
 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Bahan Ajar Cetak 

Bahan ajar cetak merupakan bahan pembelajaran yang sangat umum 

digunakan oleh para guru, namun masih sedikit sekali para guru yang memiliki 

kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini karena para guru sudah terbiasa 

menggunakan bahan pembelajaran yang sudah jadi dan beredar dipasaran. Hal 

tersebut tidaklah keliru, namun ketergantungan tersebut menyebabkan para guru 

menjadi tidak kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan 

karakteristik siswa yang dihadapinya. Karena materi ajar cetak yang selama ini 

digunakan adalah suatu penyeragam untuk semua siswa yang ada diseluruh 

Indonesia. Baik yang tinggal dikota-kota maupun yang didaerah pedesaan. Untuk itu 

sangatlah penting bagi guru memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai 

tentang bahan ajar cetak yang baik untuk menunjang proses pembelajaran. 

Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai perangkat bahan yang memuat materi 

atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan 

menggunakan teknologi cetak. Suatu bahan ajar cetak memuat materi yang berupa 

ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran 

sesuai dengan disiplin ilmunya serta informasi lainnya dalam pembelajaran.  
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1.1.1 Karakteristik Bahan Ajar Cetak 

Selain mutlak menggunakan teknologi cetak, bahan ajar cetak memiliki 

karakteristik yaitu sebagai berikut (Laila, 2019) : 

1. Mampu membelajarkan sendiri para siswa (self-instruction), artinya bahan ajar 

cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk 

membantu para siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru 

maupun secara mandiri.  

2. Bahan ajar cetak bersifat lengkap (self-contained), artinya memuat hal-hal yang 

sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan 

pembelajaran/kompetensi, prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang 

mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya, prosedur 

pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan/tugas-tugas, 

soal-soal evaluasi beserta kunci jawaban  dan tindak lanjut yang harus dikerjakan 

oleh siswa. 

3. Mampu membelajarkan peserta didik (self-instruction material), artinya dalam 

pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa aktif dalam proses belajarnya 

bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. 

1.1.2 Jenis-jenis Bahan Ajar Cetak 

Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu 

guru/instruktur dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang disusun 

secara sistematis baik tertulis maupun tidak tertulis. Berbagai macam bahan ajar yang 

dapat dikembangkan untuk kepentingan pembelajaran siswa saat ini, yaitu bahan 
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pembelajaran yang dikembangkan cenderung pada bahan pembelajaran yang 

berbentuk tercetak sebagai berikut (Yezita, 2012) : 

1. Handout  

Handout adalah bahan tertulis yang siapkan oleh seorang guru untuk 

memperkaya pengetahuan peserta didik, termasuk pada media ajar cetak. Handout 

berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita atau surat lembaran. 

Handout termasuk media cetakan yang meliputi bahan-bahan yang disediakan di atas 

kertas untuk pengajaran dan informasi belajar, biasanya diambil dari beberapa 

literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan/kompetensi dasar dan 

materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta didik (Asrizal, 2018).  

Handout biasanya merupakan bahan ajar tertulis yang diharapkan dapat 

mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari guru. Handout adalah bahan 

tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta 

didik. 

2. Modul  

Modul adalah alat ukur yang lengkap. Modul adalah satu kesatuan program 

yang dapat mengukur tujuan. Modul dapat dipandang sebagai paket program yang 

disusun dalam bentuk satuan tertentu guna keperluan belajar. Modul merupakan paket 

belajar mandiri yang meliputi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan dan 

dirancang secara sistematis untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar (Setiyadi, 

2014).  
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3. Buku Ajar 

Buku ajar merupakan komponen pendukung yang penting dalam 

pembelajaran. Peran buku ajar dalam proses belajar adalah mendukung tercapainya 

kecakapan dan keterampilan yang diharapkan. Buku ajar dapat berperan sebagaimana 

mestinya apabila siswa memiliki minat untuk membaca dan mempelajari materi 

dalam buku ajar tersebut ( Barroh, 2012). 

Buku ajar adalah buku yang digunakan baik oleh siswa maupun guru dalam 

kegiatan belajar mengajar. Materi dalam buku ajar merupakan realisasi dari materi 

yang tercantum dalam kurikulum. Buku ajar yang bermuatan nilai-nilai karakter 

diharapkan dapat memotivasi siswa selama belajar, sehingga pembelajaran akan 

menarik dan bermakna (Anggela, 2013).  

