

dengan kebiasaan siswa dalam belajar. 

c. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu 

yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaiakan dengan waktu 

yang telah ditentukan. 

d. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa 

menguasai materi pelajaran, maka inkuiri akan sulit diimplementasikan 

oleh setiap guru. 

Pada penerapan model pembelajaran inkuiri siswa dilatih untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan penemuan ilmiah, antara lain 

mengembangkan fakta, membangun konsep, dan menarik kesimpulan secara 

umum atau teori-teori yang menjelaskan fenomena-fenomena yang dihadapkan 
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pada siswa. Pembelajaran dengan model inkuiri sangat baik dilakukan karena 

meningkatkan potensi intelektual siswa, melatih siswa bagaimana melakukan 

proses penemuan, siswa mendapatkan kepuasan intelektual, dan memperpanjang 

proses ingatan (Yulianti & Wiyanto, 2009: 21). 

Metode penemuan (inkuiri) terdiri dari beberapa jenis. Amien (1987: 115) 

menguraikan jenis-jenis inkuiri yang dapat dilakukan seperti berikut: 

1)   Guided discovery-inquiry lab lesson, metode ini mendekatkan sebagian 

besar perencanaan dibuat oleh guru. Siswa tidak merumuskan problem, sementara 

petunjuk bagaimana menyusun dan menyatat diberikan oleh guru. 

2)   Modified discovery-inquiry, guru hanya memberikan masalah kemudian 

siswa diundang untuk memecahkannya melalui pengamatan, eksplorasi dan atau 

melalui prosedur penelitian untuk memperoleh jawabannya.  

3)   Invitation into inquiry, siswa dilibatkan dalam proses pemecahan masalah 

dan cara-cara pemecahan problem diserahkan kepada siswa untuk melakukan 

beberapa kegiatan untuk memecahkan problema yang dihadapinya.  

4)    Inquiry role approach, merupakan suatu kegiatan proses belajar yang 

melibatkan siswa dalam tim-tim yang masing-masing terdiri atas empat anggota 

untuk memecahkan invitation into inquiry.  

5)  Pictorial Riddle, pendekatan dengan menggunakan pictorial riddle adalah 

salah satu teknik atau metode untuk mengembangkan motivasi dan minat siswa di 

dalam suatu kelompok kecil maupun besar menggunakan suatu gambar atau 

peragaan yang membuat siswa menemukan konsep dan menggunakan 

kemampuan berpikirnya. 
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2.4      Model Pembelajaran Inkuiri Berbantuan  Pictorial Riddle 

Proses inkuiri dapat dilakukan oleh guru dengan menggunakan model 

Pictorial Riddle dalam pembelajaran. Pictorial Riddle merupakan salah satu 

model pembelajaran inkuiri. Model pembelajaran Inkuiri berbanuan Pictorial 

Riddle adalah suatu model pembelajaran atau teknik untuk mengembangkan 

aktivitas siswa dalam diskusi kelompok kecil maupun besar, melalui penyajian 

masalah yang disajikan dalam bentuk ilustrasi. Suatu riddle biasanya berupa 

gambar, baik di papan tulis, papan poster maupun diproyeksikan dari suatu  

transparasi, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan riddle 

itu (Kristianingsih dkk, 2010). 

Dalam proses pembelajaran, guru bertugas membimbing siswa untuk 

menemukan suatu konsep dari gambar teka-teki yang disajikan. Proses 

pembimbingan dilakukan dengan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok 

kecil maupun besar. 

Seperti halnya model pembelajaran yang lain, metode pembelajaran 

pictorial riddle juga mempunyai kelebihan. Kelebihan metode pembelajaran 

pictorial riddle antara lain (Salimahtun, 2015): 

1.  Siswa lebih memahami konsep-konsep dasar dan dapat mendorong siswa 

untuk mengeluarkan ide-idenya. 

 2.  Melalui teka-teki bergambar, materi yang diberikan dapat lebih terekam 

dalam ingatan siswa. 

 3.  Mendorong siswa untuk berpikir kritis sehingga siswa mampu 

mengeluarkan inisiatifnya sendiri. 
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4.  Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan merumuskan hipotesisnya 

sendiri. 

5.  Meningkatkan motivasi belajar siswa. 

6. Siswa tidak hanya belajar tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip, 

tetapi juga proses belajar tentang pengarahan diri sendiri, tanggung jawab, 

komuniksai sosial. 

7.  Dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa. 

8.  Dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari sehingga 

materi dapat bertahan lama dalam memori.   

Selain memiliki kelebihan, model Pictorial Riddle juga memiliki 

kekurangan. Adapun kekurangan model Pictorial Rriddle adalah sebagai berikut: 

1.  Siswa yang terbiasa belajar dengan hanya menerima informasi dari guru 

akan kesulitan jika dituntut untuk berpikir sendiri. 

2. Guru dituntut mengubah gaya mengajarnya yang awalnya sebagai pemberi 

atau penyaji informasi, menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing 

siswa dalam belajar. 

