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ABSTRAK 
 

Aeny Rizqi Ati. 2007. Pembelajaran Fisika Dengan Kegiatan Laboratorium 
Berbasis Inkuiri Pada Sub Pokok Bahasan Pemantulan Cahaya Untuk 
Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 
Ungaran. Skripsi. Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:Dra. Siti Khanafiyah, M. Si. 
dan Dr. Achmad Sopyan, M. Pd. 
 

Latar belakang penelitian ini adalah keterampilan proses sains dasar siswa 
kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran tahun 2007 kurang terlatih, hal ini disebabkan 
karena guru jarang memberikan pengalaman langsung berupa kegiatan percobaan 
berbasis inkuiri kepada siswa dalam proses pembelajarannya. Berdasarkan latar 
belakang muncul permasalahan bagaimana bentuk perangkat kegiatan 
laboratorium berbasis inkuiri untuk menumbuhkan  keterampilan proses sains 
dasar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran serta bagaimana tingkat 
keberhasilan penerapan perangkat tersebut. Penelitian ini bertujuan 
mengembangkan perangkat kegiatan laboratorium berbasis inkuiri pada sub pokok 
bahasan pemantulan cahaya yang dapat digunakan untuk menumbuhkan  
keterampilan proses sains dasar siswa dan mendeskripsikan tingkat keberhasilan 
penerapan perangkattersebut.  

Kegiatan laboratorium berbasis inkuiri adalah suatu kegiatan laboratorium 
yang menggunakan pendekatan inkuiri dalam pelaksanaan kegiatan 
pembelajarannya. Dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri ini, 
perkembangan keterampilan-keterampilan proses sains dasar siswa dapat lebih 
optimal karena siswa dilibatkan secara langsung, aktif dan kreatif dalam proses 
pembelajarannya. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari tiga siklus. 
Setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 
refleksi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan deskriptif 
prosentase. Data penelitian yang diperoleh berupa prosentase penguasaan 
keterampilan proses sains dasar siswa, hasil belajar kognitif. 

Rata-rata prosentase penguasaan keterampilan proses sains dasar siswa pada 
siklus I, II dan III masing-masing sebesar 64.91% dengan kriteria cukup baik, 
72.58% dengan kriteria cukup baik, dan 84.38% dengan kriteria baik. Hasil 
belajar kognitif pada siklus I, II dan III masing-masing sebesar 77.5, 87.5, dan 90. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan perangkat 
pembelajaran berorientasi inkuiri dalam kegiatan laboratorium berbasis inkuiri 
dapat menumbuhkan keterampilan proses sains dasar siswa. Oleh karena itu guru-
guru sains khususnya fisika diharapkan mengadakan kegiatan pembelajaran yang 
dapat memberikan pengalaman langsung pada siswa, salah satunya adalah 
kegiatan laboratorium berbasis inkuiri yang dapat meningkatkan keterampilan 
proses sains dasar siswa.  
Kata kunci : Pembelajaran fisika, kegiatan laboratorium berbasis inkuiri, 

dan keterampilan proses sains. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

MOTTO 
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PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan skripsi ini untuk: 

 Bapak dan Ibu (alm) serta seluruh 

keluargaku tercinta yang telah 

mencurahkan kasih sayangnya 

dengan tulus.  

 Guru-guru yang telah mencurahkan 

ilmunya kepadaku. 

 Sahabat-sahabat seperjuangan 

Pendidikan Fisika ’03. 

 

 

 vi



KATA PENGANTAR 
 
 

Assalamu’alaikum. Wr. Wb  

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadirat Allah Swt, yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Fisika 

di Universitas Negeri Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini berkat 

bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini 

perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kesih kepada: 

1. Prof. Dr. H. Soedijono Sastroatmodjo M.Si. selaku Rektor Unnes. 

2. Drs. Kasmadi Imam S, M.S. selaku Dekan FMIPA Unnes.  

3. Drs. M. Sukisno, M. Si. selaku Ketua Jurusan Fisika Unnes. 

4. Dra. Siti Khanafiyah, M. Si. selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan 

kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Dr. Achmad Sopyan, M. Pd. Selaku Dosen Pembimbing II yang dengan 

kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis 

hingga terselesaikannya skripsi ini. 

6. Seluruh dosen fisika, yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai 

selama belajar di jurusan fisika. 

7. Drs. Talkhis, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ungaran yang telah berkenan 

memperbolehkan sekolah sebagai tempat penelitian. 

 vii



8.  Iriyani, S. Pd. guru mata pelajaran sains SMP Negeri 3 Ungaran yang 

bersedia bekerjasama dan memberikan berbagai bantuan serta informasi dalam 

pelaksanaan penelitian. 

9. Guru-guru, karyawan-karyawan, dan siswa-siswi SMP Negeri 3 Ungaran yang 

telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 

10. Bapak dan Ibu (alm) tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayangnya. 

11. Mb Iffah, Mas Azam, Mas Seful, Mas Ikmal, Mb Fitri, De’ Lili, Alwin 

Chayanx, Syifa, Fawaz, Bu Ida dan semua keluargaku yang telah memberikan 

kasih sayang, doa, canda dan tawa sebagai penyemangatku. 

12. Temen-temen Pendidikan Fisika ’03 terima kasih atas semangatnya.  

13. Anak-anak ” Pupus Kost”, Evi, Dina, Lisa, Nonox, Inings, Ratih dan Neni. 

14. Anak-anak “Harum Kost”, Amel, bu Lurah, Ida2, Anggelo, Ana, Elox, Mb 

Erin, Nissa, Sofie dan Nurul. 

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Semoga amal sholeh dan budi baik beliau mendapat imbalan yang sesuai 

dari Allah SWT. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat 

bagi yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb  
 

 

         Semarang, 22 Agustus 2007 
        
                                                                  Penulis 

 

 viii



DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL ....................................................................................... ..   i 

ABSTRAK ....................................................................................................... ..   ii 

HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN......................................................................... ...  iv 

HALAMAN PERNYATAAN ........................................................................ ...  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN .................................................................. ...  vi 

KATA PENGANTAR .................................................................................... ...  vii 

DAFTAR ISI................................................................................................... ...  ix 

DAFTAR TABEL........................................................................................... ...  xi 

DAFTAR GAMBAR..........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................... ..  xiii 

BAB I  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah..........................................................    1 

1.2 Rumusan Masalah...................................................................     4 

1.3 Tujuan Penelitian....................................................................     4 

1.4 Manfaat Penelitian..................................................................     5 

1.5 Penegasan Istilah....................................................................     5 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi................................................      7 

BAB II LANDASAN TEORI  

2.1 Teori Tentang Belajar dan Pembelajaran Sains.....................      9 

2.2 Kegiatan Laboratorium ........................................................ .    12 

2.3 Tinjauan Tentang Pembelajaran Berbasis Inkuiri ................ .    15 

 ix



2.3.1 Pengertian Inkuiri...................................................     15 

2.3.2 Proses Inkuiri..........................................................     16 

2.3.3 Keunggulan dan Kelemahan Inkuiri.......................     18 

2.4 Tinjauan Tentang Keterampilan Proses dalam Pembelajaran  

Sains.......................................................................................    19 

2.5 Tinjauan Tentang Materi Pemantulan Cahaya..................... .    25 

2.6 Pembelajaran Fisika Dengan Kegiatan Laboratorium Berbasis 

Inkuiri Pada Sub Pokok Bahasan Pemantulan Cahaya Untuk 

Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa SMP ...... .    35 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Setting dan Subjek Penelitian...............................................  38 

3.2 Faktor yang Diteliti ..............................................................  38 

3.3 Desain Penelitian..................................................................  38 

3.4 Teknik Pengumpulan Data...................................................  42 

3.5 Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian...............................  43 

3.6 Teknik Analisis Data............................................................  49 

3.7 Indikator Keberhasilan..........................................................     50 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian ....................................................................  51 

4.2 Pembahasan ..........................................................................     55 

4.3 Kelemahan Penelitian............................................................     62 

BAB V PENUTUP 

5.1 Simpulan ..............................................................................  64 

5.2 Saran.....................................................................................  65 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................  67 

 x



DAFTAR TABEL 

Halaman  

Tabel 3.1 Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa. .................................... 43 

Tabel 4.1 Prosentase Rata-Rata Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa.. 49 

Tabel 4.2   Hasil Belajar Kognitif Siswa....................................................... 51 

Tabel 4.3  Hasil Belajar Afektif Siswa......................................................... 62 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 xi



DAFTAR GAMBAR 

Halaman 

Gambar 2.1     Hukum Pemantulan Cahaya ....................................................  26 

Gambar 2.2     Pembentukan bayangan pada cermin datar .............................  27 

Gambar 2.3     Bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperkecil ....................  29 

Gambar 2.4     Bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperbesar....................  29 

Gambar 2.5     Bayangan bersifat maya, tegak dan diperbesar .......................  30 

Gambar 2.6     Pembentukan bayangan pada cermin cembung ......................  31 

Gambar 2.7     Diagram sinar pada cermin cekung dengan DD1 terletak di 

depan P....................................................................................  32 

Gambar 4.1     Grafik Prosentase Rata-Rata Keterampilan Proses Sains 

Dasar Siswa.............................................................................  52 

Gambar 4.2     Hasil Belajar Kognitif Siswa...................................................  53 

Gambar 4.3     Hasil Belajar Afektif Siswa.....................................................  54 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 xii



DAFTAR LAMPIRAN 

Halaman  

Lampiran 1 Silabus dan Penilaian Berbasis inkuiri ....................................... 69 

Lampiran 2   Rencana Pembelajaran Siklus I .................................................. 70 

Lampiran 3  Rencana Pembelajaran Siklus II................................................. 73 

Lampiran 4   Rencana Pembelajaran Siklus III................................................ 76 

Lampiran 5   Kisi-Kisi Soal Uji Coba.............................................................. 80 

Lampiran 6   Soal Tes Uji Coba Hukum Pemantulan Cahaya......................... 83 

Lampiran 7   Soal Tes Uji Coba Pemantulan Pada Cermin Datar ................... 88 

Lampiran 8   Soal Tes Uji Coba Pemantulan Pada Cermin Lengkung............ 93 

Lampiran 9   Kunci Jawaban Soal Uji Coba.................................................... 98 

Lampiran 10 Hasil Analisis Uji Coba Soal Hukum Pemantulan Cahaya ........ 100 

Lampiran 11 Hasil Analisis Uji Coba Soal Pemantulan Pada Cermin Datar .. 112 

Lampiran 12 Hasil Analisis Uji Coba Soal Pemantulan Pada Cermin 

Lengkung........................................................................................ 124 

Lampiran 13 Daftar Kelompok Percobaan ...................................................... 136 

Lampiran 14 LKS Panduan Guru Hukum Pemantulan Cahaya....................... 137 

Lampiran 15 LKS Panduan Guru Pemantulan Pada Cermin Datar ................. 139 

Lampiran 16 LKS Panduan Guru Pemantulan Pada Cermin Cekung.............. 142 

Lampiran 17 LKS Panduan Guru Pemantulan Pada Cermin Cembung .......... 146 

Lampiran 18 LKS 1 Hukum Pemantulan Cahaya............................................ 148 

Lampiran 19 LKS 2 Pemantulan Cahaya Pada Cermin Datar ......................... 150 

Lampiran 20 LKS 3 Pemantulan Cahaya Pada Cermin Cekung...................... 153 

 xiii



Lampiran 21 LKS 4 Pemantulan Cahaya Pada Cermin Cembung .................. 157 

Lampiran 22 Kisi-Kisi Soal Postes .................................................................. 159 

Lampiran 23 Soal Postes Siklus I .................................................................... 161 

Lampiran 24 Soal Postes Siklus II ................................................................... 165 

Lampiran 25 Soal Postes Siklus III.................................................................. 169 

Lampiran 26 Kunci Jawaban Soal Postes ........................................................ 173 

Lampiran 27 Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa ...... 175 

Lampiran 28 Kisi-Kisi Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Dasar 

Siswa .......................................................................................... 176 

Lampiran 29 Lembar Observasi Aspek Afektif Siswa .................................... 177 

Lampiran 30 Kisi-Kisi Lembar Observasi Aspek Afektif Siswa..................... 178 

Lampiran 31 Lembar Jawab Soal Uji Coba Hukum Pemantulan Cahaya ....... 179 

Lampiran 32 Lembar Jawab Soal Uji Coba Pemantulan Cahaya Pada 

Cermin Datar.............................................................................. 180  

Lampiran 33 Lembar Jawab Soal Uji Coba Pemantulan Cahaya Pada 

Cermin Lengkung....................................................................... 181  

Lampiran 34 Lembar Jawab Soal Postes Hukum Pemantulan Cahaya............ 182 

Lampiran 35 Lembar Jawab Soal Postes Pemantulan Cahaya Pada Cermin 

Datar........................................................................................... 183 