4. Buku Teks 

Buku teks merupakan salah satu media pendidikan yang kedudukannya 

strategis dan ikut memengaruhi mutu pendidikan, karena dapat berfungsi sebagai 

sumber belajar dan media yang sangat penting untuk mendukung tercapainya 

kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran (Banowati, 2007). 

Buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan disatuan pendidikan 

dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam 

rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, 

penguasaan ilmu dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, 

peningkatan kemampuan kinestetis, dan kesehatan yang di susun berdasarkan standar 

nasional pendidikan (Sitepu, 2012).  
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5. Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Lembar Kerja Siswa (student worksheet) adalah lembaran-lembaran berisi 

tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa 

petunjuk dan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang 

diperintahkan dalam lembar kegiatan harus jelas kompetensi dasar yang akan 

dicapainya. Lembar kerja dapat digunakan untuk mata pembelajaran apa saja. 

Tugastugas sebuah lembar kerja tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik secara 

baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain atau referensi lain yang terkait dengan 

materi tugasnya. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa 

teoritis dan atau tugas-tugas praktis. Tugas teoritis misalnya tugas membaca sebuah 

artikel tertentu, kemudian membuat ringkasan untuk dipresentasikan.  Sedangkan 

tugas praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan, misalnya survei 

tentang harga cabe dalam kurun waktu tertentu di suatu tempat (Laila, 2019).  

6. Pamplet  

Pamflet adalah selebaran kertas yang berukuran tidak tebal yang didalamnya 

berisi tentang suatu tulisan. Unesco mendefinisikannya sebagai keperluan publikasi 

yang bisa terdiri dari 5 sampai 48 halaman tanpa sampul, bila lebih dari itu disebut 

buku. Pamflet adalah sebuah selebaran yang memuat informasi-informasi tertentu 

yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi dan ditujukan kepada masyarakat luas 

(Laila, 2019).  
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1.2 Modul  

1.2.1 Pengertian Modul 

Modul adalah salah satu bentuk bahan ajar berbentuk cetakan yang dirancang 

untuk belajar secara mandiri oleh peserta pembelajaran karena itu modul dilengkapi 

dengan petunjuk untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, peserta didik dapat melakukan 

kegiatan belajar sendiri tanpa kehadiran pengajar secara langsung (Rayandra, 2012). 

Modul adalah sebagai bahan belajar dimana pembacanya dapat belajar secara mandiri 

dan membantu siswa membangun pengetahuannya (Daryanto, 2013). 

Modul dapat diartikan suatu unit lengkap yang berdiri sendiri yang terdiri dari 

rangkaian kegiatan belajar mengajar yang disusun untuk membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran (Sanjaya, 2009). Modul adalah sebuah bahan ajar yang 

disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai 

tingkat pengetahuan agar siswa dapat belajar mandiri. Modul juga dapat digunakan 

sebagai bahan alat bantu untuk mengukur tingkat penguasaan siswa terhadap suatu 

materi pembelajaran (Prastowo, 2012). 

Modul merupakan suatu paket belajar mandiri yang meliputi serangkaian 

pengalaman belajar yang direncanakan dan dirancang secara sistematis untuk 

membantu peserta didik mencapai tujuan belajar. Melalui penggunaan modul, siswa 

dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas di kelas dengan 

membaca modul yang disediakan dan melakukan diskusi dengan teman mengenai 

materi yang dibahas di bawah bimbingan guru (Mulyasa, 2006). 

Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan 

sistematis, didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan 
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didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik (Depdiknas, 

2008).  Modul yang dapat meningkatkan hasil belajar adalah modul yang mampu 

memberikan bantuan bagi siswa berupa pelatihan mandiri yang mampu membangun 

minat belajar siswa supaya berpengaruh terhadap hasil belajar yang optimal. 

Berdasarkan beberapa pengertian modul yang ada dapat kita pahami modul 

sebagai sebuah bahan ajar yang disusun secara sitematis sesuai dengan keadaan 

peserta didik yang digunakan untuk menciptakan proses belajar mandiri sehingga 

dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajarannya. 

1.2.2 Tujuan, Fungsi dan Kegunaan Modul 

Modul mempunyai banyak arti berkenaan dengan kegiatan belajar mandiri. 