3. Penggunaan model ini pada kelas besar serta jumlah guru yang terbatas 

membuat pembelajaran kurang optimal (Sulistiyani, 2015).  

Dari penelitian yang telah dilakukan Mardhotillah (2015) menyatakan 

kekurangan pembelajaran Pictorial Riddle yaitu waktu yang digunakan dalam 

pelaksanaan penelitian. Model pembelajaran Inkuiri Pictorial Riddle 

membutuhkan waktu yang lama sehingga guru harus dapat mengatur waktu 

sebaik-baiknya agar pembelajaran terlaksana dengan lancar.  
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Putri (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Persiapan dan 

pelaksanaan pembelajaran model inkuiri dengan metode Pictorial Riddle 

memakan waktu yang cukup lama. Guru harus memanfaatkan waktu yang tersedia 

seefektif mungkin agar kegiatan pembelajaran berjalan lancar. Penerapan metode 

inkuiri berbasis Pictorial Riddle sukar diterapkan pada siswa yang pasif. 

Azizah (2012) menyatakan bahwa penerapan model inkuiri Pictorial 

Riddle dalam waktu singkat tidak akan memberikan hasil yang optimal karena 

butuh waktu bagi siswa untuk melakukan adaptasi dengan penerapan model 

pembelajaran yang baru. Dengan kegiatan pembelajaran secara berkelompok guru 

juga tidak bisa menjangkau pemahaman konsep siswa secara keseluruhan. 

Menurut Haryono (2013: 109) dalam membuat rancangan suatu riddle, 

guru harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Memilih beberapa konsep atau prinsip yang akan diajarkan atau 

didiskusikan. 

2. Melukiskan suatu gambar, menunjukkan ilustrasi, atau menggunakan foto 

(gambar) yang menunjukkan konsep proses, atau ilustrasi. 

3.  Suatu proses bergantian adalah untuk menunjukkan sesuatu yang tidak 

sewajarnya, dan kemudian meminta siswa untuk mencari dan menemukan 

mana yang salah dengan riddle tersebut. 

4.  Membuat pertanyaan-pertanyaan berbentuk divergen yang berorientasi 

proses dan berkaitan dengan riddle (gambar dan sebagainya) yang akan 

membantu siswa memperoleh pengertian tentang konsep atau prinsip 

apakah yang terlibat di dalamnya. 
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2.4.1  Langkah Penerapan Model Inkuiri Berbantuan Pictorial Riddle 

Dalam proses pembelajaran model inkuiri berbantuan Pictorial Riddle 

siswa diarahkan untuk memahami dan menyimpulkan sendiri konsep dari materi 

yang sedang dipelajari. Guru sebagai fasilitator bertugas membimbing siswa 

untuk menemukan suatu konsep dari gambar teka-teki yang disajikan. Proses 

pembimbingan dilakukan dengan membentuk siswa menjadi beberapa kelompok 

kecil maupun besar. 

Pada model pembelajaran inkuiri Pictorial Riddle, terdapat tahapan-

tahapan dalam pembelajarannya, seperti yang terdapat pada Tabel 2.1 (Susilowati 

dkk, 2011). 

Tabel 2.1. Tahap-tahap model pembelajaran Pictorial Riddle 

No Tahapan Kegiatan 

1 

 

Penyajian masalah Siswa diundang ke dalam suatu 

permasalahan berupa peristiwa yang 

menimbulkan teka-teki. Permasalahan yang 

ditampilkan dalam bentuk gambar 

2 Pengumpulan dan verifikasi 

data 

Mengidentifikasikan masalah secara 

berkelompok dari permasalahan yang 

diberikan 

3 Mengadakan eksperimen 

dan pengumpulan data 

Melakukan pengamatan berdasarkan pada 

riddle (gambar) yang mengandung 

permasalahan 

4 Merumuskan penjelasan Siswa melakukan diskusi kelompok 

5 Melakukan analisis inkuiri Siswa melakukan tanya jawab 
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Berdasarkan langkah-langkah pembelajaran pictorial riddle yang telah 

dikemukakan, maka dalam penelitian ini diadaptasi langkah-langkah sebagai 

berikut (Awal dkk, 2015) :  

1.  Menampilkan masalah dalam bentuk gambar. Guru menyajikan sebuah 

gambar yang merupakan visualisasi dari suatu peristiwa sehingga dapat 

menimbulkan pertanyaan di benak siswa. Dalam penelitian ini adalah 

berbagai permasalahan terkait peristiwa pemuaian.   

2.  Mengamati tampilan gambar yang mempublikasikan masalah. Melalui 

media gambar, guru meminta siswa untuk mencari dan menemukan mana 

yang salah dengan riddle tersebut 

3.  Merumuskan permasalahan yang terdapat dalam gambar. Siswa 

mengemukakan jawaban sementara yang merupakan pendapatnya sendiri 

terkait pertanyaan yang timbul pada riddle yang diberikan.  

