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ABS螂

Kata kunci: Inkuiri Terbimbing, Motivusi, Hasil Belajar.
Penelitian ini bertujuan menerapkan pembelajaran model inkuiri terbimbing,

serta menguji pengaruhnya terhadap peningkatan motiyasi siswa dan hasil belajar pada

mata diklat menerapkan keselamatan, kesehatan-kerja dan lingkungan hidup kelas X
APK di SMK Muhammdiyah 2 Malang dengan dua siklus sebanyak empat kali
pertemuan. Hasil pmelitinn menunjukkan bahwa siklus I jumlah siswa kelas X APK yang
dirytatalun tuntas belajar sebesar 75'% dan 25% dinyatakan belum tuntas belajar. Pada

siklus II tingkat ketuntasan belajar siswa kelas X APK meningkat menjadi 92,5%

dinyatalan tuntas belajar dan 7,5% dinyatakan belum tuntas belajar. Adapun hambatan

yang dihadapi selamq peneropan pembelajaran model inkuiri terbimbing adalah: t)
siswa mengalami kesulitan untuk menemukan fakta nyata yang terkail dengan materi
yang diajarkan; 2) pembelajaran model inkuiri terbimbing belum pernah di terapkan

sebelumnya; 3) siswa kurang memahami pelaksanaan diskusi yang baik; 4) siswa kurang

berani untuk mengemukakan pendapat dal(tm diskusi; dan 5) siswu tidak mempunyai

b u lat p enunj an g/modul K3 LH.

ABSTRACT

Keywords: Guided Inquiry, Motivation, Learning Outcomes.

This study was done to implement the inquiry guided leaming method and to
know its influence on student motivation and learning result for safety, working
healthiness, and environmental subject. The research object were X grade students of at

SMK Muhammadiyah 2,Malang. It was conducted in two cycles in four times meetings.

There are 75o/o of X gradestudent has passed their learningprocess in cycle I and25%o

students have not passed it. Meanwhile, there are 92.5Yo of students who passed the study

and 7.5Yo of students have not passed. However, the obstacle faced during the

implementation of the studyare: 1) students found difficultyto find out the facts dealing

with the material taught, 2) the inquiry guided leaming model has never been applied

before, 3) students couldn't conduct discussion well, and 4) students have neither
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handbook nor module for-K3LH.
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Pemilihan metode pembelajaran
sebagai variasi dalam pengajaran sangat

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran
dimana pemilihan metode yang tepat akan
dapat meningkatkan kualitas pengajaran
setiap matapelajaran. Salah satunya dengan
menerapkan model pembelajaran inkuiri
terbimbing. Berdasartan hasil observasi
dan wawancara dengan Ibu Enny Dian
Handayani, S.Pd selaku guru mata diklat
K3LH sekaligus ketua program studi APK,
diketahui bahwa metode pembelalaran yang
diterapkan pada siswa kelas X APK SMK
Muhammdiyah2 Malang selama ini adalah
metode konvensional yaitu ceramah dan
mendikte. Dengan metode seperti itu dapat
menyebabkan siswa menjadi pasif, kurang
mandiri dalam belajar serta kurang
termotivasi pada saat proses pembelajaran
berlangsung. Oleh karena itu perlu adanya
sebuah pembaharuan pembelajaran untuk
mengubah paradigma tersebut yaitu
pembelajaran model inkufui terbimbing
dalam meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa. Model ini memberikan
kesempatan pada siswa untuk
mengembaagkan kemampuan berfikir
dalam proses pencarian pengetahuan
selama pembelajaran berlangsung.