Orang belajar kapan saja dan dimana saja secara mandiri. Karena konsep berciri 

demikian, maka kegiatan belajar itu sendiri juga tidak terbatas dengan masalah 

tempat. Bahkan orang yang berdiam ditempat yang jauh dari pusat penyelenggarapun 

bisa mengikuti pola belajar seperti ini. Modul adalah alat atau sarana yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran. Pembuatan modul dalam kegiatan pembelajaran 

mempunyai 3 tujuan sebagai berikut (Prastowo, 2014): 

1. Agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan pendidik 

yang minimal.  

2. Agar peran pendidik tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan 

pembelajaran. 

3. Agar siswa mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang 

dipelajarinya.  
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Modul merupakan sarana dalam kegiatan pembelajaran. Modul merupakan 

salah satu media yang efektif untuk digunakan dan memiliki fungsi dalam kegiatan 

pembelajaran. Modul memiliki 4 fungsi sebagai berikut (Prastowo, 2014) :  

1. Bahan ajar mandiri 

Penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi untuk 

meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar sendiri tanpa kehadiran pendidik.  

2. Mengganti fungsi pendidik 

Modul adalah sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi 

pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan tingkat 

pengetahuan dan usianya. Sementara fungsi penjelas sesuatu juga melekat pada 

pendidik. Maka dari itu penggunaan modul dapat berfungsi sebagai pengganti 

fungsi atau peran fasilitator atau pendidik.  

3. Alat evaluasi 

Siswa dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaannya 

terhadap materi yang telah dipelajari dengan menggunakan modul.  

Dilihat dari sisi kegunaannya, modul memiliki 4 macam kegunaan dalam proses 

pembelajaran yaitu (Prastowo, 2014) :  

1. Modul sebagai penyedia informasi dasar. Di dalam modul disajikan berbagai 

materi pokok yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut. 

2. Modul sebagai bahan instruksi atau petunjuk bagi siswa.  

3. Modul sebagai bahan pelengkap dengan ilustrasi dan foto yang komunikatif. 

4. Modul bisa menjadi petunjuk mengajar yang efektif bagi pendidik dan menjadi 

bahan untuk berlatih siswa dalam melakukan penilaian sendiri.  
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1.2.3 Karakteristik Modul 

Untuk menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi penggunanya, 

modul harus mencakup beberapa karakteristik tertentu. Karakteristik untuk 

pengembangan modul antara lain sebagai berikut: pertama, self  instructional. 

Melalui modul, peserta didik mampu belajar mandiri dan tidak tergantung pada pihak 

lain. Kedua, self contained. Seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi 

inti dan kompetensi dasar yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh.  

Ketiga, stand alone. Modul yang dikembangkan tidak tergantung pada media lain 

atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan media lain. Keempat, yaitu 

adaptive. Modul hendaknya memiliki daya  adaptasi yang tinggi terhadap 

perkembangan ilmu dan teknologi. Kelima, adalah  user friendly. Modul hendaknya 

juga memenuhi kaidah friendly atau mudah digunakan oleh peserta didik (Sukiman, 

2012).  

1.2.4 Unsur-unsur Modul 

Dalam penyusunan modul terdapat unsur-unsur yang ada di dalam sebuah 

modul. Secara teknis modul tersusun dalam empat unsur, sebagai berikut (Prastowo, 

2014) : 

1. Judul modul. Judul ini berisi tentang nama modul dari suatu mata pelajaran 

tertentu. 

2. Petunjuk umum. Unsur ini memuat penjelasan tentang langkah-langkah yang 

ditempuh dalam pembelajaran, seperti berikut: pertama, kompetensi dasar, kedua, 

pokok bahasan, ketiga indikator pencapaian, keempat, referensi (diisi tentang 

sumber buku yang digunakan), kelima, strategi pembelajaran, keenam, 
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menjelaskan pendekatan, metode, langkah yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, ketujuh, lembar kegiatan pembelajaran, kedelapan, petunjuk bagi 

peserta didik untuk memahami langkah-langkah dan materi, dan kesembilan, 

evaluasi. 

3. Materi modul. Berisi penjelasan terperinci tentang materi pada setiap pertemuan. 

4. Evaluasi semester. Evaluasi ini terdiri dari tengah dan akhir semester dengan 

tujuan untuk mengukur kompetensi peserta didik sesuai materi yang diberikan. 

