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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan Study 

History Sheet (SHS) dan pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar 

peserta didik pada materi larutan penyangga. Penelitian ini membandingkan 
penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing dengan SHS dan tanpa SHS. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan SHSpada pembelajaran 

inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar peserta didik dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,523 dengan kriteria sedang. Nilai rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen sebesar 83,0 dan hasil belajar kelompok kontrol sebesar 79,2. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh penggunaan SHS dan pembelajarn inkuiri 

terbimbing terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

Kata kunci:SHS, inkuiri terbimbing, hasil belajar 

 

Abstract: The purpose of this study is to know the effect of using Study History 
Sheet (SHS) in guided inquiry learning toward students learning outcome in the topic 

of buffer solution. This study compared about application of guided inquiry learning 

with and without SHS. The result of the study showed that there was an effect of the 

use of SHS on the guided inquiry learning towards the students learning outcome 

with the value of correlation coefficient is 0,523 and the criteria is medium. The 

average cognitive learning outcomes of the experimental group was 83,0 and the 

controlled group was 79,2. This result suggested that there was an effect of using 

SHS and guided inquiry learning toward students learning outcome. 

 

Key words: SHS, guided inquiry learning, learning outcome 

 

 

Kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah Kurikulum 2013. Penerapan 

Kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya 

manusia di Indonesia. Namun, pada perkembangan pelaksanaan Kurikulum 2013 masih 

ditemui banyak kendala dan belum optimal dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu guru di SMAN 1 Plemahan di Kabupaten Kediri diketahui 

bahwa di sekolah tersebut baru menerapkan Kurikulum 2013 mulai tahun ajaran 2016/2017. 

Walaupun begitu penerapan Kurikulum 2013 di sekolah tersebut belum terlaksana dengan 

baik. Salah satunya dapat dilihat dari cara pengajaran yang masih cenderung berpusat pada 

guru. Hal ini masih belum sesuai dengan Kurikulum 2013. 

Salah satu materi kimia yang diajarkan di SMA adalah materi larutan penyangga yang 

diajarkan di kelas XI semester 2. Sesuai kompetensi dasar pada Permendikbud No 24 tahun 

2016, peserta didik dituntut untuk mampu menjelaskan sifat, perhitungan pH, dan peran 

larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup.  Peserta didik juga dituntut untuk memiliki 

keterampilan membuat larutan penyangga dengan pH tertentu. Oleh karena itu peserta didik 
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tidak hanya dituntut untuk sekadar menghafal materi namun, mengembangkan kemampuan 

berpikir dan keterampilan selama proses pembelajaran. 

Dari hasil wawancara terhadap guru kimia di SMAN 1 Plemahan Kediri diketahui 

bahwa sebagian besar peserta didik masih kesulitan memahami materi larutan penyangga. 

Kesulitan belajar peserta didik pada materi larutan penyangga secara umum pernah diteliti 

oleh Purnama pada tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, letak kesulitan peserta 

didik pada materi larutan penyangga antara lain (1) konsep pengertian larutan penyangga 

13,7%, (2) konsep perhitungan pH dan pOH larutan penyangga 56,85%, (3) konsep 

perhitungan pH larutan penyangga pada penambahan sedikit asam atau basa 93,10% 

(Purnama, 2016). Kesulitan peserta didik dalam memahami materi larutan penyangga 

dikarenakan kurangnya kesiapan peserta didik untuk menerima konsep baru dan kurangnya 

minat dan perhatian peserta didik saat proses pembelajaran. Hal ini karena metode 

pembelajaran yang biasa diterapkan adalah metode pembelajaran yang terpusat pada guru.  

Berdasarkan kurikulum dan karakteristik materi pelajaran kimia maka, salah satu 

pembelajaran yang cocok diterapkan adalah pembelajaran inkuiri terbimbing. Pembelajaran 

inkuiri terbimbing menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari 

dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang telah dirumuskan. Pembelajaran 

inkuiri terbimbing merupakan salah satu pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik 

untuk aktif dalam pembelajaran. Hal ini karena proses pembelajaran akan berpusat pada 

peserta didik dan guru hanya berperan sebagai fasilitator(Sanjaya, 2016). 

