
1

ARTIKEL ILMIAH

UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR FISIKA
SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN

INKUIRI TIPE GUIDED INQUIRY DI KELAS
XI MIA 2 SMAN 11 KOTA JAMBI

OLEH:

1. Risna Yenti Simatupang
NIM. RRA1C312016

2. Dra. Jufrida, M.Si
NIP.196608091993032002

3. Tugiyo Aminoto, S.Si, M.Si, M.Ed
NIP.197602082001121002

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI

JULI, 2017



2

UPAYA MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR FISIKA
SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN

INKUIRI TIPE GUIDED INQUIRY DI KELAS XI MIA 2
SMA NEGERI 11 KOTA JAMBI

Risna Y Simatupang¹), Jufrida2), dan Tugiyo Aminoto3)

1)Alumni S1 Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi
2,3)Dosen Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi

Email: Jambirisna@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa kelas XI MIA
2 SMAN 11 Kota Jambi dengan menggunakan model pembelajaran inkuiri tipe guided inquiry pada
materi usaha dan energi. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Dalam penelitian ini
dilaksanakan dalam tiga siklus yang terdiri dari siklus I, siklus II, dan siklus III. Tiap siklus terdiri dari
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Instrumen yang digunakan adalah
lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi kegiatan guru, dan tes hasil belajar dengan soal pilihan
ganda. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data deskriptif kuantitatif dan analisis data
kualitatif. Penelitian ini menggunakan model pembelajaran inkuiri tipe guided inquiry. Keunggulan dari
model pembelajaran inkuiri tipe Guided inquiry ini adalah siswa lebih terarah dalam membentuk dan
mengembangkan “self-concept” pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan
ide-ide dengan baik, memberi kepuasan yang bersifat intrinsik, materi yang disajikan lebih lama
membekas karena siswa dilbatkan dalam proses menemukannya, kesimpulan lebih cepat dan mudah
diambil. Adapun kekurangannya yaitu untuk materi tertentu waktu yang tersita lebih lama, guru dituntut
mengubah kebiasaan mengajar yang umum sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan
pembimbing siswa dalam belajar, tidak semua topik cocok disampaikan dengan model inkuiri tipe guided
inquiry. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil belajar fisika siswa pada
tiap siklus. Pada siklus I, pembelajaran siswa belum berjalan dengan baik sehingga hasil belajar siswa
masih rendah yaitu 65,78 dengan jumlah siswa yang berhasil sebanyak 16 orang dan rata-rata aktivitas
yang diperoleh seluruh siswa adalah 47,3. Hal ini disebabkan karena guru belum . Pada  siklus II rata-
rata persentase aktivitas siswa meningkat menjadi 60,5 dan nilai rata-rata hasil belajar 77,2 dengan
jumlah siswa yang berhasil sebanyak 19 orang. Pada siklus III rata-rata persentase aktivitas siswa
meningkat menjadi 73,6 dan nilai rata-rata hasil belajar 80,0 dengan jumlah siswa yang berhasil sebanyak
27 orang. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan
menggunakan model pembelajaran inkuiri tipe guided inqiury dapat meningkatkan aktivitas dan hasil
belajar fisika siswa di kelas XI MIA 2 Negeri 11 Kota Jambi.

Kata kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Model Pembelajaran inkuiri tipe guided inquiry.

Pendahuluan

Fisika merupakan salah satu mata
pelajaran yang telah diperkenalkan kepada siswa
sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Akan tetapi, pada kenyataannya pelajaran fisika
kurang diminati siswa pada umumnya, karena
dianggap sulit, sehingga proses pembelajaran
fisika tidak sesuai seperti yang diharapkan.
Masalah siswa dalam belajar di kelas salah
satunya adalah kurang memahami konsep materi
pelajaran. Kesulitan itu kemudian yang
menyebabkan kurangnya minat siswa terhadap

mata pelajaran fisika. Hal ini yang
menyebabkan aktivitas siswa dalam mengikuti
pembelajaran fisika di kelas menjadi rendah.

Proses belajar mengajar dapat terlaksana
dengan baik apabila terdapat interaksi yang baik
antara guru dan siswa. Agar tercipta interaksi
tersebut maka dibutuhkan pembelajaran yang
dapat melibatkan aktivitas siswa. Dengan
adanya pembelajaran yang melibatkan aktivitas
siswa, diharapkan siswa dapat memahami
konsep pembelajaran yang diajarkan oleh guru.