1.2.5 Langkah- langkah Pembuatan Modul  

Dalam menyusun sebuah modul, ada lima langkah yang harus dilalui, yaitu 

(Prastowo, 2014) : 

1. Analisis kurikulum 

Langkah pertama ini dimaksudkan untuk menentukan materi mana dari 

hasil pemetaan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. 

2. Penentuan judul modul 

Langkah berikutnya dalam menyusun modul adalah menentukan judul 

modul. Untuk menetukan judul modul maka harus sesuai dengan kompetensi 

dasar atau materi pokok yang ada dalam silabus.  

3. Pemberian kode modul 

Perlu diketahui bahwa dalam langkah-langkah penulisan modul guna 

memudahkan untuk mengelola modul maka sangat dibutuhkan keberadaan kode 

modul. 
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4. Penulisan modul  

Ada lima hal penting yang dijadikan acuan dalam proses penulisan modul, 

yaitu :  

a. Perumusan kompetensi dasar 

b. Penentuan alat evaluasi atau penilaian 

c. Penyusunan materi 

d. Urutan pengajaran 

e. Struktur bahan ajar (Modul) 

1.2.6 Kelebihan dan Kelemahan Modul 

Modul adalah sejenis perangkat instruksi yang dilengkapi dengan 

pembelajaran mandiri yang dapat dipelajari siswa sendiri. Adapun kelebihan dan 

kelemahan modul sebagai berikut (Widodo, 2008). 

Kelebihan modul yaitu: 

1. Modul dapat memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

verbal.  

2. Modul dapat mengatasi keterbatasan waktu, ruang dan daya indera. 

3. Modul dapat digunakan secara tepat dan bervariasi dalam meningkatkan motivasi 

dan gairah belajar siswa. 

4. Memungkinkan siswa belajar sesuai kemampuannya.  

5. Memungkinkan siswa dapat mengukur dan mengevaluasi sendiri hasil belajarnya.  

Kelemahan modul yaitu : 

1. Interaksi antara pembelajar dan pengajar kurang. 

2. Pendekatan tunggal menyebabkan monoton dan membosankan.  
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3. Kemandirian yang bebas menyebabkan pembelajar tidak disiplin dan menunda 

mengerjakan. 

4. Perencanaan harus matang, memerlukan kerja sama tim dan memerlukan 

dukungan fasilitas. 

5. Memerlukan biaya yang lebih mahal. 

1.3 Inkuiri Terbimbing  

1.3.1  Pengertian Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 Inkuiri dalam bahasa inggris Inquiry, berarti pertanyaan atau pemeriksaan atau 

penyelidikan. Inkuiri sebagai suatu proses umum yang dilakukan manusia untuk 

mencari atau memahami informasi (Al-Tabany, 2014). Pada pembelajaran berbasis 

inkuiri tidak lagi berpusat pada guru (teacher centered instruction) tetapi inkuiri 

adalah proses yang berpusat kepada siswa (Jauhar, 2011). Pembelajaran berbasis 

inkuiri memberikan kesempatan kepada guru untuk membantu siswa mempelajari isi 

dan konsep materi pelajaran dengan meminta mereka mengembangkan pertanyaan 

serta mengembangkan hipotesis. Metode inkuiri berarti suatu rangkaian kegiatan 

belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari 

dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat 

merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri (Anam, 2015). Inkuiri 

terbimbing merupakan suatu kegiatan belajar mengajar dengan pemilihan masalah 

yang ditentukan oleh guru tetapi dalam penemuan konsep oleh murid dengan cara 

memberikan pertanyaan yang mengarah pada penemuan konsep (Rosa, 2016).  

Pembelajaran inkuiri bertujuan untuk memberikan cara bagi peserta didik untuk 

membangun kecakapan berpikir terkait dengan proses berpikir yang menjadi tujuan 
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pendidikan. Tujuan umum dari pembelajaran inkuiri adalah menolong peserta didik 

mengembangkan pikiran dan kemampan secara mandiri melalui suatu pola 

penyelidikan yang teratur (Al-Tabany, 2014). Pembelajaran inkuiri terbimbing adalah 

pembelajaran penemuan atau mencari, karena peserta didik dibimbing secara hati-hati 

untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang dihadapkan kepada siswa untuk 

diselesaikan baik melalui diskusi kelompok maupun secara individu agar mampu 

menyelesaikan masalah dan menarik suatu kesimpulan secara mandiri (Jauhar, 2011). 