4.  Mengumpulkan data/informasi dari rangkaian jawaban gambar yang 

ditampilkan. Masing-masing siswa mempunyai konsep jawaban sendiri, 

kemudian para siswa akan menyampaikan pada anggota kelompoknya. 

5.  Melakukan diskusi terkait gambar yang telah ditampilkan.  

6.  Menyatukan argumen dan pendapat mereka terkait gambar yang telah 

ditampilkan. 

7.  Mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan dalam kelompoknya. 

8.  Dengan arahan dari guru, siswa melakukan tanya jawab dengan kelompok 

lain untuk menjawab dan menemukan konsep yang benar terkait 

pertanyaan pada riddle yang diajukan. 
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2.5    Motivasi Belajar 

Motiv atau motivasi berasal dari kata latin ‘moreve’ yang berarti dorongan 

dari dalam diri manusia untuk bertindak atau berperilaku. Motivasi tidak lepas 

dari kata kebutuhan atau ‘needs’ atau ‘want’, kebutuhan adalah suatu potensi 

dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon. Apabila kebutuhan 

tersebut belum direspon atau dipenuhi, maka akan berpotensi untuk muncul 

kembali sampai terpenuhinya kebutuhan yang diinginkan.  

Uno (2014: 23) menyatakan bahwa motivasi dan belajar merupakan dua 

hal yang saling mempengaruhi. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang 

terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi keinginan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Motivasi memberikan dorongan seseorang untuk 

melakukan aktivitas belajar yang lebih giat dan semangat. 

Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. 

Peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang dan 

semangat untuk belajar. Siswa yang memiliki motivasi kuat, akan mempunyai 

banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Tugas guru dalam hal ini adalah 

mendorong siswa agar pada dirinya tumbuh motivasi (Sardiman, 2012: 75).  

Dalam diri setiap siswa terdapat natural curiosity yaitu suatu sikap ingin 

tahu alamiah atau dikatakan motivasi intrinsik. Motivasi ini berbentuk daya 

dorong rasa ingin tahu, daya kompetensi serta ketertarikan kepada apa yang 

disenang. Terdapat juga motivasi ekstrinsik yang dapat dirangsang dengan 

penggunaan strategi pembelajaran yang tepat, dimana guru dituntut menguasai 

teknik- teknik penyajian variatif (Nor dan Noprina, 2013). 
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2.5.1   Macam-macam Motivasi 

Sardiman (2012: 89) menyatakan bahwa secara umum motivasi dibedakan 

menjadi motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar (dalam diri sendiri), karena dalam diri setiap 

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan yang 

menggerakkan itu bersumber dari kebutuhan, kebutuhan yang berisikan keharusan 

untuk menjadi orang yang mendidik dan berpengetahuan. Jadi memang motivasi 

itu muncul dari kesadaran diri sendiri dengan tujuan secara esensial, bukan 

sekedar symbol dan seremonial.  

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsangan dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena tahu 

besuk paginya akan ujian dengan harapan mendapat nilai baik, sehingga akan 

dipuji oleh pacarnya, atau temannya. Oleh karena itu, motivasi ekstrinsik dapat 

juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang di dalamnya aktivitas belajar dimulai 

dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan 

dengan aktivitas belajar. Bukan berarti bahwa motivasi ekstrinsik ini tidak baik 

dan tidak penting. Dalam kegiatan belajar mengajar tetap penting. Sebab 

kemungkinan besar keadaan siswa itu dinamis, berubah-ubah, dan juga 

kemungkinan komponen-komponen lain dalam proses belajar mengajar ada yang 

kurang menarik bagi siswa, sehingga diperlukan motivasi ekstrinsik. 
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2.5.2 Peran Motivasi Dalam Belajar 

Sardiman (2012: 84) mengklasifikasikan tiga fungsi motivasi dalam 

belajar yaitu : 1) motivasi sebagai motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan, 2) motivasi memberikan arah dari kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuannya, 3) menyeleksi perbuatan, yakni menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, 

dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.  

Dalam kegiatan pembelajaran motivasi diberikan untuk 1) membangkitkan 

minat belajar siswa, 2) memberikan kesempatan kepada siswa dalam memperoleh 

hasil yang lebih baik, 3) memberikan penguatan kepada siswa, 4) melaksanakan 

evaluasi. 

Menurut Uno (2014: 27)  terdapat beberapa peranan penting dari motivasi 

dalam belajar dan pembelajaran, antara lain : 1) peran motivasi dalam menentukan 

hal-hal yang dapat dijadikan penguatan belajar, 2) memperjelas tujuan belajar 

yang hendak dicapai, 3) menentukan ragam kendali terhadap rangsangan belajar, 

4) menentukan ketekunan belajar.  