Dari hasil wawancara dengan salah
seorang guru fisika di sekolah tersebut
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diperoleh keterangan bahwa rendahnya hasil
belajar fisika siswa kelas XI MIA ini
disebabkan oleh siswa yang tidak mengerjakan
tugas-tugas yang diberikan guru, siswa tidak
memperhatikan guru saat guru menjelaskan
materi, siswa muda lupa dengan materi
pelajaran yang sudah diajarka oleh guru, siswa
masih banyak yang ribut saat pembelajaran
berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa
rendahnya hasil belajar siswa pada mata
pelajaran fisika disebabkan karena kurangnya
aktivitas siswa.
Salah satu model pembelajaran yang menarik
yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa
adalah model pembelajaran inkuiri tipe guided
inquiry. Model inkuiri tipe guided inquiry
adalah suatu model inkuiri yang banyak
dicampuri oleh guru. Guru menyediakan
bimbingan atau petunjuk yang cukup luas
kepada siswa. Arahan ataupun petunjuk tersebut
dapat diberikan melalui prosedur yang lengkap
dan pertanyaan-pertanyaan pengarah selama
proses inquiry berlangsung. Bahkan guru sudah
punya jawaban sebelumnya, sehingga siswa
tidak begitu bebas mengembangkan gagasan dan
idenya. Guru memberikan persoalan dan siswa
disuruh memecahkan persoalan itu dengan
prosedur tertentu yang diarahkan oleh guru.
Siswa dalam menyelesaikan persoalan
menyesuaikan dengan prosedur yang telah
ditetapkan guru. Campur tangan guru misalnya
dalam pengumpulan data, guru banyak
memberikan pertanyaan di sela-sela proses,
sehingga kesimpulan lebih cepat dan mudah
diambil. Materi pokok yang dipilih dalam
penelitian ini adalah Usaha dan Energi.

Menurut Ahmadi (2011), lebih
menjelaskan “pembelajaran inquiry merupakan
kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh
kemampuan siswa untuk menyelidiki sesuatu
(benda, manusia atau peristiwa) secara
sistematis, kritis, logis, analitis sehingga mereka
dapat merumuskan sendiri penemunya dengan
penuh percaya diri.”

Menurut Suparno (2007),
mengemukakan langkah-langkah model
pembelajaran inkuiry tipe guided inquiry adalah
sebagai berikut:
a. Menghadapkan siswa pada maasalah yang

memancing siswa untuk meneliti, kemudian
guru menjelaskan langkah-langkah dan cara
meneliti sesuai prosedur yang dibuat oleh
guru

b. Identifikasi dan klarifikasi persoalan

Menemukan persoalan yang ingin didalami
atau dipecahkan dengan model inkuiri.

c. Membuat hipotesis
Meminta siswa untuk mengajukan jawaban
sementara tentang persoalan itu

d. Pengumpulan data dan melakukan
percobaan
Mencari dan mengumpulkan data
sebanyak-banyaknya untuk membuktikan
apakah       hipotesis mereka benar atau
tidak.

e. Menganalisis data
Data yang sudah dikumpulkan harus
dianalisis untuk membuktikan hipotesis
apakah       benar atau salah. Untuk
memudahkan menganalisis data, data
sebaiknya dikelompokkan, diatur sehingga
dapat dibaca dan dianalisis dengan mudah.

f. Mengambil kesimpulan
Data yang telah dikelompokan dan
dianalisis, kemudian diambil kesimpulan
dengan generalisasi. Setelah diambil
kesimpulan, kemudian dicocokkan dengan
hipotesis awal, apakah hipotesis diterima
atau tidak.

Langkah-langkah model pembelajaran inkuiri
tipe guided inquiry menurut Sanjaya dalam
Putra (2013) sebagai berikut:
1. Orientasi

Pada tahap ini, Guru melakukan langkah
untuk membina suasana atau iklim yang
kondusif.

2. Merumuskan masalah
Merumuskan masalah merupakan langkah
membawa siswa kepada suatu persolan yang
mengundang teka-teki. Persoalan yang
disajikan adalah persoalan yang menantang
siswa untuk memecahkan persoalan. Proses
mencari jawaban itulah yang sangat penting
dalam pembelajaran inkuiri.