1.3.2  Karakteristik Inkuiri Terbimbing 

 Ada beberapa karakteristik inkuiri terbimbing yaitu (Jauhar, 2011) :  

 

1. Siswa mengembangkan kemampuan berpikir melalui observasi. 

 

2. Siswa dapat mempelajari proses mengamati kejadian atau objek yang sesuai. 

 

3. Guru mengontrol pembelajaran yang berupa peristiwa, objek, materi dan berperan 

sebagai pemimpin kelas. 

4. Setiap siswa berusaha untuk mempelajari atau menguatkan proses pengujian suatu 

kejadian atau objek dan menemukan generalisasi yang tepat dari observasi. 

5. Guru memotivasi semua siswa untuk mengomunikasikan hasil pendapatnya 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh siswa di dalam kelas. 

1.3.3  Ciri-ciri Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 Adapun beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inkuiri 

terbimbing yaitu (Al-Tabany, 2014) : 

1. Pembelajaran  inkuiri terbimbing menekankan kepada aktivitas siswa secara 

maksimal untuk mencari dan menemukan, artinya strategi inkuiri menempatkan 

siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya 
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berperan, sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi 

mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. 

2. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan 

jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan sikap percaya diri (self believe). Dengan demikian, strategi 

pembelajaran inkuiri menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi 

sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya 

dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Oleh sebab itu 

kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama 

dalam melakukan inkuiri. 

3. Tujuan dari strategi pembelajaran inkuiri adalah mengembangkan kemampuan 

berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan 

intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi 

pembelajaran inkuiri siswa tak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, 

akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. 

Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir secara optimal, namun sebaliknya, siswa akan dapat 

mengembangkan kemampuan berpikirnya manakala ia bisa menguasai materi 

pelajaran. 
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1.3.4  Tahapan Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

 Secara umum proses pembelajaran inkuiri terbimbing mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut (Sanjaya, 2007) :  

1. Orientasi, pada tahap ini guru melakukan langkah untuk membina suasana atau 

iklim pembelajaran yang responsif.   

2. Merumuskan masalah, merupakan langkah membawa siswa pada suatu persoalan 

yang mengandung teka teki.  

3. Merumuskan hipotesis, hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu 

permasalahan yang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis perlu diuji 

kebenarannya.  

4. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.  

5. Menguji hipotesis, merupakan proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 

pengumpulan data. 

6. Merumuskan kesimpulan, merupakan proses mendiskripsikan temuan yang 

diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. 

1.3.5  Tujuan Pembelajaran Inkuiri 

 Adapun tujuan pembelajaran inkuiri yaitu (Sanjaya, 2007) :  

1. Meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam menemukan dan memproses bahan 

pelajaran.  

2. Mengurangi ketergantungan peserta didik pada guru untuk mendapatkan 

pengalaman belajarnya. 
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3. Melatih peserta didik menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 

belajar yang tiada habisnya. 

4. Memberi pengalaman belajar seumur hidup. 

Seperti yang dapat disimak dari proses pembelajaran, tujuan utama 

pembelajaran melalui strategi inkuiri adalah menolong siswa untuk dapat 

mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin tahu mereka. 

1.3.6  Kelebihan Pembelajaran Inkuiri  

 Adapun kelebihan pembelajaran inkuiri yaitu (Sanjaya, 2007) :  

1. Memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. 

2. Strategi inkuiri dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern. 

3. Melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata artinya 

siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus tidak akan terhambat oleh siswa 

yang lemah dalam belajar. 

1.3.7  Kelemahan Pembelajaran Inkuiri 

 Adapun kelemahan pembelajaran inkuiri antara lain (Sanjaya, 2007) :  

1. Sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. 

2. Sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan 

siswa dalam belajar. 

3. Kadang-kadang dalam mengimplementasikannya, memerlukan waktu yang 

panjang sehingga guru sering sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah 

ditentukan. 
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4. Selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai 

materi pelajaran, maka strategi pembelajaran inkuiri akan sulit diimplementasikan 

oleh setiap guru. 

1.4 Model Penelitian Borg & Gall 

Prosedur penelitian yang digunakan oleh peneliti mengacu pada penelitian 

Borg & Gall yang terdiri dari 10 langkah (Sugiyono, 2015). 