Lampiran 36 Lembar Jawab Soal Postes Pemantulan Cahaya Pada Cermin 

Lengkung.................................................................................... 184 

Lampiran 37 Analisis Data Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa Siklus I 

LKS I Hukum Pemantulan Cahaya ............................................ 185 

 xiv



Lampiran 38 Analisis Data Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa Siklus II 

LKS 2 Pemantulan Cahaya Pada Cermin Datar......................... 186 

Lampiran 39 Analisis Data Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa Siklus 

III LKS 3 Pemantulan Cahaya Pada Cermin Lengkung ............  187 

Lampiran 40 Analisis Data Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Dasar Siswa Siklus 1.................................................................. 188 

Lampiran 41 Analisis Data Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Dasar Siswa Siklus 2.................................................................. 189 

Lampiran 42 Analisis Data Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

Dasar Siswa Siklus 3.................................................................. 190 

Lampiran 43 Analisis Data Lembar Observasi Aspek Afektif Siswa Siklus 1 191 

Lampiran 44 Analisis Data Lembar Observasi Aspek Afektif Siswa Siklus 2 192 

Lampiran 45 Analisis Data Lembar Observasi Aspek Afektif Siswa Siklus 3 193 

Lampiran 46 Analisis Data Postes Siklus 1 Hukum Pemantulan Cahaya ....... 194 

Lampiran 47 Analisis Data Postes Siklus 2 Pemantulan Cahaya Pada 

Cermin Datar.............................................................................. 195 

Lampiran 48 Analisis Data Postes Siklus 3 Pemantulan Cahaya Pada 

Cermin Lengkung....................................................................... 196 

Lampiran 49 Data Hasil Pretes Siswa ............................................................. 197 

Lampiran 50 Surat Penetapan Pembimbing .................................................... 198 

Lampiran 51 Surat Izin Penelitian ................................................................... 199 

Lampiran 52 Surat Keterangan Penelitian....................................................... 200 

 
 

 xv



BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mata pelajaran fisika pada jenjang sekolah menengah pertama 

merupakan bagian dari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau sains. 

Ilmu Pengetahuan Alam atau sains berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau prinsip-

prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Depdiknas, 

2003:6).  

Berdasarkan hasil wawancara di SMP Negeri 3 Ungaran tahun 2007, 

diperoleh data bahwa guru-guru sains fisika di sekolah tersebut lebih sering 

menggunakan metode tradisional (ceramah) dalam proses pembelajarannya. 

Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran sains kurang dapat 

melatih siswa untuk belajar secara aktif dan kreatif karena siswa tidak 

diberikan pengalaman langsung dalam belajar sains. Hal tersebut 

menyebabkan keterampilan proses sains siswa kurang terlatih, padahal  

keterampilan proses sains tersebut berguna untuk menemukan suatu konsep 

dan mengembangkan pengetahuan mereka agar dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran sains yang dikehendaki dalam dunia pendidikan adalah 

pembelajaran sains yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, baik sikap 

ilmiah, proses ilmiah maupun produk ilmiah. Dengan kata lain, bahwa 

1 
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dalam menyajikan pembelajaran sains harus memadukan antara pengalaman 

proses sains dan pemahaman produk sains. Untuk mencapai hal tersebut 

maka diperlukan suatu metode yang mempunyai karakteristik dapat 

melibatkan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

sains. Peserta didik dilatih untuk menemukan sendiri sesuatu yang baru 

melalui proses belajar yang aktif dan kreatif. Untuk melatih hal tersebut, 

maka pembelajaran sains tidak dapat terlepas dari kegiatan inkuiri.  

Menurut Koes (2003:12) inkuiri merupakan metode  pembelajaran 

sains yang mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari 

pengetahuan, informasi atau mempelajari suatu gejala. Salah satu penunjang 

utama untuk memperoleh keberhasilan dalam berinkuiri adalah dengan 

menerapkan kegiatan laboratorium. Melalui kegiatan laboratorium tersebut, 

siswa dapat menyelidiki atau menemukan suatu fakta dan konsep melalui  

proses sains. Dengan kata lain, melalui kegiatan laboratorium tersebut maka 

siswa tidak hanya akan memperoleh produk sains, tetapi mereka juga akan 

memperoleh proses sains yang berupa keterampilan proses sains. Pernyataan 

ini diperkuat oleh hasil penelitian sebelumnya bahwa penerapan kegiatan 

laboratorium yang bersifat inkuiri dalam pembelajaran sains dapat untuk 

menumbuhkan keterampilan proses sains siswa (Rahayu, 2006). 

Keterampilan proses sains tersebut terdiri dari langkah-langkah yang 

dilakukan selama melakukan kegiatan ilmiah/kegiatan laboratorium. 

Keterampilan proses dalam belajar sains perlu ditumbuhkembangkan dengan 

tujuan agar siswa mampu mempelajari sains dengan baik dan untuk 
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memperoleh konsep sains yang benar serta dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mencoba menerapkan kegiatan 

laboratorium berbasis inkuri  dalam pembelajaran sains fisika, khususnya 

pada sub pokok bahasan pemantulan cahaya. Pemilihan sub pokok bahasan 

pemantulan cahaya dikarenakan beberapa alasan antara lain berdasarkan 

hasil penelitian sering terjadi miskonsepsi pada siswa mengenai peristiwa 

pemantulan cahaya (Sutardi,2002); peristiwa pemantulan cahaya sangat 

sering dijumpai siswa dalam kehidupan sehari-hari sehingga hal tersebut 

dapat memotifasi siswa untuk menemukan sendiri suatu konsep, prinsip, 

teori atau hukum yang berkaitan dengan peristiwa pemantulan cahaya; alat-

alat yang tersedia pada sekolah tempat penelitian untuk melakukan kegiatan 

laboratorium yang berhubungan dengan peristiwa pemantulan cahaya cukup 

banyak; materi/konsep tentang pemantulan cahaya lebih mudah dipahami 

oleh siswa apabila siswa diberikan pengalaman langsung untuk menemukan 

sendiri konsep tersebut. Dengan menerapkan kegiatan laboratorium berbasis 

inkuri  dalam pembelajaran sains fisika, khususnya pada sub pokok bahasan 

pemantulan cahaya diharapkan dapat untuk menumbuhkan keterampilan 

proses sains siswa. Untuk kepentingan tersebut, maka dilakukan penelitian 

yang berjudul ”Pembelajaran Fisika Dengan Kegiatan Laboratorium 

Berbasis Inkuiri Pada Sub Pokok Bahasan Pemantulan Cahaya Untuk 

Menumbuhkan Keterampilan Proses Sains Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 

Ungaran”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk perangkat kegiatan laboratorium berbasis inkuiri pada 

sub pokok bahasan pemantulan cahaya yang dapat digunakan untuk 

menumbuhkan  keterampilan proses sains dasar siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Ungaran ? 

2. Bagaimana tingkat keberhasilan penerapan perangkat kegiatan 

laboratorium berbasis inkuiri pada sub pokok bahasan pemantulan 

cahaya dalam menumbuhkan  keterampilan proses sains dasar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengembangkan perangkat kegiatan laboratorium berbasis inkuiri pada 

sub pokok bahasan pemantulan cahaya yang dapat digunakan untuk 

menumbuhkan  keterampilan proses sains dasar siswa, yang terdiri dari 

Rencana Pembelajaran, Lembar Kerja Siswa, lembar evaluasi dan 

lembar observasi.  

2. Mendeskripsikan tingkat keberhasilan penerapan perangkat kegiatan 

laboratorium berbasis inkuiri pada sub pokok bahasan pemantulan 

cahaya dalam menumbuhkan  keterampilan proses sains dasar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Ungaran. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan mutu dan efektifitas 

pembelajaran fisika, yang kemudian dapat dijajagi replikasinya pada 

mata pelajaran lain.  

2. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan model atau contoh dalam 

pencapaian keterampilan proses sains dasar siswa melalui kegiatan 

laboratorium berbasis inkuiri.  

1.5  Penegasan Istilah 

1.5.1 Kegiatan Laboratorium Berbasis Inkuiri  

Kegiatan laboratorium adalah suatu kerja yang bertempat 

dalam lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat 

dalam pengalaman belajar yang terencana, berinteraksi dengan 

peralatan untuk mengobservasi dan memahami suatu fenomena. 

Inkuiri berarti menanyakan atau penyelidikan. Dalam penelitian ini, 

yang dimaksud dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri adalah 

suatu kerja yang bertempat dalam lingkungan yang disesuaikan 

dengan tujuan agar siswa terlibat dalam pengalaman belajar yang 

terencana, berinteraksi dengan peralatan untuk menemukan konsep 

atau fakta yang belum diketahui siswa sebelumnya. 

1.5.2 Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains dapat diartikan sebagai kemampuan 

atau kecakapan untuk melaksanakan suatu tindakan dalam belajar 

sains sehingga menghasilkan konsep, teori, prinsip, hukum maupun 
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fakta atau bukti. Dalam penelitian ini, keterampilan proses sains 

yang dimaksud adalah keterampilan proses sains dasar yang meliputi 

merencanakan, mengamati atau mengobservasi, mengukur, 

mengklasifikasikan, mengkomunikasikan dan membuat kesimpulan 

(Mundilarto, 2002:14). 

1.5.3 Pemantulan Cahaya  

Sub pokok bahasan pemantulan cahaya sesuai dengan 

kurikulum KTSP tahun 2006 untuk SMP terdiri dari materi Hukum 

Pemantulan Cahaya, pemantulan cahaya pada cermin datar dan 

pemantulan cahaya pada cermin lengkung (cekung dan cembung). 
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1.6  Sistematika Skripsi 

Sistematika dalam skripsi ini disusun dengan tujuan agar pokok-pokok 

masalah dibahas secara urut dan terarah. Sistematika skripsi ini disusun 

sebagai berikut : 

A. Bagian pendahuluan skripsi, pada bagian ini berisi judul, halaman 

pengesahan, halaman moto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar lampiran. 

B. Bagian isi skripsi, terdiri dari : 

BAB I :  Pendahuluan 

  Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

sistematika skripsi. 

BAB II :   Landasan teori 

  Berisi teori-teori yang mendukung penelitian yaitu teori 

belajar dan pembelajaran sains, kegiatan laboratorium, 

pembelajaran berbasis inkuiri, keterampilan proses dalam 

pembelajaran sains dan materi pemantulan cahaya.  

BAB III :  Metode penelitian 

  Berisi setting dan subjek penelitian, faktor yang diteliti, 

desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis uji 

coba instrumen penelitian, teknik analisis data dan indikator 

keberhasilan. 

 



 8

BAB IV :   Hasil penelitian dan pembahasan 

  Berisi hasil penelitian yang berupa prosentase ketercapaian 

penguasaan keterampilan proses sains dasar siswa dan 

prosentase ketercapaian pemahaman materi pada siswa. 

Dari prosentase ketercapaian keterampilan proses sains 

dasar siswa dan prosentase ketercapaian pemahaman materi 

pada siswa, selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai 

dengan teori yang menunjang dan disertai beberapa 

kelemahan penelitian. 

BAB V :   Kesimpulan dan Saran 

  Berisi tentang kesimpulan dan saran yang perlu diberikan 

setelah mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan. 

C. Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

digunakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Tentang Belajar dan Pembelajaran Sains 

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang pengertian belajar, 

baik secara umum maupun secara khusus, yaitu pengertian belajar yang 

dikemukakan oleh ahli-ahli yang menganut aliran psikologis tertentu, namun 

pada dasarnya belajar merupakan proses yang menghendaki adanya 

perubahan prilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Perilaku di 

sini mengandung pengertian yang luas, mencakup pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, sikap, dan sebagainya. 

Pembelajaran secara umum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa 

berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran mempunyai tujuan untuk 

membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman dan latihan, 

sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku siswa, baik yang 

menyangkut pengetahuan, katerampilan maupun sikap (Djamarah, 1996:11).  

Teori Piaget menyatakan bahwa seorang anak menjadi tahu dan 

memahami lingkungannya melalui jalan berinteraksi dan beradaptasi dengan 

lingkungan tersebut (Mundilarto, 2002:2). Menurut teori ini siswa harus 

membangun pengetahuannya sendiri melalui observasi, eksperimen, diskusi, 

dan lain-lain. Implikasi dari teori Piaget terhadap pembelajaran sains 

termasuk fisika adalah bahwa guru harus memberikan kesempatan sebanyak 

mungkin kepada siswa untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Mereka 

9 
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dapat melakukan hal ini dengan jalan terlibat secara langsung dalam 

berbagai kegiatan seperti diskusi kelas, pemecahan soal-soal maupun 

bereksperimen. Dengan kata lain, siswa jangan hanya dijadikan sebagai 

objek pasif dengan beban hafalan berbagai macam konsep dan rumus-rumus. 