3. Merumuskan hipotesis
Hipotesis adalah jawaban sementara dari
suatu permasalahan yang disajikan. Salah
satu cara yang dapat dilakukan oleh guru
untuk mengembangkan kemampuan
berhipotesis ialah mengajukan pertanyaan
yang bisa mendorong siswa supaya dapat
merumuskan jawaban sementara atau
perkiraan.

4. 4. Mengumpulkan data
Mengumpulkan data adalah aktivitas
menjaring informasi yang dibutuhkan untuk
menguji hipotesis yang diajukan.
Mengumpulkan data merupakan proses
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mental yang sangat penting dalam
pengembangan intelektual.

5. 5. Menguji hipotesis
Menguji hipotesis adalah menentukan
jawaban yang dianggap diterima sesuai
dengan data atau informasi yang diperoleh
berdasarkan pengumpulan data. Menguji
hipotesis berarti mengembangkan
kemampuan berfikir rasional.

6. Merumuskan kesimpulan
Merumuskan kesimpulan adalah proses
mendeskripsikan temuan yang diperoleh
berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk
mencapai kesimpulan yang akurat guru
mampu menunjukan kepada siswa tentang
data-data yang relevan.

Dari pemaparan di atas, maka dapat
disampaikan kelebihan dan kekurangan model
pembelajaran inquiry tipe guided inquiry
sebagai berikut:
1. Kelebihan:

a. Siswa lebih terarah dalam membentuk dan
mengembangkan “self-consept” pada diri
siswa, sehingga siswa dapat mengerti
tentang konsep dasar dan ide-ide dengan
baik.

b. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik.
c. Materi yang disajikan dapat mencapai

tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan
lebih lama membekas karena siswa
dilibatkan dalam proses menemukannya.

d. Kegiatan penyelidikan tidak diminopoli
oleh siswa yang memiliki sifat intelegensi
tinggi. Dengan arahan dari guru, siswa
yang memiliki tingkat intelegensi rendah
tetap dapat mengikuti kegiatan tersebut
dengan baik.

e. Kesimpulan lebih cepat dan mudah di
ambil.

2. Kekurangan
a. Untuk materi tertentu waktu yang tersita

lebih lama.
b. Guru dituntut mengubah kebiasaan

mengajar yang umumnya sebagai pemberi
informasi menjadi fasilitator, motivator,
dan pembimbing siswa dalam belajar. Ini
bukan pekerjaan mudah karena umumnya
guru merasa belum puas kalau tidak banyak
menyajikan informasi (ceramah)

c. Cara belajar siswa dalam model ini
menuntut bimbingan guru yang lebih baik.
Dalam kondisi siswa banyak (kelas besar)
dan guru terbatas, agaknya model ini sulit
terlaksana dengan baik.

d. Tidak semua topik cocok yang disampaikan
dengan model inquiry tipe guided inquiry.
Umumnya topik-topik yang berhubungan
dengan prinsip atau konsep dapat
dikembangkan dengan model ini.

Aktivitas merupakan prinsip utama yang
sangat penting didalam interaksi belajar
mengajar dan indikator adanya keinginan siswa
untuk belajar. Menurut Djamarah (2008)
“aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan. Jadi
segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-
kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-
fisik, merupakan suatu aktivitas”. Aktivitas
siswa selama proses belajar mengajar
merupakan salah satu indikator adanya
keinginan siswa untuk belajar.

Menurut Gagne dan Briggs dalam
Yamin (2007), terdapat 9 aspek untuk
menumbuhkan aktivitas dan partisipasi siswa
pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di
dalam kelas antara lain :

1. Memberikan motivasi atau menarik
perhatian siswa, sehingga mereka
berperan aktif dalam kegiatan
pembelajaran.

2. Menjelaskan tujuan intruksional
(kemampuan dasar) kepada siswa.

3. Mengingatkan kompetensi prasyarat.
4. Memberikan stimulus (masalah, topik,

dan konsep) yang akan dipelajari.
5. Memberi petunjuk kepada siswa cara

mempelajarinya.
6. Memunculkan aktivitas, partisipasi

siswa dalam kegiatan pembelajaran.
7. Memberikan umpan balik (feed back).
8. Melakukan tagihan-tagihan terhadap

siswa berupa tes, sehingga kemampuan
siswa selalu terpantau dan terukur.