Hamdu & Agustina (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara motivasi terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini berarti bahwa 

jika siswa memiliki motivasi dalam belajar, maka prestasi belajarnya pun akan 

baik (tinggi). Dengan demikian peningkatan peningkatan prestasi belajar dapat 

lebih optimal karena siswa tersebut merasa termotivasi untuk meningkatkan 

prestasi belajar yang telah diraih sebelumnya.     
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2.5.3   Faktor Motivasi Belajar 

 Motivasi belajar terjadi dari tindakan perbuatan dalam kegiatan 

pembelajaran. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manusia untuk 

belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain: 1) cita-cita 

/ aspirasi jiwa, 2) kemampuan siswa, 3) kondisi jasmani dan rohani siswa, 4) 

kondisi lingkungan siswa, 5)unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, 

6) upaya guru dalam mengelola kelas (Dimyati & Mudjiono, 2006 : 97). 

 Menurut Brewnlee (1993: 147) secara umum faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar siswa di sekolah adalah: 

1. Faktor Guru 

Tugas guru dalam belajar adalah bagaimana mendorong para siswa 

agar pada dirinya tumbuh motivasi, dalam hal ini guru berperan 

penting dalam berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Seorang 

guru tidak hanya cukup “tahu” tentang materi yang diajarkan, sehingga 

kompetensi seorang guru sangat diperlukan. Penerapan startegi 

pembelajaran dan penggunaan media serta sumber belajar oleh guru 

sangat berpengaruh terhadap terbentuknya motivasi belajar siswa di 

sekolah. 

2. Faktor Orang Tua / Keluarga 

Faktor orang tua dalam keluarga sangat menentukan juga karena 

mereka adalah mitra guru dalam bekerja bersama-sama untuk tujuan 

tersebut. Orang tua tidak cukup puas hanya menyerahkan urusan dan 

tanggung jawab ini pada guru. 
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3. Faktor Lingkungan Masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakat tempat berdomisili siswa menjadi 

unsur yang turut dipertimbangkan dalam proses pembentukan motivasi 

siswa, karena siswa juga adalah bagian dari suatu masyarakat. Malcom 

Brownlee mengemukakan konsep yang memperlihatkan 

ketergantungan ini dengan “manusia dalam masyarakat dan 

masyarakat dalam manusia”.  

2.5.4   Indikator Motivasi Belajar   

Uno (2014: 23) mengklasifikasikan indikator motivasi belajar sebagai 

berikut : 1) adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, 2) adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, 3) adanya harapan dan cita-cita masa depan, 4) adanya 

penghargaan dalam belajar, 5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, 6) 

adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa 

belajar dengan baik. 

Dari pernyataan di atas, secara umum motivasi dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu faktor dari dalam diri sendiri (intrinsik) dan faktor dari luar (ekstrinsik). 

Motivasi intrinsik  dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu adanya hasrat dan 

keinginan untuk berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, dan 

adanya cita–cita masa depan. Motivasi ekstrinsik dapat dilihat dari beberapa 

indikator yaitu adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik 

dalam belajar, dan adanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga 

memungkinkan seorang siswa belajar dengan baik.    
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2.6    Konsep  

Konsep menurut Dahar (2006: 62) merupakan batu pembangun berpikir 

dan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip. 

Konsep merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan 

pengalaman. 

Tujuan belajar konsep adalah sebagai berikut : 

(1) Mendefinisikan konsep yang bersangkutan. 

(2) Menjelaskan perbedaan antara konsep yang bersangkutan dengan konsep-

konsep lain. 

(3) Menjelaskan hubungan dengan konsep-konsep lain. 

(4) Menjelaskan arti konsep dan memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari. 

2.6.1 Konsep Fisika 

Belajar  fisika termasuk dalam belajar konsep, hukum, dan pemecahan 

masalah. Selain memberikan bekal ilmu kepada siswa, mata pelajaran fisika 

dimaksudkan sebagai wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang 

berguna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran 

fisika juga perlu diajarkan untuk membekali siswa pengetahuan, pemahaman, dan 

penguasaan konsep serta sejumlah kemampuan yang dipersyaratkan untuk 

memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk mengembangkan ilmu 

teknologi. 
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Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menerangkan bahwa mata 

pelajaran fisika bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: 

(1) Membentuk sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan 

dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha 

Esa. 

(2) Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain. 

(3) Mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, 

mengajukan, dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang, dan 

merakit instrument percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan 

menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan 

dan tertulis. 

(4) Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir kritis dengan 

menggunakan konsep fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam 

dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

(5) Menguasai konsep dan prinsip fisika serta mempunyai keterampilan 

mengembangkan pengetahuan dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Dengan 

penguasaan konsep dan prinsip fisika yang baik akan lebih mudah dalam 

menggali potensi dalam keilmuan yang nantinya dapat memberikan 

manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.   
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2.6.2   Penguasaan Konsep 

Pada semua jenjang pendidikan, ranah kognitif merupakan aspek yang 

sangat penting karena mempengaruhi perkembangan kognitif siswa dan 

mempengaruhi ranah lainnya yaitu ranah afektif dan psikomotorik. Taksonomi 

Bloom mengelompokkan ranah kognitif menjadi 6 aspek pencapaian tujuan yaitu 

pengetahuan, pemahaman atau penguasaan, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Keenam kategori tersebut tersusun secara hierarkis yang berarti bahwa 

tujuan yang berada di tingkat atasnya akan tercapai apabila tujuan di bawahnya 

telah dikuasai. 