Terlebih lagi jika mengingat bahwa pendidikan sains termasuk fisika di 

SMP menekankan pada pengalaman langsung untuk mengembangkan 

kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar 

secara alamiah. Penting sekali bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran 

yang melibatkan siswa secara aktif. Siswa akan lebih mudah menerima 

pelajaran jika materi yang disampaikan bersifat nyata melalui pengalaman 

langsung, karena akan lebih mudah diingat. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok 

yang terkandung dalam pengertian belajar khusunya sains adalah: 

1. Belajar sebagai proses. 

Belajar merupakan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. 

diantaranya adalah memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam 

kegiatan belajar, maka seseorang akan mengalami suatu proses terlebih 

dahulu dalam mencapai tujuannya. Dari proses tersebut maka seseorang 

tidak hanya akan memperoleh pengetahuan dari hasil akhirnya saja, 

melainkan orang tersebut juga akan memperoleh pengalaman atau 

keterampilan dari proses belajarnya. Sebagai contoh, seorang anak yang 

belajar fisika dengan kegiatan laboratorium bersifat inkuiri, maka anak 

tersebut akan memperoleh pengetahuan tentang fisika serta memperoleh 
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keterampilan proses yang berkaitan dengan cara memperoleh 

pengetahuan tersebut. 

2. Perolehan pengetahuan dan keterampilan. 

Dengan belajar maka seseorang akan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan. Sebagai contoh, anak yang belajar fisika maka anak 

tersebut akan memperoleh pengetahuan fisika. 

3. Perubahan perilaku. 

Seseorang dapat dikatakan telah belajar apabila orang tersebut telah 

berubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Perilaku disini 

mengandung pengertian yang luas, mencakup pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, sikap, dan sebagainya. Sebagai contoh, orang yang telah 

belajar tentang fisika lingkungan maka orang tersebut akan lebih 

memahami lingkungannya serta tidak melakukan tindakan yang dapat 

mencemari lingkungan tersebut. 

4. Aktivitas diri.      

Dalam belajar maka seseorang akan melakukan aktivitas untuk 

memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu. Sebagai contoh 

untuk mengetahui bagaimana sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin 

cekung, maka seseorang dapat melakukan suatu aktivitas berupa 

kegiatan laboratorium guna menyelidikinya.                                                                       

2.2 Kegiatan Laboratorium 

Kegiatan laboratorium adalah suatu kerja yang bertempat dalam 

lingkungan yang disesuaikan dengan tujuan agar siswa terlibat dalam 
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pengalaman belajar yang terencana, berinteraksi dengan peralatan untuk 

mengobservasi dan memahami suatu fenomena. Menurut Amien (1987:95), 

kegiatan laboratorium sangat berperan dalam menunjang keberhasilan 

proses belajar sains. Melalui kegiatan laboratorium, siswa dapat mempelajari 

sains melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala maupun proses 

sains, dapat melatih keterampilan berpikir ilmiah, dapat menanamkan dan 

mengembangkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan memecahkan masalah 

baru melalui metode ilmiah dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan 

laboratorium juga dapat membantu pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran. Dengan demikian siswa akan melaksanakan proses belajar yang 

aktif dan akan memperoleh pengalaman langsung. Siswa akan mengalami 

proses belajar yang efisien dalam arti siswa tidak akan memperoleh ilmu 

pengetahuan yang statis dan otoriter, melainkan siswa diharapkan akan 

memperoleh kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilan 

psikomotorik maupun kognitif, menghayati prosedur ilmiah dan sikap 

ilmiah. 

Kegiatan laboratorium dapat dikotomikan menjadi kegiatan 

laboratorium yang bersifat verifikatif dan kegiatan laboratorium bersifat 

inkuiri. Kegiatan laboratorium bersifat verifikatif merupakan kegiatan 

laboratorium dengan menggunakan petunjuk yang telah disediakan untuk 

membuktikan konsep atau fakta yang telah diketahui siswa sebelumnya. 

Sedangkan kegiatan laboratorium bersifat inkuiri adalah kegiatan 

laboratorium yang bertujuan untuk menemukan konsep atau fakta yang 
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belum diketahui siswa sebelumnya. Dengan demikian, kegiatan 

laboratorium bersifat inkuiri lebih dapat mengoptimalkan perkembangan 

keterampilan-keterampilan kerja ilmiah siswa daripada kegiatan 

laboratorium yang bersifat verifikatif.  

Fungsi laboratorium yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan 

laboratorium antara lain sebagai berikut : 

1. Alat atau tempat untuk menguatkan atau memberi kepastian ilmu. 

 Sebagai contoh, untuk memberi kepastian bahwa titik fokus aktif cermin 

cekung terletak di depan bidang pemantul cermin maka dapat dilakukan 

suatu percobaan tentang cermin cekung di laboratorium guna memberikan 

kepastian ilmu tersebut. 

2. Alat atau tempat untuk menentukan hubungan sebab akibat. 

 Sebagai contoh, untuk mengetahui mengapa kaca spion pada kendaraan 

selalu menggunakan cermin cembung, maka dapat dilakukan suatu kegiatan 

penyelidikan tentang cermin cembung di laboratorium. 

3. Alat atau tempat untuk membuktikan benar tidaknya (verifikasi) faktor-

faktor atau gejala-gejala tertentu. 

 Sebagai contoh, untuk membuktikan bahwa bayangan yang terbentuk pada 

cermin cembung dari benda nyata selalu maya, tegak dan diperkecil, maka 

dapat dilakukan suatu percobaan di laboratorium dengan cara meletakkan 

benda dengan jarak yang berbeda-beda dari cermin cembung. 
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4. Alat atau tempat untuk mempraktikan sesuatu yang diketahui. 

 Sebagai contoh, untuk mempraktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan 

dibiaskan maka dapat dipraktikkan secara langsung di laboratorium. 

5. Alat atau tempat untuk mengembangkan keterampilan. 

 Sebagai contoh, seorang anak akan dapat mengembangkan keterampilan 

proses sainsnya apabila dalam pembelajaran sainsnya seorang guru 

menerapkan kegiatan laboratorium. 

6. Alat atau tempat untuk memberikan latihan-latihan. 

 Sebagai contoh, untuk memberikan latihan-latihan pembuatan rangkaian 

listrik, maka dapat dilakukan di laboratorium. 

7. Alat atau tempat untuk membantu siswa belajar menggunakan metode 

ilmiah dalam pemecahan problem. 

 Sebagai contoh, dengan menerapkan metode inkuiri melalui kegiatan 

penyelidikan di laboratorium maka siswa dilatih untuk mengembangkan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah dan menemukan suatu konsep 

tertentu. 

8. Alat atau tempat untuk melanjutkan/melaksanakan penelitian 

perseorangan/kelompok. 

 Sebagai contoh dalam kegiatan pembelajaran untuk menemukan suatu 

konsep, maka laboratorium dapat digunakan sebagai sarana atau tempat 

untuk melaksanakan eksperimen, baik oleh perseorangan ataupun kelompok. 

  (Amien, 1987:111-112) 



 15

Uraian di atas menunjukkan bahwa kegiatan laboratorium memegang 

peranan penting dalam pembelajaran sains. Kegiatan laboratorium 

merupakan cara untuk membantu siswa untuk mengembangkan 

kompetensinya. Maka dapat disimpulkan  bahwa tujuan utama kegiatan 

laboratorium adalah melatih siswa bekerja ilmiah untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap ilmiah. 

2.3 Tinjauan Tentang Pembelajaran Berbasis Inkuiri  

2.3.1 Pengertian inkuiri  

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti menanyakan atau 

penyelidikan. Dalam pembelajaran sains, inkuiri merupakan suatu metode 

yang digunakan dalam pembelajaran dan mengacu pada suatu cara untuk 

mempertanyakan, mencari pengetahuan atau informasi, atau mempelajari 

suatu gejala (Koes, 2003:12). Pengajaran dengan metode inkuiri selalu 

mengusahakan agar siswa terlibat dalam masalah-masalah yang dibahas. 

Siswa diprogramkan agar selalu aktif secara mental maupun fisik dalam 

pembelajaran. Materi yang disajikan guru tidak begitu saja diberitahukan 

dan diterima oleh siswa, tetapi siswa diusahakan sedemikian rupa sehingga 

mereka memperoleh berbagai macam pengalaman dalam rangka 

”menemukan sendiri” konsep-konsep yang direncanakan oleh guru.  

Pembelajaran inkuiri menurut Amin dalam Rianto (1996), dapat 

digolongkan menjadi : 

1) Pembelajaran inkuiri terbimbing 

Pada pembelajaran ini, guru memberikan bimbingan dan petunjuk 

yang luas pada siswa. 
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2) Pembelajaran inkuiri yang dimodifikasi 

Pada pembelajaran ini, guru hanya memberikan masalah saja, 

sedangkan siswa diberikan kesempatan lebih untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. 

3) Pembelajaran inkuiri bebas 

Pada pembelajaran ini, guru menyajikan suatu keadaan yang di 

dalamnya mengandung permasalahan. Siswa harus dapat 

mengidentifikasi, merumuskan, dan menyelesaikan sendiri masalah 

tersebut dengan cara-cara yang digunakan oleh ilmuwan.  

Dari uraian berbagai jenis kegiatan inkuiri di atas dan disesuaikan 

dengan tingkat  perkembangannya, maka model pembelajaran inkuiri yang 

sesuai diterapkan pada siswa SMP adalah model inkuiri terbimbing. 

2.3.2 Proses Inkuiri 

Gulo (2002) menjelaskan bahwa inkuiri tidak hanya 

mengembangkan kemampuan intelektual tetapi seluruh potensi yang ada, 

termasuk pengembangan emosional dan pengembangan keterampilan. Pada 

hakikatnya inkuiri merupakan suatu proses yang melalui beberapa tahapan 

yaitu : 

1) Perumusan masalah 

Guru memulai pelajaran dengan memberikan masalah berupa pertanyaan 

yang tidak diketahui jawabannya oleh siswa secara pasti. 
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2) Mengembangkan hipotesis 

Hipotesis diajukan oleh kelas berdasarkan permasalahan yang diberikan 

oleh guru. 

3) Mengumpulkan bukti 

Siswa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah yang 

dihadapi dan membuat langkah-langkah sederhana untuk menguji 

hipotesis. Desain ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh guru 

sehingga mudah dilaksanakan oleh siswa secara berkelompok. 

4) Menguji hipotesis 

Hipotesis diuji dengan melakukan pengamatan, eksperimen, diskusi, dan 

cara lain yang mendukung. 

5) Menarik kesimpulan sementara 

Hasil pengujian hipotesis digunakan untuk mengambil simpulan 

sementara, kemudian simpulan sementara didiskusikan secara klasikal 

agar diperoleh simpulan akhir. 

Tahapan-tahapan di atas menunjukkan bahwa inkuiri sangat sesuai 

untuk mengembangkan keterampilan  proses dalam belajar sains, karena 

langkah-langkahnya mengacu pada proses bukan hanya produk sains 

semata. Lebih lanjut ASEP seperti dikutip oleh Diyanto (2000:44) 

mengutarakan bahwa dalam inkuiri kegiatan fikiran dan tindakan akan 

seimbang. Adanya kesinambungan antara fikiran dan tindakan ini akan 

menyebabkan meningkatkan motivasi, dapat mengingat pengetahuan lebih 

lama, meningkatkan transfer dan pengertian tentang sains yang lebih 
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lengkap. Uraian tersebut dapat mengindikasikan bahwa kegiatan 

laboratorium merupakan pendukung utama keberhasilan pelaksanaan 

metode inkuiri. Karena dengan kegiatan laboratorium maka dalam proses 

pembelajarannya akan terdapat kesinambungan antara fikiran dan tindakan. 

2.3.3 Keunggulan dan Kelemahan Inkuiri Terbimbing 

Menurut Suryobroto (2002:201), pembelajaran dengan kegiatan inkuiri 

terbimbing mempunyai  keunggulan dan kelemahan sebagai berikut : 

a. Keungulan inkuiri terbimbing  

1. Membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan 

dan penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. 

2. Membangkitkan gairah pada siswa, misalkan siswa merasakan jerih 

payah penyelidikannya, menemukan keberhasilan dan kadang-

kadang kegagalan. 

3. Memberi kesempatan pada siswa untuk bergerak maju sesuai dengan 

kemampuan. 

4. Membantu memperkuat pribadi siswa dengan bertambahnya 

kepercayaan pada diri sendiri melalui proses-proses penemuan. 

5. Siswa terlibat langsung dalam belajar, sehingga termotivasi untuk 

belajar. 