1.4.1 Potensi dan Masalah 

Penelitian selalu bermula dari adanya potensi dan masalah. Potensi 

merupakan segala sesuatu yang jika didayagunakan akan mempunyai nilai tambah. 

Masalah juga dapat diubah menjadi sebagai potensi apabila peneliti bisa 

mendayagunakan masalah tersebut. Masalah ini bisa diatasi melalui R & D yaitu 

dengan cara menelitinya, sehingga bisa ditemukan suatu model, sistem atau pola 

penanganan terpadu yang efektif yang bisa dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. 

Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, akan tetapi bisa juga 

berdasarkan laporan penelitian orang lain maupun dari dokumentasi laporan kegiatan 

yang berasal dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.  

1.4.2 Pengumpulan Data/ Informasi 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, 

selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah 

tersebut. 

 

 



 

26 
 

1.4.3 Desain Produk 

Hasil akhir dari kegiatan ini biasanya berupa desain produk baru yang telah 

lengkap dengan spesifikasinya. Desain ini masih bersifat hipotetik, karena 

efektifitasnya masih belum terbukti dan baru bisa diketahui setelah melewati 

pengujian-pengujian. Desain produk haruslah diwujudkan kedalam bentuk gambar 

atau bagan, sehingga bisa dipakai sebagai pegangan guna menilai dan membuatnya 

serta lebih memudahkan pihak lain untuk lebih memahaminya.  

1.4.4 Validasi Desain 

Validasi desain adalah proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama. Validasi produk dapat 

dilakukan dengan cara mengahdirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk yang telah dibuat. 

1.4.5 Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan para pakar dan ahli 

lainnya, selanjutnya dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya 

dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain dan yang bertugas 

memperbaiki desain adalah peneliti yang akan menghasilkan produk tetsebut.  

1.4.6 Uji Coba Produk 

Desain produk yang sudah dibuat tidak dapat langsung diuji cobakan terlebih 

dahulu. Akan tetapi haruslah dibuat terlebih dahulu, hingga menghasilkan produk dan 

produk itulah yang diuji cobakan. Pengujian bisa dilaksanakan melalui eksperimen.  
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1.4.7 Revisi Produk 

Pengujian produk terhadap sampel yang terbatas tersebut dapat menunjukkan 

bahwa kinerja sistem kerja baru ternyata yang lebih baik bila dibandingkan dengan 

sistem yang lama. Perbedaan yang sangat signifikan sehingga sistem kerja baru 

tersebut bisa diterapkan atau diberlakukan.  

1.4.8 Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian produk yang dihasilkan sukses, dan mungkin ada revisi 

yang tidak begitu penting maka langkah berikutnya yaitu produk yang berupa sistem 

kerja baru tersebut diberlakukan atau diterapkan dalam kondisi nyata untuk ruang 

lingkup yang luas.  

1.4.9 Revisi Produk  

Revisi produk ini dilaksanakan, bila dalam perbaikan pada yang kondisi nyata 

terdapat kelebihan dan kekurangan. Dalam uji pemakaian produk sebaiknya pembuat 

produk selaku peneliti selalu mengevaluasi bagaimana kinerja dari produknya dalam 

hal ini yaitu sistem kerja.  

1.4.10 Pembuatan Produk Masal 

Pembuatan produk masal ini dilaksanakan bila produk yang telah diuji 

cobakan dinyatakan efektif serta layak untuk produksi secara masal. 

1.5 Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari 

Pokok bahasan materi pada penelitian ini adalah materi Tekanan Zat dan 

Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari. Materi Tekanan Zat dan Penerapannya 

dalam Kehidupan Sehari-hari merupakan materi yang dipelajari oleh peserta didik 
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kelas VIII pada semester genap. Pada sub materi ini memiliki kompetensi inti dan 

kompetensi dasar, yakni : 

Kompetensi Inti 

KI -  1   :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

KI – 2 : Menghargai dan menghayati perilaku (jujur, disiplin, santun, percaya diri, 

peduli, dan bertanggung jawab) dalam berinteraksi secara efektif sesuai 

dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat 

dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara dan kawasan regional.  

KI - 3 :  Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

KI - 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,  

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

Kompetensi Dasar 

3.8  Menjelaskan  tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,   

termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada 

tumbuhan. 

