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Astract: Learning model based on scientific investigation is needed to optimally develop
critical thinking skill. The purpose of this research is to determine whether the critical
thinking skills of students on the subject of temperature and heat in SMAN 1 Kesamben
with Laboratory Inquiry Learning is higher than the Direct Instruction learning model.
This research was a quasy experiment with experimental design of Posttest Only Control
Group Design. The experimental data were scores of students critical thingking skill that
learned by Inquiry Laboratory and Direct Instruction. Research data collection was done
by using posttest. Based on the analysis of data, the data showed that post test scores of the
students have normal distribution, homogeneous variances, and value of t = 2.17 > 1.66 (
t74;.05 ). From these results, it can be concluded that physics critical thingking skill of X
grade students the SMAN 01 Kesamben that learned using Inquiry Laboratory were higher
than students who learned using Direct Instruction.
Keyword: inquiry laboratory, Critical Thingking Skill.
Abstrak: Model pembelajaran berbasis pada penyelidikan ilmiah diperlukan untuk
mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah
mengetahui apakah kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pokok bahasan suhu dan
kalor di SMAN 1 Kesamben yang mengikuti model pembelajaran Inquiry Laboratory
lebih tinggi daripada model pembelajaran Direct Instruction. Penelitian ini menggunakan
rancangan quasi eksperiment tipe posttes only control group design. Data penelitian ini
adalah skor prestasi belajar fisika siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran
Inquiry Laboratory dan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan cara Direct Intruction.
Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa data skor post test terdistri-busi normal,
memiliki varians homogen, dan memiliki nilai thitung = 2,17 > 1,6 (t74;.05). Dari hasil tersebut
dapat disimpulkan nilai kemampuan berpikir kritis fisika peserta didik kelas X SMAN 01
Kesamben yang dibelajarkan fisika dengan model Inquiry Laboratory lebih tinggi daripada
yang dibelajarkan dengan cara Direct Instruction. .
Kata Kunci: Inquiry Laboratory, kemampuan berpikir kritis.
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Pendidikan
sains
menuntut
seseorang untuk dapat menguasai
informasi dan pengetahuan. Namun
dalam melaksanakan pembelajaran fisika,
peserta didik masih menemukan beberapa
kesulitan. Kesulitan yang dialami peserta
didik dikarenakan peserta didik sering
dilatih
secara
matematis
untuk
memecahkan suatu permasalahan. Peserta
didik kelas X SMA (usia 15-16 tahun)
menurut teori piaget sudah mencapai
tahap operasional formal. Pola berpikir
peserta didik tidak lagi berbatas pada halhal yang konkrit saja tetapi juga
menggunakan logika yang lebih tinggi
tingkatannya. Pola berpikir seperti itu
menjadikan peserta didik mampu berpikir
kritis dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya (slavin, 2009).
Proses
pembelajaran
sains
khususnya fisika akan bermakna jika
proses pembelajaran tersebut sesuai
dengan hakekat sains. Salah satu cara
yang dapat dilakukan adalah melalui
kegiatan eksperimen. Melalui kegiatan
eksperimen siswa melakukan minds on
dan juga hands on Olson & LoucksHorsley; Minstrell & van Zee dalam Chin
& Chia (2005).
Model
pembelajaran
Direct
Interaction yang diterapkan pada kelas X
MIA SMAN 1 Kesamben belum mampu
secara
optimal
meningkatkan
keterampilan
berpikir
terutama
keterampilan berpikir kritis peserta didik.
Eksperimen yang dilaksanakan dalam
pembelajaran
menggunakan
Direct
Instruction
belum bersifat mandiri.
Pembelajaran sains di laboratorium
sebaiknya tidak diorientasikan sebagai
ajang pembuktian (verifikasi) teori saja,
tetapi juga berorientasikan penyelidikan
(inquiry). Salah satu solusi yang mampu
meningkatkan kemampuan berpikir kritis
peserta didik adalah Inquiry Laboratory.