6. Strategi ini berpusat pada anak, misalkan memberi kesempatan pada 

mereka dan guru berpartisipasi sebagai sesama dalam mengecek ide. 

Guru menjadi teman belajar, terutama dalam situasi penemuan yang 

jawabannya belum diketahui. 
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b. Kelemahan inkuiri terbimbing 

1. Dipersyaratkan adanya persiapan mental untuk cara belajar ini agar 

hasil yang diperoleh dalam pembelajaran dapat lebih maksimal. 

Persiapan mental tersebut dibutuhkan karena dalam pembelajaran 

inkuiri siswa dituntut untuk lebih aktif dan kreatif. Hal tersebut dapat 

diatasi dengan cara  guru memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada siswa selama proses pembelajaran agar kegiatan siswa dapat 

lebih terarah dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 

2. Pada kelas yang besar maka dibutuhkan waktu yang banyak untuk 

melakukan kegiatan inkuiri, misalnya dalam kegiatan praktikum 

guna menyelidiki atau menemukan sesuatu. Hal tersebut dapat 

diatasi dengan memilih materi pelajaran yang sesuai untuk diajarkan 

dengan  menerapkan metode ini, serta dengan membuat lembar kerja 

siswa (LKS) yang jelas  atau mudah dimengerti siswa. 

3. Dalam kelas besar diperlukan alat dan bahan dengan jumlah yang 

banyak. Untuk mengantasi hal ini maka dapat dipergunakan bahan 

dan peralatan sederhana yang sering dijumpai oleh siswa dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2.4 Tinjauan Tentang Keterampilan Proses dalam Pembelajaran Sains 

Proses sains diturunkan dari langkah-langkah yang dilakukan saintis 

ketika melakukan penelitian ilmiah, langkah-langkah tersebut dinamakan 

keterampilan proses (Mundilarto, 2002:13). Keterampilan proses terdiri dari 

kata keterampilan dan proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) 
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keterampilan berarti kecekatan, kecakapan, atau kemampuan untuk 

melakukan sesuatu dengan baik dan cermat (dengan keahlian). Sedangkan 

proses berarti rangkaian tindakan, pembuatan atau pengolahan yang 

menghasilkan produk. Jadi keterampilan proses sains dapat juga diartikan 

sebagai kemampuan atau kecakapan untuk melaksanakan suatu tindakan 

dalam belajar sains sehingga menghasilkan konsep, teori, prinsip, hukum 

maupun fakta atau bukti.  

Mundilarto (2002) membagi keterampilan proses sains menjadi 

keterampilan proses sains dasar dan keterampilan proses sains terintegrasi. 

Keterampilan proses sains dasar meliputi  keterampilan observasi, 

mengklasifikasi, mengukur, memprediksi, membuat inferensi dan 

berkomunikasi. Sedangkan keterampilan proses sains terintegrasi meliputi  

identifikasi variabel, penyusunan tabel data, penyusunan grafik, pem                             

rosesan data, analisis investigasi, penyusunan hipotesis, penyusunan 

variabel-variabel secara operasional, perancangan investigasi, dan 

eksperimen.     

Conny Semiawan (1985:17) menyebutkan keterampilan-keterampilan 

proses sains dasar terdiri dari keterampilan mengobservasi atau mengamati, 

menghitung, mengukur, mengklasifikasi, mencari hubungan ruang dan 

waktu, membuat hipotesis, merencanakan penelitian, mengendalikan 

variabel, menginterpretasikan data, menyusun kesimpulan sementara, 

memprediksi, mengaplikasikan dan mengkomunikasikan.                                                            
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Sesuai dengan tingkat perkembangan siswa SMP, maka keterampilan 

proses sains yang diterapkan dalam kegiatan pembelajarannya adalah 

keterampilan proses sains dasar yang meliputi :  

1. Mengamati atau mengobservasi 

Mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan 

peristiwa alam dengan menggunakan panca indera. Dengan kata lain, 

melalui pengamatan kita dapat mengumpulkan data tentang tanggapan-

tanggapan kita. Informasi yang kita peroleh dapat menuntun 

keingintahuan, mempertanyakan, memikirkan, melakukan interpretasi 

tentang sesuatu yang kita amati, dan menelitinya lebih lanjut. Dengan 

demikian, kemampuan mengamati merupakan keterampilan paling dasar 

dalam memproses dan memperoleh ilmu pengetahuan serta merupakan 

hal terpenting untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan proses 

sains yang lain. Melalui kegiatan pengamatan, seorang dapat memilah-

milahkan yang penting dan yang kurang penting atau tidak penting. 

Keterampilan mengamati dapat dikembangkan dengan cara mengajak 

siswa untuk melihat, mendengarkan, membau, dan merasakan segala 

sesuatu yang ada disekitarnya. Contoh kegiatan mengamati adalah 

menentukan kasar halus suatu objek. 

2. Merencanakan Percobaan  

Kegiatan merencanakan dalam kegiatan percobaan dibutuhkan agar 

kegiatan berjalan secara sistematis dan terarah sehingga dapat 

meminimalisir pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta hasil 
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percobaan yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contoh 

kegiatan yang menampakkan keterampilan merencanakan percobaan 

antara lain menentukan alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

percobaan, merangkai alat dan bahan dalam percobaan, menentukan 

obyek yang akan diteliti, menetukan variabel yang perlu diperhatikan 

dalam percobaan, menentukan cara dan langkah kerja dalam percobaan, 

serta menentukan bagaimana mencatat dan mengolah data untuk menarik 

kesimpulan (Semiawan, 1985:26). 

3. Mengukur 

Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran 

lain yang sudah ditetapkan. Dengan mengukur maka dapat diperoleh 

besar atau nilai suatu besaran yang dibandingkan untuk selanjutnya 

dimanfaatkan dalam langkah penyelidikan selanjutnya. Pengembangan 

keterampilan-keterampilan  mengukur merupakan hal yang sangat 

penting dalam melakukan observasi, mengklasifikasi, dan 

membandingkan sesuatu, serta mengkomunikasikan secara tepat dan 

efektif kepada orang lain (Mundilarto, 2002:15).  

Melatih keterampilan mengukur dapat dimulai dari memilih alat 

ukur yang sesuai, cara menggunakan alat ukur yang benar, hingga 

memperoleh hasil pengukuran yang tepat. Contoh kegiatan-kegiatan 

yang menampakkan kegitan mengukur antara lain : mengukur jarak 

benda, mengukur temperatur kamar, menimbang massa benda, dan 

kegiatan lain yang sejenis. 
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4. Mengklasifikasi  

Mengklasifikasi merupakan keterampilan proses untuk 

memilahkan berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat-sifat khususnya 

sehingga didapatkan golongan atau kelompok sejenis dari objek 

peristiwa yang dimaksud. Keterampilan mengklasifikasi atau 

menggolong-golongkan adalah salah satu kemampuan yang penting 

dalam kerja ilmiah, antara lain dalam mengenal perbedaan dan 

persamaan antara beberapa benda atau kejadian. Klasifikasi dapat 

dilakukan dengan mengamati persamaan, perbedaan, dan hubungan 

saling keterkaitan suatu hal. Menurut Semiawan (1992:22) siswa dapat 

menggolong-golongkan suatu benda atau peristiwa berdasarkan dasar 

klasifikasi tertentu, misalnya: menurut satu ciri khusus, tujuan atau 

kepentingan tertentu. Contoh kegiatan yang menampakkan keterampilan 

mengklasifikasikan adalah mengklasifikasikan cermin menjadi dua yaitu 

cermin datar dan cermin lengkung. 

5. Mengkomunikasikan   

Mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai penyampaian fakta, 

konsep, dan prinsip ilmu pengetahuan  dalam bentuk suara, visual, atau 

suara visual (Dimyati, 1994:130). Cara yang dapat dilakukan untuk 

berkomunikasi dalam sains antara lain dengan membuat grafik, bagan, 

peta, lambang-lambang, diagram, persamaan matematika, dan 

demonstrasi visual serta kata-kata baik lisan maupun tulisan. 
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Dengan berkomunikasi orang lain juga mendapatkan informasi 

yang telah diperoleh melalui penyelidikan. Contoh-contoh kegiatan 

dalam keterampilan mengkomunikasikan adalah diskusi tentang suatu 

masalah, pembuatan laporan, pembacaan peta, dan kegiatan lain yang 

sejenis. 

6. Membuat Kesimpulan 

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk 

menginterpretasikan keadaan suatu objek atau peristiwa berdasarkan 

fakta. Seseorang dapat mengapresiasi lingkungan dengan lebih baik jika 

ia dapat membuat interpretasi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di sekitarnya (Mundilarto, 2002:16). 

Menurut Semiawan (1992:32) untuk membuat kesimpulan 

pertama-tama data dikumpulkan, kadang-kadang melalui eksperimen 

terlebih dahulu, lalu dibuat kesimpulan sementara berdasarkan informasi 

yang dimiliki sampai suatu waktu tertentu. Keterampilan seseorang 

dalam membuat kesimpulan bergantung pada kemampuan 

mengobservasi terhadap segala peristiwa dan fenomena yang terjadi di 

sekitarnya. Kesimpulan yang baik harus didasarkan atas observasi 

langsung sehingga dapat mengapresiasikan lingkungan di sekitar dengan 

baik. Kegiatan-kegiatan yang menampakkan keterampilan 

menyimpulkan antara lain : berdasarkan pengamatan diketahui bahwa 

api lilin mati setelah ditutup dengan gelas rapat-rapat, siswa dapat 

menyimpulkan bahwa lilin dapat menyala bila ada oksigen.  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran 

dari keterampilan proses sains adalah untuk memperoleh pengetahuan yang 

dapat melatih kemampuan intelektual, merangsang keingintahuan, dan dapat 

memotovasi kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan yang baru 

diperoleh oleh siswa. Menumbuhkan keterampilan proses juga merupakan 

suatu pendekatan yang sesuai untuk mengembangkan kompetensi mampu 

bersikap ilmiah untuk memahami konsep dan memecahkan masalah melalui 

pemberian pengalaman belajar secara langsung. 

2.5 Tinjauan Tentang Materi Pemantulan Cahaya 

2.5.1 Pengertian Pemantulan Cahaya 

Ketika berada dalam ruang gelap, seseorang tidak dapat melihat 

lukisan indah yang terpasang di dinding. Akan tetapi ketika bola lampu 

menyala, maka orang tersebut dapat melihat lukisan indah yang terpasang di 

dinding. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan sebagian dari berkas cahaya 

langsung yang jatuh ke lukisan dipantulkan masuk ke mata orang yang 

melihat lukisan tersebut. Apabila berkas sinar-sinar sejajar ditujukan  pada 

permukaan benda yang rata seperti cermin datar atau permukaan air yang 

tenang,  maka berkas sinar-sinar sejajar akan dipantulkan pada arah yang 

sejajar pula. Peristiwa tersebut disebut pemantulan teratur. Sedangkan 

apabila berkas sinar-sinar sejajar ditujukan  pada permukaan benda yang 

tidak rata seperti seperti kertas putih,  maka berkas sinar-sinar sejajar akan 

dipantulkan pada arah yang tidak teratur. Peristiwa tersebut disebut 

pemantulan baur. 
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2.5.2 Hukum Pemantulan Cahaya  

 Bunyi  Hukum Pemantulan Cahaya adalah sebagai berikut : 

1) Sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang 

datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. 

2) Sudut pantul sama dengan sudut datang. 

 

 

 

 

 

i
r

garis 
normal sinar 

datang 
sinar 

pantul 
sudut 
pantul

sudut 
datang 

Gambar.2.1 Hukum Pemantulan Cahaya 

2.5.3 Bayangan Nyata dan Bayangan Maya 

Bayangan nyata adalah bayangan yang tidak dapat dilihat langsung 

dalam cermin, tetapi dapat ditangkap oleh layar. Dalam proses pemantulan 

cahaya, bayangan nyata dibentuk oleh pertemuan langsung antara sinar-sinar 

pantul di depan cermin. Bayangan maya adalah bayangan yang dapat dilihat 

langsung dalam cermin, tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Dalam 

proses pemantulan cahaya, bayangan maya dibentuk oleh perpanjangan 

sinar-sinar pantul yang bertemu di belakang cermin.  

2.5.4  Pemantulan Cahaya Pada Cermin Datar 

Cermin datar merupakan cermin yang permukaannya rata dan 

bersifat memantulkan sinar-sinar dating secara sempurna. Peristiwa 

pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin datar merupakan pemantulan 

teratur.  
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Ada tiga langkah yang diperlukan dalam melukis pembentukan 

bayangan pada cermin datar, yaitu sebagai berikut: 

1) Melukis sinar pertama yang datang dari benda menuju ke cermin dan 

dipantulkan ke mata sesuai dengan hukum pemantulan, yaitu sudut 

datang = sudut pantul. 