4.8 Menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada 

kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya dalam batang 

tumbuhan. 
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1.5.1 Tekanan Zat 

1. Tekanan Zat Padat 

Tekanan merupakan besarnya gaya yang bekerja per satuan luas. Jika tekanan 

dilambangkan dengan P, gaya tekan F dan luas bidang tekan A, maka hubungan 

antara tekanan, gaya dan luas permukaan dapat dituliskan : 

P = 
𝐹

𝐴
 

Keterangan  : 

P : Tekanan (N/m
2
 atau disebut juga satuan Pascal (Pa)) 

F : Gaya (Newton) 

A : Luas bidang tekan/ luas permukaan (m
2
) 

2. Tekanan Zat Cair 

a. Tekanan Hidrostatis 

Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang diberikan oleh air kesemua arah 

pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Jenis tekanan ini akan semakin 

meningkat seiring dengan kedalamam yang diukur dari permukaan air. Kamu pasti 

pernah merasakan semakin dalam kamu menyelam, telinga kamu akan merasa 

tertekan dan kepala kamu terasa sakit atau berat. Hal tersebut adalah salah satu 

bentuk tekanan yang diberikan oleh zat cair. Rumus tekanan hidrostatis dapat 

dituliskan :  

 P = 𝜌 𝑔 ℎ  

Keterangan  

P = Tekanan (N/m
2
)               𝑔 = Percepatan gravitasi (m/s

2
) 

𝜌 = Massa jenis zat cair (kg/m
3
)           ℎ = Kedalaman zat cair (m) 
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b. Hukum Archimedes 

Seperti yang biasa kita lakukan ketika berenang maka kita akan merasakan 

seolah-olah berat kita menjadi lebih ringan. Peristiwa ini tentu bukan berarti ada 

massa badan kita yang hilang, namun disebabkan oleh suatu gaya yang mendorong 

badan kita yang berlawanan dengan arah berat badan kita. Secara matematis dapat 

dituliskan : 

 Fa = wu-wa 

 Keterangan: 

Fa = gaya apung atau gaya keatas (N) 

wu = gaya berat benda diudara (N) 

wa = gaya berat benda didalam air (N) 

Besarnya gaya apung ini bergantung pada banyaknya air yang didesak oleh 

benda tersebut. Semakin besar air yang disesak maka semakin besar pula gaya 

apungnya. Hal ini dikenal dengan Hukum Archimedes yang menyatakan bahwa 

apabila suatu benda dicelupkan kedalam zat cair, baik sebagian atau seluruhnya, 

benda akan mendapat gaya apung (gaya ke atas) yang besarnya sama dengan berat zat 

cair yang didesaknya (dipindahkan) oleh benda tersebut. Secara matematis dapat 

dituliskan sebagai berikut. 

  FA =𝜌cair  g Vcair   

  Keterangan : 

FA = gaya Archimedes (N) 

𝜌cair  = massa jenis zat cair (kg/m
3
) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

Vcair  = volume air yang dipindahkan (m
3
) 
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Macam-macam keadaan benda dalam air :  

a. Benda terapung jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair.  

𝜌b < 𝜌a 

b. Benda melayang jika massa jenis benda sama besar dengan massa jenis zat 

cair. 𝜌b = 𝜌a 

c. Benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis zat 

cair  

𝜌b > 𝜌a  

c. Hukum pascal 

Tekanan dalam zat cair sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu contohnya seperti yang dirumuskan oleh Pascal “Tekanan yang diberikan pada 

zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan kesegala arah dengan sama besar “. 

Banyak peralatan yang menggunakan prinsip Pascal, salah satunya mesin pengangkat 

mobil yaitu pompa hidrolik.  

Secara matematis hukum Pascal dapat dirumuskan :  

F1

A1
 = 

F2

A2
 

 Keterangan  

 F1 = gaya pada tabung 1 

 F2 = gaya pada tabung 2 

 A1 = luas area pada tabung 1 

 A2 = luas area pada tabung 2 

3. Tekanan Zat Gas 

Gas juga memiliki tekanan. Prinsip tekanan zat gas sama seperti tekanan pada 

zat cair. Tekanan udara dipuncak gunung akan berbeda dengan tekanan udara 

dipantai. Hal ini dikarenakan dipuncak gunung jumlah partikel udaranya semakin 
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kecil yang mengakibatkan gaya gravitasi partikel juga kecil, sehingga tekanan 

udaranya pun semakin kecil.  

