
10 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Inkuiri dan Pendekatan  Inkuiri  

1.  Pengertian  

a. Inkuiri   

Inkuiri berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang berarti 

penyelidikan/pemeriksaan sedangkan untuk terjemahan bebas untuk konsep 

ini adalah peserta didik  diminta untuk  menemukan sesuatu berkaitan 

dengan masalah yang sedang dihadapi dan mengetahui bagaimana cara 

memecahkan masalah tersebut. Dasar dari pemecahan masalah adalah 

kemampuan belajar dalam proses berpikir atau menyelidiki secara 

sistematis, kritis, logis, sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri 

penemuannya dengan penuh percaya diri. 

Gulo menyatakan strategi inkuiri berarti kegiatan belajar yang 

melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis analitis, sehingga 

mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya 

diri. Sasaran utama kegiatan pembelajaran inkuiri adalah (1) keterlibatan 

peserta didik secara maksimal dalam proses kegiatan belajar; (2) 

keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pembelajaran; 
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(3) mengembangkan sikap percaya pada diri peserta didik tentang apa yang 

ditemukan dalam proses inkuiri  (Trianto 2007:135).  

b. Jenis-Jenis Inkuiri 

Khoirul Anam (2016:16-20) menjelaskan jenis-jenis pembelajaran 

inkuiri dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan variasi bentuk 

keterlibatan dan intensitas keterlibatan peserta didik dan penurunan 

keterlibatan guru, yaitu:  

1) Inkuiri terkontrol  

  Inkuiri terkontrol merupakan kegiatan inkuiri dimana masalah 

atau topik pembelajaran berasal dari guru atau bersumber dari buku 

teks yang ditentukan oleh guru. Dalam tahap ini, guru memegang 

control penuh atas seluruh proses pembelajaran. Meski demikian tidak 

berarti bahwa guru tidak memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

terlibat, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam proses pembelajaran, hanya saja porsinya masi 

sedikit, atau hanya sebatas mengajukan pertanyaan.                                                                            

2) Inkuiri Terencana 

Dalam inkuiri terencana, peserta didik difasilitasi untuk dapat 

mengidentifikasi masalah dan merancang proses penyelidikan. Peserta 

didik dimotivasi untuk menemukan gagasannya dan merancang cara 

untuk menguji gagasan tersebut. Untuk itu, peserta didik perlu 

memeiliki perencanaan yang baik dalam melatih keterampilan berpikir 
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kritis seperti mencari informasi, menganalisis argumen dan data, 

membangun dan mensintesis ide-ide baru, memanfaatkan ide-ide yang 

awalnya untuk memecahkan masalah serta menggeneralisasikan data. 

Guru berperan dalam mengarahkan peserta didik untuk membuat 

kesimpulan tentatif yang menjadikan kegiatan pembelajaran lebih 

menyerupai kegiatan penbelitian seperti yang biasa di lakukan para 

ahli. 

3) Inkuiri bebas  

Tahap terakhir adalah inkuiri bebas, peserta didik diberi 

kebebasan untuk menentukan masalah lalu dengan seluruh daya 

upayanya memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini, peserta didik 

didorong untuk belajar secara mandiri dan tidak lagi hanya 

mengandalkan instruksi dari guru. Oleh karenanya peserta didik-selain-

seharus responsif, juga tertuntut harus tetap teliti. Guru hanya akan 

berperan sebagai fasilitator selama proses pembelajaran berlangsung, 

berperan pasif. Namun pada akhir pembelajaran, guru akan 

memberikan penilaian serta masukan-masukan yang membangun, 

sehingga kedepannya peserta didik dapat menjalani proses 

pembelajaran secara baik. 

4) Inkuiri terbimbing  

  Pada tahap ini peserta didik bekerja (bukan hanya duduk, 

mendengar lalu menulis) untuk menemukan jawaban atas masalah yang 
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dikemukaan oleh guru dibawah bimbingan yang intensif dari guru.tugas 

guru lebih seperti ‘memancing’ peserta didik untuk melakukan sesuatu. 

Guru datang ke kelas dengan membawah masalah untuk dipecahkan 

oleh peserta didik, kemudian mereka dibimbinguntuk menemukan cara 

terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. Orlich (Khoirul 2016: 17) 

meneybutkan tahapan sebagai embelajaran penemuan (discovery 

learning), karena peserta didik dibimbing secara hati-hati untuk 

menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapkan kepadanya. 

  Inkuiri ini cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran 

mengenai konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasar dalam 

bidang ilmu tertentu. Orlich juga menyebutkan ada beberapa 

karakteristik dari inkuiri terbimbing yang perlu di perhatikan yaitu: 

a) Peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir melalui 

observasi spesifik hingga membuat inferensi atau generalisasi  

b) Sasarannya adalah mempelajari proses mengamati kejadian atau 

objek kemudian menyusun generalisasi yang sesuai 

c) Guru mengontrol bagian tertentu dari pembelajaran misalnya 

kejadian, data, materi dan berperan sebagai pemimpin kelas 

d) Tiap-tiap peserta didik berusaha untuk membangun pola yang 

bermakna berdasarkan hasil observasi di dalam kelas 

e) Kelas di harapkan berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran 



14 
 

f) Biasanya sejumlah generalisasi tertentu akan diperoleh dari peserta 

didik 

g) Guru memotivasi semua peserta didik untuk mengomunikasikan 

hasil generalisasilnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh 

peserta didik dalam kelas.                                    

c. Pelaksanaan Pembelajaran Inkuiri 

Gulo (dalam Trianto 2007: 137) menyatakan bahwa kemampuan 

yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran inkuiri adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengajukan pertanyaan atau permasalahan 

 Kegiatan inkuiri dimulai ketika pertanyaan atau permasalahan 

di ajukan untuk meyakinkan bahwa  pertanyaan sudah jelas, pertanyaan 

tersebut ditulis dipapan tulis, kemudian peserta didik diminta untuk 

merumuskan hipotesis. 

2) Merumuskan hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban sementara atas pertanyaan atau solusi 

permasalahan yang dapat diuji dengan data. Untuk memudahkan proses 

ini, guru menanyakan kepada peserta didik gagasan mengenai hipotesis 

yang mungkin. Dari semua gagasan yang ada, dipilih salah satu 

hipotesis yang relevan dengan permasalahan yang diberikan.   
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3) Mengumpulkan data 

  Hipotesis digunakan untuk menuntun proses pengumpulan 

data. Data yang dihasilkan dapat berupa tabel, matrik, atau grafik.    

4) Analisis data 

Peserta didik bertanggung jawab menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dengan menganalisis data yang telah diperoleh. Faktor 

penting dalam menguji hipotesis adalah pemikiran ‘benar’ atau ‘salah’. 

Setelah memperoleh kesimpulan, dari data percobaan, peserta didik 

dapat menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Bilah ternyata hipotesis 

itu salah atau ditolak, peserta didik dapat menjelaskan sesuai dengan 

proses inkuiri yang telah dilakukannya.  

5) Membuat kesimpulan   

 Langkah penutup dari pembelajaran inkuiri adalah membuaat 

kesimpulan sementara berdasarkan data yang diperoleh peserta didik. 

Dalam menanamkan konsep, misanya konsep IPA pada peserta didik 

tidak cukup hanya sekedar ceramah. Pembelajaran akan lebih bermakna 

apaila peserta didik diberi kesempatan untuk tahu dan terlibat secara 

aktif dalam menemukan konsep dari fakta-fakta yang dilihat dari 

lingkungan dengan bimbingan guru. Adapun  tahapan atau langkah 

pembelajaran inkuiri seperti yang dikemukakan oleh Eggen dan 

Kauchak (Trianto 2007: 141-142)  
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Tabel 2.1 

Tahap pembelajaran inkuiri  

Fase Perilaku Guru  

1. Menyajikan pertanyaan 

atau masalah  

Guru membimbing peserta didik dalam 

mengidentifikasi masalah dan masalah 

dituliskan dipapan tulis. Guru membagi 

peserta didik dalam kelompok.  

2. Membuat hipotesis Guru memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk curahan pendapat 

dalam membentuk hipotesis. Guru 

membimbing peserta didik dalam 

menentukan hipotesis yang relevan 

dengan permasalahan dan 

memperioritaskan hipotesis mana yang 

menjadi prioritas penyedilidikan .   

3. Merancang percobaan  Guru memberikan kesempatan pada 

peserta didik untuk menentukan 

langkah-langkah yang sesuai dengan 

hipotesis yang akan dilakukan. Guru 

membimbing peserta didik untuk 

mengurutkan langkah-langkah 

percobaan. 

4. Melakukan percobaan 

untuk memperoleh 

informasi 

Guru membimbing peserta didik dalam 

mendapatkan informasi melalui 

percobaan. 

5. Mengumpulkan  dan 

menganlisis data  

Guru member kesempatan pada tiap 

kelompok untuk menyampaikan hasil 

pengolahan data yang terkumpul. 