Penelitian ini memiliki 4 rumusan
masalah antara lain: I) Bagaimanakah
penerapan pembelajaran model inkufui
terbimbing pada mata diklat K3LH?; 2)
Apakah terdapat peningkatan motivasi
belajar pada siswa dengan pembelajaran

model inkuiri terbimbing pada mata diklat
K3LH?; 3) Apakah terdapat peningkatan
hasil belajar siswa dengan menerapkan
pembelajaran model inkufui terbimbing
pada mata dikiat K3LH?; 4) Bagaimanakah
hambatan yang dihadapi dalam menerapkan
pembelajaran model inkufui terbimbing
pada mata diklat K3Lh?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di kelas X

Program Administrasi Perkantoran SMK
Muhammadiyah 2 Malang dengan melalui
dua siklus. Penelitian ini merupakan jenis
penelitian tindakan kelas dengan
menggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif. Penelitian tindakan kelas ini
bertujuan untuk memperbaiki persoalan
nyata dan praktis dalam peningkatan mutu
pembelajaran di kelas yang dialami
langsung oleh guru dengan siswa di kelas
yang berinteraksi selama pembelajaran
berlangsung. Penelitian ini dimaksudkan
untuk meningkatkan motivasi dan hasil
belajar siswa melalui pembelajaran model
inkuiri terbrmbing.

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas
ini dilakukan melalui dua siklus, dimana
setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu: 1)

perencanaan, 2) pelaksanaan, 3)
pengamatan, dan 4) refleksi (Arikunto,
2008:16). Untuk menentukan jumlah siklus
peneliti harus melihat tingkat keberhasilan
dari siklus yang sudah dilaksanakan.
Apabila dalam siklus I masih terdapat
kekurangan dan perlu adanya perbaikan
maka peneliti perlu melanjutkan ke siklus
berikutnya. Subjek yang diteliti dengan
menggunakan model pembelajaran inkuiri
terbimbing pada mata diklat K3LH pada
penelitian ini adalah siswa kelas X APK
SMK Muhammdiyah 2 Malang tahun
a1aran201212013 yang berjumlah 40 siswa.
Sumber data dalam penelitian ini adalah: 1)

observasi, 2) tes, 3) wawancara, 4)
dokumentasi, 5) catatan lapangan, 6)
angket.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Kegiatan Belajar Mengajar
di Kelas X APK SMK Muhammdiyah 2
Malang
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Berdasarkan hasil observasi pada

tanggal 14-15 November 2012, diketahui

terdapat beberapa kendala dalam

pelaksanaan pembelajaran, antara lain: l)
kurangnya antusias siswa untuk belajar,

siswa cenderung menerima apa saja yang

disampaikan oleh guru; 2) guru lebih

banyak mendikte dan siswa mencata, hal

tersebut disebabkan tidak semua siswa

memiliki buku diktat; 3) partisipasi siswa

dalam proses belajar di dalam kelas rendah,

dikarenakan siswa kurang merespon selama

kegiatan pembelajaran berlangsung, serta

siswa merasa jenul1 mengantuk, dan

kurang dilibatkan dalam kegiatan

pembelajaran. Hasil wawancara yang

dilakukan pada hari Rabu 18 Maret 2013

dengan Ibu Enny Dian Handayani, S.Pd

yaitu guru mata diklat K3LH, diketahui

bahwa: 1) metode pembelajaran yang

masih digunakan bersifat konvensional

)aitu ceramah dan mendikte. Dengan

metode seperti itu dapat rnenyebabkan

siswa menjadi pasif, kurang mandiri dalam

belajar dan tidak termotivasi dalam

mengikuti pembelajaran; 2) hasil belajar

yang di dapat dari ulangan harian terdapat

sis.ra yang tidak memenuhi kriteria
ketuntasan minimal (KKM), dari KKM
yang telah ditetapkan yaitt 75, hanya 2l
siswa yang memperoleh nilai di atas 75 dan

19 siswa lainnya mendapat nilai di bawah

75.

Kelas X APK SMK Muhammadiyah
2 Malang terdiri dari 40 siswa. Model

inkuiri terbimbing diharapkan dapt

membuat semua siswa berperan aktif dalam

proses pembelajaran, sehingga dapat

meningkatkan motivasi dan hasil belajar

siswa.