2) Melukis sinar kedua yang datang dari benda menuju ke cermin dan 

dipantulkan ke mata sesuai dengan hukum pemantulan. 

3) Perpanjangan sinar pantul pertama dan sinar pantul kedua dibelakang 

cermin akan berpotongan, perpotongan inilah yang merupakan letak 

bayangan. 

 

  

benda bayangan 
cermin 

Gambar 2.2 Pembentukan bayangan pada cermin datar 

 

 

 

Dari Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa sifat bayangan yang 

terbentuk pada pemantulan oleh cermin datar  adalah  

1) Maya.  

2) Tegak dan sama besar dengan bendanya.  

3) Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. 

2.5.5 Pemantulan Cahaya Pada  Cermin Lengkung 

Ada dua jenis cermin lengkung, yaitu cermin silinder dan cermin 

bola. Cermin yang akan dipelajari adalah cermin bola. Cermin bola tersebut 
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dibedakan menjadi dua, yaitu cermin cekung dan cermin cembung. Hukum 

pemantulan cahaya yang menyatakan bahwa sudut datang sama dengan 

sudut pantul juga berlaku bagi cermin lengkung. Akan tetapi, garis normal 

pada cermin lengkung tidak sama dengan garis normal pada cermin datar. 

Pada cermin dengan titik pusat kelengkungan cermin. Jadi garis normal pada 

cermin lengkung berubah-ubah, yaitu tergantung pada titik jatuhnya sinar 

pada bidang cermin. 

2.5.5.1 Pemantulan Cahaya Pada Cermin Cekung 

Cermin cekung merupakan cermin bola dengan permukaan bola 

bagian dalam mengkilat, atau dengan kata lain  mempunyai bagian 

pemantul berupa bidang cekung (melengkung kedalam). Cermin 

cekung bersifat mengumpulkan cahaya (konvergen). 

Ada tiga sinar istimewa pada cermin cekung yaitu 

- Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui 

titik fokus F. 
P

F
 

 

- Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu 

utama. 
P

F
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- Sinar datang melalui titik pusat  kelengkungan cermin 

dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. 

FP

 

 

 

Ada tiga aturan yang diperlukan untuk melukis pembentukan 

bayangan pada cermin cekung, yaitu : 

1) Melukis dua buah sinar sinar istimewa 

2) Sinar selalu datang dari bagian depan cermin dan dipantulkan 

juga ke bagian depan. Perpanjang sinar-sinar dibelakang 

cermin dilukis sebagai garis putus-putus. 

3) Bayangan nyata terbentuk dari perpotongan kedua sinar pantul 

di depan cermin, sedangkan bayangan maya terbentuk dari 

perpotongan perpanjangan sinar pantul dibelakang cermin dan 

dilukis dengan garis putus-putus. 

 

 

Gambar 2.3 Bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperkecil 

F P 

bayangan  benda  

 

 

 

Gambar 2.4 Bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperbesar 

F P benda  
bayangan   
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Gambar 2.5 Bayangan bersifat maya, tegak dan diperbesar 

FP
bayangan  benda  

 

Berdasarkan gambar 2.3, 2.4 dan 2.5 maka dapat diketahui 

bahwa sifat-sifat bayangan pada cermin cekung bervariasi. 

Apabila jarak benda lebih besar dari jarak fokus, maka bayangan 

yang terbentuk akan bersifat nyata terbalik diperbesar dan nyata 

terbalik diperkecil. Sedangkan apabila jarak benda lebih kecil 

dari jarak fokus, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat 

maya, terbalik dan diperbesar. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa sifat bayangan yang terbentuk karena 

pemantulan oleh cermin cekung berbeda-beda. Hal tersebut  

dapat terjadi karena dipengaruhi oleh letak benda di depan 

cermin. 

2.5.5.2 Pemantulan Cahaya Pada Cermin Cembung 

Cermin cembung merupakan cermin bola dengan permukaan 

bola bagian luar mengkilat, atau dengan kata lain  mempunyai 

bagian pemantul berupa bidang cembung (melengkung keluar). 

Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya (divergen). 

 



 31

Ada tiga sinar istimewa pada cermin cembung yaitu 

- Sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-

akan datang dari titik fokus F. 

 

F P  

 

- Sinar datang menuju ke titik fokus maya F dipantulkan 

sejajar sumbu utama. 

F P  

 

- Sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan P 

dipantulkan kembali seakan-akan datang dari pusat 

kelengkungan tersebut. 

F P  

 

 Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin 

cembung hanya diperlukan dua buah sinar istimewa.  

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 Pembentukan bayangan pada cermin cembung 

F P 
benda Bayangan bersifat maya, 

tegak dan diperkecil 
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Dapat disimpulkan bahwa untuk benda nyata yang terletak 

di depan sebuah cermin cembung, maka selalu dihasilkan  

bayangan yang memiliki sifat yang sama yaitu maya, tegak dan 

lebih kecil dari pada bendanya. 

2.5.5.3 Persamaan-Persamaan Yang Berlaku Untuk Cermin Lengkung 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1D  
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D
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P 
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Gambar 2.7 Diagram sinar pada cermin cekung dengan 1DD terletak di depan P 

Penurunan rumus perbesaran bayangan 

Perhatikan segitiga O  DD1

s
h

OD
DDtg ==

1

1θ                    (2.1) 

Perhatikan segitiga siku-siku O  BB1

'
'

1

1

s
h

OB
BBtg −

==θ      (2.2) 

1BB  = -h’ (berharga negatif karena bayangannya yang terbentuk 

terbalik) 
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Ruas kiri persamaan (2.1) sama dengan ruas kiri persamaan (2.2), 

sehingga:  

s
h

s
h
=

−
'
'  

s
s

h
h '' −
=  

Jadi rumus perbesaran bayangannya adalah 

s
s

h
hM '' −
==       (2.3) 

Catatan : Bila perbesaran M pertanda negatif (-) maka 

bayangannya adalah nyata dan terbalik terhadap bendanya. Bila 

perbesaran M pertanda positif (+) maka bayangannya adalah 

maya dan tegak terhadap bendanya. 

Penurunan rumus umum cermin lengkung 

Pada segitiga siku-siku O  DD1

Rs
h

PD
DD

tg
−

==
1

1α                                                             (2.4) 

Pada segitiga siku-siku P  BB1

'
'

1

1

sR
h

PB
BBtg

−
−

==α                                                             (2.5) 

Besar tg α pada persamaan (2.5) sama dengan tg α  pada 

persamaan (2.4). 

Sehingga : 

Rs
h

sR
h

−
=

−
−

'
'  
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Rs
sR

h
h

−
−

=
− ''  

Dari persamaan (2.3), 
s
s

h
h '' −
= , sehingga 

''2

''2
)(''2

'''
'''
)'()('

''

ss
R
ss

R
RssR

R
ss

RdengandibagiRssRss
RssRssss

sssRRsss
sRsRss

Rs
sR

s
s

+=

+
=

+=
−=+
−=−
−=−

−
−

=

 

'
'2

ss
ss

R
+

=  (dibagi dengan ss’) 

Rss
s

ss
s 2

'
'

'
=+   

 
Rss
21

'
1

=+        (2.6)  

Karena R = 2f, maka persamaan (2.6) dapat juga dituliskan 

fss 2
21

'
1

=+  

Sehingga diperoleh rumus umum cermin lengkung 

fss
11

'
1

=+        (2.7) 

Keterangan :   f = jarak fokus 

        s = jarak benda 

        s’ = jarak bayangan 
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       M = perbesaran bayangan 

         h = tinggi benda 

         h’ = tinggi bayangan 

Catatan :  

Untuk cermin cekung, f dan R berharga positif (+) sedangkan 

untuk cermin cembung f dan R berharga negatif (-). 

s positif jika benda di depan cermin (benda nyata) 

s negatif jika benda di belakang cermin (benda maya)  

s’ positif jika bayangan di depan cermin (bayangan nyata) 

s’ negatif jika bayangan di belakang cermin (bayangan maya) 

2.6 Kerangka Berpikir 

Pembelajaran sains yang dikehendaki dalam dunia pendidikan adalah 

pembelajaran sains yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah, baik sikap 

ilmiah, proses ilmiah maupun produk ilmiah. Dengan kata lain, bahwa 

dalam menyajikan pembelajaran sains harus memadukan antara pengalaman 

proses sains dan pemahaman produk sains. Untuk mencapai hal tersebut 

maka diperlukan suatu metode yang mempunyai karakteristik dapat 

melibatkan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

sains. Peserta didik dilatih untuk menemukan sendiri sesuatu yang baru 

melalui proses belajar yang aktif dan kreatif. Untuk melatih hal tersebut, 

maka pembelajaran sains tidak dapat terlepas dari kegiatan inkuiri.  

Inkuiri merupakan pendekatan dalam pembelajaran sains yang 

mengacu pada suatu cara untuk mempertanyakan, mencari pengetahuan, 
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informasi atau mempelajari suatu gejala. Disesuaikan dengan tingkat 

perkembangannya yang masih berada dalam fase transisi dari kongkrit ke 

formal, maka pendekatan inkuiri yang sesuai diterapkan pada siswa SMP 

adalah pendekatan inkuiri terbimbing.  Salah satu penunjang utama untuk 

memperoleh keberhasilan dalam berinkuiri adalah dengan menerapkan 

kegiatan laboratorium. Menurut Lazzarowitz dan Tamir seperti dikutip oleh 

Wiyanto dkk (2006), pembelajaran berbasis inkuiri banyak mengalokasikan 

waktunya, yaitu sekitar  50% waktu yang tersedia, untuk kegiatan 

laboratorium. Dalam hal ini, laboratorium merupakan salah satu bagian dari 

wahana untuk membelajarkan proses ilmiah. Melalui kegiatan laboratorium 

tersebut, siswa dapat menyelidiki atau menemukan suatu fakta dan konsep 

melalui  proses sains. Dengan kata lain, melalui kegiatan laboratorium maka 

siswa tidak hanya akan memperoleh produk sains, tetapi mereka juga akan 

memperoleh proses sains yang berupa keterampilan proses sains. Dalam 

penelitian ini, keterampilan proses sains yang dimaksud adalah keterampilan 

proses sains dasar ynag meliputi mengamati atau observasi, merencanakan, 

mengklasifikasi, mengukur, membuat inferensi dan berkomunikasi. 

Keterampilan proses dalam belajar sains tersebut perlu 

ditumbuhkembangkan dengan tujuan agar siswa mampu mempelajari sains 

dengan baik dan untuk memperoleh konsep sains yang benar serta dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan laboratorium berbasis inkuri  sesuai bila diterapkan dalam 

pembelajaran sains fisika pada sub pokok bahasan pemantulan cahaya.  Hal 
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tersebut dikarenakan beberapa alasan, antara lain alat-alat yang tersedia pada 

sekolah untuk melakukan kegiatan laboratorium yang berhubungan dengan 

peristiwa pemantulan cahaya cukup banyak. Hal tersebut memungkinkan 

siswa untuk melaksanakan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri guna 

menumbuhkan keterampilan proses sains dasar siswa. 

Pertumbuhan keterampilan proses sains dasar siswa dapat diamati dari 

Lembar Kerja Siswa (LKS) dan lembar observasi yang diberikan kepada 

siswa pada tiap-tiap siklus. Dari hasil penilaian LKS dan lembar observasi 

tersebut, maka dapat diketahui prosentase pertumbuhan keterampilan proses 

sains dasar siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Setting dan Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Ungaran yang terletak di 

Jalan Patimura 1-A Ungaran. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII A semester II SMP Negeri 3 Ungaran tahun pelajaran 2006/2007 yang 

berjumlah  40 siswa, terdiri dari 21 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. 

3.2 Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini antara lain : 

1. Keterampilan proses sains dasar siswa yang meliputi keterampilan 

mengamati atau mengobservasi, merencanakan, mengukur, 

mengklasifikasikan, mengkomunikasikan, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diamati melalui LKS dan lembar observasi.  

2. Kemampuan kognitif siswa yang ditunjukkan oleh prosentase ketuntasan 

belajar siswa. 

3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang bekerjasama 

dengan guru mata pelajaran. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan 

dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, meliputi: 

perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Langkah-langkah 

yang ditempuh pada setiap siklus dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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a. Perencanaan  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan adalah sebagai berikut : 

1) Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah dan analisis 

masalah melalui wawancara dengan guru bidang studi. 

2) Berkolaborasi dengan guru menentukan tindakan perbaikan yaitu dengan 

penerapan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. 

3) Berkolaborasi dengan guru IPA untuk menyusun Lembar Kerja Siswa 

(LKS) sebagai petunjuk pelaksanaan percobaan yang digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan keterampilan proses sains dasar siswa melalui 

kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. 