6. Membuat kesimpulan  Guru membimbing peserta didik dalam 

membuat kesimpulan. 

 Sumber: Eggen dan Kauchak (Trianto 2007:141-141) 
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2. Pendekatan inkuiri  

a. Pendekatan inkuiri  

Pendekatan  inkuiri sebenarnya bertolak dari pandangan bahwa 

peserta didik sebagai subjek dan objek dalam belajar, mempunyai 

kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. 

Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus yang dapat 

menantang peserta didik untuk mengukuti kegiatan belajar atau percobaan. 

Pendekatan inkuiri juga merupakan pendekatan pembelajaran yang berusaha 

meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, pendekatan ini 

menempatkan peserta didik lebih banyak belajar sendiri, dan mampu 

mengembangkan kreatifan dalam memecahkan masalah. Dasar dari 

pemecahan masalah adalah kemampuan untuk belajar dalam situasi proses 

berpikir. 

Pesrta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana masing-

masing kelompok mendapatkan tugas tertentu yang harus dikerjakan. 

Kemudian mereka mempelajari, meneliti dan membahas tugasnya didalam 

kelompok, hasil kerja mereka didiskusikan, kemudian membuat laporan 

yang tersusun dengan baik. akhirnya laporan kerja kelompok dilaporkan 

dalam pleno, sehingga terjadi diskusi secara luas. Dari hasil pleno, 

kesimpulan akan dirumuskan sebagai lanjutan hasil kerja kelompok.  
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b. Prinsip-prinsip inkuiri 

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika menggunakan 

pendekatan inkuiri (Khairul, 2016: 20-22): 

1) Berorientasi pada pengembangan intelektual 

Tujuan utama dari pembelajaran inkuiri adalah pengembangan 

kemampuan berpikir. Dengan demikian, pembelajaran inkuiri selain 

berorientasi pada hasil belajar juga berorientasi pada proses belajar. 

Oleh karena itu, keberhasilan dari proses pembelajaran inkuiri bukan 

ditentukan oleh sejauh mana peserta didik dapat menguasai materi 

pembelajarn, akan tetapi sejauh mana beraktivitas dan berproses dalam 

menemukan sesuatu.   

2) Prinsip interaksi 

Proses pembelajaran pada dasarnya adalah proses interaksi, baik 

interaksi antar peserta didk, interaksi peserta didk dengan pendidik 

maupun interaksi antara pesrta didk dengan lingkungan. Pembelajaran 

sebagai proses interaksi, artinya menempatkan pendidik bukan sebagai 

sumber belajar, tetapi sebagai pengatur lingkungan atau pengatur 

interaksi itu sendiri. Pendidik perlu mengarahkan (drecting) agar peserta 

didik mengembangkan kemampuan berpikirnya melalui interaksi 

mereka.     

3) Prinsip bertanya 
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Peran pendidik yang harus dilakukan dalam pembelajaran inkuiri 

adalah pendidik sebagai penanya. Dengan demikian, kemampuan 

peserta didik untuk menjawab setiap pertanyaan pada dasarnya sudah 

merupakan proses perpikir. Oleh sebab itu, kemampuan pendidik dalam 

menanya setiap langkah inkuiri sangat diperlukan.  

4) Prinsip belajar untuk berpikir 

Belajar bukan hanya mengingat sejumlah fakta, tetapi 

merupakan proses berpikir, yaitu proses mengembangkan potensi 

seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Pembelajaran berpikir 

adalah pemanfaatan dan penggunaan otak secara maksimal. Belajar 

yang hanya cenderung menggunakan otak kiri dengan memaksa anak 

untuk berpikir logis dan rasional, akan membuat anak dalam posisi 

“kering dan hampa.” Oleh karena itu, belajar berpikir logis dan rasinal 

perlu didukung oleh pergerakan otak kanan.    

5) Prinsip keterbukaan 

Belajar merupakan proses mencoba berbagai kemungkinan, 

yakni dengan prinsip:segala sesuatu mungkin saja terjadi. Oleh sebab 

itu, anak perlu diberikan kebebasan untuk mencoba sesuai dengan 

perkembangan kemampuan logika dengan nalarnya. Pembelajaran yang 

bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai 

kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. 

Tugas pendidik adalah menyediakan ruang untuk memberikan 
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kesempatan kepada perserta didk mengembangkan hipotesis dan secara 

tebuka membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan.    

c. Teori belajar yang melandasi pembelajaran inkuiri 

Ada beberapa teori yang mendukung pembelajaran dengan 

pendekatan inkuiri antara lain sebagai berikut:  

1) Teori belajar konstruktivisme 

Menurut teori bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan 

menstrasformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-atuan itu 

tidak lagi sesuai. Bagi peserta didik agar benar-belar memahami dan 

dapat menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan 

masalah, menemukan segalah sesuatu untuk didinya, berusaha dengan 

susah payah dengan ide-ide, Slavin (Trianto, 2017: 13).  

Menurut teori ini  bahwa pendidik tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik harus 

membangun sendiri pengetahuan didalam benaknya. Pendidik dapat 

memberika kemudahan untuk proses ini dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan atau menerapkan 

ide-ide mereka sendiri. Dan mengajar peserta didik menjadi sadar dan 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

Pendidik dapat memberikan anak tangga yang membawah peserta didik 
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ke pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan peserta didik sendiri 

yang harus memanjat anak tangga tersebut, Nur (Trianto, 2007:13-14)  

2) Teori kognitif piaget 

Perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh 

manipulasi dan interaksi aktif pesera didik dengan lingkungan karena 

pengetahuan itu datang dari tindakan. Piaget yaki bahwa pengalaman-

pengalaman fisik dan manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya 

perubahan perkembangan. Sementara itu bahwa interaksi social dengan 

teman sebaya, khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu 

memperjelas pemikiran yang pada akhirnya memuat pemikiran itu 

menjadi lebih logis, Nur (Trianto, 2017:14). 

Menurut teori Piaget setiap individu pada saat tumbuh mulai dari 

bayi yang baru  dilahirkan sampai menginjak dewasa mengalami empat 

tingkat perkembangan kognitif. Empat tingkat atau tahapan 

perkembangan kognitif tersebut adalah: 

a) Tingkat sensoriomotor (umur 0-2 tahun) 

b) Tngkat praoperasional (2-7 tahun) 

c) Tingkat operasi kongkrit (7-11 tahun)  

d) Tingkat opersi formal (11 tahun sampai dewasa)   

Menurut Pieget perkembangan kognitif sebagian besar 

bergantung pada seberapa peserta didik aktif  memanipulasi dan aktif 
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berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut adalah impikasi penting 

dalam model pembelajaran dari teori Piaget: 

a) Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental pesrta 

didik, tidak sekesar pada hasilnya. Pengamatan belajar yang sesuai 

dikembangkan dengan memperhatikan tahap kognitif peserta didik 

yang mutakhir, dan jika pendidik penuh perhatian terhadap 

metode yang digunakan peserta didik untuk sampai pada 

kesimpulan tertentu, barulah dapat dikatakan pendidik berada 

dalam posisi memberikan pengalaman sesuai dengan yang 

dimaksud.    

b) Memperhatikan peranan pelik dari inisiatif peserta didik sendiri, 

keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Didalam kelas 

Piaget, menyajikan pengetahuan jadi (ready-made) tidak 

mendapat penekanan, melainkan peserta didik didorong untuk 

menemukan sendiri pengetahuan itu (discovery maupun inquiry) 

melalui interaksi spontan dengan lingkungannya. 

c) Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal 

kemajuan perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa 

seluruh peserta didik tumbuh melewati urutan perkembangan yang 

sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang 

berbeda. Sebab itu pendidik mampu berupaya untuk mengatur 
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kegiatan kelas dalam bentuk kelompok kecil dari pada bentuk 

kelas yang utuh.    

3) Teori Penemuan Jerome Bruner 

Salah satu model instruksional yang sangat berpengaru 

adalah model dari Jerome Bruner yang dikenal dengan belajar 

penemuan (discovery learnyng). Bruner menganggap,bahwa belajar 

penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh 

manusia, dan dengan sendirinya memberi hasil yang paling baik. 

peserta didik berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah 

serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan 

yang benar-benar bermakna, Daha (Trianto,2007:20). 

Bruner menyarankan agar peserta didik hendaknya belajar 

melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-

prinsip, agar mereka dianjurkan untuk memperoleh pengalaman, 

dan melakukan ekperimen-eksperimen yang menizinkan mereka 

untuk menemukan prinsip-prinsip itu sendiri.     

d. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran inkuiri 

Menurut Marsh (Ngalimun, 2016: 68-69) ada beberpa kelebihan 

dan kelemahan pendekatan inkuiri sebagai berikut: 

1) Kelebihan 

  Kelebihan dari pendekatan inkuiri adalah: 



24 
 

a) Ekonomis dalam menggunakan pengetahuan hanya pengetahuan 

yang relevan dengan sebuah isu yang diamati. 

b) Pendekatan ini memungkinkan peserta didik dapat memandang 

konten (isi) dalam sebuah cara yang lebih realistik dan positif karena 

mereka dapat menganalisis dan menerapkan data untuk pemecahan 

masalah. 

c) Secara instrisik pendekatan ini sangat memotivasi peserta didik. 