9. Menyimpulkan setiap materi yang
disampaikan pada akhir pembelajaran.

Sesuai dengan masalah yang diteliti,
maka tujuan penelitian ini adalah untuk
meningkatkan aktivitas dan hasil belajar fisika
siswa dengan menggunakan model
pembelajaran inkuiri tipe guided inquiry pada
materi usaha dan energi. Adapun manfaat dari
penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Sebagai gambaran bagi guru dalam

penerapan model pembelajaran inkuiri tipe
Guided Inquiy pada proses pembelajaran di
kelas.

2. Diharapkan melalui penerapan model
pembelajaran inkuiri tipe Guided Inquiy
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dapat menigkatkan aktivitas dan hasil
belajar fisika.

3. Untuk menambah pengetahuan dan
pengalaman dalam menerapkan model
pembelajaran inkuiri tipe Guided Inquiy.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas atau PTK (Classroom Action
Research).Penelitian ini terdiri dari 3
siklus.Pada setiap siklus memiliki tahapan-
tahapan tertentu sesuai dengan tahapan dalam
tindakan kelas yaitu (1) perencanaan tindakan,
(2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi, (4)
refleksi.

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian tindakan kelas ini

dilaksanakan di SMAN 11 Kota Jambi. Waktu
penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan
semester ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 pada
bulan September – Oktober 2016.

Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah

siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 11 Kota
Jambi dengan jumlah sebanyak 36 orang siswa
yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 25 siswa
perempuan.

Teknik Pengumpulan Data
Jenis Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian
ini berupa :

a. Data Kualitatif, data tentang aktivitas
siswa dan guru dalam proses belajar
mengajar.

b. Data Kuantitatif yaitu data tentang hasil
belajar siswa setiap akhir siklus.

Cara Pengambilan Data

Pengambilan data kualitatif dilakukan
dengan menggunakan lembar pengamatan
aktivitas siswa dan lembar pangamatan kegiatan
guru. Sedangkan pengambilan data kuantitatif
dilakukan dengan menggunakan seperangkat
alat tes (Ulangan Formatif) berupa tes obyektif
yang diadakan setiap akhir siklus pembelajaran.

Instrumen Penelitian

1. Tes hasil belajar
Dalam penelitian ini digunakan instrumen tes
berupa tes objektif dengan alternatif pilihan

yang memenuhi syarat standar soal yaitu
validitas, tingkat kesukaran tiap soal, daya
pembeda dan reliabilitas yang memenuhi
kriteria tertentu.

2. Lembar observasi aktivitas siswa
Pada lembar aktivitas siswa terdapat
sederetan aktivitas siswa yang diamati oleh
pengamat sebagai observer. Aktivitas siswa
yang diamati dan disusun sesuai dengan
variabel yang dibuat berdasarkan sintak
pembelajaran yang ada di RPP. Lembar
observasi aktivitas siswa dalam bentuk angka
dengan total nilai berupa persen.

3. Lembar observasi kegiatan guru
Pada penelitian ini dilakukan observasi
proses pembelajaran dengan menggunakan
model pembelajaran guided inquiry terhadap
guru. Lembar observasi kegiatan guru dibuat
berdasarkan sintak – sintak model
pembelajaran yang ada di rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pengamat
untuk observasi kegiatan guru dilakukan oleh
guru bidang fisika di SMA Negeri Kota
Jambi. Lembar observasi kegiatan guru
dalam bentuk cheklis dengan menggunakan
skala likert. Pengisian lembar observasi
kegiatan guru dilaksanakan dipertemuan
kedua tiap siklus.

Analisis Data
1. Penilaian Aktivitas Siswa

Data kualitatif diambil dari data hasil
observasi tentang situasi belajar mengajar,
yaitu untuk data hasil observasi aktivitas
siswa dihitung dengan menggunakan
persamaan := x 100%

Keterangan :A = Aktifitas siswa
Na = Jumlah siswa yang aktif
N = Jumlah siswa keseluruhan

Dengan perhitungan penilaiannya sebagai
berikut :
0 – 20     = Tidak Aktif
21 – 40   = Kurang Aktif
41 – 60   = Cukup Aktif
61 – 80   = Aktif
81 – 100 = Sangat Aktif

Untuk lembar observasi siswa
ditentukan angka rata-ratanya kemudian
dicocokkan dengan kategori. Angka-angka
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tersebut digunakan sebagai tolak ukur yang
menunjukkan kualitas siswa selama proses
pembelajaran. Sedangkan data untuk hasil
lembaran observasi guru dihitung dengan
menjumlahkan seluruh data sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan.
2. Penilaian Pengetahuan
Proses perhitungan data hasil belajar siswa
diperoleh dari pemberian tes tulis pada tahap
evaluasi, dimana soal-soal berbentuk objektif
dengan lima alternatif pilihan. Untuk
menganalisis data digunakan rumus yang
dikemukakan oleh Sudijono (2008).