4) Berkolaborasi dengan guru IPA untuk menyusun Rencana Pembelajaran 

(RP) kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. 

5) Berkolaborasi dengan guru IPA untuk menyusun lembar observasi untuk 

mengidentifikasi keterampilan proses sains siswa. 

6) Menyusun alat evaluasi berupa soal pilihan ganda dan esay untuk 

mengetahui kemampuan memahami materi pelajaran dan keterampilan 

proses sains dasar siswa setelah diterapkan pembelajaran dengan 

kegiatan laboratorium berbasis inkuiri  

7) Mengorganisir siswa dalam pembentukan kelompok. 

8) Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses 

pembelajaran.  

9) Melakukan uji coba dan analisis soal evaluasi yang akan digunakan 

dalam penelitian.  



 40

b. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melaksanakan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Dalam 

kegiatan pembelajaran tersebut siswa akan melakukan kegiatan 

laboratorium berbasis inkuiri dengan berpanduan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan tersebut harus diisi 

oleh siswa selama kegiatan laboratorium berlangsung. 

c. Observasi 

Peneliti mengamati jalannya kegiatan belajar mengajar sambil mengisi 

lembar observasi untuk mengidentifikasi keterampilan prosess sains 

dasar siswa selama pembelajaran berlangsung. 

d. Refleksi  

Hasil analisis yang diperoleh dan kendala-kendala yang ditemui selama 

pelaksanaan tindakan digunakan sebagai bahan refleksi. Hasil refleksi 

kegiatan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan keterampilan proses 

sains dasar siswa yang terjadi selama penerapan kegiatan laboratorium 

berbasis inkuiri 
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DESAIN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perencanaan II 
• Identifikasi masalah 

keterampilan proses 
sains siswa belum 
tumbuh dengan 
baik. 

• Pengembangan LKS 
untuk praktikum 
sesuai  dengan 
refleksi dari siklus I 

Pelaksanaan II 
• Memberikan LKS 2 

yang telah 
dikembangkan. 

• Melaksanakan 
pembelajaran dengan 
kegiatan laboratorium 
berbasis inkuiri pada 
materi Pemantulan 
Cahaya Pada Cermin 
Datar  

Observasi II 
Mengamati 
aktivitas 
siswa selama 
proses 
pembelajaran 
berlangsung 
dengan 
lembar 
observasi  
 

Refleksi II 
Menganalisis 
hasil dan 
kendala yang 
dihadapi pada 
siklus II 
untuk 
perencanaan 
siklus III 

Perencanaan III 
• Identifikasi masalah 

keterampilan proses 
sains siswa belum 
tumbuh dengan baik. 

• Memperbanyak jenis 
percobaan pada 
praktikum serta 
pengembangan LKS 
yang lebih variatif 
sesuai  dengan refleksi 
dari siklus II 

 

Pelaksanaan III 
• Memberikan LKS 

3 yang telah 
dikembangkan. 

• Melaksanakan 
pembelajaran 
dengan kegiatan 
laboratorium 
berbasis inkuiri 
untuk materi 
Pemantulan 
Cahaya Pada 
Cermin Lengkung  

Observasi III 
Mengamati 
aktivitas siswa 
selama proses 
pembelajaran 
berlangsung 
dengan lembar 
observasi  
 

Refleksi III 
Menganalisis 
hasil dan 
kendala yang 
dihadapi pada 
siklus III dan 
membanding
kannya 
dengan siklus 
I dan II.  

Perencanaan I 
• Identifikasi masalah 

bahwa keterampilan 
proses sains siswa 
kurang 
ditumbuhkembangkan. 

• Penerapan 
pembelajaran dengan 
kegiatan laboratorium 
berbasis inkuiri yang 
dilengkapi dengan 
LKS untuk praktikum. 

Pelaksanaan I 
• Memberikan 

LKS I 
• Melaksanakan 

pembelajaran 
dengan kegiatan 
laboratorium 
berbasis inkuiri 
pada materi 
Hukum 
Pemantulan 
Cahaya  

Observasi I 
Mengamati 
aktivitas 
siswa selama 
proses 
pembelajaran 
berlangsung 
dengan 
lembar 
observasi  

Refleksi I 
Menganalisis 
hasil dan 
kendala yang 
dihadapi pada 
siklus I untuk 
perencanaan 
siklus II  

SIKLUS I 

SIKLUS III 

SIKLUS II 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada dua yaitu 

1) Teknik Tes 

Tes yang digunakan ada dua macam yaitu pre-tes dan post-tes. Tes 

tersebut digunakan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dan 

pertumbuhan keterampilan proses sains dasar siswa, meliputi 

keterampilan merencanakan, mengamati/mengobservasi, mengukur 

mengklasifikasikan, mengkomunikasikan dan membuat kesimpulan. 

(Kisi-kisi soal postes terdapat pada Lampiran 22) 

2) Teknik Non Tes 

a. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dibuat berisi pertanyaan-pertanyaan 

dan petunjuk pelaksanaan percobaan yang digunakan untuk 

mengetahui pertumbuhan keterampilan proses sains dasar siswa 

melalui kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. (LKS terdapat pada 

Lampiran 18, 19, 20 dan 21) 

b. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk pengambilan data pada saat subjek 

melakukan aktivitas dalam percobaan yaitu untuk mengamati 

pertumbuhan keterampilan proses sains dasar merencanakan dan  

mengukur. (Kisi-kisi lembar obsevasi terdapat pada Lampiran 28 dan 

30) 
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Tabel 3.1 Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa 

Keterampilan Proses Sains Kegiatan Siswa Instrumen 
1. Mengamati atau 

mengobservasi 
 
2. Merencanakan  
 
3. Mengklasifikasikan 
 
4. Mengkomunikasikan 
 
5. Mengukur  
 
 

- Kegiatan praktikum 
- Mengerjakan LKS 

- LKS  
- Lembar Observasi 
 
- Lembar Observasi 
 
- LKS  
 
- LKS 
 
- LKS  
- Lembar Observasi 
 

 
- Kegiatan praktikum 
 
- Mengerjakan LKS 
 
- Mengerjakan LKS 
 
- Mengerjakan LKS 
- Kegiatan praktikum 
 
- Mengerjakan LKS 
 

6. Membuat Kesimpulan 

 
 

- LKS 

3.5 Analisis Uji Coba Instrumen 

Sebelum alat evaluasi digunakan pada siswa terlebih dahulu 

diujicobakan guna mendapatkan perangkat tes yang valid dan reliabel serta 

memiliki daya beda dan taraf kesukaran yang baik. Setelah diujicoba, 

kemudian dilakukan analisis yang meliputi : 

1) Validitas 

Untuk menentukan validitas butir soal pilihan ganda digunakan korelasi 

point biserial :  

q
p

St
MtMprpbis

−
=      (Arikunto, 1997: 77) 

Keterangan : 

 =  koefisien korelasi point biserial pbisr

 Mp    =  Mean skor dari subjek-subjek yang menjawab betul item 

 Mt     =  Mean skor total  
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 p       =  Proporsi siswa yang menjawab benar 

 q       =  Proporsi siswa yang menjawab salah  

 Jika  maka butir soal valid.    tabelpbis rr >

Untuk menentukan validitas butir soal esay digunakan rumus korelasi 

product moment sebagai berikut: 

)}Y(Y{N)}X(XN{
Y)( X)( - XYNr

2222xy
∑−∑∑−∑

∑∑∑
=     (Arikunto, 1997:69) 

Keterangan : 

rxy = koefisien validitas yang akan dicari 

X = nilai tes yang akan dicari 

Y = jumlah skor total 

N = jumlah responden   

Setelah didapat nilai rxy, kemudian disesuaikan dengan nilai rtabel. 

Apadila harga rxy>r tabel maka soal dikatakan valid.  

Dari hasil analisis uji coba soal pilihan ganda untuk soal Hukum 

Pematulan Cahaya, pemantulan cahaya pada cemin datar dan 

pemantulan cahaya pada cemin lengkung, masing-masing didapatkan 10 

soal valid dari 12 soal yang diujicobakan. Dari hasil analisis uji coba 

soal esay diperoleh 2 butir soal valid untuk soal Hukum Pematulan 

Cahaya, 2 butir soal valid untuk soal pemantulan cahaya pada cemin 

datar dan 3 butir soal valid untuk soal pemantulan cahaya pada cemin 

lengkung. Dengan kata lain semua butir soal esay yang diujicobakan 

valid.Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10, 

11, dan 12. 

Untuk mengetahui validitas instrumen yang berupa lembar 

obsevasi adalah dengan menggunakan validitas konstruksi (construct 
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validity). Menurut Arikunto (2002 :65), kevalidan suatu instrumen dapat 

terpenuhi karena instrumen tersebut telah dirancang dengan baik, 

mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Dari penjelasan tersebut maka 

instrumen yang telah disusun berdasarkan teori penyusunan instrumen, 

secara logis sudah valid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

validitas logis, yang dalam hal ini adalah validitas konstruksi tidak perlu 

diuji kondisinya, tetapi langsung diperoleh setelah instrumen tersebut 

disusun. Begitu juga dengan instrumen lembar observasi yag digunakan 

dalam penelitian ini.  Penyusunan aspek-aspek penilaian yang dijadikan 

instrumen disusun menurut ketentuan yang ada dan telah dikonsultasikan 

dengan dosen pembimbing sebagai tenaga ahli. Berdasarkan hal tersebut 

maka dapat dianggap instrumen penelitian yang digunakan secara 

konstruksi sudah dapat dikatakan valid atau memenuhi validitas 

konstruksi.  

2) Reliabilitas 

Untuk menguji reliabilitas soal pilihan ganda digunakan rumus: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= ∑
2

2

11 1 s
pqs

k
kr     (Arikunto, 1997: 98)  

Keterangan : 

11r  = Reliabilitas  

k    = banyaknya butir soal 

s2   = varian skor total 

p    = Proporsi siswa yang menjawab benar 

q   = Proporsi siswa yang menjawab salah   
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Jika  maka instrumen reliabel.  tabelrr >11

Untuk mengetahui reabitas tes esay, digunakan rumus sebagai berikut : 

]1[  ]
1)-(k

k[r 2
t

2

11 σ
σ b∑

−=      (Arikunto, 1997:106) 

Keterangan : 

r11  = reliabilitas instrumen 

k  = banyaknya butir pertanyaan 
2
tσ   = varians total 

2
bσ∑  = jumlah varian butir 

Soal dikatakan reliabel jika r11 > rt, dengan taraf signifikan 5%.  

Dari hasil analisis uji coba soal pilihan ganda untuk soal Hukum 

Pematulan Cahaya, pemantulan cahaya pada cemin datar dan 

pemantulan cahaya pada cemin lengkung, masing-masing didapatkan 10 

soal reliabel dari 12 soal yang diujicobakan. Dari hasil analisis uji coba 

soal esay diperoleh hasil bahwa semua soal esay yang diujicobakan 

adalah reliabel, yaitu 2 butir soal Hukum Pematulan Cahaya, 2 butir soal 

pemantulan cahaya pada cemin datar dan 3 butir soal pemantulan cahaya 

pada cemin lengkung. Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 10, 11 dan 12. 

3) Daya Pembeda 

Untuk menguji daya pembeda soal pilihan ganda digunakan rumus :  

BA PPDP −=                 (Arikunto, 1997: 223) 

Keterangan : 

AP  = Proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar 



 47

BP  = Proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab salah 

DP diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Soal dengan 0,00 ≤  DP ≤  0,20 adalah soal jelek 

2. Soal dengan 0,20 ≤  DP ≤  0,40 adalah soal cukup 

3. Soal dengan 0,40 ≤  DP ≤  0,70 adalah soal baik 

4. Soal dengan 0,70 ≤  DP ≤  1,00 adalah soal baik sekali  

Untuk mengetahui daya pembeda pada soal esay digunakan rumus: 

)1(

2
2

2
1

−
∑−∑

−
=

ii

LH

nn
xx

MM
t         (Subino, 1987:101) 

Keterangan : 

t =  Uji t 

MH =  mean kelompok atas 

ML =  mean kelompok bawah 

Σx12 =  jumlah deviasi skor kelompok atas 

Σx22 =  jumlah deviasi skor kelompok bawah 

ni = jumlah responden pada kelompok atas dan bawah (27% x N) 

jika thitung > ttabel maka soal  signifikan.  