Peserta didik akan termotivasi oleh dirinya sendiri untuk 

merefleksikan isu-isu tertentu, mencari data yang relevan dan 

membuat keputusan keputusan yang sangat berguna bagi dirinya 

sendiri. 

d) Pendekatan ini juga memungkinkan hubungan pendidik dan peserta 

didik lebih hangat karena pendidik lebih bertindak sebagai fasilitator 

pembelajaran. 

e) Pendekatan ini memberikan nilai transfer yang unggul jika 

dibandingkan dengan metode-metode lainnya.  

2) Kelemahan  

  Kelemahan dari pendekatan inkuiri adalah: 

a) Pendekatan ini memerlukan jumlah jam pelajaran kelas yang banyak 

dan juga waktu diluar kelas dibandingkan dengan metode 

pembelajaran lainya. 
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b) Pendekataan ini memerlukan proses mental yang berbeda, seperti 

pengangkat analitik dan kognitik. Hal ini mungkin kurang berguna 

untuk semua bidang pembelajaran. 

c) Pendekatan ini dapat berbahaya bila dikaitkan dengan beberapa 

problema inkuiri terutama isu-isu kontrovesial. 

d) Peserta didik lebih menyukai pendekatan bab per bab yang 

tradisional.  

e) Pendekatan ini sulit untuk dievaluasi dengan menggunakan prestasi 

tradisional. 

B. Kemampuan Guru Dalam Mengelolah Pembelajaran 

Mengingat guru adalah profesi yang sangat idealis maka usaha untuk 

menjadikannya professional bukan hal yang di tawar-tawar lagi. Dalam UU 

No.14/2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi merupakan 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai  oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi 

yang dimaksud adalah: 

1. Kompetensi Pedagogik 

Pada dasarnya kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus 

dimiliki pendidik dalam mengajarkan materi tertentu kepada peserta didik. 

Kompetensi ini antara lain: 

a) Memahami berbagai karakteristik peserta didik dari berbagai aspek, social, 

moral, cultural, emosional, dan intelektual 
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b) Memahami gaya belajar dan kesulitan belajar peserta didik  

c) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 

d) Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik 

e) Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik 

dalam pembelajaran  

f) Merancang pembelajaran yang mendidik 

g) Melaksanakan pembelajaran yang mendidik  

h) Memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan 

kebutuhan belajar dalam konteks kebhinekaan budaya 

i) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran  

j) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 

k) Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran 

l) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

m) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya 

2.  Kompetensi Sosial 

   Kompetensi sosial adalah kompetensi yang berhubungan dengan 

kemampuan  guru sebagai anggota masyarakat dan makluk sosial. Dalam hal 

ini juga termasu kemampuan  guru dalam berkomunikasi secara efektif, dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, dan 

masyarakat. Adapun kompetensi social tersebut antar lain: 
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a) Kemampuan untuk beriteraksi dan berkomunikasi dengan teman sejawat 

untuk meningkatkan kemampuan profesional  

b) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi setiap 

lembaga kemasyrakatan 

c) Kemampuan untuk menjalin kerja sama baik secara individu maupun 

kelompok 

d) Berkomunikasi secara simpatik dan empatik dengan peserta didik 

orangtuan peserta didik, sesame pendidik, dan tenaga kependidikan, dan 

masyarakat, serta memiliki kontribusi terhadap perkembangan peserta 

didik, sekolah, dan masyrakat, dan dapat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi (ICT) untuk berkomunikasi dan perkembangan 

diri 

e) Bersikap inklusifbertindak objektif, serta tidak diskri-minatif karena 

pertimbangan jenis kelami, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga dan status sosial ekonomi 

f) Beradaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah RI yang memiliki 

keragaman sosial budaya 

g) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain seperti bahasa isyarat 

h) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional 

i) Bergaul secara efektif dengan peserta didik    
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3. Kompetensi Kepribadian 

 Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berhubungan dengan 

pribadi masing pendidik. Kompetensi kepribadian antara lain: 

a) Memiliki kepribadian yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa 

b) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat 

c) Dewasa, jujur, dan beraklak mulia  

d) Mampu mengevaluasi kinerja sendiri (tindakan refleksi)  

e) Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan 

f) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social, dan kebudayaan 

nasional Indonesia 

g) Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri 

h) Menjunjung tinggi kode etik professionalnya 

   Seseorang dianggap profesi apabila mampu mengerjakan tugasnya 

dengan selalu berpegang teguh pada etika kerja, independent (bebas dari 

tekanan pihak luar) cepat (produktif), tepat (efektif), efisien dan inovatif serta 

didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-

unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan professional, pengakuan 

masyarakat, dan kode etik regulatif. Pengembangan wawasan dapat dilakukan 

melalui forum pertemuan profesi, pelatihan, ataupun upaya pengembangan 

dan belajar secara mandiri. 
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    Sejalan dengan hal tersebut seorang guru harus terus meningkatkan 

profesionalismenya. Banyak hal yang bisa dilakukan, seperti melalui berbagai 

kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengelola 

pembelajaran maupun kemampuan lain dalam upaya menjadi peserta didik 

memiliki keterampilan belajar. Antara lain keterampilan dalam memperoleh 

pengetahuan (learning to know), keterampilan dalam pengembangan jati diri 

(learning to be), keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu 

(learning to do), dan keterampilan untuk hidup berdampingan dengan sesame 

secara harmonis (learning to live together). 

4. Kompetensi profesional 

  Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran (content knowledge) secara luas dan mendalam yang 

memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 

Selain itu, kompetensi profesional berhubungan dengan penguasan konsep-

konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan serta 

penyesuaian tugas-tugas keguruan lainnya. Tingkat keprofesional seorang 

guru dapat dilihat dari kompetensi sebagai beriku: 

a) Kemampuan untuk menguasai landasan kependidikan, misalnya ntuk 

memahami tujuan pendidikan yang harus dicapai baik tujuan nasional, 

institusional, kurikuler dan tujuan pembelajaran  

b) Pemahaman dalam psikologi pendidikan, misalnya memahami tentang 

tahapan perkembangan peserta didik, paham tentang teori-teori belajar 
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c) Kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran sesuai dengan bidang 

studi yang diajarnya  

d) Kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai metodologi dan strategi 

pembelajara 

e) Kemampuan merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber 

belajar 

f) Kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran dan penelitian 

g) Kemampuan dalam menyusun program pembelajaran 

h) Kemampuan dalam melaksanakan unsure penunjang misalnya 

administrasi, bimbingan dan penyuluhan 

i) Kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan berpikir ilmiah dalam 

meningkatkan kinerja 

j) Kemampuan meningkatkan kualitas pembelelajaran melalui evaluasi dan 

penelitian  

k) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif 

l) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi 

dan mengembangkan diri  

  Pemahaman guru terhadap proses pembelajaran belumlah cukup tanpa 

ada kemampuan untuk mengaplikasikannya kedalam proses pembelajaran. 

Disinilah diperlukan kompetensi guru dalam mempersiapkan tahapan-tahapan 

kegiatan. Tahapan-tahapan ini antara lain: 
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a. Perencanaan Proses Pembelajaran 

   Perencanaan pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajara, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber 

belajar. 

1) Silabus 

  Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran 

untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Menurut permendikbud No 

22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah 

silabus paling sedikit memuat: 

a) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/STs/SMPL/Paket B dan 

SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan) 

b) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan 

c) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai 

kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

harus dipelajari oleh peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, 

kelas mata pelajaran 

d) Kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau 

mata pelajaran 
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e) Tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A) 

f) Materi pokok, memuat fakta, konsep, dan prosedur yang relevan, 

dan ditulis dalam bentuk bitir-butir sesuai dengan rumusan indicator 

pencapaian kompetensi 

g) Pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik 

dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan 

h) Penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan 

infornmasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta ddik 

i) Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajara dalam struktur 

kurikulum untuk satu semester atau satu tahun, dan 

j) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, 

alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. 

2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

  Rencana PelaksanaanPembelajaran (RPP) ini dikembangkan 

dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik 

dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD) setiap pendidik dalam 

satuan pendidikan berkewajiwan menyusun RPP secara lengkap dan 

sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisispasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian, sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. RPP disusun 
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berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan untuk satu kali 

pertemuan atau lebih.  