Pembelajaran Inquiry Laboratory dapat
membantu
siswa
mengembangkan
kemampuan berpikir kritis peserta didik
berdasarkan pengalaman secara langsung
melalui eksperimen yang dilaksanakan
secara mandiri. Dari latar belakang
tersebut, maka penulis judul mengambil
judul “Pengaruh Penggunaan Model
Pembelajaran
Inquiry Laboratory
terhadap Kemampuan Berpikir Kritis
Peserta Didik Pokok Bahasan Suhu dan
Kalor SMAN 1 Kesamben”.

METODE
Penelitian ini termasuk jenis penelitian
eksperimen semu (Quasi Experiment).
Desain ini mempunyai kelompok kontrol,
tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya
untuk mengontrol variabel-variabel luar
yang
mempengaruhi
pelaksanaan
eksperimen (Sugiyono, 2010:77).
Desain eksperimen yang
digunakan adalah Posttest-Only Group
Design. Desain tersebut digunakan karena
peneliti hanya melihat kemampuan awal
siswa dari tes materi sebelumnya yaitu
pada bab fluida. Penelitian ini
menggunakan dua kelas penelitian yaitu
kelas kontrol dan kelas ekperimen.
Penelitian ini menggunakan dua kelas
penelitian yaitu kelas kontrol dan kelas
ekperimen. Desain penelitian ini dapat
digambarkan seperti tabel sebagai
berikut:
Tabel 1 Rancangan Penelitian Quasi
Experiment Post-test Only Control Group
Design
Kelompok

Perlakuan

E
K
(Sugiyono, 2010:79)

X

Post-test
O1
O2

3

Keterangan:
E
K
O1
O2
X

= kelas eksperimen
= kelas kontrol
= posttest kelompok eksperimen
= posttest kelompok kontrol
= Pembelajaran dengan model
Laboratory Inquiry

Kelas eksperimen dan kelas control
memiliki kemampuan awal yang sama.
Hal tersebut dilihat dari hasil nilai rat-rata
kelas bab sebelumnya (bab fluida).
Selanjutnya kedua kelas diberi perlakuan
penerapan model inquiry laboratory pada
kelas ekperimen dan model pembelajaran
direct instruction pada kelas kontrol.
Langkah terakhir pada pembelajaran
dilakukan pengukuran akhir dengan
melakukan post-test kemampuan berpikir
kritis pada kelas ekperimen dan kelas
kontrol.
1. Variabel Penelitian
Variabel bebas (independen) adalah
variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya atau
timbulnya variabel terikat (Sugiyono,
2012:4). Variable bebas dalam penelitian
ini adalah model pembelajaran.
Variabel terikat (dependen) adalah
variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel
bebas (Sugiyono, 2012). Variabel terikat
dalam penelitian ini adalah kemampuan
berpikir kritis.
Variabel kontrol adalah variabel yang
dikendalikan atau dibuat konstan
sehingga hubungan variabel independen
terhadap dependen tidak dipengaruhi
faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono,
2012). Variabel kontrol dalam penelitian
ini adalah materi pembelajaran yaitu suhu
dan kalor.
2. Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi target dalam
penelitian ini adalah seluruh peserta didik
kelas X MIA SMAN 1 Kesamben
semester genap tahun pelajaran 20142015. Sampel dalam penelitian ini adalah
kelas X MIA 4 sebagai kelas eksperimen
dan kelas X MIA 3 sebagai kelas kontrol.
3. Instrumen Penelitian
Instrumen perlakuan ini berupa
instrumen perlakuan dan instrumen
pengukuran. Instrumen perlakuan ini
berupa perangkat pembelajaran dengan
model Inquiry Laboratory pada kelas
eksperimen, serta perangkat pembelajaran
pada
model
pembelajaran
Direct
Instruction (DI) pada kelas control.
perangkat pembelajaran dengan model .
Instrumen perangkat pembelajaran ini
terdiri
dari
Rencana
Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja
Siswa (LKS). Lembar kerja siswa pada
kelas eksperimen menggunakan Inquiry
Laboratory sedangkan pada kelas kontrol
menggunakan Cook Book Laboratory.
Instrumen
pengukuran
yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tes
kemampuan berpikir kritis peserta didik. .
Tes yang digunakan berbentuk uraian
yang terdiri dari lima soal dengan materi
suhu dan kalor. Tes dilaksanakan setelah
peserta
didik
diberi
perlakuan.
Standarisasi instrumen dilakukan untuk
memberikan hasil ukur yang sesuai
dengan maksud dilakukannya penelitian.
Standarisasi instrumen tersebut
terdiri
atas
validitas
instrumen,
reliabilitas, dan analisis butir soal (taraf
kesukaran dan daya pembeda soal).
Validasi terdiri atas validitas isi, validitas
konstruk, dan validitas empiris. Validitas
empiris menggunakan teknik korelasi
Product Moment Pearson. Teknik
korelasi ini menggunakan rumus sebagai
berikut:
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(3.1)
(Arikunto, 2010: 213)