Penerapan Pembelajaran Model Inkuiri
Terbimbing

Pembelttaran   mOdcl   inkuiri

tcrbimbing merupakan salah satu model

pembelajaran mcnganut      tcorl

konstrukti宙 stik.Yang mettadi dasar teori

konstruktivistik ini adalah scorallg malnpu

mcncarl   makna   dan   memba,gun
pellgetahuannya     sccara     individu

berdasarkan  pengalalnan  dilingkungan

sekitamya.Dalam inkuiri terbimbing siswa

dituntut  untuk  malmpu  berflkir  dan

menelnukan  sendiri  pHnsip  yang
diinginkan  dcngan  didasarkan  pada

petuttuk  atau  pCrtanyaan― pcrtanyaan

pendukung yang(五 bettkan oleh gum.

Sattaya (2011:196)mcnyatakan
bahwa ada beberapa hal yang mettadi Cili

utama stntcgi pembellaran inkui三 .

Pcrta″α, strategi inkuiri mcllekankan

kepada aktifltas siswa sccara maksunal

untuk mcncari dan menelnukan. Keグ グα
,

selun akti宙 tas yang dilakukan siswa

diarahkan untuk mencarl dan mcncmukan

Кndtti dari suatu yang dipe■ anyakan,

schingga dihal・ apkan dapat menumbuhkan

sikap pcrcaya diri.Kθ′′gα , 製juan dari

pettgunaan strategi pcmbel可 aran inkuiri

adalah   mcngembangkan   kemalmpuan

illtclcktual scbagai bagian dari proscs

mcntal, akibatnya dalaln pembclttaran

inkuitt siswa tidak hanya dituntut ag額

men.Cuasai  pelttaran,  akan  tctapi

bagalnana mereka dapat menggunakan

potensi yang diinilikinya.

Suchman(dalaln THanto,2007:139)

menycblltkan bahwa langkah-lanょ ah yang

ditempuh dalam pembel可 iran inkuiri

tcl‐bimbing adalah:

1.  Mengttak   siswa   mcmbayangkan

scakan―akan  dalam  kondisi  yang

sebcnarnya.

2.  Mcngidentiflkasi        komponen―

kompollen yang berada di sekeliling

kondisi tcrsebut.

97
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3. Merumuskan permasalahan dan

membuat hipotesis pada kondisi
tersebut.

4. Memperoleh data dari kondisi tersebut

dengan membuat pertanyaan dan
jawabannya "ya" atalu ootidalC'.

5. Membuat kesimpulan dari data-data
yang diperoleh.

Motivasi Siswa Setelah Penerapan
Pembelajaran Model Inkuiri
Terbimbing

Motivasi merupakan salah satu

faktor yang turut menentukan keefektifan
pembelajaran. Siswa akan belajar dengan

sungguh-sungguh apabila memiliki
motivasi yang tinggi. Seorang siswa akan

belajar dengan baik apabila ada faktor
pendorongnya (motivasi). Motivasi belajar
merupakan kekuatan mental yarrg

mendorong terjadinya proses belajar.
Gintings (2010:86) menyatakan bahwa
motivasi dalam pembelajaran merupakan
sesuatu yang menggerakan atau mendorong

siswa untuk belajar atau menguasai materi
pelaj aran yang diikutinya.

Motivasi belajar siswa pada

penelitian ini diukur dengan menggunakan
angket motivasi belajar yang terdiri dari 15

pernyataan dengan 4 indikator yaitu minat,
perhatian, konsentrasi dan ketekunan. Hasil
afialisis menunjukkan bahwa motivasi
belajar siswa mengalami peningkatan dari

siklus I ke siklus II, yang ditunjukkan dad
rata-rata siklus I mencapai 77,12yo dengan

klasifftasi o'Baik" sedangkan rata-rata pada

siklus II mencapai 82,62Yo dengan

klasifikasi "Sangat Baik" disetiap indikator.