Komponen RPP terdiri atas: 

a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan  

b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema 

c) Kelas/semester 

d) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai 

KD dan beban mengajar dengan mempertibangkan jumlah jam 

pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai 

e) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamti dan diukur, 

yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampialn 

f) Kompetensi dasar dan indikotor pencapaian kompetensi 

g) Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur 

yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan 

rumusan indicator keterampialn kompetensi 

h) Metode pembelajaran, digunakan oeleh pendidik untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karalterisri peserta 

didik dan KD yang akan dicapai 

i) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pembelajara 
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j) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan eletronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan 

k) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan 

pendahuluan, inti, dan penutu, dan  

l) Penilaian hasil pembelajaran 

3) Prinsip penyusunan RPP 

  Dalam meyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: 

a) Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, 

tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, 

kemampuan social emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, 

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau 

lingkungan peserta didik  

b) Partisipasi aktif peserta didik  

c) Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, 

motivasi awal, minat, kreativitas, inisiati, inspirasi, inovasi dan 

kemandirian 

d) Pengembengan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangakan gegemaran membaca, pemahaman beragam 

bacaan, dan berekspresi dalam berbagai tulisan 

e) Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi  
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f) Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran indicator pencapaian 

kompetensi, penilaian, sumber belajar dalam satu kebutuhan 

pengalaman belajar 

g) Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas 

mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya 

h) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi 

b. Pelaksanaan pembelajaran 

1) Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a) Alokai waktu  

(1) SD/MI   : 30 menit 

(2) SMP/MTs : 40 menit 

(3) SMA/MA : 45 menit 

(4) SMK/MAK  : 45 menit 

b) Rombongan belajar  

    Jumlah rombongan belajar  per satuan pendidikan dan jumlah 

maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar adalah:  

(1) SD/MI   : 28 peserta didik  

(2) SMP/MTs : 32 peserta didik 

(3) SMA/MA : 36 peserta didik 

(4) SKA/MAK  : 36 peserta didk  
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(5) SDLB  : 5 peserta didik  

(6) SMPLB : 8 peserta didik  

(7) SMALB : 8 peserta didik 

c) Buku Teks Pelajaran  

   Buku teks pelaksanaan pembelajaran digunakan untuk 

meningkatkan efisienssi dan efektifitas pembelajaran yang 

jumlahnya sesuaikan kebutuhan peserta didik. 

d) Pengelolaan Kelas dan Laboratorium 

(1) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan 

sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses 

pembelajaran 

(2) Volume dan intonasi suara guru harus dapat didengar dengan 

baik oleh peserta didik 

(3) Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah 

dimengerti oleh peserta didik 

(4) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan 

kemampuan peserta didik  

(5) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan 

keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran 

(6) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap 

respond dan hasil belajar peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung 
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(7) Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya 

dan mengemukakan pendapat 

(8) Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapih 

(9) Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta 

didik silabus mata pelajaran, dan 

(10)  Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai 

waktu yang dijadwalkan 

2) Pelaksanaan pembelajaran 

  Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, 

meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. 

a) Kegiatan pendahuluan 

 Dalam kegiatan pedahuluan pendahuluan, guru wajib: 

(1) Menyiapkan peserta didik secara psikis fisik unruk mengikuti 

proses pembelajara 

(2) Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual 

sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan 

sehari-hari,dengan memberikan contoh dan perbandingan local, 

nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan 

karakteristik dan jenjang peserta didik 

(3) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelunya dengan materi yang akan dipelajari 
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(4) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai, dan  

(5) Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

b) Kegiatan Inti 

  Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumberbelajar yang sesuai 

dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan 

pendekatan yematik dan/atau tematik terpadu dan/atau saintifik 

dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau 

pembelajaran yang menghasikan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning) disesuaikan dengan karakteristik 

kompetensi dan jenjang pendidikan 

(1) Sikap 

  Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu 

alternate yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, 

menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. 

Seluruh aktivitas pembelajaran berorientasi pada tahapan 

kompetensi yang mendorong peserta didik untuk melakukan 

aktivitas tersebut. 

(2) Pengetahuan 
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  Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, 

memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga 

menciptakan. Karakteristik aktivitas belajar dalam domain 

pengetahuan ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan 

aktivitas belajar dalam domain keterampilan. Untuk 

memperkuat pendekatan saintifik, tematik  terpadu, dan tematik 

sangat disarankan untuk menerapkan belajar berbasis 

penyingkapan / penelitian (discovery/inkuiry learning) untuk 

mendorong peserta didik menghasilkan karya kreatif dan 

kontekstual, baik individual maupun kelompok, disarankan agar 

menghasikan karya berbasi pemecahan masalah (project based 

learning).   

(3) Keterampilan  

  Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. 

Seluruh isi materi (topic dan sub topik) mata pelajaran yang 

diturunkan dari keteranpilan harus mendorong peserta didik 

untuk melakuakan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk 

mewujudkan keterampilan tersebut perlu melakukan 

pembelajaran yang menggunakan modus belajar berbasis 

penyingkapan atau penelitian (discovery/inkuiry learning) dan 
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pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan 

masalah (project based learning). 

c) Kegiatan Penutup 

 Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik 

secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk 

mengevaluasi: 

(1) Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan 

manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil 

pembelajaran yang telah berlangsung 

(2) Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran 

(3) Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian 

tugas, baik tugas individual maupun kelompok, dan  

(4) Menginformasikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan 

berikutnya. 

c. Penilaian Hasil Belajar atau Evaluasi 

   Dalam desain intruksional atau pembelalajaran, rancangan evaluasi 

merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan. Hal ini 

desebakan melalui evaluasi yang tepat, pendidik dapat melakukan 

efektifitas program dan keberhasilan peserta didik melaksanakan 

pembelajara, sehingga informasi dari kegiatan evaluasi seorang desainer 
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pembelajaran dapat mengambil keputusa apakah program 

pembelajaranyang dirancangnya perlu diperbaiki atau tidak, bagian-bagian 

mana yang dianggap memiliki kelemahan sehingga diperbaiki.  

    Menurut Guba dan Lincoh (Sanjaya, 2008: 241), evaluasi 

merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti 

suatu yang dipertimbangkan (evalution). Sesuatu yang dipertimbangkan itu 

berupa orang, benda, kegiatan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Dari konsep 

di atas ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi, yaitu: 

1. Evaluasi merupakan suatu proses. Artinya, dalam suatu pelaksanaan 

evaluasi mesti terdiri dari berbagai macam tindakan yang harus 

dilakukan. dengan demikian, evaluasi bukan hasi atau produk, akan 

tetapi ragkaian kegiatan. 

2. Evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Artinya, 

berdasarkan hasil pertimbangan evaluasi apakah sesuatu itu 

mempunyai nilai atau tidak. Dengan kata lain evaluasi dapat 

menunjukan kualitas yang dinilai. 

Secara umum, evaluasi proses belajar adalah upaya pemberian niali 

terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta 

didik, sedangkan evaluasi hasil belajar adalah proses pemberian nilai 

terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai dengan menggunakan kriteria 

tertentu.   
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   Alat yang digunakan dalam mengevaluasi peserta didik untuk 

mengetahui pengetahuan, kelemahan dan ketercapaian peserta didik dalam 

kegiatan belajar/perkembangan peserta didik serta sebagai saran umpan 

balik bagai pendidik yang bersumber dari peserta didik adalah sebagai 

berikut:  

a) Kisi-kisi tes belajar 

       Kisi-kisi tes hasil belajar merupakan sinkronisasi antara indicator 

dan butir soal yang  mengukur ketuntasan belajar peserta didik. Tujuan 

penyusunan kisi-kisi ini adalah untuk menentukan ruang lingkup dan 

sebagai petunjuk dalam menulis soal 

b) Tes hasi belajar 

        Tes Hasi Belajar (THB) merupakan butir tes yang digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengikuti kegiatan 

bembelajaran. Tes hasil belajar merupakan tes hasil belajar produk, dan 

tes hasil belajar psikomotorik. Tes hasi belajar psikomotorik berupa 

keterampilam melaksanakan eksperimen. Tes hasi belajar dibuat 

mengacu pada kompetensi dasar yang ingin dicapai, dijabarkan ke 

dalam indikator pencapaian hasil belajar dan disususn berdasarkan kisi-

kisi penulisan soal lengkap dengan kunci jawabannya serta lembar 

observasi penilaian psikomotorik kinerja peserta didik (Trianto, 2009: 

235-236) 
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      Dalam penilaian ini aspek penilaian kemampuan pendidik dalam 

mengelolah kegiatan pembelajaran meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi. 

a. Tahap perencanaan pembelajaran 

 Pendidik menyusun perangkat pembelajaran yakni: 

1) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang meliputi satuan 

pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester, alokasi waktu, 

kompetensi inti, kompetensi dasar, indikotor pencapaian, tujuan 

pembelajaran, materi pelajaran, model/ pendekatanpembelajaran, 

kegiatan pembeljaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar 

(kognitif, afektif, dan psikomotor). 

2) Bahan Ajar Peserta Didik (BAPD) yang meliputi judul materi, 

kompetensi dasar, indicator pencapaian, jujuan pembelajaran, 

dan materi pembelajaran. 

3) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) meliputi judul percobaan, 

indicator pencapaian, tujuan, dasarr teori, alat dan bahan, 

prosedur kerja, tabel, dan pertanyaan untuk diskusi. 

b. Tahap pelaksanaan pembelajaran 

       Tahap pelaksanaan, pendidik melaksanakan proses 

pembelajaran yang telah dibuat meliputi kegiatan pendahuluan 

(motivasi, melakukan pengamatan dan menyampaikan tujuan), 

kegiatan inti (merumuskan masalah, merumuskan tujuan, membuat 
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hipotesis, membagi LKPD, membimbing dalam eksperimen, 

menampilkan data, menganalisis data mempersentasekan hasil 

eksperimen, dan menarik kesimpulan), kegiatan penutup 

(penegasan konsep, membuat rangkuman,dan memberikan tugas 

rumah).  

c. Tahap penilaian 

   Pada tahap evaluasi, pendidik menilai hasil belajar peserta 

didik untuk mengetahui pengetahuan kelemahan, dan ketercapaian 

peserta didik dalam kegiatan belajar mengaja meliputi tes hasil 

belajar produk, tes hasil belajar afektif, tes hasil belajar psikomotor. 

kriteria penilaian kemampuan pendidik dalam mengelolah kegiatan 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2 

                 Kriteria penilaian terhadap kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran  

Rentang skor Criteria Keterangan  

 

1,00-1,99 
Tidak Baik Jika pendidik dalam mengelolah 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) tidak sesuai dengan yang disiapkan. 

2,00-2,99 
Kurang Baik Jika pendidik dalam mengelolah 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) kurang sesuai dengan yang 

disiapkan. 

3,00-3,49 
Cukup Baik Jika pendidik dalam mengelolah 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) cukup sesuai dengan yang 

disiapkan. 

3,50-4,00 
 Baik Jika pendidik dalam mengelolah 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi) sesuai dengan yang disiapkan. 
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                  Sumber: dimodifikasi dari Borich (Arikunto, 2010: 34)     

C. Belajar dan Prestasi Belajar 

1. Belajar  

Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi,  kererampilan dan sikap. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 

secara etimologis belajar berarti “berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu”. 

Defenisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah sebuah kegiatan untuk 

kepandaian atau ilmu.  Disini usaha untuk mencapai kepandaian atau ilmu 

merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu 

atau kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu 

manusia menjadi tahu, memahami, mengerti dapat melaksanakan dan memiliki 

tentang sesuatu.  

 Defenisi etimologis diatas mungkin sangat singkat dan sederhana, 

sehingga masih diperlukan penjelasan terminologis mengenai defenisi belajar 

yang lebih mendalam. Dalam hal ini, banyak ahli yang mengemukakan 

pengertian belajar. Pertama, Cronbach (Baharudin dan Nur 2010:13). Menurut, 

“learning is show by change in behavior as result of experience”. Belajar 

terbaik adalah melalui pengalaman. Dengan pengalaman tersebut pelajar 

menggunakan seluruh pancaindranya.  
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2. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan 

yang mengakibatkan perubahan dalam diri seseorang sebagai hasil dari aktivitas 

belajar yang dinyatakan dengan nilai. Nilai merupakan alat untuk mengetahui 

apakah peserta didik tersebut sudah menguasai materi yang dipelajari atau 

belum. 

Heryadi (Hanafia dkk, 2009: 85), menyatakan bahwa prestasi belajar 

merupakan hasil yang dicapai oleh sekolah ataupun perserta didiknya dalam 

kurun waktu tertentu. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan 

akademis. Untuk  mengetahui prestasi atau hasil yang dicapai oleh peserta didik 

terutama yang menyangkut hal kognitif dapat dilakukan benchmaking 

(berdasarkan acuan standar). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 908) prestasi belajar 

adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh 

mata pelajaran yang diperoleh melalui tes dan ditunjukan dengan angka. Hal ini 

berarti prestasi belajar hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian 

terhadap hasil belajar peserta didik 

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam kurung waktu tertentu 

melalui tes dan ditunjukan dengan angka-angka.  
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D. Ketuntasan Indikator Hasil Belajar dan Tes Hasil Belajar Peserta Didik 

       Indikator adalah acuan penilaian untuk menetukan apakah peserta didik 

telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan informasi apakah 

suatu indicator telah tercapai pada peserta didik, dilakukan penilaian sewaktu 

pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. Sebuah indikator dapat dijaring 

dengan beberapa soal/tugas. Selain itu sebuah tugas dapat dirancang untuk 

menjaring informasi tentang ketercapaian beberapa indikator.  

        Ketuntasan Indikator Hasil Belajar (IHB) adalah proporsi yang 

merupakan perbandingan jumlah peserta didik yang dapat mencapai indikator 

dengan jumlah keseluruhan peserta didik ynag diukur dengan Tes Hasil Belajar 

(THB). Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam 

satu kompetensi dasar berkisar antara 0% - 100% . Kriteria ideal untuk masing-

masing indikator > 75%. Namun sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat 

pencapaian indikator, tetapi dengan pertmbangan-pertimbangan tertentu satuan 

pendidikan dapat menetapkan kriteria ketuntasan minimal dibawah 75%. 

Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, setiap kemampuan pendidik 

dan peserta didik serta ketersediaan sarana dan prasarana Depdikbud (Trianto, 

2009: 241-242). 

         Ketuntasan hasil belajar adalah proporsi yang merupakan perbandingan 

skor Tes Hasil Belajar (THB) yang diperoleh setiap peserta didik dibagi dengan 

skor maksimum Tes Hasil Belajar. Hasil belajar peserta didik dikatakan tuntas 
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apabila proporsi mencapai P ≥ 0,75 Depdikbud (Trianto, 2009: 241). Tes hasil 

belajar merupakan butir tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar 

peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Tes hasil belajar merupakan tes 

hasil belajar produk, tes hasil belajar afektif, dan tes hasil belajar psikomotorik. 

Tes hasil belajar motori berupa keterampiln melaksanakan ekperimen (Trianto, 

2009: 235). 

          Tes hasil belajar disusun berdasarkan pencapaian indicator dan tujuan 

pembelajaran. THB berisi soal-soal yang berkaiatan dengan materi usah dan 

energi yang harus dikerjakan oleh peserta didik sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran. Soal-soal tersebut disusun berdasarkan criteria taksonomi Bloom 

yaitu dari C1 sampai C6. Kusaeri (2014: 35) tingkatan berpikir dalam Taksonomi 

Bloom adalah sebagai berikut: 

1. Domain kognitif (pengetahuan) fokus pada pengetahuan atau kemampuan 

mengingat, berpikir, dan proses bernalar, yang meliputi: 

a. Mengingat (C1) mencakup kegiatan mengenali membuat daftar, 

menggambar, menyebutkan. 

b. Memahami (C2) menerangaka idea tau konsep mencakup kegiatan 

menginterpretasi, merangkum, mengelompokan, menerapkan. 

c. Menerapakan (C3) yaitu menggunakan informasi dalam situasi lain 

mencakup kegiatan menerapakan, melaksanakan, menggunakan, 

melakukan. 
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d. Menganalisis (C4) mengelola informasi untuk memahami sesuatu dan 

mencari hubungan mencakup kegiatan membandingkan, mengorganisasi, 

menata ulang, mengajukan pertanyaaan, menemukan. 

e. Mengevaluasi (C5) menilai suatu keputusan atau tindakan mencakup 

kegiatan memeriksa, membuat hipotesa, mengkritik, bereksperimen, 

memberi penilaian. 

f. Mengkreasi (C6) yaitu menghasilakan ide-ide baru, atau cara memandang 

terhadap sesuatu mencakup kegiatan mendesaian, membangun, 

merencanakan, menemukan. 

2. Domain afektif (sikap) adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Cirri-ciri belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku. Domain afektif menurut Krathwohl, Bloom, dkk (Surdayono, 

2012: 43) meliputi: 

a. Penerimaan (receiving) kepekaan akan adanya suatu rangsangan dan 

kesediaan untuk memperhatikan rangsangan tersebut yang dinyatakan 

dengan memperhatikan sesuatu, walaupun perhatian itu bersifat pasif. 

b. Partisipasi/merespon (responding) mencakup kerelaan untuk 

memperhatikan secara aktif dan turut berpartisipasi dalam suatu kegiatan 

yang dinyatakan dengan memberikan suatu reaksi terhadap rangsangan 

yang disajikan.  

c. Menghargai, yaitu aspek yang mengacu pada kecenderungan menerima 

suatu norma tertentu dan menghargai suatu norma. 
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d. Organisasi (organization) yaitu kemampuan untuk membentuk suatu 

sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan yang 

dinyatakan dalam pengembangan suatu perangkat nilai. 

e. Pembentukan pola hidup/karakteristik (characteriztiation by a value or 

value complek) yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan 

sehingga dapat menginternalisasikannya dalam diri dan menjadikannya 

sebagai pedoman yang nyata dan jelas dalam kehidupan seahri-hari.   