Penelitian ini akan membahas satu ranah kognitif yaitu penguasaan 

konsep. Penguasaan didefinisikan sebagai proses cara perbuatan menguasai, 

pemahaman atau kesanggupan untuk menyerap arti materi atau bahan yang 

dipelajari. Penguasaan konsep dalam fisika, diharapkan bahwa permasalahan 

fisika dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk soal-soal fisika dapat 

dipecahkan. 

Pada kegiatan belajar mengajar, hasil dari proses belajar merupakan 

perubahan perilaku yang diperoleh siswa sebagai pembelajar setelah melalui 

proses belajar. Apabila siswa mempelajari pengetahuan berupa konsep dan 

sanggup untuk menyerap arti materi atau bahan yang dipelajari maka perubahan 

perilaku yang diperoleh disebut sebagai penguasaan konsep. Penguasaan konsep 

fisika dapat diartikan pemahaman dan kesanggupan siswa dalam mempelajari 

konsep fisika dan dapat terjadi perubahan tingkah laku berupa hasil belajar yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran fisika. 
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A. Faktor Penguasaan Konsep 

Syah (2004: 306) menyatakan secara umum faktor yang mempengaruhi 

penguasaan konsep siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

1. Faktor Internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau kondisi 

jasmani dan rohani siswa. 

2. Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan di 

sekitar siswa. 

3. Faktor Pendekatan belajar (Approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

Faktor di atas saling mempengaruhi. Jika ketiga faktor tersebut terpenuhi 

maka proses belajar mengajar akan berhasil dengan baik. Tetapi dalam 

pelaksanannya tidak mungkin terpenuhi semuanya. Agar penguasaan konsep 

tersampaikan dengan baik perlu adanya pendekatan proses belajar yang dilakukan 

oleh siswa salah satunya adalah penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. 

B. Indikator Penguasaan Konsep 

Indikator yang dapat menunjukkan bahwa seseorang telah memahami 

suatu konsep adalah (1) menyatakan ulang konsep; (2) mengklasifikasikan objek-

objek menurut sifat-sifat tertentu (sesuai dengan konsepnya); (3) mengaplikasikan 

konsep dalam pemecahan masalah; (4) memberi contoh dan kontra contoh; (5) 

menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi; (6) 

menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu; dan (7) 

mengembangkan syarat perlu dan atau cukup suatu konsep. 
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Krathwohl (2002: 4) menyatakan bahwa untuk menguasai konsep suatu 

materi harus menguasai 6 kategori proses kognitif dalam taksonomi Bloom yaitu: 

mengingat (remember), memahami (understand), menerapkan (apply), 

menganalisis (analize), mengevaluasi (evaluate), dan membuat (create). 

Berdasar pendapat di atas, dapat diketahui bahwa penguasaan konsep 

siswa harus melalui kategori- kategori berikut: 

1. C1 yaitu mengingat (remember). Kemampuan siswa untuk mengingat 

kembali satu atau lebih fakta-fakta yang sederhana. 

2. C2 yaitu memahami (understand). Kemampuan siswa untuk membuktikan 

bahwa ia memahami hubungan sederhana diantara faktor-faktor atau 

konsep 

3. C3 yaitu menerapkan (apply). Kemampuan siswa untuk menyeleksi atau 

memilih suatu abstraksi tertentu (konsep, hukum, dalih, gagasan, dan cara) 

secfara tepat untuk diterapkan dalam situasi baru dan menerapkan secara 

benar. 

4. C4 yaitu menganalisis (analize). Kemampuan siswa untuk menguraikan 

permasalahan atau obyek ke unsure-unsurnya dan menentukan bagaimana 

hubungan saling keterkaitan antar unsure-unsur tersebut. 

5. C5 yaitu mengevaluasi (evaluate). Kemampuan siswa membuat suatu 

pertimbangan berdasarkan criteria dan standar yang ada. 

6. C6 yaitu membuat (create). Kemampuan siswa untuk menggabungkan 

beberapa unsure menjadi suatu bentuk kesatuan. 
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2.7    Pemuaian 

Pada umumnya setiap benda baik itu berupa padat, cair atau gas jika 

dipanaskan akan mengalami penambahan ukuran panjang, luas ataupun 

volumenya. Penambahan ukuran benda disebabkan karena penambahan suhu 

sering disebut sebagai pemuaian benda. Besarnya pemuaian benda sangat 

bergantung pada :  1) ukuran benda semula, 2) kenaikan suhu, 3) jenis benda. 