Inti dari pembelajaran ini adalah melibatkan peserta didik dalam masalah 

penyelidikan yang sebenarnya dengan membuat peserta didik menghadapi penyelidikan 

secara langsung, membantu mereka mengidentifikasi masalah konseptual atau metodologis 

dalam area investigasi tersebut, dan mengundang mereka untuk merancang cara mengatasi 

masalah tersebut (Joyce & Weil, 1980). Langkah-langkah pembelajaran inkuiri antara lain (1) 

orientasi, (2) merumuskan masalah, (3) mengajukan hipotesis, (4) mengumpulkan data, (5) 

menguji hipotesis, dan (6) merumuskan kesimpulan (Sanjaya, 2016) 

Penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing memungkinkan peserta didik untuk 

mengkonstruk sendiri pengetahuan yang didapatkannya. Namun, kemampuan peserta didik 

yang heterogen memungkinkan tidak semua peserta didik dapat mengkonstruk pengetahuan 

yang didapatkan dengan baik. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator haruslah memantau 

perkembangan kognitif peserta didik dan cara peserta didik mengkonstruk pengetahuan 

selama proses pembelajaran. Salah satu media yang dapat digunakan untuk membantu guru 

dalam memantau perkembangan kognitif peserta didik adalah dengan menggunakan Study 

History Sheet (SHS). 

 Study History Sheet (SHS) adalahsebuah lembaran yang digunakan untuk merekam 

proses kognitif sebelum, selama dan setelah melaksanakan proses pembelajaran sebagai 

media refleksi bagi guru dan peserta didik dalam sebuah catatan pembelajaran. Fungsi SHS 

antara lain, (1) memastikan pemahaman peserta didik melalui evaluasi diagnostik, formatif, 

dan sumatif, (2) sebagai penilaian portofolio, kinerja dan metakognitif, (3) meningkatkan 

kemampuan metakognitif dan penilaian diri peserta didik, seperti kemampuan berpikir, 

menilai, dan mengekspresikan diri melalui internalisasi, refleksi dan eksternalisasi pikiran 

dan proses kognitif, (4) memfasilitasi peningkatan pengajaran di kelas sebagai hasil dari 
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penggunaan konten yang diekspresikan peserta didik dalam catatan pembelajaran, dan (5) 

memungkinkan peserta didik menyadari pentingnya nilai dan keberhasilan belajar. 

 Pada penggunaan SHS, peserta didik mencatat hal-hal yang telah mereka pelajari pada 

kolom-kolom SHS di akhir pembelajaran. Guru melakukan refleksi proses kognitif peserta 

didik dengan memeriksa isi dari SHS yang telah diisi dan membuat komentar yang sesuai. 

Proses ini berulang terus materi selesai dipelajari. Pada akhir keseluruhan pembelajaran, 

peserta didik menyelesaikan evaluasi diri dari seluruh isi pembelajaran. 

 Penggunaan SHS pada pembelajaran inkuiri terbimbing bertujuan untuk memantau 

proses berpikir peserta didik selama pembelajaran berlangsung, membantu peserta didik 

dalam mengkonstruk konsep yang ditemukan selama pembelajaran dan menjadi refleksi 

tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Sedangkan penggunaan 

model inkuiri terbimbing yang melibatkan peserta didik dalam penyelidikan suatu masalah 

untuk membantu peserta didik mengkonstruk pengetahuan yang didapatnya. 

 Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk membantu kesulitan guru 

dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum 2013, membantu peserta 

didik untuk mengembangkan proses berpikir dan keterampilannya dengan menggunakan SHS 

pada pembelajaran inkuiri terbimbing. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk 

mengetahui sejauhmana pengaruh penggunaan SHS pada pembelajaran inkuiri terbimbing 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

METODE 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan eksperimental semu dan 

desain satu kelompok eksperimen dengan postes saja. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas XI IPA di SMAN 1 Plemahan Kediri tahun ajaran 2017/2018. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik penarikan sampel acak berkelompok, yaitu 

dengan mengambil dua kelas secara acak sebagai sampel dari kelas yang ada pada populasi. 

Sampel pada penelitian ini antara lain kelas XI IPA 3 sebagai kelompok eksperimen yang 

dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing dengan SHS dan kelas XI 

IPA 5 sebagai kelompok kontrol yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran inkuiri 

terbimbing tanpa SHS.  