3. Domain psikomotor (keterampilan motorik) adalah ranah yang berkaitan 

dengan keterampialn (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar. Hasil belajar psikomotor merupakan 

kelanjutan dari  hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan hasil belajar 

afektif (kecenderungan untuk berperilaku). Domain psikomotorik menurut 

klasifikasi Simpson (Sudaryono, 2012: 43) meliputi: 

a. Persepsi (perception) yaitu kemampuan untuk mengadakan diskriminasi 

yang tepat antara dua perangsan atau lebih berdasarkan perbedaan antara 

cirri-ciri fisik yang khas pada masing-masing rangsangan yang dinyataka 

dengan adanya suatu reaksi yang menunjukkan kesadaran akan hadirnaya 

rangsangan/simulasi dan perbedaan antara rangsangan-rangsangan yang 

ada.  

b. Kesiapan (set) yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam suatu 

keadaan yang dinyatakan dalam bentuk kesiapan jasmani dan mental. 
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c. Respon/gerakan terbimbing (guide response) yaitu kemampuan untuk 

melakukan suatu rangkaian gerak-gerik yang dinyatakan dengan 

menggerakan anggota tubuh menurut contoh yang telah diberikan. 

d. Mekanisme yaitu aspek yang mengacu pada keadaan dimana respon fisik 

yang dipelajari telah menjadi suatu kebiasaan. 

e. Respon/gerak yang kompleks (complex response) yaitu kemampuan 

untuk melaksanakan suatu keterampilan yang terdiri atas berbagai 

komponen, dengan lancer, tepat dan efisien yang dinyatakan dalam suatu 

rangkaian perbuatan yang berurutan. 

f. Penyesuaian pola gerakan yaitu kemampuan untuk mengadakan 

perubahan dan penyesuaian pola gerak gerik dengan kondisi setempat 

atau dengan menunjukan suatu taraf keterampilan yang telah mencapai 

kemahiran. 

g. Organisasi yaitu aspek yang mengacu pada kemampuan menampilkan 

pola-pola gerak yang baru, yang dialkukan atas inisiatif sendiri. 

E. Respon Peserta Didik 

Respon peserta didik merupakan sambutan (respoding) adalah suatu sikap 

terbuka kea rah sambutan. Dengan demikian respon merupakan perilaku yang 

lahir berupa sambuatan atau sikap terbuka dari hasil masuk stimulus kedalam 

pikiran seseorang. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988), respon adalah perilaku 

yang lahir dan merupakan hasil masuknya stimulus kedalam pikiran seseorang. 
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Perilaku yang dimaksudkan di atas kemudian dijabarkan menjadi tiga kelompok 

besar yaitu: 

1. Proses belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar 

kognitif mencakup asosiasi antar unsur pembentukan konsep, penemuan 

masalah, dan keterampilan pemecahan masalah yang selanjutnya membentuk 

perilaku guru berpikir, menalar, menilai, berimajinasi merupakan aktivitas 

mental yang berkaitan dengan belajar kognitif. 

2. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan 

dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, 

dorongan, minat, dan sikap. 

3. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu 

mengendalikan aktivitas raganya. Belajar psikomotor mengandung aspek 

mental dan fisik. 

Dengan demikian respon peserta didik erhadap pembelajaran dapat sebagai 

suatu perilaku peserta didik yang lahir setelah mengikuti pembelajaran yang 

berupa hasil kognitif, afektif, dan psikomotor.Rsepon peserta didik dikatakan 

positif jika rata-rata dari setiap aspek penilaian lebih dari 75% berada dalam 

kategori positif. 

Aspek-aspek yang dinilai pada respon peserta didik terhadap kegiatan 

pembelajaran yang meliputi: kegiatan pendahuluan (memotivasi peserta didik 

dan penyampaian indicator pembelajaran), kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Dengan criteria penilaiannya meliputi: Tidak Baik (0-20%) skor 1, Kurang Baik 
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(21-40%) skor 2, Cukup Baik (41-60%) skor 3, Baik (61-80%) skor 4 dan Sangat 

Baik (81-100%) skor 5 Suharsimi Arikunto (2010: 281). 

F. Mata Pelajaran IPA 

Pendidikan IPA atau sains pada hakekatnya menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar peserta didik 

mampu menjalajahi dan memahami alam sekiatar secara alamiah. Pendidikan 

sains diarahkan untuk “mencari tahu” dan “berbuat” sehingga dapat membantu 

peserta didik memahami alam sekitar. 

Mata pelajaran fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam rumpunn sains. 

Oleh karena itu, hakekat, funsgsi, dan tujuan mata pelajara fisika khususnya pada 

tingkat SMA dapat ditinjau dan dipahami melaui pendidikan sains. Fisika sebagai 

ilmu yang mempelajari fenomena alam, dan memberikan pelajaran yang baik 

pada manusia agar hidup selaras. Mata pelajaran fisiska dimaksudkan sebagai 

wahana untuk menumbuhkan kemampuan berpikir yang berguna untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari.  

G. Materi Pokok  Gerak Lurus  

1. Kerangka Acuan dan perpindahan 

 Pengukuran posisi, jarak, atau laju harus dibuat dengan mengacu pada 

suatu keranngka acuan. Penentuan kerangka acuan penting dalam menyatakan 

laju. Bahkan jarak pun bergantung pada kerangka acuan. 
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  Sumber: Giancoli (2007: 23) 

  Gambar 2.1 Pasangan standar sumbu koordinat xy 

Dalam Fisika, dengan menggambarkan sumbu koordinat seperti 

gamabar 2.1 menyatakan kerangka acuan. Benda-benda yang diletakkan di 

kanan titik asal  (0) pada sumbu x memiliki koordinat x yang biasanya positif; 

dan titik-titik di sebelah kiri 0 memiliki koordinat x negatif. Posisi sepanjang 

sumbu y biasanya dianggap positif jika  berada di posisi atas 0, dan negatif 

jika di bawah 0, walaupun peraturan yang menyatakan sebaliknya juga dapat 

digunakan jika lebih memudahkan. Semua titik pada bidang dapat 

dispesifikasikan dengan memberinya koordinat x dan y. Dalam tiga dimensi, 

sebuah sumbu z yang tegak lurus terhadap x dan y juga digunakan. Untuk 

gerak satu dimensi, memilih sumbu x sebagai garis di mana gerakan tersebut 

terjadi. Dengan demikian posisi pada setiap saat dinyatakan dengan koordinat 

x-nya.  

 

 

     0 

   +y    

         -x       +x    

     -y 
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Perbedaan antara jarak yang ditempuh sebuah benda dan 

perpindahannya, yang didefinisikan sebagai perubahan posisi benda tersebut. 

Dengan demikian perpindahan adalah seberapa jauh jarak benda tersebut dari 

titik awalnya. 

Perpindahan adalah besaran yang memiliki besar dan arah Besaran seperti ini 

disebut besaran vector.  

 

 

 

 

 

  Sumber: Giancoli (2007: 24) 

Gambar 2.2 Tanda panah menunjukkan perpindahan x2 – x1. Jarak dinyatakan 

dalam meter. 

 

Gambar 2.2 menunjukkan waktu awal t1 benda berada pada sumbu x di 

titik x1 pada system koordinat. Beberapa watu kemudian, pada waktu t2 

anggap benda itu berada pada x2. Perpindahan benda ini adalah x2 – x1 dan 

ditunujukkan  pada gambar 2.2. Dapat diitulis. 

∆x = x2 –x1 

Dimana symbol ∆ menunjukkan perubahan sehingga ∆x menyatakan 

perubahan x. 

2. Kecepatan rata-rata 
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Laju rata-rata sebuah  benda didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh 

sepanjang sintasannya dibagi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 

tersebut: 

 
tempuhwaktu

tempuhJarak
ratarataLaju  ……………………………………..(1-1) 

Dalam Fisika ada perbedaan antara Laju dan percepatan. Laju adalah 

sebuah bilangan positif, dengan satuan. Kecepatan digunakan untuk 

menyatakan baik besar (nilai numerik) mengenai seberapa cepat sebuah benda 

bergerak maupun arah geraknya. Dengan demikian kecepatan adalah sebuah 

vector. Ada perbedaan anatara kecepatan dan laju: yaitu, kecepatan rata-rata 

didefinisikan dalam hubungannya dengan perpindahan, dan bukan dalam 

jarak total yang ditempuh.  

                     
diperlukanyangtempuhWaktu

nPerpindaha
  

Untuk membahas gerak satu dimensi umumnya pada satu titik waktu 

t1, benda pada sumbu x dititik x1 pada sisitem koordinat, dan beberapa waktu 

kemudian di t2, berada pada titik x2. Waktu yang diperlukan adalah t2- t1, dan 

selama selang waktu ini perpindahan benda itu adalah ∆x = x2 –x1. Dengan 

demikian, kecepatan rata-rata, yang idefinisikan sebagai perpindahan dibagi 

waktu yang diperlukan, dapat dituliskan 
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t

x

tt

xx
v











12

12 ,………………………………………………………..(1-2) 

3. Kecepatan sesaat 

Kecepatan sesaat merupakan kecepatan pada suatu waktu. Kecepatan 

sesaat pada waktu kapanpun adalah kecepatan rata-rata selama selang waktu 

yang sangan kecil. Yaitu, dimulai dengan persamaan 2-2 

t

x
v




 , 

Maka, kecepatan sesaat didefinisikan sebagai kecepatan rata-rata pada 

limit ∆t yang menjadi sangat kecil, mendekati nol. Dituliskan definisi 

kecepataan sesaat, v, untuk gerak satu dimensi sebagai 

t

x
Limv

t 




 0
………………………………………………………………(1-3) 

4. Percepatan 

Percepatan menyatakan seberapa cepat kecepatan sebuah benda 

berubah. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai prubahan kecepatan dibagi 

waktu yang diperlukan untuk perubahan ini: 

                      
tempuhWaktu

Perubahan kecepatan
 

Dalam symbol, percepatan rata-rata a  selama seang waktu ∆t= t2-t1 

pada waktu kecepatan berubah sebesar ∆v= v2-v1, didefinisikan sebagai  

t

v

tt

vv
a











12

12 ..................................................................................(1-4) 
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Percepatan juga merupakan vector, tetapi untuk gerak satu dimensi. 

