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ABSTRAK: Science literacy merupakan kompetensi penting untuk mengikuti perkembangan
dalam berbagai bidang. Salah satu upaya untuk meningkatkan science literacy adalah melalui
pembelajaran sains yang efektif. Scientific inquiry learning (SIL) merupakan model
pembelajaran yang diunggulkan dalam pembelajaran sains. Model ini dapat mengkondisikan
siswa terlibat secara langsung dalam pembelajaran yang aktif, siswa juga akan belajar apa yang
mereka ketahui, bagaimana mereka mengetahuinya dan mengapa mereka meyakininya.
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa membutuhkan lebih banyak bimbingan,
latihan pada saat penilaian, dan feedback. Penilaian yang memberikan feedback secara berkala
yang mungkinkan siswa untuk menguasai pembelajarannya dikenal dengan formative
assessment (FA). Pemberian feedback merupakan aspek penting bagi siswa dalam menguasai
pelajaran dengan karakteristik materi berjenjang seperti halnya Fisika. Pentingnya penilaian
dan pemberian feedback dalam pembelajaran melandasi dilakukannya penelitian untuk
mengetahui Pengaruh FA dalam SIL terhadap penguasaan konsep Fisika siswa. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh dari nilai pretest-postest pada kelas yang
terdiri dari 20 siswa program peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIA) di MA
Bilingual Batu. Pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan formal formative assessment
dan informal formative assessment dalam tahap-tahap SIL. Hasil yang diperoleh melalui analisis
data kuantitatif dengan menggunakan Cohen’s d-effect size adalah sebesar 1,48 (tinggi). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa integrasi FA dalam SIL memberikan pengaruh positif terhadap
kemampuan penguasaan konsep Fisika siswa.
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PENDAHULUAN
Pada era globalisasi ini, science literacy menjadi kompetensi penting untuk mengikuti

perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang. Berdasarkan hasil survey oleh PISA yang
salah satu domain penilaiannya adalah science literacy, Indonesia berada di peringkat ke-64
dari 65 negara peserta dengan skor rata-rata 375, sedangkan skor rata-rata internasional adalah
500 (OECD, 2013). Survey lainnya yang dilakukan oleh TIMSS 2011 menunjukkan Indonesia
berada di peringkat ke-38 dari 42 negara peserta dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor
rata-rata internasional adalah 500 (IEA, 2012). Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa
science literacy di Indonesia masih tergolong rendah. Beberapa aspek dalam domain science
literacy seperti kemampuan menggunakan fakta-fakta ilmiah, kemampuan mengidentifikasi
dan menerangkan fenomena secara ilmiah yang dasarnya adalah penguasaan konsep dapat
ditingkatkan melalui pembelajaran sains yang efektif.

Scientific inquiry learning (SIL) merupakan model yang diunggulkan dalam
pembelajaran sains di sekolah (Joyce, 2000; Duschl, 2003); Suyudi, 2010, 2005; Hebrank,
2000), namun hasil review yang dilakukan oleh Rustaman (2005) terhadap
perkembangan penelitian pembelajaran berbasis inquiry menyatakan bahwa walaupun
penguasaan konsep subyek penelitian dalam pembelajaran IPA berbasis inquiry
menunjukkan tidak lebih rendah daripada penguasaan konsep subyek penelitian yang
secara khusus mempelajari konsep, tetapi perolehannya tidak begitu mengembirakan.
Hasil yang sama juga terjadi pada penelitan yang dilakukan oleh Yusran (2003). Dalam
penelitiannya, siswa masih memiliki kelemahan dalam penyelesaian soal yang
memerlukan ketentuan rumus dan berkaitan dengan penguasaan konsep fisika yang
dipelajari. Berdasarkan paparan tersebut, tampaknya tidak cukup hanya mempelajari
fisika dengan menggunakan SIL saja. SIL tidak cukup hanya digunakan sebagai model
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pembelajaran, tetap diperlukan pemantapan dalam penguasaan konsepnya. Oleh
karena itu, dibutuhkan suatu terobosan untuk menciptakan pembelajaran yang
membuat siswa aktif namun tetap efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep
fisikanya.