 Instrumen pada penelitian ini antara lain instrumen perlakuan dan instrumen 

pengukuran. Instrumen perlakuan meliputi silabus, RPP, LKPD, lembar penilaian afektif dan 

psikomotor, soal kuis dan SHS. Instrumen pengukuran meliputi lembar observasi dan tes. Tes 

pada penelitian ini berupa tes penilaian kognitif dengan tipe soal pilihan ganda yang berisi 18 

pertanyaan dengan lima pilihan jawaban. Sebelum diujikan, soal yang akan digunakan untuk 

mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi larutan penyangga pada penelitian ini di 

uji validitas isi dan uji validitas empirik terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan uji 

tingkat kesukaran butir soal, uji daya beda butir soal dan uji reliabilitas. 

 Tahapan pengumpulan data diawali dengan persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. 

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis statistik. Analisis statistik 

meliputi uji normalitas, uji homogenitas dan uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan 

menggunakan uji-T dengan tingkat signifikansi 0,05 menggunakan bantuan program SPSS 16 

for Windows. 
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HASIL 

 Hubungan antara rata-rata nilai SHS dengan hasil belajar kognitif peserta didik 

dihitung menggunakan korelasi product moment dengan bantuan program SPSS 16 for 

Windows. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi antara rata-rata nilai SHS dan nilai hasil 

belajar kognitif peserta didik, diperoleh kofisien korelasi sebesar 0,523 dan masuk kategori 

sedang. Sedangkan untuk mengetahui besarnya sumbangan efektif SHS terhadap hasil belajar 

kognitif peserta didik adalah dengan memangkatkan nilai korelasi dikalikan 100%, hasil yang 

diperoleh sebesar 27,35%. Grafik hubungan penggunaan SHS pada model pembelajaran 

inkuiri terbimbing dengan hasil belajar kognitif peserta didik dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Grafik Hubungan Rata-rata Nilai SHS dengan Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik 

  

Data hasil belajar peserta didik digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan hasil belajar 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol melalui uji hipotesis menggunakan uji-T 

dua pihak. Sebelum uji-T dua pihak dilakukan, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar Kognitif Peserta Didik Kelompok Eksperimen dan  

  Kelompok Kontrol 

Kelas 
Uji Kolmogorov-Smirnov Kesimpulan 

Standar Deviasi Nilai Z uji K-S Nilai Signifikansi 

Eksperimen 7,846 1,862 0,002 Normal 
Kontrol 7,861 1,303 0,067 

  

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas Data Hasil Belajar Peserta Didik Kelompok Eksperimen dan Kelompok  

  Kontrol 

Variabel Nilai F Uji Lavene Nilai Signifikansi Kesimpulan 

Kemampuan Awal 0,000 0,993 Homogen 
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Tabel 3. Hasil Uji-T Data Hasil Belajar Peserta Didik Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelas Nilai Rata-rata Nilai Sig. (2-tailed) Kesimpulan 

Eksperimen 83,0 
0,036 

ada perbedaan hasil 

belajar peserta didik Kontrol 79,2 

 

 Tabel 1 menunjukkan bahwa data terdiistribusi normal dan Tabel 2 menunjukkan 

bahwa data memiliki varian yang homogen. Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

yang diperoleh sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar antara peserta didik yang dibelajarkan menggunakan model 

pembelajaran inkuiri terbimbing dan SHS dengan peserta didik yang dibelajarkan hanya 

menggunakan model pembelajaran inkuiri terbimbing. Selain itu perbedaan hasil belajar 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol juga dapat dilihat dari rata-rata nilai hasil 

belajar kelompok eksperimen sebesar 83,0 dan rata-rata nilai hasil belajar kelompok kontrol 

sebesar 79,2. 

 

PEMBAHASAN 

SHS terdiri dari tiga bagian yaitu, kolom sebelum belajar, kolom berisi rangkuman 

LKPD dan kolom setelah belajar. Satu lembar SHS digunakan untuk satu pokok bahasan. 

Kolom sebelum belajar diisi oleh peserta didik dengan pengetahuan awal peserta didik 

mengenai pokok bahasan yang akan dipelajari. Kolom rangkuman LKPD diisi disetiap akhir 

pembelajaran. Sehingga peserta didik dapat melihat lagi konsep-konsep yang ada pada kolom 

sebelumnya. Hal tersebut dapat memudahkan peserta didik untuk belajar. Konsep-konsep 

yang ada pada kolom rangkuman LKPD sebelumnya dapatdi jadikan referensi oleh peserta 

didik guna menemukan konsep barupa dan pokok bahasan selanjutnya. Sedangkan kotak 

sebelum dan setelah belajar akan membuat peserta didik mengetahui perubahan pengetahuan 

yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Shizuo yang dikutip dari Wulandari 

(2017:61) bahwa penggunaan SHS dapat membantu peserta didik mengetahui kegiatan 

sebelumnya dan perubahan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga muncul kepuasan 

terhadap diri masing-masing peserta didik akibat adanya perubahan pengetahuan yang 

dimiliki setelah proses pembelajaran.  