Keterangan:
rxy
= koefisien korelasi Product
Moment Pearson
N
= jumlah siswa
X
= skor tiap butir soal
Y
= skor total
Perhitungan reliabilitas soal butir uraian
menggunakan rumus Alpha Cronbach,
dengan persamaan sebagai berikut:
2
 K     b 
r11  
 1
 t2 
 K  1  
(Arikunto, 2010:239)
Keterangan:
r11
= reliabilitas instrumen
k
= banyaknya butir pertanyaan atau
banyaknya soal



 t2

2
b

= jumlah varian butir
= varian total

Adapun rumus untuk mencari indeks
kesukaran adalah sebagai berikut :
rata  rata
tingkat kesukaran 
skor maksimal tiap butir
(Arifin, 2014:135)

Daya beda butir soal menggunakan rumus
sebagai berikut:
X  X KB
DP  KA
Skor Maks
(Arifin, 2004:133)
Keterangan:
DP
= Daya Pembeda

X KA

= Nilai rata-rata dari tiap butir soal hasil
uji coba pada kelompok atas

X KB

= Nilai rata-rata dari tiap butir soal hasil
uji coba pada kelompok bawah

4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam
penelitian yaitu data variabel terikat (Y).
Data variabel terikat merupakan nilai
posttest pada kedua sampel setelah diberi
perlakuan.
Tahap persiapan yang dilakukan
dalam penelitian ini meliputi (1)
mengurus surat ijin penelitian, (2)
menyusun perangkat pembelajaran yaitu
RPP, LKS, dan Soal Posttest. (3)
menentukan sampel penelitian dengan
bantuan guru fisika SMAN 1 Kesamben.
Bantuan
guru
diperlukan
untuk
menentukan kelas yang peserta didiknya
memiliki kemampuan yang hampir sama,
(4) mengumpulkan data kemampuan awal
siswa dari daftar nilai ulangan bab fluida.
Kegiatan pembelajaran yang dilakukan
pada kelas eksperimen dengan penerapan
model pembelajaran Inquiry Laboratory
dan kelas kontrol dengan penerapan
model pembelajaran Direct Instruction.
Tahap akhir yaitu menganalisis semua
nilai posttest kemampuan berpikir kritis
peserta didik materi suhu dan kalor.
Setelah nilai kemampuan berpikir kritis
didapatkan,
maka (3.3)
dilakukan
uji
normalitas dan homogenitas. Tahap
analisis data selanjutnya yaitu dengan
melakukan uji t. Uji t dilakukan untuk
mengetahui
perbedaan
kemampuan
berpikir kritis peserta didik antara kelas
(3.4)
eksperimen yang menerapkan model
pembelajaran Inquiry Laboratory pada
kelas eksperimen dengan kelas kontrol
yang menerapkan model pembelajaran
Direct Instruction.
HASIL
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian
1. Data Hasil Kemampuan Awal
Data kemampuan awal diperoleh dari
nilai ulangan harian fisika pokok bahasan
sebelumnya yaitu pada materi Fluida.
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Data kemampuan awal kelas eksperimen
dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 Data Kemampuan Awal Kelas
Eksperimen
Parameter Kelas Eksperimen
N
38,00
79,47
X
Med
79,64
Modus
77,14
Sd
3,44