Dari hasil analisis uji coba soal pilihan ganda untuk soal Hukum 

Pematulan Cahaya diperoleh klasifikasi 8 butir soal cukup dan 2 butir 

soal baik. Untuk soal pemantulan cahaya pada cemin datar dan 

pemantulan cahaya pada cemin lengkung masing-masing diperoleh 

klasifikasi 6 butir soal cukup dan 4 butir soal baik. Dari hasil analisis uji 

coba soal esay, diperoleh  hasil signifikan untuk semua soal esay Hukum 

Pematulan Cahaya, pemantulan cahaya pada cemin datar dan 
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pemantulan cahaya pada cemin lengkung. Hasil perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10, 11 dan 12.     

4) Tingkat Kesukaran 

Tingkat Kesukaran soal pilihan ganda dapat dihitung dengan rumus : 

BA

BA

JSJS
JBJB

IK
+
+

=
 

Keterangan : 

IK =  indeks kesukaran 

AJB  =  jumlah butir soal yang benar pada kelompok atas. 

BJB  =  jumlah butir soal yang benar pada kelompok bawah. 

AJS  =  banyaknya siswa pada kelompok atas.  

BJS  =  banyaknya siswa pada kelompok bawah. 

Tingkat Kesukaran soal esay dapat dihitung dengan rumus : 

S
BP =         

Keterangan : 

P = Taraf Kesukaran 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

S = Jumlah peserta test 

Taraf kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut : 

0,00  -  0,30 adalah soal sukar 

0,31  -  0,70 adalah soal sedang 

0,71 -  1,00 adalah soal mudah                     (Arikunto, 1997: 214) 

Dari hasil analisis uji coba soal tes pilihan ganda dan esay untuk 

Hukum Pematulan Cahaya diperoleh klasifikasi 5 butir soal mudah, 5 

butir soal sedang dan 2 butir soal sukar. Untuk soal pemantulan cahaya 

pada cemin datar diperoleh klasifikasi 2 butir soal mudah, 8 butir soal 

sedang dan 2 butir soal sukar. Sedangkan untuk soal pemantulan cahaya 



 49

pada cemin lengkung diperoleh klasifikasi 5 butir soal mudah, 6 butir 

soal sedang dan 2 butir soal sukar. Hasil perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Hasil analisis validitas, reliabilitas, daya pembeda dan tingkat 

kesukaran untuk soal Hukum Pemantulan Cahaya, pemantulan cahaya 

pada cermin datar dan pemantulan cahaya pada cermin lengkung secara 

berurutan tardapat pada Lampiran 10, 11 dan 12. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara 

membandingkan hasil keadaan awal siswa, meliputi keterampilan proses 

sains dasar siswa dan kemampuan memahami materi pelajaran sebelum dan 

sesudah diberi tindakan baik siklus I, siklus II maupun siklus III. Dalam 

menganalisis data digunakan beberapa rumus sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui keterampilan proses  sains dasar siswa yang meliputi 

data pretes, postes, LKS, Lembar Observasi dihitung menggunakan 

rumus:  

%100% x
N
n

=                  (Ali, 1984:184) 

Keterangan : 

% = persentase ketuntasan 

n = jumlah skor yang diperoleh 

N = jumlah skor maksimal 
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Dari hasil tiap indikator keterampilan proses sains dasar siswa 

dibandingkan dengan rentang kriteria keberhasilan siswa sebagai 

berikut: 

76% - 100% baik 

56% - 75%  cukup 

40% - 55%  kurang baik 

< 40%  tidak baik    (Arikunto, 1997:244) 

2) Untuk mengetahui rata-rata prosentase keterampilan proses sains siswa 

tiap indikator menggunakan : 

N
X

X ∑=           ( Sudjana, 1999:109) 

Keterangan : 

X    = nilai rerata 

∑ X   = jumlah nilai seluruh siswa 

N   = banyaknya siswa   

3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah : 

1. Adanya peningkatan prosentase penguasaan keterampilan proses sains 

dasar siswa pada tiap siklusnya, selama proses pembelajaran. 

2. Ketuntasan belajar siswa 65% secara individual dan 85% secara klasikal 

untuk aspek kognitif pada tiap siklusnya (Mulyasa, 2002:99). 

3. Ketuntasan belajar siswa 75% secara klasikal untuk aspek psikomotorik 

dan aspek afektif  pada tiap siklusnya (Prihatiningsih, 2004:14). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil penelitian 

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari RP, alat dan bahan untuk kegiatan percobaan, LKS, lembar observasi 

dan tes. Perangkat pembelajaran tersebut mengalami perbaikan dari siklus I 

sampai dengan siklus III. Hasil penelitian dalam penelitian tindakan kelas ini 

berupa prosentase pertumbuhan keterampilan proses sains dasar siswa 

sebagai hasil belajar psikomotorik yang diperoleh dari LKS dan lembar 

observasi, hasil belajar kognitif yang diperoleh dari nilai postes dan hasil 

belajar afektif siswa yang diperoleh melalui pengamatan dengan lembar 

observasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil penelitian secara 

keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Prosentase Pertumbuhan Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa 

 Untuk mengetahui gambaran prosentase pertumbuhan keterampilan 

proses sains dasar siswa dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Prosentase Rata-Rata Keterampilan  Proses Sains Dasar Siswa 

Siklus I Siklus II Siklus III 
No  

Keterampilan Proses 

Sains Dasar % Kriteria % Kriteria % Kriteria

1 Merencanakan 70 cukup baik 67.19 cukup baik 83.44 baik 

2 Mengobservasi 61.43 cukup baik 80.72 baik 81.13 baik 

3 Mengukur 56.88 kurang baik 78.44 baik 87.19 baik 

4 Mengklasifikasikan 77.5 baik 72.5 cukup baik 80.71 baik 

5 Mengkomunikasikan 60.5 cukup baik 63.5 cukup baik 76.67 baik 

6 Menyimpulkan 63.13 cukup baik 73.13 cukup baik 97.14 baik 

Rata-Rata 64.91 cukup baik 72.58 cukup baik 84.38 baik 
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Data pada Tabel 4.1 dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti 

Gambar 4.1. 

64.91

72.58

84.38

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

Siklus I Siklus II Siklus III

Tahapan

Ra
ta

-R
at

a 
Pr

os
en

ta
se

 (%
)

Keterampilan Proses
Sains Dasar

 

Gambar 4.1 Grafik Prosentase Rata-Rata Keterampilan  Proses Sains 

Dasar Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada Tabel 4.1 dapat 

diketahui bahwa prosentase rata-rata untuk tiap keterampilan proses sains 

dasar selalu mengalami peningkatan kecuali pada keterampilan proses sains 

dasar merencanakan dan mengklasifikasi. Keterampilan proses sains dasar 

merencanakan dan mengklasifikasi mengalami penurunan prosentase pada 

siklus II, akan tetapi mengalami peningkatan pada siklus III. Rata-rata 

prosentase keterampilan proses sains dasar siswa secara keseluruhan pada 

tiap siklusnya selalu mengalami peningkatan. Peningkatan prosentase 

tersebut sebesar 9.66 % dari siklus I ke siklus II, dan 11.36 % dari siklus II 

ke siklus III. Peningkatan rata-rata prosentase keterampilan proses sains 

dasar siswa secara keseluruhan pada tiap siklusnya tersebut juga diikuti oleh 

peningkatan kriterianya yaitu dari kriteria cukup baik menjadi baik. 
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2. Data Hasil Belajar Kognitif 

Untuk mengetahui gambaran kemampuan kognitif siswa dapat 

dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Setelah Tindakan 
No. Keterangan Sebelum 

Tindakan Siklus 
I 

Siklus 
II 

Siklus 
III 

1 Nilai Tertinggi 37.25 92 98.82 100 

2 Nilai Terendah 11.76 33.33 35.29 45.26 

3 Nilai Rata-Rata 24.61 74.57 79.44 85.08 

4 Ketuntasan Klasikal (%) 5 77.5 87.5 90 

 

Data pada Tabel 4.2 dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti 

Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Grafik Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada Tabel 4.2 dapat 

diketahui bahwa sebelum penerapan kegiatan laboratorium berbasis 

inkuiri dalam pembelajaran, hasil belajar kognitif siswa masih rendah. 

Hasil tersebut mempunyai nilai rata-rata sebesar 24.61 dengan 

ketuntasan klasikal yang rendah pula yaitu sebesar 5 %. Setelah 

diterapkan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri dalam pembelajaran 
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maka hasil belajar kognitif siswa selalu mengalami peningkatan pada 

tiap siklusnya. Peningkatan nilai itu sebesar 49.96 pada siklus I, 4.87 

pada siklus II, 5.64 pada siklus III. Peningkatan hasil belajar kognitif 

juga diiringi dengan peningkatan ketuntasan klasikal yaitu dari 5 % 

sebelum tindakan, menjadi 77.5 % pada siklus I, kemudian menjadi 87.5 

% pada siklus II dan akhirnya menjadi 90 % pada siklus III. 

3. Data Hasil Belajar Afektif  

Untuk mengetahui gambaran kemampuan afektif siswa dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Afektif Siswa 

No. Keterangan Siklus I SiklusII Siklus III 

1 Nilai Tertinggi 93.75 93.75 100 

2 Nilai Terendah 25 43.75 50 

3 Nilai Rata-Rata 63.91 75.78 81.09 

4 Ketuntasan Klasikal (%) 62.5 85 95 

 

Data pada Tabel 4.3 dapat disajikan dalam bentuk grafik seperti 

Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Grafik Hasil Belajar Afektif Siswa 
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Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada Tabel 4.3 dapat di 

ketahui bahwa hasil belajar afektif siswa selalu mengalami peningkatan 

pada tiap siklusnya. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan nilai rata-

rata pada tiap siklusnya, yaitu pada siklus I sebesar 63.91, pada siklus II 

sebesar 75.78 dan pada siklus IIII meningkat menjadi 81.09. 

4.2 Pembahasan 

1. Keterampilan Proses Sains Dasar Siswa  

Dalam penelitian ini, penerapan kegiatan laboratorium berbasis 

inkuiri dalam pembelajaran sains fisika dimaksudkan untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan kognitif dan psikomotorik siswa. 

Kemampuan psikomotorik yang ingin ditumbuhkembangkan adalah 

keterampilan proses sains dasar yang meliputi keterampilan 

merencanakan, mengobservasi, mengukur, mengklasifikasikan, 

menyimpulkan dan mengkomunikasikan.  

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui gambaran pertumbuhan 

keterampilan proses sains dasar siswa selama proses pembelajaran. Hasil 

tersebut menujukkan bahwa pada siklus I, rata-rata prosentase penguasaan 

keterampilan proses sains dasar siswa termasuk dalam kategori cukup baik 

yaitu sebesar 64.19 %. Walaupun termasuk dalam kategori cukup baik, 

akan tetapi belum memenuhi ketuntasan belajar secara klasikal. 

 Ketidaktuntasan hasil belajar pada siklus I ini disebabkan karena 

pembelajaran dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri merupakan 

hal baru bagi siswa, yang sebelumnya pembelajaran didominasi oleh 
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metode ceramah. Dalam pembelajaran dengan metode ceramah tersebut, 

siswa tidak dilibatkan secara aktif dan kreatif dalam proses 

pembelajarannya, dan aktifitas siswa cenderung hanya mendengarkan dan 

mencatat. Kurangnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran akan 

berdampak pada hasil belajarnya, baik kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Hal ini sesuai dengan pendapat Dewey seperti dikutip oleh 

Sardiman (2005:97), bahwa aktifitas sangat diperlukan dalam belajar. 

Tanpa adanya aktivitas, proses belajar tidak mungkin berlangsung dengan 

baik. Karena siswa belum pernah mempunyai pengalaman melakukan 

kegiatan laboratorium berbasis inkuiri, maka mereka merasa kesulitan 

dalam melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, menurut Biggs dan Telfer 

(1994:228) salah satu hal yang berpengaruh pada kegiatan belajar adalah 

pengalaman. Hal inilah yang menyebabkan hasil belajar pada siklus I 

belum memenuhi indikator ketuntasan belajar klasikal. Berdasarkan hal 

tersebut, maka diadakan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan 

pembelajaran pada siklus II, antara lain dengan menambah variasi kegiatan 

dalam percobaan agar siswa dapat terbiasa melakukan pembelajaran 

dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. 

Rata-rata prosentase penguasaan keterampilan proses sains dasar 

siswa pada siklus II mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 

siklus I, yaitu sebesar 64.19 % dan termasuk dalam kriteria baik. Hal ini 

menunjukkan telah terjadi perubahan pada siswa ke arah yang lebih baik, 

karena siswa telah mengalami suatu proses belajar. Menurut Winkel WS 
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dalam Darsono (2001), belajar merupakan kegiatan mental atau psikis 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan dan nilai-nilai sikap. Selain itu, sesuai dengan pendapat 

Amien (1987:95) bahwa melalui kegiatan laboratorium, siswa dapat 

mempelajari sains melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala 

maupun proses sains, dapat melatih keterampilan berpikir ilmiah, dapat 

menanamkan dan mengembangkan sikap ilmiah. Hal inilah yang 

menyebabkan prosentase penguasaan keterampilan proses sains dasar 

siswa mengalami peningkatan. 