A.        Pemuaian Zat Padat 

1.       Pemuaian Panjang 

Pernahkah kalian mengamati kabel jaringan listrik pada pagi hari dan pada 

siang hari ?,  

 

Gambar 2.1  Pemasangan kabel listrik dibuat kendor pada siang hari 

 

Kabel jaringan akan tampak kencang pada pagi hari dan tampak kendor 

pada siang hari. Kabel tampak kendor karena panjang logam penyusun kabel 

bertambah panjang akibat terkena panas sinar matahari. Dengan demikian  dapat 

dikatakan bahwa  kabel mengalami pemuaian karena terkena panas sinar matahari. 

Pada waktu malam hari terjadi penurunan suhu, oleh karena itu kabel listrik akan 

mengalami penyusutan pada malam hari sehingga akan terlihat lebih kencang saat 

malam atau pagi hari.   
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Pertambahan panjang logam itu kemudian dinyatakan dengan ∆L. 

Besarnya panjang logam setelah dipanaskan sebesar : 

L = L0  + ∆L     ( 2.1 ) 

 Besarnya panjang zat padat untuk setiap kenaikan 10 C pada zat sepanjang 

1m disebut koefisien muai panjang (α). Hubungan antara panjang benda, suhu, 

dan koefisien muai panjang dinyatakan dengan persamaan 2.2 . 

L = L0 (1+ α ΔT)    ( 2.2 ) 

Dengan, 

L : Panjang akhir  (m) 

L0  : Panjang mula-mula  (m) 

α : Koefisien muai panjang (0 C/m) 

Δt : kenaikan suhu  (m) 

2.       Pemuaian Luas 

Jika yang dipanaskan adalah suatu lempeng  atau plat tipis maka plat 

tersebut akan mengalami pemuaian pada panjang dan lebarnya.  

Dengan demikian lempeng akan mengalami pemuaian luas atau pemuaian 

bidang. 

 

 

 

   Gambar 2.2 Pemuaian Luas 

 

Pt 

L0 

Lt P0 
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Pertambahan luas zat padat untuk setiap kenaikan 10 C pada zat seluas 1m2 

disebut koevisien muai luas (β). Besarnya β dapat dinyatakan : 

 2        ( 2.3 )  

Hubungan antara luas benda, suhu, dan koefisien muai luas suatu zat dinyatakan : 

A = A0 (1+ β ΔT)    ( 2.4 ) 

Dengan, 

A : luas akhir (m2 ) 

A0  : luas mula-mula (m2 ) 

β : koefisien muai luas zat ( 0 C/m2 ) 

Δt : kenaikan suhu ( 0 C) 

3. Pemuaian Volume 

Jika suatu balok mula-mula memiliki panjang P0 , lebar L0 , dan tinggi h0  

dipanaskan hingga suhunya bertambah ΔT, maka berdasarkan pada pemikiran 

muai panjang dan luas diperoleh harga volume balok tersebut sebesar: 

V = V0 (1+ γ ΔT)      ( 2.5 ) 

Hubungan antara koefisien muai panjang, luas, dan volume dinyatakan: 

γ = 3α  atau  γ = 
2

3     ( 2.6 ) 

dengan,  

V  : volume akhir (m3 ) 

V0   : volume mula-mula (m3 ) 

γ  : koefisien muai volume (0 C/m3 ) 

Δt  : kenaikan suhu (0 C) 
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B.  Pemuaian Zat Cair 

Pada zat cair kita tidak mengenal muai panjang ataupun muai luas, tetapi 

hanya dikenal muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang 

diberikan pada zat cair itu maka semakin besar muai volumenya. Khusus untuk air 

pada kenaikan suhu dari 00 C sampai 40 C volumennya tidak bertambah akan 

tetapi justru menyusut, pengecualian ini disebut dengan anomali air sehingga 

pada suhu 40 C air mempunyai volume terendah. Dengan kata lain untuk air ketika 

memiliki suhu 4oC akan memiliki nilai massa jenis yang paling besar. Hubungan 

suhu dan volume air dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Anomali air 

 Peristiwa anomali air sangat berperan penting dalam  kehidupan  ikan di  

sungai daerah bersalju atau memiliki suhu yang dingin. Pada peristiwa anomali, 

air akan  memiliki volume terkecil pada suhu 4oC sehingga air pada suhu tersebut 

akan  memiliki nilai massa jenis yang paling besar dan  turun ke dasar  sungai. 

Sehingga walaupun air di permukaan sungai membeku  ikan  masih dapat 

bertahan hidup di dasar sungai pada saat musim dingin tiba.    
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C.  Pemuaian Dalam Kehidupan Sehari - hari 

1. Pemasangan kaca jendela 

 

Gambar 2.4 Kaca jendela diberi ruang untuk pemuaian 

 

Dalam pemasangan kaca jendela perlu diperhatikan ruang muai bagi kaca 

sebab koefisien muai kaca lebih besar daripada koefisien muai kayu tempat kaca 

tersebut dipasang. 