B. Analisis Instrumen Penelitian
1. Uji validitas
Validitas butir soal digunakan untuk
mengetahui tingkat ketepatan butir soal
tersebut dalam mengukur apa yang
diukur. Hasil validitas dapat dilihat pada
tabel 5.

Sedangkan data kemampuan awal kelas
kontrol dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 5 Hasil Validasi Butir Soal
Butir Soal
Keterangan
1,2,3,6,8
Valid
4,5,7
Tidak Valid

Tabel 2 Data Kemampuan Awal Kelas Kontrol
Parameter Kelas Eksperimen
N
38,00
80,54
X
Med
79,29
Modus
78,57
Sd
4,5

2. Data Hasil Posttest Kemampuan
Berpikir Kritis
Nilai kemampuan berpikir kritis
peserta
didik
diukur
dengan
menggunakan instrumen kemampuan
berpikir kritis berupa tes pada pokok
bahasan Suhu dan Kalor. Data nilai
posttest kemampuan berpikir kritis kelas
eksperimen dapat dilihat pada tabel 3
Tabel 3 Data Posttest Kemampuan Berpikir
Kritis Kelas Eksperimen
Parameter Kelas Eksperimen
N
38,00
81,05
X
Med
81,00
Modus
80,00
Sd
9,66

Sedangkan nilai posttest kemampuan
berpikir kritis pada kelas kontrol dapat
dilihat pada Tabel 4
Tabel 4 Data Posttest Kemampuan Berpikir
Kritis Kelas Kontrol
Parameter Kelas Eksperimen
N
38,00
75,88
X
Med
77,00
Modus
84,00
Sd
12,44

2. Uji reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk
mengetahui sejauh mana hasil dari suatu
pengukuran dapat dipercaya. Hasil uji
reliabilitas dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6 Hasil Reliabilitas Butir Soal
Varian
Varian Reliabilitas
Kritera
butir soal
Total
31,57
54,88
0,53
Cukup

3. Uji daya beda
Daya
pembeda
soal
adalah
kemampuan
suatu
soal
untuk
membedakan antara siswa yang pandai
(berkemampuan tinggi) dengan siswa
yang berkemampuan rendah. Hasil Uji
Daya Beda dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7 Hasil Daya Beda Butir Soal
DP
Kriteria
Nomor soal
1
0,217
Cukup
2
0,267
Cukup
3
0,308
Cukup
6
0,283
Cukup
8
0,525
Cukup

4. Uji Tingkat Kesukaran
Berdasarkan hasil uji coba yang telah
dilakukan kepada 38 responden peserta
didik, maka didapatkan bahwa taraf
kesukaran butir soal antara 0,26 sampai
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dengan 0,69 dengan kriteria butir soal
tergolong sedang sampai sukar.
C. Analisis Uji Prasyarat
1. Uji normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk
mengetahui sampel yang digunakan
dalam penelitian terdistribusi normal
atau tidak. Berikut ini merupakan data
hasil perhitungan uji normalitas
kemampuan
pemecahan
masalah
peserta didik pada tabel 8.
Tabel 8 Hasil Uji Normalitas Posttest
Kemampuan Berpikir Kritis
Kelas
α L0
Ltab Kesimpulan
O,080
Eksperimen
0,05
0,143 Normal
0,094
Kontrol