1.5.2 Aplikasi Konsep Tekanan Zat pada Makhluk Hidup 

Konsep tekanan zat juga terdapat pada makhluk hidup. Konsep tekanan zat 

pada makhluk hidup misalnya pada mekanisme pengangkutan air dan nutrisi pada 

tumbuhan, dan tekanan darah manusia. 

1.6 Penelitian yang Relevan 

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nazillatur Rohmiyati, dkk (2016) yang berjudul 

“Pengembangan Modul Kimia Berbasis Inkuiri Terbimbing  pada Materi Reaksi 

Oksidasi-Reduksi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul kimia berbasis 

inkuiri terbimbing pada materi reaksi oksidasi dan reduksi yang dikembangkan 

layak digunakan dalam pembelajaran kimia. Modul kimia berbasis inkuiri 

terbimbing pada materi reaksi oksidasi dan reduksi yang dikembangkan efektif 

digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Rata-rata hasil belajar siswa 

yang belajar menggunakan modul kimia berbasis inkuiri terbimbing lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata hasil belajar siswa yang belajar menggunakan LKS yang 

sudah ada di sekolah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Is Imanah, dkk (2017) yang berjudul 

“Pengembangan Modul Kimia Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Pokok Bahasan 

Termokimia untuk SMA/MA Kelas XI”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

hasil akhir pengembangan produk melalui prosedur R&D adalah modul berbasis 
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inkuiri terbimbing pada pokok bahasan Termokimia telah berhasil dikembangkan 

berdasarkan tahapan penelitian dan pengembangan R&D Borg and Gall yang 

terdiri dari 10 tahap. Kelayakan modul sangat baik pada aspek komponen 

kelayakan materi, bahasa, dan media dengan persentase sebesar 86,93% 

berdasarkan penilaian siswa dan 91,30% berdasarkan penilaian guru.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irkham Luthfi Ansori, dkk (2017) yang 

berjudul “Pengembangan Modul Fisika Berbasis Inkuiri Terbimbing pada Pokok 

Bahasan Listrik Dinamis untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis 

Siswa Kelas X SMA/MA”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modul fisika 

berbasis inkuiri terbimbing dinyatakan layak berdasarkan hasil uji coba produk 

awal, uji coba lapangan terbatas, uji lapangan operasional dan diseminasi 

memperoleh skor persentase rata-rata sebesar 85,11% yang dikategorikan 

˝Sangat Baik˝.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Intan, dkk (2019) yang berjudul “Pengembangan 

Modul Fisika Berbasis Inkuiri Terbimbing Materi Fluida Dinamis”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan berupa modul 

pembelajaran fisika berbasis inkuiri terbimbing layak digunakan untuk siswa. 

Berdasarkan hasil validasi skor rata-rata yang diperoleh sebesar 85,2% 

berdasarkan analisis perhitungan penentuan interval untuk mengetahui kelayakan 

modul. Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata penilaian lebih 

besar dari nilai minimum kelayakan (75% < skor < 100%) dengan interpretasi 

skor memiliki keriteria sangat baik dengan keterangan kelayakan tanpa revisi.  
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Produk akhir, modul pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing pada 

materi Tekanan Zat dan Penerapannya dalam Kehidupan Sehari untuk 

Kelas VIII, Semester genap. 

1.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka berbikir pada penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Berpikir 

Potensi dan Masalah 

Pengumpulan Data 

Desain Produk 

Validasi Desain, oleh : 

Ahli materi, ahli media dan ahli bahasa 

Revisi Desain  

Uji Coba Produk  

Revisi Produk  
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1.8 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. Oleh 

karena itu masih perlu diuji kebenarannya. Suharsimi (2010) bahwa ”Hipotesis dapat 

diartikan suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul”. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat penulis 

jelaskan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban  yang bersifat sementara (Ningrum, 

2017, h. 148-149). Pada penelitian ini perumusan hipotesisnya yaitu : 

1. Modul pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing pada materi tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari layak digunakan untuk siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Wakorumba Selatan. 

2. Modul pembelajaran berbasis inkuiri terbimbing pada materi tekanan zat dan 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan respon yang baik dari 

peerta didik. 

 