Hasil Belajar Siswa Setelah Penerapan
Pembelajaran Model Inkuiri
Terbimbing

Sanjaya (2008:27) mengemukakan

bahwa hasil belajar merupakan gambaran

kemampuan siswa dalam memenuhi suatu

tahapan pencapaian pengalaman belajar
dalam satu kompetensi dasar. Sudjana

(2010:22) mengemukakan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan

yang dimiliki siswa setelah ia menerima
pengalaman belajarnya. Hasil belajar pada

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku
sebagai hasil dari proses belajar mengajar.

Perubahan tingkah laku itu, dapat berupa
pengetahuan, pemahaman, keterampilan

dan sikap.

Hasil belajar siswa pada siklus I
yang dinyatakan tuntas sebanyak 30 peserta

didik dengan prosentase 75Yo sedangkan
yang belum tuntas sebanyak l0 peserta

didik dengan prosentase 25%o. Berdasarkan
papara;a data yang diperoleh dari hasil
observasi selama proses penelitiaq secara

umum memang penerapan pembelajaran

model inkuiri terbimbing dapat
meningkatkan hasil belajar. Namun peneliti
merasa ada beberapa hal yang kurang

optimal baik berupa tindakan maupun hasil
dalam penelitian ini sehingga peneliti
menyimpulkan untuk melanjutkan
penelitian pada siklus selanjutnya (siklus
II). Hal tersebut antara lain, masih terdapat
siswa yang tidak memperhatikan pada saat

penyajian materi, dan tidak serius dalam
mengerjakan post-test sehingga ada

beberapa siswa yang berusaha mencontek
teman. Untuk memperbaiki hal tersebut,

aktivitas peserta didik perlu untuk
ditingkatkan kembali terutama pada kerja

individu sehingga mereka terbiasa untuk
bekerja mandiri dalam mengerjakan soal-

soal. Untuk kerja kelompok juga perlu
ditingkatkan lagi, terutama mengenai

aktifitas individu dalam kelompok.

98
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Pada siklus II, tcrdapat 37 pcscrta

didik atau 92,5%dinyatakan tolah tuntas

bel可ar, semcntara 3 pescrta didik atau

7,5%bclllm tuntas bcl可 ar.Bel‐dasarkan

pcrscntase keberhasilan bcttar,pada siklus

Ⅱ ini kelas測 APK“lah tulltas bcttar.

Hal ini sudahjauh icb■ baik dttandinょal■

dengan sikl●sI.

Hambatall…hambatan  yang  Dhadapi
Selama Penerapan PembelaFaran PIodel

lnkuiH Terbimbing

Ada bёbcrapa kendala yang ditcmui

pellcliti selalna pelaksanaan pembettattn

model inkuiri tcrbilnbing pada mata diklat

mellerapkan keselamatan,kcschatan kela

dan linま ungan hidup(K3L⊃ .Hambatan

dan solusi yang dihadapi sclama penelitian

berlanびung SCCtta五ngkas peneliti saikan

dalam tabcl dibawah ini:

No HAⅣIBATAN
_YANG
DIHADAPI

SOLUSI

pembellattn

dcngan model

inkuiri

terbilllbing

う
０ Alokasi waktu

yang kurang

efektif terutama

pada pelaksanaan

pembelajaran

siklus I yaitu pada

pembentukan

kelompok dan

pelaksanaan

diskusi kelompok

Pencliti

lnembantu siswa

dalanl

pcngaturan

telnpat duduk

dan inembcl・ i

pengarahan

kepada siswa

untuk FnClnbcagi

tugas dalaln

mengcriakan

setiap tugas.