2. Uji homogenitas
Uji homogenitas dilakukan untuk
mengetahui apakah kedua kelompok,
yaitu kelas eksperimen dan kelas
kontrol memiliki tingkat variansi yang
sama atau tidak. Berikut ini merupakan
data hasil perhitungan uji homogenitas
kemampuan
pemecahan
masalah
peserta didik pada tabel 9.
Tabel 9 Hasil Uji Homogenitas Posttest
Kemampuan Berpikir Kritis
Kelas
N α
Fhit
Ftab
Eksperimen
38 0,05 2,602 3.970
Kontrol

D. Analisis Data Hasil Penelitian
Uji hipotesis dilakukan dengan
menggunakan uji t dengan pasangan
hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif
(Ha) sebagai berikut.
H0 = Tidak terdapat perbedaan
kemampuan berpikir kritis peserta didik
yang belajar dengan Inquiry Laboratory
dan peserta didik yang belajar dengan
Direct Instruction.

Ha = Terdapat perbedaan kemampuan
pemecahan masalah peserta didik yang
belajar dengan Inquiry Laboratory dan
peserta didik yang belajar dengan Direct
Instruction.
Berikut ini merupakan data hasil
perhitungan Uji t kemampuan berpikir
kritis pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol pada tabel 10
Tabel 10 Hasil Uji t Posttest Kemampuan
Berpikir Kritis
Kelas
Dk α
thit
ttab
Eksperimen
74 0,05 2,17 1.99
Kontrol

PEMBAHASAN
Pelaksanaan Inquiry Laboratory pada
materi Suhu dan Kalor terdiri dari 4
pertemuan. Materi yang dibahas dalam
pertemuan tersebut adalah suhu dan
termometer, pemuaian, kalor, perubahan
wujud, azas black, dan perambatan kalor.
Berdasarkan penelitian yang telah
dilakukan, kemampuan awal peserta didik
pada kelas kontrol dan kelas eksperimen
tidak memiliki selisih yang terlalu besar,
pada kelas eksperimen 79,47 dan pada
kelas kontrol 80,54. Berdasarkan rata-rata
kedua kelas tersebut dikatakan bahwa
kedua kelas memiliki nilai akademik yang
hampir sama. Berdasarkan analisis yang
telah dilakukan dapat diketahui bahwa
terdapat perbedaan kemampuan berpikir
kritis fisika peserta didik kelas X MIA
SMA Negeri 1 Kesamben tahun ajaran
2014-2015
yang
belajar
dengan
menggunakan Inquiri Laboratory dan
Direct Instruction. Berdasarkan nilai ratarata kedua kelas dapat diketahui
kemampuan
berpikir
kritis
kelas
eksperimen lebih tinggi daripada kelas
kontrol.
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Salah satu faktor yang dapat menjadi
penyebab adanya perbedaan kemampuan
berpikir kritis fisika dikarenakan pada
kelas
eksperimen
peserta
didik
melaksanakan praktikum sebagai proses
penyelidikan untuk mendapatkan suatu
teori atau rumus.
Kelebihan dari Inquiry Laboratory
adalah peserta didik melaksanakan
praktikum menggunakan Lembar Kerja
Siswa Inquiry Laboratory, dimana
peserta didik dituntut melaksanakan
praktikum secara mandiri. Aktivitas
utama dalam pembelajaran model Inquiry
Laboratory adalah kegiatan praktikum.
Pembelajaran Inquiry Laboratory dapat
meningkatkan motivasi peserta didik dan
memberikan kepuasan kepada peserta
didik dalam proses pembelajaran.
Model
pembelajaran
Direct
Instruction, siswa dihadapkan pada
fenomena-fenomena nyata yang terjadi di
alam. Dari fenomena tersebut siswa
diminta untuk mengajukan pertanyaanpertanyaan.
Kemudian
pertanyaanpertanyaan tersebut dipilih secara
bersama-sama untuk dijadikan rumusan
masalah. Kegiatan eksperimen pada
pembelajaran
Inquiry
Laboratory
dilaksanakan pada tahap manipulation.
Terdapat kegiatan pre lab dan kegiatan
praktikum. Pada kegiatan pre lab siswa
diberi penjelasan oleh guru tentang
penggunaan alat dan keselamatan kerja.
Dan pada kegiatan praktikum peserta
didik
menyusun
langkah-langkah
praktikum secara mandiri. Peserta didik
mengambil data dengan variasi data
sesuai keinginan mereka. Kegiatan
praktikum pada model Inquiry Laboraory
dilaksanakan sebagai penyelidikan untuk
menemukan suatu konsep. Setalah
melaksanakan praktikum peserta didik
diminta untuk menuliskan masalah yang
dihadapi
selama
melaksanakan