 SHS juga menjadi refleksi proses kognitif peserta didik. Dari refleksi tersebut guru 

dapat melihat peserta didik yang belum dan sudah paham, peserta didik yang menuliskan 

konsep yang salah. Sehingga pada pertemuan selanjutnya, guru dapat memberikan tindakan 

berupa mengulangi atau menekankan pada materi-materi yang masih belum dipahami 

sebagian besar peserta didik dan meluruskan konsep yang salah. 

 Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh penggunaan SHS 

dan pembelajaran inkuiri terbimbing terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,523 (kategori sedang), keefektivan penggunaan SHS 

pada pembelajaran inkuiri sebesar 27,35%, dan rata-rata nilai SHS peserta didik memiliki 

pola yang hampir sama dengan nilai hasil belajar kognitif peserta didik sepertinya 

ditunjukkan pada Gambar 1.Jika dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya pada 

materi dan model pembelajaran lain, diperoleh hasil yang lebih signifikan. Penelitian 
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terdahulu oleh Zahro tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan SHSpada 

model Cooperative Learning Together terhadap hasil belajar peserta didik pada pokok 

bahasan asam-basa. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,61 (kategori 

kuat), keefektivan penggunaan SHS sebesar 39% (Zahro, 2017).  

 Berdasarkan data rata-rata nilai hasil belajar peserta didik, diperoleh hasil bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar peserta didik yang dibelajarkan dengan pembelajaran inkuiri 

terbimbing dan SHS dengan peserta didik yang dibelajarkan dengan pembelajaran inkuiri 

terbimbing tanpa SHS. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi dari uji-T sebesar 0,036. 

Perbedaan hasil belajar juga dapat dilihat dari rata-rata nilai peserta didik. Rata-rata nilai hasil 

belajar kognitif peserta didik yang dibelajarkan dengan pembelajaran inkuiri terbimbing dan 

SHS sebesar 83,0. Sedangkan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik yang yang dibelajarkan 

dengan pembelajaran inkuiri terbimbing tanpa SHS sebesar 79,2. 

 Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, diperoleh hasil yang relatif sama. 

Penelitian oleh Purmita tahun 2016 menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar kognitif 

peserta didik yang dibelajarkan menggunakan LC 3E berbantuan SHS lebih tinggi yaitu 85,36 

dibandingkan dengan peserta didik yang dibelajarkan tanpa menggunakan SHS yaitu 81,66 

(Purmita, 2016). Hasil penelitian Wulandari menyatakan bahwa, nilai rata-rata hasil belajar 

kognitif peserta didik yang dibelajarkan menggunakan model pembelajaran discovery 

learning dengan SHS lebih tinggi yaitu 82,79 dibandingkan dengan peserta didik yang 

dibelajarkan tanpa menggunakan SHS yaitu 78,19 (Wulandari, 2017). Hasil penelitian Zahro 

menyatakan bahwa, nilai rata-rata hasil belajar kognitif peserta didik yang dibelajarkan 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Learning Together dengan SHS lebih tinggi 

yaitu 83,65 dibandingkan dengan peserta didik yang dibelajarkan tanpa menggunakan SHS 

yaitu 79,05. 

 Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan SHS 

terhadap hasil belajar peserta didik. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan uraian data hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan Study History Sheet (SHS) dan model pembelajaran inkuiri terbimbing 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,523 dengan kategori sedang dan rata-rata nilai hasil belajar kelas yang 

dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing dan SHS sebesar 83,0 lebih besar daripada rata-rata 

nilai hasil belajar kelas yang dibelajarkan dengan inkuiri terbimbing tanpa SHS sebesar 79,2. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan saran untuk 

menggunakan SHS pada model pembelajaran lain dan materi lain, serta penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat meneliti mengenai perbedaan tingkat pemahaman peserta didik yang 

dibelajarkan menggunakan SHS dengan peserta didik yang dibelajarkan tanpa SHS. 
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