Sambell (2010) mengungkapkan bahwa dalam penerapan model SIL di awal, siswa
membutuhkan lebih banyak bimbingan, lebih banyak latihan pada kegiatan penilaian,
dan lebih banyak feedback pada saat pembelajaran dari pada model pembelajaran
konvensional yang biasa diterapkan. Selanjutnya, hasil penelitian Wahyudi (2004)
menunjukkan bahwa siswa yang terbiasa belajar dari hasil ulangan yang dikembalikan
(feedback) sama-sama meningkat hasil belajarnya melalui tes ulang (retest). Salah satu
penentu kualitas pembelajaran selain model yang digunakan ialah kualitas penilaian
yang dilakukan, karena apa yang akan siswa pelajari dan bagaimana mereka
mempelajarinya ditentukan oleh bagaimana mereka akan dinilai. Dengan demikian,
kesulitan dalam menguasai materi dan konsep fisika oleh siswa dapat diatasi dengan
menerapkan penilaian yang tepat, yakni penilaian yang dapat memberikan balikan-
balikan untuk mengatur belajar dan informasi untuk memodifikasi pembelajaran agar
mengurangi kesenjangan antara hasil belajar yang diharapkan dan yang teramati.
sehingga dapat meningkatkan outcome pembelajaran (Bell & Cowie, 2001; Black &
Harrison, 2001). Penilaian seperti ini dikenal sebagai formative assessment (FA).

FA memberikan sarana pada guru untuk memberikan balikan langsung ke siswa.
Menurut Popham (2008) FA merupakan proses yang digunakan oleh para guru dan
siswa selama pembelajaran yang memberikan balikan untuk mengatur belajar dan
pelajaran yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pencapaian hasil belajar.
Harlen (2003) juga kembali menegaskan bahwa tanpa informasi dari FA, guru tidak
dapat mengidentifikasi langkah-langkah berikutnya dari pemahaman siswa yang telah
diperoleh dari SIL.

FA memiliki aspek penting yang diperlukan dalam pembelajaran fisika, yakni
pemberian feedback secara berkala. Karakteristik materi berjenjang pada pelajaran
fisika menunjukkan bahwa memahami materi pada bagian awal merupakan prasyarat
untuk mempelajari materi berikutnya. Apabila seorang siswa kurang mampu
memahami materi awal dan tidak mendapatkan bantuan, besar kemungkinan dia akan
mengalami kesulitan ketika mempelajari materi berikutnya (Kusairi, 2012). Masalah
inilah yang kemudian membuat siswa beranggapan bahwa fisika adalah pelajaran yang
sulit dipahami, pelajaran yang hanya berisi kumpulan rumus yang harus dihafalkan
dan digunakan hanya pada saat ujian saja. Akibatnya siswa tidak memahami esensi
konsep fisika. Jika kesulitan ini terus dibiarkan, prestasi belajar siswa akan menjadi
rendah atau menurun.

Informasi yang didapatkan dalam FA memungkinkan guru untuk mengetahui
kesulitan-kesulitan siswa sejak awal sehingga guru dapat memberikan feedback kepada
siswa dan memodifikasi pembelajarannya berdasarkan informasi tersebut. Pemberian
feedback kepada siswa dan modifikasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru
merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efektifitas dan outcome pembelajaran
yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan dari uraian tersebut, perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui pengaruh Integrasi FA dalam SIL terhadap kemampuan
penguasaan konsep siswa dalam pembelajaran fisika.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan integrasi FA
dalam SIL terhadap penguasaan konsep siswa pada materi Fluida Statik. Sesuai dengan
tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang dipilih
adalah kelas XB MA Bilingual Batu. Instrumen yang digunakan adalah RPP dengan
model pembelajaran SIL yang diintegrasikan dengan FA, soal pretest dan posttest untuk
mengetahui peningkatan penguasaan konsep siswa, lembar observasi dan pedoman
wawancara. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan perhitungan Cohen’s d’effect size
terhadap hasil pretest dan posttest yang didapatkan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Pembelajaran SIL dengan FA dilaksanakan berdasarkan kurikulum 2013. Peneliti
melakukan pembelajaran pada pokok bahasan Fluida Statik dengan kompetensi dasar
yang diharapkan tercapai adalah Menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam
kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan pendekatan inquiry yang di intgrasikan
dengan FA. Pencapaian indikator pembelajaran pada setiap pertemuan dilakukan
melalui tahapan-tahapan inquiry yaitu observation, manipulation, generalization,
verification, dan application. Beberapa tahapan tersebut diintegrasikan dengan FA
untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa.