xWt
n

W
RS )

1
( 


Keterangan : S= Skor
R= Jumlah jawaban yang benar
W= Jumlah jawaban yang salah
Wt= Bobot
n  = Jumlah option

3. Penilaian Sikap dan Keterampilan
Instrument yang digunakan untuk
mengumpulkan data penilaian sikap berupa
lembar observasi yang diperoleh dari hasil
pengamatan terhadap proses sikap tertentu
sepanjang proses pembelajaran. Perhitungan
nilai sikap dan keterampilan adalah
(Kurniasih, 2014):

%100x
umskormaksim

skormentah
nilai 

Hasil dan Pembahasan
Siklus I

Siklus I merupakan pelaksanaan
tindakan awal yang dilakukan pada pelaksanaan
penelitian tindakan kelas. Pada siklus I,
pelaksanaan tindakan dilakukan dua kali
pertemuan dan satu kali ujian siklus. Pada setiap
pertemuan masing-masing terdiri dari dua jam
pelajaran berdurasi selama 45 menit. Pertemuan
pertama siklus I materi yang diajarkan mengenai
konsep usaha. Sedangkan, pada pertemuan
kedua siklus I dilanjutkan dengan materi energi
potensial dan energi kinetik. Langkah-langkah
pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
dengan menggunakan model inkuiri tipe Guided
Inquiry.

Langkah-langkah penelitian pada siklus
I ini sesuai dengan rencana pelaksanaan

pembelajaran I dengan menggunakan model
pembelajaran Guided Inquiry. Pada awal
pembelajaran guru membuka pelajaran,
mengucapkan salam dan memeriksa kehadiran
siswa. Kemudian guru memberikan apersepsi
dan motivasi kepada siswa dengan pertanyaan-
pertanyaan tentang materi yang akan diajarkan.
Dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai, guru membagi
kelompok dan lembar kerja siswa yang akan
digunakan pada pertemuan  ini. Kemudian guru
memberikan permasalahan, membimbing siswa
dalam membuat hipotesis, dalam
mengumpulkan data, menganalisis data,
membuat kesimpulan mengenai pemecahan
permasalahan yang diberikan dan menjelaskan
benar tidaknya hipotesis yang telah dibuat.

Setelah melakukan dua kali pertemuan
pada pertemuan terakhir untuk siklus I, siswa
diberikan tes dalam bentuk ulangan formatif
untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap
materi pembelajaran yang telah disampaikan.
Tes yang diberikan ini terdiri dari 10 butir soal
pilihan ganda yang terkait dengan materi usaha
dan energi. Kemudian dikuatkan kembali oleh
lembar observasi guru dan lembar aktivitas
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran
menggunakan model pembelajaran guided
inquiry. Soal-soal tes ini sebelumnya telah
dianalisis melalui uji validitas, reliabilitas, daya
beda serta tingkat kesukaran. Adapun hasil
belajar siswa pada siklus I dapat dillihat pada
tabel berikut:

Tabel 4.1 Hasil Belajar Siklus I
No     Variabel yang          Jumlah  Persentase

Diamati (%)

1    Jumlah Peserta              36          100
2    Nilai rata-rata siswa     65,78 -
3    Jumlah siswa yang         16         44,44

telah berhasil dalam
belajar

4    Jumlah siswa yang         20         55,56
belum berhasil dalam
belajar

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat
diketahui bahwa hasil belajar yang diperoleh
siswa pada aspek pengetahuan dalam
pelaksanaan tindakan siklus I ini masih rendah.
Terlihat pada tabel 4.3 dari 36 orang siswa yang
mengikuti tes atau 100% dari jumlah
keseluruhan dan dari 36 siswa yang mengikuti
tes hasil belajar, jumlah siswa yang berhasil 16
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orang atau 44,44% dari jumlah siswa
keseluruhan yang nilainya berada diatas Kriteria
Ketuntasan Minimum (KKM), yaitu ≥ 70. Pada
siklus I ini yang memiiki nilai tertinggi dari
keseluruhan siswa adalah 85 dan nilai terendah
adalah 50. Nilai rata-rata siswa masih rendah
yaitu 65,78. Hal ini disebabkan karena guru
belum mampu menciptakan sesuatu yang
menarik diawal pembelajaran, masih terdapat
siswa yang kurang memperhatikan pelajaran,
serta siswa yang masih banyak bermain dan
ngobrol saat guru menjelaskan
pelajaran.Solusinya yaitu dengan memberikan
apersepsi dan motivasi yang menarik diawal
pembelajaran dan menggunakan bantuan power
pointdalam menyampaikan materi untuk
membuat siswa memperhatikan guru saat
menjelaskan materi.