Walaupun telah terjadi peningkatan rata-rata prosentase penguasaan 

keterampilan proses pada siklus II, akan tetapi tidak semua aspek 

keterampilan proses sains dasar siswa mengalami peningkatan. Dengan 

kata lain masih terdapat prosentase penguasaan keterampilan proses sains 

dasar siswa yang mengalami penurunan, yaitu pada keterampilan proses 

merencanakan dan mengklasifikasikan.  

Penurunan prosentase penguasaan keterampilan merencanakan 

antara lain dikarenakan siswa masih mengalami kesulitan pada saat 

merangkai alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan. Hal tersebut 

dikarenakan rangkaian alat dan bahan pada percobaan disiklus II lebih 

sulit daripada siklus I. Selain itu, variasi kegiatan pada percobaan di siklus 

II lebih banyak dibandingkan dengan percobaan pada siklus I. Penurunan 

prosentase penguasaan keterampilan mengklasifikasi disebabkan karena 
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secara praktik siswa belum memahami tentang perbedaan bayangan maya 

dan bayangan nyata. Sesuai dengan pendapat Biggs dan Telfer (1994:228) 

bahwa salah satu hal yang berpengaruh pada kegiatan belajar adalah 

pengalaman, maka dapat diketahui bahwa pengalaman siswa pada siklus I 

belum cukup untuk menghadapi percobaan pada siklus II.  

Kendala-kendala yang dihadapi pada siklus II tersebut dapat teratasi 

dengan diadakannya kegiatan diskusi kelas yang dilaksanakan pada saat 

kegiatan percobaan pada siklus II telah selesai dilakukan. Untuk 

memperbaiki hasil yang diperoleh pada siklus selanjutnya, maka diadakan 

perbaikan-perbaikan antara lain dengan membuat LKS yang lebih variatif 

dan mudah dimengerti siswa, memperbanyak kegiatan percobaan sehingga 

siswa dapat terbiasa melakukan kegiatan leboratorium berbasis inkuiri dan 

membuat variasi dalam kegiatan diskusi agar siswa lebih dapat termotivasi 

dalam belajar. 

Berdasarkan Tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa rata-rata 

prosentase penguasaan keterampilan proses sains dasar siswa pada siklus 

III mengalami peningkatan daripada rata-rata prosentase pada siklus siklus 

sebelumnya. Peningkatan prosentase tersebut juga diikuti oleh peningkatan 

kriteria yaitu kriteria baik untuk semua keterampilan proses sains dasar 

yang diteliti. Selain itu, dari hasil observasi yang dilakukan pada siklus III 

dapat diketahui bahwa sebagian besar siswa sudah mulai terbiasa 

melakukan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. Mungkin hal inilah 
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yang menyebabkan nilai rata-rata prosentase penguasaan keterampilan 

proses sains dasar siswa pada siklus III mengalami peningkatan. 

Adanya peningkatan prosentase penguasaan keterampilan proses 

sains dasar siswa pada tiap-tiap siklus menunjukkan bahwa dengan 

menerapkan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri dalam pembelajaran 

sains fisika dapat untuk menumbuhkan keterampilan proses sains dasar 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa melalui kegiatan laboratorium berbasis 

inkuiri, siswa akan mengalami proses belajar yang efisien dalam arti siswa 

tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan yang statis dan otoriter, 

melainkan siswa diharapkan akan memperoleh kesempatan untuk 

mengembangkan berbagai keterampilan psikomotorik maupun kognitif, 

menghayati prosedur ilmiah dan sikap ilmiah.  

Peningkatan prosentase penguasaan keterampilan proses tersebut 

sesuai dengan pendapat Gulo (2002) bahwa inkuiri tidak hanya 

mengembangkan kemampuan intelektual, tetapi juga seluruh potensi yang 

ada termasuk pengembangan emosional dan pengembangan keterampilan, 

diantaranya adalah pengembangan keterampilan proses sains dasar siswa. 

Selain itu, menurut Suryobroto salah satu keunggulan kegiatan 

pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri adalah dapat 

membantu siswa mengembangkan atau memperbanyak persediaan dan 

penguasaan keterampilan dan proses kognitif siswa. Adanya peningkatan 

prosentase penguasaan keterampilan proses sains dasar tersebut 
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menunjukkan bahwa indikator keberhasilan dalam penelitian ini telah 

tercapai. 

2. Hasil Belajar Kognitif 

Sebelum pembelajaran dilaksanakan, siswa diberikan. Dari pretes 

tersebut didapatkan nilai rata-rata pretes siswa sebesar 24,61. Setelah 

diterapkan pembelajaran dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri 

dan diskusi kelas, serta diberikan pos tes pada setiap akhir siklus, maka 

hasil belajar siswa mengalami peningkatan.  

Pada siklus I nilai rata-rata mengalami peningkatan menjadi 74,57. 

Walaupun nilai rata-rata tersebut meningkat, akan tetapi masih belum 

memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal. Hal tersebut 

disebabkan karena siswa belum terbiasa dan belum terlatih melakukan 

pembelajaran dengan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri, sehingga 

siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pada proses 

pembelajarannya.  

Pada siklus II sampai dengan siklus III, hasil belajar kognitif siswa 

mengalami peningkatan dan memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan 

belajar klasikal. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-

rata dari jawaban soal pos tes yang diberikan pada siswa pada setiap akhir 

siklus. Peningkatan nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa dengan 

penerapan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri dalam pembelajaran 

sains dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
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Melalui penerapan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri ini, siswa 

tidak hanya diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya 

saja, tetapi juga aktivitasnya. Dengan adanya aktifitas ini, akan 

menyebabkan jalanya proses pembelajaran tidak membosankan, tetapi 

menarik minat belajar siswa, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang 

baik. Sesuai dengan pendapat Amien (1987:95), bahwa kegiatan 

laboratorium sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses 

belajar sains. Melalui kegiatan laboratorium, siswa dapat mempelajari 

sains melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala maupun proses 

sains, dapat melatih keterampilan berpikir ilmiah, dapat menanamkan dan 

mengembangkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan memecahkan 

masalah baru melalui metode ilmiah dan lain sebagainya. Selain itu, 

kegiatan laboratorium juga dapat membantu pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran. Lebih lanjut ASEP seperti dikutip oleh Diyanto 

(2000:44) mengutarakan bahwa dalam inkuiri kegiatan fikiran dan 

tindakan akan seimbang. Adanya kesinambungan antara fikiran dan 

tindakan ini akan menyebabkan meningkatkan motivasi, dapat mengingat 

pengetahuan lebih lama, meningkatkan transfer dan pengertian tentang 

sains yang lebih lengkap. 

3. Hasil Belajar Afektif 

Berdasarkan data hasil penelitian yang tercantum pada Tabel 4.3 

dapat di ketahui bahwa hasil belajar afektif siswa mengalami peningkatan 

pada tiap siklusnya. Pada siklus I hasil belajar afektif siswa belum 
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memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar klasikal. Hal tersebut 

disebabkan siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran dengan 

kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. Pada siklus II dan III, hasil belajar 

afektif siswa sudah memenuhi indikator keberhasilan ketuntasan belajar 

klasikal. Berdasarkan hasil observasi, hal tersebut dikarenakan siswa lebih 

siap dalam mengikuti proses pembelajaran pada siklus II dan III. 

Perubahan sikap kelebihsiapan tersebut diperoleh dari pengalaman dan 

latihan pada proses pembelajaran sebelumnya (siklus I). Hal tersebut 

seperti diungkapkan oleh Syaiful Bahri Djamarah (2002:11) bahwa belajar 

dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat pengalaman dan 

latihan. Adanya peningkatan hasil belajar afektif siswa setelah mengikuti 

pembelajaran dengan kegiatan laboratorium tersebut juga sesuai dengan 

pendapat Muslimin Ibrahim, bahwa salah satu sasaran pembelajaran yang 

dapat dicapai dengan penerapan inkuiri adalah sasaran afektif 

(http://kpicenter.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=28). 

4.3 Kelemahan Dalam Penelitian 

Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan penelitian, ternyata waktu yang dibutuhkan lebih 

banyak daripada perencanaan semula. Pada saat melakukan percobaan, 

siswa masih belum memahami petunjuk yang ada dalam LKS dan siswa 

terlalu gaduh. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya penambahan waktu 

untuk melakukan percobaan, serta untuk membetulkan kesalah konsep 

http://kpicenter.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=28
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yang diperoleh siswa dan menjelaskan konsep yang belum dimengerti 

selama diskusi kelas berlangsung. Masalah ini terjadi pada pertemuan 

pertama, dan sudah dapat teratasi pada pertemuan berikutnya. 

2. Alat dan bahan yang tersedia untuk melakukan percobaan kurang 

mencukupi, sehingga hal ini berdampak pada sedikitnya pembentukan 

kelompok-kelompok untuk melakukan percobaan. 

3. Karena kelompok-kelompok yang terbentuk untuk melakukan percobaan 

sedikit, maka jumlah siswa dalam setiap kelompok percobaan terlalu 

banyak. Hal ini dapat menyebabkan tidak setiap siswa dapat melakukan 

percobaan secara maksimal. Masalah ini terjadi pada pertemuan pertama, 

dan sudah dapat teratasi pada pertemuan berikutnya, dengan cara 

memperbanyak variasi kegiatan praktikum dalam siklus berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang diperoleh dari 

siklus I, II dan III, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Pada pembelajaran sub pokok bahasan pemantulan cahaya dengan 

kegiatan laboratorium berbasis inkuiri untuk menumbuhkan 

keterampilan proses sains dasar siswa, diperlukan perangkat 

pembelajaran berupa: 

• Rencana Pembelajaran yang dirancang untuk menumbuhkan 

keterampilan proses sains dasar siswa yang ditekankan pada kegiatan 

laboratorium berbasis inkuiri dan  kegiatan diskusi kelas. 

• Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan 

laboratorium berbasis inkuiri. 

• Lembar Kerja Siswa (LKS) yang berorientasi pada kegiatan-kegiatan 

inkuiri untuk menumbuhkan keterampilan proses sains dasar siswa,  

di dalamnya berisi rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai petunjuk percobaan. LKS ini dijadikan sebagai laporan 

percobaan. 

• Lembar observasi untuk mengamati penguasaan keterampilan proses 

sains dasar siswa selama kegiatan percobaan berlangsung. 
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• Tes yang mengarah pada evaluasi penguasaan keterampilan proses 

sains dasar siswa, setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan 

kegiatan laboratorium berbasis inkuiri. 

b. Penerapan kegiatan laboratorium berbasis inkuiri dalam pembelajaran 

fisika, khususnya pada sub pokok bahasan pemantulan cahaya, dapat 

menumbuhkan keterampilan proses sains dasar siswa. Keterampilan 

proses sains dasar tersebut antara lain keterampilan merencanakan, 

mengobservasi, mengukur, mengklasifikasikan, mengkomunikasikan 

dan menyimpulkan. Pada siklus I, nilai rata-rata prosentase penguasaan 

keterampilan proses sains dasar siswa adalah 64.91% dengan kriteria 

cukup baik. Pada siklus II, nilai rata-rata prosentase penguasaan 

keterampilan proses sains dasar siswa adalah 72.58% dengan kriteria 

cukup baik. Pada siklus III, nilai rata-rata prosentase penguasaan 

keterampilan proses sains dasar siswa adalah 84.38% dengan kriteria 

baik. 

5.2 Saran 

1. Bagi guru dan sekolah: 

a. Supaya keterampilan proses sains dasar siswa dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik, maka guru sebaiknya mengadakan 

kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 

langsung pada siswa salah satunya dengan kegiatan laboratorium 

berbasis inkuiri. 
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b. Penyediaan alat dan bahan untuk melakukan percobaan di bidang 

sains, khususnya fisika perlu ditambah, sehingga setiap siswa dapat 

melakukan aktivitas percobaan dengan lebih maksimal dalam 

proses pembelajarannya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

a. Perencanaan pembelajaran dengan kegiatan laboratorium berbasis 

inkuiri harus dibuat lebih matang, terutama dalam hal perencanaan 

waktu yang disesuaikan dengan tingkat kesukaran materi dan kondisi 

awal siswa. Hal ini bertujuan agar materi dapat disampaikan secara 

tuntas dengan baik.  

b. Untuk melaksanakan kegiatan percobaan dalam pembelajaran 

berbasis inkuiri sebaiknya dilakukan dalam kelompok kecil (kurang 

dari 5 siswa) agar pembelajaran lebih efektif. 
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