praktikum. Kemudian berdiskusi untuk
mencari solusi dari masalah tersebut.
Berdasakan hasil observasi selama
pelaksanaan penelitian, terdapat beberapa
kekurangan
dalam
penerapan
pembelajaran pada kelas eksperimen.
Penelitian ini mengunakan guru model
sebagai pemberi perlakuan (treatment)
kepada siswa. Akibatnya pada awal
pelaksanaan pembelajaran kurang lancar,
sehingga diperlukan latihan yang cukup
agar pembelajaran berjalan lancar.
Ditinjau dari faktor siswa yang belum
terbiasa
menggunakan
model
pembelajaran Inquiry Laboratory, perlu
adanya pemberian perlakuan perlahanlahan. Hal ini mengakibatkan pada
pertemuan awal, pembelajaran kurang
lancar dan perlu instruksi-instruksi dari
guru. Penerapan model pembelajaran
Inquiry Laboratory memerlukan waktu
yang cukup lama dalam merumuskan
masalah hingga menarik kesimpulan dari
hasil
eksperimen,
sehingga
perlu
manajemen waktu yang efektif selama
pembelajaran
agar
tidak
terjadi
kemoloran waktu.
KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan
pembahasan yang telah dilakukan, maka
didapatkan
kesimpulan
bahwa
kemampuan berpikir kritis fisika peserta
didik kelas X SMA Negeri 1 Kesamben
dengan Inquiry Laboratory lebih tinggi
daripada peserta didik yang belajar
dengan Direct Instruction.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan, agar
penelitian selanjutnya diperoleh hasil yang
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lebih baik maka terdapat beberapa hal yang
perlu diperbaiki.
Untuk guru mata pelajaran fisika, dalam
pelaksanaan Inquiry Laboratory peserta
didik perlu dilatih melaksanakan kegiatan
praktikum sebelum melaksanakan kegiatan
praktikum menggunakan Lembar Kerja
Inquiry Laboratory. Dengan memiliki
pengalaman praktikum peserta didik akan
lebih mudah untuk menjalankan setiap
langkah dalam melaksanakan praktikum
Inquiry Laboratory.
45
Untuk peneliti lain, perlu dilakukan
penelitian pada pokok bahasan selain suhu
dan kalor. Sebaiknya pelaksanaan Inquiry
Laboratory dilakukan dalam jangka waktu
yang cukup lama agar peserta didik dapat
mengembangkan kemampuan berpikir
kritisnya secara maksimal. Peneliti juga
dapat mengamati kemampuan berpikir
kritis peserta didik secara maksimal.
Untuk sekolah, perlu melaksanakan
Inquiry Laboratory pada materi lain yang
memungkinkan peserta didik untuk
mengerjakan praktikum. Sesuai dengan
penemuan bahwa peserta didik yang belajar
dengan Inquiry Laboratory mempunyai
kemampuan berpikir kritisyang lebih tinggi.
Diharapkan dengan Inquiry Laboratory
dapat meningkatkan kemampuan berpikir
kritis peserta didik secara menyeluruh.
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