Untuk hasil aktivitas belajar siswa yang
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa siswa pada
siklus I belum ada keaktifan belajar terhadap
pelajaran fisika, ini terlihat dari rata-rata
aktivitas belajar siswa yaitu 47.3 ini berarti
siswa di kelas tersebut berada pada kategori
cukup aktif.

Pada siklus I proses pembelajaran
belum terlaksana dengan baik, aktivitas siswa
yang teramati belum sesuai dengan yang
diharapkan, Akibatnya masih kurangnya minat
siswa dalam proses pembelajaran tersebut dan
hasil belajar siswa menjadi rendah. Untuk itu
perlu adanya tindakan lanjutan dalam usaha
untuk meningkatkan minat siswa dalam kegiatan
pembelajaran yaitu pelaksanaan pembelajaran
siklus II.

Siklus II
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan

pada siklus II terdiri dari dua kali pertemuan.
Pertemuan pertama mengenai Hubungan antara
Usaha dan Energi Kinetik sedangkan pada
pertemuan kedua mengenai Hubungan antara
Usaha dan Energi Potensial. Langkah-langkah
tindakan pada siklus kedua ini dilakukan sesuai
dengan rencana pelaksanaan pembelajaran I
sampai rencana pelaksanaan pembelajaran II
dengan menggunakan sintak model
pembelajaran guided inquiry.

Langkah-langkah pembelajaran yang
berlangsung pada siklus II sesuai dengan
rencana proses pembelajaran ketiga dan
keempat. Sebelum pembelajaran dimulai guru

mengkondisikan agar siswa siap memulai
pembelajaran. Kemudian guru mengucapakan
salam dan dilanjutkan dengan memeriksa
kehadiran siswa. Untuk meningkatkan aktivitas
dalam menjawab pertanyaan, guru memberikan
motivasi dengan memberikan reward kepada
siswa yang aktif menjawab pertanyaan,
mengajukan pertanyaaan dan siswa yang tertib
pada saat pembelajaran berlangsung.
Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru
berupa pertanyaan berdasarkan pada
pengalaman siswa. Kemudian guru menjelaskan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan
membagikan LDS yang akan digunakan siswa
dalam pembelajaran.

Sebelum memulai kegiatan inti, guru
menjelaskan kembali kepada siswa pengertian
hipotesis, barulah guru memberikan persoalan
yang berhubungan dengan materi yang akan
diajarkan kemudian siswa membuat hipotesis
dari masalah yang diberikan guru. Selanjutnya
guru membimbing siswa dalam mengumpulkan
data dan menganalisis data yang siswa peroleh,
kemudian siswa membuat kesimpulan dari
persoalan yang diberikan guru. Pada akhir
pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan
dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Setelah
membuat kesimpulan, pada pertemuan terakhir
siklus, diadakan evaluasi siklus II untuk
mengetahui penguasaan siswa pada materi yang
telah diajarkan. Evaluasi siklus II ini terdiri dari
11 soal pilian ganda yang berkaitan dengan
materi yang telah dipelajari.

Tabel 4.4 Hasil Belajar Siklus II
No     Variabel yang          Jumlah  Persentase

Diamati                                 (%)