Pelleliti melllillta

siswa agar lebih

melmpcrhatikan

pettelasan

No HADIBATAN
YANG

DIHADAPI

SOLUSI

1 Siswa mengalami

kesulitan untuk
menemukan fakta
nyata yang terkait
dengan materi
yang diajarkan

Peneliti meminta

siswa untuk
menyiapkan

sumber belajar

wng
berhubungan

dengan materi
y.ang diajarkan
baik dari media

elektronik,
media cetak,

buku hingga

media internet

4. Siswa kurang
memahami

pelaksanaan

diskusi yang baik

Peneliti

membantu siswa

dengan

memberikan

pengarahan dan

pembagian tugas

dalam kelompok
agar peran-peran

siswa dapat

terlihat dan

diskusi dapat

berjalan dengan

baik
2. Pembelajaran

model inkuiri
terbimbingbelum
pernah diterapkan

sebelumnya

Memberikan
pengarahan yang

cukup kepada

siswa tentang

pelaksanaan

5. Siswa kurang

berani untuk
mengemukakan

pendapat dalam

Pelleliti

mcmbcrikan

motivasi dan

melahkan
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No HATwIBATAN
YANG

DIIIADAPI

SOLUSI

diskusi kclas pendekatan

intensif kepada

siswa. Peneliti
juga meminta

siswa untuk
memperkuat

landasan teori
yang dimiliki
dengan

membawa

surnber belajar
yang relevan

dalam kegiatan

pembelajaran

sehingga dapat

memperkuat

pendapatnya

ketika
berargumen

dalam diskusi

kelas

6. Siswa tidak
mempunyai buku
penunjang/modul

mata diklat K3LH

Peneliti harus

menyiapkan

handoutwitk
dibagikan
kepada siswa

atau meminta

siswa

memfotokopi
buku pegangan

peneliti

PENUTUP
Kesimpulan
1. Penerapan pembelajaran model inkuiri

terbimbing pada mata diklat
menerapkan keselamatan, kesehatan

kerja dan lingkungan hidup kelas X

APK SMK Muhammadiyah2 Malang
sudah sangat baik.

Pembelajaran model inkuiri terbimbing
mampu meningkatkan motivasi belajar
pesefia didik dengan sangat baik.

Pembelajaran model inkuid terbimbing
terbukti mampu meningkatkan hasil
belajar peserta didik pada aspek

kognitif maripun aspek psikomotor.

Hambatan yang dihadapi selama

pembelajaran model inkuiri terbimbing
antara lain: siswa mengalami kesulitan
untuk menemukan fakta nyata yang

terkait dengan materi, pembelajaran

model inkuiri belum pernah diterapkan

sebelumnya, alokasi waktu yang

kurang efektif, siswa kurang

memahami pelaksanaan diskusi yang

baik, siswa kurang berani untuk
mengungkapkan pendapat dalam

diskusi, dan siswa tidak mempunyai

buku penunjang/modul.

Saran

l.Bagi sckolah, diharapkan sekolah

dapat    mcngembangkan    modcl

pclnbclttarall yang tepat dan sesuai

dcngan  kebutullall  siswa,  sesuai

dengan kara● cristik mata pel可 aran

untuk    palingkatan    kualitas

pembelajaran.

Bagi guru mata diklat K3LH kelas X
APK di SMK Muhammadiyah 2

Malang sebaiknya menerapkan

pembelajaran model inkuiri terbimbing
dalam proses belajar mengajar di kelas.

Bagr siswa kelas X APK SMK
Muhammadilah 2 Malang, siswa

hendaknya mempersiapkan diri dengan

belajar terlebih dahulu sebelum

mengikuti pembelajaran di kelas.

4. Untuk peneliti berikutnya, dapat

melakukan kegiatan penelitian lebih
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lanjut untuk mengembangkan dan

menerapkan pembelajaran model

inkuiri terbimbing, bukan hanya pada

mata diklat rnenerapkan keselamatan,

kesehatan kerja dan lingkungan hidup

63LfD saja, tetapi juga pada mata

diklat atau standar kompetensi lain
yang relevan.
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