2. Pemasangan Sambungan Rel Kereta Api 

 

Gambar 2.5. Celah pada sambungan rel kereta api 

Penyambungan rel kereta api harus menyediakan celah antara satu batang 

rel dengan batang rel lain. Jika suhu meningkat, maka batang rel akan memuai 

hingga akan bertambah panjang. Dengan diberikannya ruang muai antar rel maka 

tidak akan terjadi desakan antar rel yang akan mengakibatkan rel menjadi 

bengkok.  
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3. Pemasangan bingkai besi pada Roda Pedati 

 

Gambar 2.6 Bingkai besi pada roda pedati yang dipasang pada roda kayu 

Pada keadaan normal bingkai roda pedati dibuat sedikit lebih kecil 

daripada tempatnya sehingga tidak dimungkinkan untuk dipasang secara langsung 

pada tempatnya. Untuk memasang bingkai tersebut terlebih dahulu besi harus 

dipanaskan hingga memuai dan ukurannya pun akan menjadi lebih besar daripada 

tempatnya sehingga memudahkan untuk dilakukan pemasangan bingkai tersebut. 

ketika suhu mendingin, ukuran bingkai kembali mengecil dan terpasang kuat pada 

tempatnya. Proses tersebut dinamakan proses pengelingan. 

4. Pemasangan jaringan listrik dan telepon 

 

Gambar 2.7 Pemasangan kabel listrik 

Pada pemasangan kabel jaringan listrik atau telepon maka kabel harus 

dipasang dengan kendur  dari tiang satu ke tiang lainnya sehingga saat udara 

dingin pannjang kabel akan sedikit berkurang dan mengencang. Jika kabel tidak 

dipasang kendur maka saat terjadi peyusutan kabel akan terputus. 



38 
 

 

5. Keping Bimetal 

Keping bimetal adalah dua buah keping logam yang memiliki koefisien 

muai panjang berbeda yang dikeling menjadi satu.  

 

Gambar 2.8 Keping Bimetal 

Keping bimetal sangat peka terhadap perubahan suhu. Pada suhu normal 

panjang keping bimetal akan sama dan kedua keping dam posisi lurus. Jika suhu 

naik kedia keping akan mengalami pemuaian dengan pertambahan panjang yang 

berbeda. Akibatnya keping bimetal akan membengkok ke arah logam yang 

mempunyai koefisien muai panjang yang kecil. Keping bimetal dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai keperluan misalnya pada termometer bimetal, 

termostat bimetal pada setrika listrik, saklar alarm bimetal, sekring listrik bimetal. 

 

Gambar 2.9 Setrika listrik bimetal dapat memutus arus jika panas melebihi batas. 

Pemanfaatan pemuaian zat yang tidak sama koefisien muainya  dapat 

berguna bagi industri otomotif misalnya pada bimetal yang dipasang sebagai 

saklar otomatis, pada lampu reting kendaraan dan lain-lain. 
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2.8      Kerangka Berfikir 

Pembelajaran fisika masih menjadi pelajaran yang menakutkan bagi 

sebagian siswa yang kurang aktif membaca dan selalu berpikir bahwa fisika sukar. 

Kurangnya motivasi untuk dapat memahami dan menjadikan fisika menjadi mata 

pelajaran yang menyenangkan masih menjadi alasan utama siswa tidak tertarik 

dengan fisika. Pembelajaran yang kurang inovatif dan siswa cenderung hanya 

mendengarkan guru menjelaskan materi menjadi suatu hal yang biasa dalam 

penyampaian pembelajaran fisika. Jika guru tidak dapat memberikan inovasi 

kepada siswa tentang pembelajaran fisika, maka yang akan terjadi adalah siswa 

akan terus menjadikan fisika sebagai materi yang sukar untuk dipahami. Dari 

uraian tersebut, guru perlu mengubah fisika menjadi pembelajaran yang menarik 

dengan cara menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan 

motivasi siswa guna meningkatkan ketertarikan siswa dalam belajar fisika.  

Model pembelajaran juga dapat menjadikan motivasi dan pemahaman 

konsep siswa menjadi lebih baik. Salah satu model pembelajaran yang menarik 

minat siswa misalnya pada model pembelajaran Inkuiri berbantuan ilustrasi 

gambar yang menimbulkan teka-teki (riddle) . Penggunaan model pembelajaran 

inkuiri dengan ilustrasi gambar teka teki (riddle) diharapkan mampu menjadikan 

siswa termotivasi. Pada model ini, terdapat sebuah gambar. Gambar yang 

disajikan berisi permasalahan - permasalahan didalamnya sehingga menimbulkan 

pertanyaan. Dalam menjawab pertanyaan siswa bekerjasama secara berkelompok. 

Setiap kelompok terdiri atas 5 – 6 siswa dan setiap kelompok melakukan diskusi 

dan bekerjasama untuk menjawab pertanyaan dari gambar-gambar yang disajikan.   
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Model inkuiri berbantuan Pictorial Riddle memiliki beberapa keunggulan 

dalam pelaksanaan yaitu suasana di dalam kelas yang diterapkan lebih hidup. Hal 

ini dikarenakan munculnya interaksi antar siswa dan guru ketika pembelajaran 

berlangsung. Guru bertugas membimbing siswa untuk melakukan langkah-

langkah metode inkuiri dengan benar serta meluruskan konsep yang didapatkan 

oleh siswa, dengan kata lain siswa diajak untuk lebih aktif dalam proses 

pembelajaran untuk menemukan sendiri permasalahan yang sedang mereka 

pelajari dan tentunya dengan bimbingan dari guru. Dengan adanya kelompok 

belajar, siswa dapat mengembangkan kemampuan sosial dalam bekerjasama 

melakukan tanya jawab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. 