1 Jumlah Peserta              36 100
2    Nilai rata-rata siswa 77,02 -
3    Jumlah siswa yang        19 52,78

telah berhasil dalam
belajar

4    Jumlah siswa yang 17          47,22
belum berhasil dalam
belajar

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, dapat
diketahui bahwa pelaksanaan tindakan pada
sikus II sudah mengalami peningkatan dari
siklus I. Hal ini terlihat dari hasil belajar siklus
II yang diikuti 36 siswa yang memperoleh nilai
rata-rata hasil belajar siswa meningkat dari
65,78 pada siklus I  menjadi 77,02 pada siklu II.
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Nilai tertinggi dari seluruh siswa 85 dan nilai
terendah 47. Jumlah siswa yang memperoleh
nilai ≥ 75 sebanyak 19 siswa, ini berarti
keberhasilan telah mencapai 52, 78% dan siswa
yang belum berhasil hanya 47,22%. Dilihat dari
keberhasilan yang dicapai pada siklus II
mengalami peningkatan dari siklus I, tapi belum
mencapai kriteria indikator yang telah
ditetapkan yaitu 80% dari jumlah keseluruhan
siswa yang memperoleh nilai ≥ 75. Kendala
yang masih ditemukan yaitu siswa masih
melakukan aktivitas lain pada saat proses
pembelajaran serta manejemen waktu yang
masih kurang baik. Solusinya yaitu guru
menegur beberapa siswa yang melakukan
aktivitas lain dan menggunakan beberapa media
seperti power point dan video pembelajaran
untuk menghemat waktu saat menyampaikan
materi pelajaran.

Untuk hasil aktivitas belajar siswa yang
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa siswa pada
siklus I belum ada keaktifan belajar terhadap
pelajaran fisika, ini terlihat dari rata-rata
aktivitas belajar siswa yaitu 60,5 ini berarti
siswa di kelas tersebut berada pada kategori
cukup aktif.

Pada siklus II proses pembelajaran sudah
terjadi perubahan yang baik dari proses
pembelajaran di siklus I. Ini berarti minat siswa
dalam belajar semakin meningkat dan upaya
meningkatkan minat dan hasil belajar fisika
siswa dapat terlaksana dengan baik walaupun
belum memiliki hasil yang memuaskan.Untuk
itu perlu adanya tindakan lanjutan dalam usaha
untuk meningkatkan minat siswa dalam
kegiatan pembelajaran yaitu pelaksanaan
pembelajaran siklus III.

Siklus III
Pelaksanaan tindakan yang dilakukan pada
siklus III sama halnya dengan pelaksanaan
tindakan pada siklus I dan siklus II, terdiri dari
dua kali pertemuan. Pertemuan pertama
mengenai Hukum kekekalan energi mekanik
sedangkan pertemuan kedua mengenai Daya.
Langkah-langkah tindakan siklus II ini
dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan
pembelajaran I pertemuan kelima sampai
rencana pembelajaran II pertemuan keenam.

Siklus III merupakan lanjutan dan
perbaikan dari siklus I dan siklus II. Proses
pembelajaran yang dilakukan brdasarkan hasil
refleksi tindakan pada siklus II, dimana masih

terdapat beberapa kegiatan yang belum
terlaksana dengan baik. Tindakan yang
dilakukan pada siklu III adalah Sebelum
pembelajaran dimulai guru mengkondisikan
agar siswa siap memulai pembelajaran.
Kemudian guru mengucapakan salam dan
dilanjutkan dengan memeriksa kehadiran siswa.
Untuk meningkatkan aktivitas dalam menjawab
pertanyaan, guru memberikan motivasi dengan
memberikan reward kepada siswa yang aktif
menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaaan
dan siswa yang tertib pada saat pembelajaran
berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang
diberikan guru berupa pertanyaan berdasarkan
pada pengalaman siswa. Kemudian guru
menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai dan membagikan LDS yang akan
digunakan siswa dalam pembelajaran.

Sebelum memulai kegiatan inti, guru
menjelaskan kembali kepada siswa pengertian
hipotesis, barulah guru memberikan persoalan
yang berhubungan dengan materi yang akan
diajarkan kemudian siswa membuat hipotesis
dari masalah yang diberikan guru. Selanjutnya
guru membimbing siswa dalam mengumpulkan
data dan menganalisis data yang siswa peroleh,
kemudian siswa membuat kesimpulan dari
persoalan yang diberikan guru. Pada akhir
pembelajaran guru dan siswa menyimpulkan
dari seluruh kegiatan yang dilakukan. Setelah
membuat kesimpulan, pada pertemuan terakhir
siklus, diadakan evaluasi siklus III untuk
mengetahui penguasaan siswa pada materi yang
telah diajarkan. Evaluasi siklus III ini terdiri dari
10 soal pilian ganda yang berkaitan dengan
materi yang telah dipelajari.