FA yang diintegrasikan dalam SIL dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis umum
FA yakni formal formative assessment (FFA) dan informal formative assessment (IFA).
Kedua jenis FA ini terintegrasi dalam setiap langkah dalam SIL yang dilakukan.
Beberapa jenis FFA yang digunakan oleh guru antara lain direct questioning,
brainstorming, phenomenon probe, wait time variation,  quizes, dan generation
questioning. Melalui pelaksanaan FA tersebut memungkinkan guru untuk kembali pada
poin-poin penting selama pembelajaran berlangsung, mengetahui tingkat pemahaman
siswa, dan merencanakan langkah selanjutnya yang harus digunakan sehingga dapat
meningkatkan efektifitas pembelajaran yang dilakukan.

Hasil dari pretest dan posttest diolah dengan menggunakan Cohen’s d-effect size
untuk menunjukkan kekuatan peningkatan penguasaan konsep siswa dalam
pembelajaran SIL yang diintegrasikan dengan FA. Dari hasil perhitungan, didapatkan
nilai Cohen’s d-effect size seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Perhitungan Cohen’s d-effect size

Mean pre Mean
post

SD pre SD post D kategori

4,90 8,35 1,68 2,97 1,48 Lebih besar sekali dari standar

Hasil perhitungan Cohen’s d-effect size didapatkan nilai (d) yaitu 1,48 dengan
interpretasi “lebih besar sekali dari standar” atau tinggi, itu artinya penguatan skor
pretest ke posttest sangat lebih besar dari standar.
Pembahasan

Penguasaan konsep fisika siswa melalui integrasi FA dalam SIL ini dapat dikatakan
meningkat selama pembelajaran berlangsung. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari
respon siswa setelah diberikan feedback oleh guru atau oleh temannya (peer teaching).
Selain itu, ditemukan juga pemikiran yang kritis dalam tahap presentasi diskusi
maupun praktikum. Pada saat diskusi (sub topik hukum pokok hidrostatika), pemikiran
kritis tersebut muncul ketika kelompok diskusi pertama mengatakan bahwa tekanan
atmosfer di luar botol sama dengan tekanan udara dalam botol ditambah tekanan
hidrostatis dalam botol dengan menggambarkan dua garis dalam satu bidang datar
yang salah satunya berapa tepat pada permukaan botol. Kelompok lain memberikan
tambahan bahwa Phidrostatis luar + Patmosfer = Phidrostatis dalam + Pudara dalam. Penambahan tersebut
berdasarkan pada keadaan ketika dua titik yang mereka buat berada dalam satu bidang
datar yang letaknya pada suatu kedalaman dibawah permukaan air.

Peristiwa serupa juga terjadi pada saat presentasi hasil praktikum. Kelompok
pertama yang presentasi tentang hasil analisis dan diskusi mereka menjelaskan tentang
gaya apung melalui langkah penguraian gaya-gaya yang bekerja pada benda. Setelah
itu, kelompok terakhir, mengemukakan hasil yang sama namun dengan pendekatan
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yang berbeda, yakni dengan meninjau dari selisih perbedaan tekanan pada titik atas
dan titik bawah benda. Berdasarkan hasil tersebut, kemampuan analisis siswa terhadap
suatu fenomena dan mengaitkannya dengan apa yang telah mereka pelajari mengalami
peningkatan yang tinggi.

Peningkatan penguasaan konsep siswa tersebut juga di dukung dengan hasil
perhitungan nilai pretest dan posttest yang diolah dengan menggunakan nilai Cohen’s d-
effect size. Hasil perhitungan dengan menggunakan nilai Cohen’s d-effect size
didapatkan nilai (d) yaitu 1,48 dengan interpretasi “lebih besar sekali dari standar” atau
tinggi, itu artinya penguatan skor pretest ke posttest sangat lebih besar dari standar.
Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Black & William (1998)
yakni bahwa FA memberikan pengaruh yang positif terhadap pembelajaran yang
dilakukan.
KESIMPULAN

Integrasi FA dalam SIL dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa. Kekuatan
peningkatan tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan dengan menggunakan
Cohen’s d-effect size. Berdasarkan perhitungan d-effect size didapatkan hasil 1,48 yang
termasuk dengan interpretasi “lebih besar sekali dari standar” yang berarti penguatan
skor pretest ke posttest sangat lebih besar dari standar.
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