Percepatan sesaat a dapat didefinisikan dengan analogi terhadap kecepatan 

sesaat, untuk suatu saat tertentu; 

 
t

v
Lima

t 




 0
………..………………………………..…….(1-5) 

∆v menyatakan perubahan yang sangat kecil pada kecepatan selama selang 

waktu ∆t yang sangat pendek satuannya adalah m/s
2
. 

5. Gerak dengan percepatan Konstan(Gerak Lurus Berubah Beraturan) 

Grafik dari posisi, kecepatan dan percepatan akan mnyerupai grafik 

pada gambar 2-3. 

Untuk memudahkan notasi, maka waktu awal untuk setiap 

pembahasan adalah nol; t1 = 0. Kemudian menentukan t2 = t sebagai waktu 

yang diperlukan. Posisi awal (x1) dan kecepatan awal (v1) dari sebuah benda 

sekarang dinyatakan dengan x0 dan v0; dan pada waktu t, posisi dan waktu t 

akan menjadi 

t

xx

tt

xx
v 0

0

0 





  

Karena t0 = 0. Dan percepatan, yang dianggap konstan terhadap waktu, 

akan menjadi: 

t

vv
v 0
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Satu masalah umum adalah menentukan kecepatan sebuah benda 

setelah rentang waktu tertentu, jika diketahui percepatannya. Dengan 

mengalikan kedua sisi dengan t maka didapat: 

at = v - v0 

Kemudian tambahkan v0 dikedua sisi untuk mendapatkan: 

v = v0 + at…..…………………………………………………….…(1-6) 

Untuk menghitung benda setelah waktu t ketika benda tersebut 

mengalami percepatan konstan. Definisi kecepatan rata-rata (persamaan 2-2) 

adalah 

t

xx
v 0
  

Jika mencari x, maka dapat ditulis. 

x = x0 + v t…………………………………………………………….(1-7) 

Karena kecepatan bertambah secara beraturan, kecepatan rata-

rata,akan berada ditengah-tengan antara keceppatan awal dan akhir. 

2

0vv
v


 ……………………………………………………………(1-8) 

Menggabungkan persamaan terakhir dengan persamaan 2-6 mka 

didapatkan 

t
atvv

x

vv
xtvxx








 









 


2

2

00

0

0

00

atau 
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2

00
2

1
attvxx  ……………………………………………..……(1-9) 

Persamaan 2-6,2-7,2-8 adalah tiga dari empat persamaan yang paling 

berguna untuk gerak dengan  percepatan konstan. Dengan menurunkan 

persamaan keempat, yang berguna pada situasi dimana  waktu t tidak 

diketahui. Maka dengan mensubtitusikan persamaan 2-7 seperti sebelumnya  

t
vv

xtvxx 






 


2

0

00  

Berikutnya, menyelesaikan dengan menggunakan persamaan 2-6 untuk t, 

untuk mendapatkan  

a

vv
v 0
  

dan dengan mensubtitusikan persamaan ini ke persamaan diatasnya, 

didapatkan 

a

vv
x

a

vvvv
xx

22

2

0

2

0

00

0










 







 
  

untuk mencari v
2
 maka didapatkan, 

 0

2

0

2 2 xxavv  ………………….………..………………………..(1-10) 

yang merupakan persamaan yang sering digunakan. 

Ada empat persamaan yang menghubungan posisi, kecepatan, 

percepatan dan waktu  jika percepatan a konstan. Semuanya dapat dituis 

sebagai berikut. 
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atvv  0 ……………...……………………………...…………….(1-11a) 

2

00
2

1
attvxx  ……………………………………………….….(1-11b) 

 0

2

0

2 2 xxavv  …………….……………………….………..……(1-11c) 

2

0vv
v


 ……….………………………………………………….…(1-11d) 

6. Gerak Jatuh Bebas  

 Contoh gerak dan percepatan (mrndekati) kostan adalah benda yang 

jatuh karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Ilmuwan Aristoteles (ternyata 

salah) mengemukakan bahwa objek yang berat akan jatuh lebih cepat dari 

pada objek yang ringan, yang sebanding dengan beratnya. Setelah itu abat ke-

19 Galileo berargumentasi bahwa benda seharusnya jatuh dengan percepatan 

ke bawah yang konstan dan tidak tergantung pada beratnya. Berdasarkan 

pendapat dari Galileo jika efek dari udara diabaikan, Galileo benar; semua 

benda yang jatuh dari tempat tertentu akan mempunyai percepatan ke bawah 

yang sama, tidak tergantung ukuran atau beratnya. Jika jaraknya jatuh lebih 

pendek dibandingkan jari-jari bumi, percepatannya konstan. Jika mengabaikan 

efek dari udara, rotasi bumi, dan berkurangnya percepatan dengan 

bertambahnya ketinggian maka dikatakan sebagai gerak idealisasi ini sebagai 

jatuh bebas. 
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   Sumber: Sears dan Zemansky (2001: 46) 

Gambar 2-3 Foto Multiflash dari sebuah bola dengan gerak jatuh bebas 

 Gambar 2-3 adalah foto bola jatuh dengan yang diambil dengan 

sumber cahaya stroboskopik yang menghasilkan deretan kilatan intan pada 

selang-selang waktu yang sama. Setiap kilatan cahaya berlangsung dalam 

waktu  yang begitu singkat (sepersekian sejuta detik) sehingga ada sedikit 

bagian yang kabur di dalam citra bahkan dari benda yang bergerak secara 

cepat. Di saat setiap kilatan muncul posisi dari bola pada saat itu juga direkam 

pada film. Karena selang waktu antar kilatan sama, kecepatan rata-rata bola 

antara setiap dua kilatan sebanding dengan jarak antara citra-citra yang 

dihasilkan pada foto. Pertambahan jarak antar citra memperlihatkan bahwa 

kecepatannya secara kontinu berubah, bola dipercepat selama bergerak turun. 

Pengukuran yang teliti memperihatkan bahwa perubahan kecepatannya selalu 

sama pada setiap selang waktu, jadi percepatan dari bola yang jatuh bebas 

adalah konstan. 
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 Percepatan konstan untuk benda jatuh ini dinamakan percepatan akibat 

gravitasi. dan besarnya dilambangkan dengan huruf g. Di dekat atau tepat 

pada permukaan bumi nilai g mendekati 9,8 m/s
2
, 980 cm/s

2
, atau 32 ft/s

2
. 

Nilai yang tepat bervariasi tergantung lokasinya, jadi nilai g di permukaan 

bumi hanya mencapai dua angka penting. Karena g adalah magnitude dari 

suatu besaran vector, g selalu mempunyai nilai positif. Pada permukaan bulan 

percepatan akibat gravitasi lebih disebabkan oleh gaya tarik dari bulan 

disbanding bumi, dan g = 1,6 m/s
2
. Didekat permukaan matahari, g = 270 m/s

2
 

7. Integrasi Grafis dalam Analisis Gerak 

Grafik percepatan benda terhadap waktu, dapat mengintegrasi grafik 

tersebut untuk mendapatkan kecepatan objek pada waktu tertentu. Karena 

percepatan a didefinisikan sebagai kecepatan sebagai a = dv/dt, maka teori 

dasar kalkulus menyatakan  


1

0

01

t

t

dtavv ………………..……………………………………...(1-12) 

 

  Sumber: Halliday (2010: 29) 

Gambar 2.4 Luas antara kurva yang diplot dan sumbu waktu horizontal, dari 

waktu t0 ke waktu t1, ditunjukkan untuk (a) sebuah grafik percepatan a 

terhadap t dan (b) sebuah grafik kecepatan v bterhadap t.  
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Bagian kanan dari persamaan di atas adalah integral terbatas (yang 

menghasilkan angka, bukan fungsi), v0 adalah kecepatan pada t0, dan v1 

adalah kecepatan pada waktu t1 setelahnya. Integral terbatas dapat dievaluasi 

langsung dari grafik a(t) seperti pada gambar 2-12a. Secara khusus. 