Hasil belajar yang diperoleh siswa dari
tes hasil belajar pada siklus III dapat dilihat pada
tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7 Hasil Belajar Siklus III
No Variabel yang

diamati
Jumla

h
Persentas

e (%)
1

2
3

4

Jumlah siswa
peserta tes
Nilai Rata-rata
Jumlah siswa yang
telah berhasil dalam
belajar
Jumlah siswa yang
bellum berhasil
dalam belajar

36

80,00
27

9

100

-
75,00

25
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Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat
diketahui bahwa pelaksanaan pada  siklus III
sudah mengalami peningkatan keberhasilan
pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari hasil
belajar siklus III yang diikuti oleh 36 siswa
yang memperoleh nilai rata-rata dari 77,02 pada
siklus II menjadi 80,00 pada siklus III yang
sekaligus menunjukkan bahwa nilai rata- rata
siswa telah berada diatas kriteria ketuntasan
minimum (KKM), yaitu 75 dan telah  mencapai
80% berada di atas persentase siswa yang
berhasil dalam belajar sebesar 75%.  Pada siklus
III nilai tertinggi yang diperoleh dari seluruh
siswa adalah 95 dan nilai terendah adalah 53,9.
Jumlah siswa pada siklus III yang memperoleh
nilai  75 juga lebih banyak dari siklus
sebelumnya yaitu sebanyak 27 siswa atau
sebesar 75,00 %. Angka keberhasilan ini
menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan
telah berhasil dan tidak perlu dilanjutkan lagi
pada siklus berikutnya.

Berdasarkan aktivitas belajar siswa
terhadap pelajaran fisika yang telah di dapatkan,
pada siklus III terjadi peningkatan yaitu rata-rata
aktivitas belajar siswa yaitu 72,22 ini berarti
siswa di kelas tersebut berada pada kategori
aktif.

Pada siklus III proses pembelajaran
sudah terjadi perubahan yang baik dari proses
pembelajaran di siklus II. Ini berarti aktivitas
siswa dalam belajar semakin meningkat dan
upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar
fisika siswa dapat terlaksana dengan baik.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang
telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan
model pembelajaran Inkuiri tipe guided inquiry
belum sepenuhnya meningkatkan aktivitas dan
hasil belajar fisika siswa kelas XI MIA 2 pada
materi usaha dan energi di SMA Negeri 11 Kota
Jambi. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata – rata
persentase peningkatan aktivitas siswa tiap
siklus. Pada siklus I  rata-rata persentase
aktivitas siswa sebesar 45,7%. Pada siklus II
nilai rata-rata persentase aktivitas siswa
meningkat menjadi 60,2%, dan mengalami
peningkatan pada siklus III menjadi 70,7%.
Peningkatan keaktifan siswa dalam proses

pembelajaran juga diiringan dengan peningkatan
hasil belajar yang didapat siswa siswa tiap siklus
pembelajaran. Nilai rata-rata hasil belajar siswa
pada siklus I sebesar 62,8 dengan jumlah siswa
yang berhasil sebanyak 16 orang (44,44%), Pada
siklus II nilai rata-rata hasil belajar mengalami
peningkatan menjadi 69,77 dengan jumlah siswa
yang berhasil sebanyak 19 orang (52,78%),
kemudian Pada siklus III nilai rata-rata hasil
belajar siswa meningkat menjadi 74,7 dengan
jumlah siswa yang berhasil sebanyak 27 orang
(75,00%).

Hasil belajar dan aktivitas siswa setiap
siklus bisa meningkat dikarenakan kekurangan
yang ada pada proses pembelajaran dilakukan
refleksi guna untuk tercapainya nilai yang sesuai
dengan indikator yang ditetapkan disekolah.

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh

di atas serta untuk lebih meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa, maka penulis
menyarankan beberapa hal:

1. Sebelum pembelajaran fisika dengan
model pembelajaran inkuiri tipe guided
inquiry ini dimulai, diharapkan guru
fisika menyiapkan dan memperhatikan
terlebih dahulu seperti ruang,
manejemen waktu, serta sarana dan
prasarana agar proses pembelajaran bisa
terlaksana dengan baik, dikarenakan
model pembelajaran ini memerlukan
waktu yang cukup panjang..

2. Guru harus benar-benar memahami
materi dan model pembelajaran yang
digunakan dan menciptakan kegiatan-
kegiatan yang menarik saat proses
pembelajaran agar sintak dari model
Inkuiri Tipe Guided Inquiry dapat
terlaksana dengan baik.

3. Karena penelitian ini hanya diakukan
pada materi Usaha dan Energi, maka
diharapkan penelitian yang serupa dapat
pula dilaksanakan pada materi fisika
yang lainnya.
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