Pada saat evaluasi yaitu pada tahap analisis inkuiri, siswa melakukan 

presentasi yang dibimbing oleh guru. Hal ini bertujuan agar siswa termotivasi 

untuk belajar fisika yang lebih baik dan menumbuhkan rasa percaya diri setiap 

siswa untuk menyampaikan pendapat. Media bantu yang berbasis edukatif yang 

dekat dengan kehidupan sehari-hari diharapkan mampu untuk memotivasi dan 

mampu meningkatkan penguasaan konsep fisika pada siswa kelas VII. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Kerangka berfikir 

Pembelajaran 90% berasal 

dari penjelasan guru dan 

Peran siswa dalam proses 

pembelajaran kurang. 

  

Ketertarikan siswa untuk 

belajar fisika rendah 

Penguasaan konsep 
siswa meningkat. 

Siswa menganggap fisika 

sulit  karena terfokus 

pada rumusan matematis 

dan membosankan 

Penerapan Model 
pembelajaran Pictorial 
Riddle  

Motivasi belajar IPA 

siswa meningkat. 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Ho : Terdapat peningkatan motivasi siswa secara signifikan setelah 

diajar dengan model pembelajaran Inkuiri Berbantuan Pictorial Riddle  

(2) Ho :  Terdapat peningkatan penguasaan konsep siswa secara signifikan 

setelah diajar dengan model pembelajaran Inkuiri Berbantuan Pictorial 

Riddle 

(3) H0 :  Peningkatan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran Inkuiri 

Berbantuan Pictorial Riddle berpengaruh positif terhadap peningkatan 

penguasaan konsep siswa. 

(4) Ho :  Hasil Prestasi belajar siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran Inkuiri Berbantuan Pictorial Riddle telah mencapai kriteria 

ketuntasan belajar minimal di sekolah yaitu ≥ 70,00
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

diperoleh kesimpulan : 

Hasil uji gain ternormalisasi membuktikan bahwa besarnya 

peningkatan motivasi siswa sebesar 0,363 dengan kategori sedang setelah 

diajar menggunakan model pembelajaran inkuiri berbantuan Pictorial 

Riddle. Analisis uji signifikansi diperoleh nilai thitung sebesar 11,74 setelah 

dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,65 ternyata thitung>ttabel maka dapat 

dikatakan peningkatan tersebut signifikan.  

Hasil uji gain ternormalisasi membuktikan bahwa besarnya 

peningkatan penguasaan konsep siswa sebesar 0,424 dengan kategori 

sedang setelah diajar menggunakan model pembelajaran inkuiri 

berbantuan Pictorial Riddle. Analisis uji signifikansi diperoleh nilai thitung 

sebesar 15,39 setelah dibandingkan dengan ttabel sebesar 1,65 ternyata 

thitung>ttabel maka peningkatan tersebut signifikan.  

Hasil analisis uji korelasi antara motivasi siswa dan ketercapaian 

penguasaan konsep diperoleh nilai rxy sebesar 0,734 sehingga dapat 

dikatakan terdapat hubungan positip antara motivasi dan penguasaan 

konsep siswa dalam penerapan model inkuiri berbantuan Pictorial Riddle 

dengan.kategori.kuat.
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Setelah melakukan analisis uji ketuntasan belajar diperoleh nilai 

thitung sebesar -0,816. Setelah dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 1,67 

ternyata nilai thitung<ttabel sehingga penguasaan konsep siswa setelah diajar 

dengan model pembelajaran inkuiri berbantuan Pictorial Riddle belum 

mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal di sekolah. Dalam penelitian 

ini di SMP N 1 Doplang. 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dari kelas eksperimen, peneliti menyarankan 

agar pembelajaran yang menggunakan pendekatan pictorial riddle akan lebih 

bermakna jika guru lebih komunikatif dan lebih intensif dalam melakukan 

pendekatan personal kepada peserta didik sehingga guru dapat memahami 

karakter siswa dan guru dapat lebih mudah dalam menentukan riddle yang tepat 

untuk meningkatkan motivasi belajar dan penguasaan konsep siswa. Sebelum 

melakukan pembelajaran sebaiknya guru memberikan penjelasan terlebih dahulu 

terkait penggunaan media riddle dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak 

kebingungan dalam menyelesaikan permasalahan yang disajikan dalam bentuk 

gambar. Penguasaan konsep yang akan ditingkatkan harus didukung dengan 

pemilihan riddle yang tepat. Riddle yang digunakan harus sesuai dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat menemukan suatu konsep dengan 

pemikirannya sendiri.  
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