10,

tan1

0

tsampaitdariwaktusumbudan

percepakurvadiantarabidangLuas
dta

t

t

……………….(1-12) 

Bila satuan percepatan adalah 1 m/s
2
 dan satuan waktu adalah 1 s, 

maka satuan untuk luas grafik adalah 

( 1m/s
2
)(1 s)= 1 m/s 

Yang sama dengan satuan kecepatan. Ketika kurva percepatan berada 

diatas sumbu waktu, luasnya adalah positif; etika kurva berada dibawah 

sumbu waktu, luasnya adalah negative. 

Dengan cara yang sama karena kecepatan v didefinisikan dalam posisi 

x sebagai v = dx/dt maka 


1

0

01

t

t

dtvxx ………………………………………………………..(1-14) 

Dimana x0 adalah posisi pada saat t0 dan x1 adalah posisi pada saat t1. 

Integral terbatas pada bagian kanan persamaan (1-14) dapat dievaluasi dari 

grafik v(t), seperti ditunjukkan 2-4b. Secara khusus  











10,

tan1

0

tsampaitdariwaktusumbudan

percepakurvadiantarabidangLuas
dtv

t

t

……….……..(1-15) 
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Bila satuan kecepatan adalah 1 m/s dan satuan waktu adalah 1 s, maka 

satuan dari luas pada grafik adalah  

(1 m/s)(1 s) = 1 m 

Yang sama dengan satuan posisi dan perpindahan. Positif dan 

negatifnya luas ditentukan dengan cara yang sama seperti telah dijelaskan 

untuk kurva a(t) pada gambar 2-4a. 

H. Hasil Penelitian yang Terdahulu 

1. Ony Octavia Laly 

Menyataka bahwa umumnya penerapan pendekatan inkuiri terbimbing 

materi pokok pemuaian materi pada peserta didik kelas VII G SMP Negeri 10 

Kupang adalah baik. secara terperinci dijelaskan bahwa: 

a. Kemampuan pendidik dalam mengelolah pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing materi pokok pemuaian pada 

pesrta didik kelas VII G SMP Negeri 10 Kupang, dikategorikan baik 

debgan skor rata-rata pada tahap perencanaan pembelajaran adalah 4,00, 

tahap pelaksanaan pembelajaran dengan skor rata-rata 3,86 dan tahap 

perencanaan evaluasi pembelajaran dengan skor rata-rata 4,00. 

b. Ketuntasan indicator hasil belajar kognitif, psikomotor, afektif dan proses 

dalam pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing 

materi pokok pemuaian pada peserta didik kelas VII G Semester ganjil 

SMP Negeri 9 Kupang tahu ajaran 2013/2014 dikategori baik dengan 

proporsi ketuntasan indicator hasil belajar P ≥ 75% yakni untuk indicator 
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hasil belajar kognitif memiliki rata-rata proporsi ketuntas mencapai 

84,4%, indicator hasil nelajar afekti dengan rata-rata proporsi ketuntasan 

mencapai 81,86%, Indicator hasil belajar psikomotor dengan rata-rata 

ketuntasan mencapai 82,22% dan indicator hasil belajar proses dengan 

proprsi ketuntasan indicator mencapai 80,75%. 

c. Ketuntasan hasil belajar kognitif, afektif, psikomotor dan proses peserta 

didik dalam pembelajaran dengan menerapkan pendekatan inkuiri 

terbimbing materi pokok pemuaian pada peserta didik kelas VII G 

semesrter ganjil SMP Negeri 10 Kupang tahun ajaran 2013/2014 

dikategorikan baik dengan proporsi ketuntasan hasil belajar P ≥ 75% 

dengan proporsi ketuntasan untuk hasil belajar kognitif 77,73%, afektif 

82%, psikomotor 80%, dan proses 83%. 

d. Respon peserta didik terhadap pelaksanaan kegitanan pembelajaran 

dengan menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing materi pokok 

pemuaian pada peserta didik kelas VII G semester ganjil SMP Negeri 10 

Kupang tahun ajaran 2013/2014 dikategori sangat baik karena capaian 

indicator yang dihasilkan berada pada rentang skor 81-100% yakni 

91,80%.  

 

2. Yustinis Eduard Lamadike 
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Melakukan penelitian penerapan pendekatan inkuiri terbimbing untuk 

materi pokok tekanan pada peserta didik kelas VIIIA SMPK Sta. Maria 

Assumpta yang berjumlah 36 orang. 

Secara terperinci dapat disimpukan antara lain sebagai berikut: 

a. Kemampuan guru dalam mengelolah pembelajaran fisika matri pokok 

tekanan pada peserta didik kelas VIIIA SMPK Sta. Maria Assumpta 

Kupang melalui penerapan pendekatan inkuiri terbimbing adalah baik, 

yang mencakup: perencanaan pembelajaran adalah termasuk dalam 

kategori baik. 

b. Indikato Hasil Belajar (IHB) yang disiapkan sebanyak sepuluh indicator 

produk dan satu indicator proses, semuanya tuntas karena memiliki P ≥ 

0,75 dengan rata-rata proporsi masing-masing 0,98 dan 0,95. 

c. Hasil belajar peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dengan 

menerapkan pendekatan inkuiri terbimbing semuanya tuntas dan terjadi 

peningkatan proposi jawaban untuk THB produk 0,62 dan THB proses 

0,76. Secara kelasa pada aspek afektif  dikatakan tuntas karena ≥ 80% 

namun pada aspek psikomotor kelas dikatakan tidak tuntas karena tidak 

mencapai ≥80%. 

d. Respon peseta didik ternadap palaksanaan pembelajaran yang 

menerapkan inkuiri terbimbing bernilai 92,2% yang artinya 92,2% 

memberikan respon yang sangat baik terhadap pelaksanaan pembelajaran. 

Hal ini berarti guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 
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baik dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam mengikuti kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pendekatan pembelajaran 

inkuiri terbimbing.   

I. Kerangka Berpikir 

Bruner (Asri Budiningsih, 2003: 11-13) mengemukakan bahwa teori 

pembelajaran adalah prekriptif dan teori deskriptif. Preskriptif karena tujuan 

utama teori ini pembelajaran adalah menetapkan pembelajaran yang optimal, 

sedangkan deskrpitif karena tujuan utama teori belajar adalah menjelaskan proses 

belajar.  

Teori-teori dan prinsip-prinsip yang deskriptif menempatkan variabel 

kondisi dan metode pembelajaran sebagai given, dan menempatkan hasil 

pembelajaran sebagai variabel yang diamati. Dengan kata lain, kondisi dan 

metode pembelajaran sebagai variabel bebas dan hasil pembelajaran sebagai 

variabel tergantung.  

Teori-teori dan prinsip-prinsip yang preskriptif, kondisi dan hasil 

pembelajaran ditempatkan sebagai givens, dan metode yang optimal ditetapkan 

sebagai variavel yang diamati. Jadi, kondisi dan metode pembelajaran ditetapkan 

sebagai variabel tergantung. Hubungan antara variabel inilah yang menunjukan 

deskriptif dan peskriptif. Hubungan tersebut dilihat pada diagram 1. Teori 

preskriptif adalah goal oriented, sedangkan teori deskriptif adalah goal free 

(Reigeluth, 1983). Maksudnya adalah bahwa teori pembelajaran preskriptif 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan, sedangkan teori pembelajaran deskriptif 
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dimaksudkan untuk memerikan hasil. Itulah sebabnya, variabel yang diamati 

dalam pengembangan teori-teori pembelajaran yang preskriptif adalah metode  

yang optimal untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengembangan teori-

teori pembelajaran deskriptif, variabel yang diamati adalah hasil belajar sebagai 

efek dari interaksi antara metode dan kondisi. 

 

 

 

 

 

 

Teori preskriptif, variavel kondisi dan hasil yang diinginkan, yang mungkin 

juga berinteraksi, dan parameter kedua variabel ini digunakan untuk menetapkan 

metode pembelajaran yang optimal, sebagai variabel tergantung. Hasil 

pembelajaran yang diamati dalam pengembangan teori prespektif adalah teori 

pembelajaran yang diinginkan (desire outcomes) yang telah ditetapkan lebih 

dulu, sedangkan dalam pengembangan teori deskriptif, yang diamati adalah hasil 

pembelajaran yang nyata (actual outcomes) dalam pengertian probabilitistik, 

hasil pembelajaran yang mungkin muncul, dan bias. Jadi, bukan merupakan hasil 

pembelajaran yang diinginkan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kondisi 

tertentu, sedangkan teori pembelajaran dekriptif berisi deskripsi mengenai hasil 

pembelajaran yang muncul sebagai akibat dari digunakannya metode tertentu 

Kondisi 

Hasil 

Pembelajaran 

Metode 
pembeljaran 

Teori 

Perspektif 
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dibawah kondisi tertentu. Berdasarkan skema tersebut maka dituangkan dalam 

suatu kerangka berpikir sebagai berikut:  

 

KERANGKA BERPIKIR 
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