
Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW 
Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1, ISSN:2087-0922 

 

74 
 

MODEL PEMBELAJARAN JUST-IN-TIME TEACHING (JiTT) UNTUK 
MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMP 

PADA MATERI HUKUM NEWTON 

 

Jayus Riyadi Solikhin 
 

STKIP Surya, Tangerang 

 

jayus.solihin@stkipsurya.ac.id 

 
 

ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan peningkatan pemahaman keterampilan proses 
sains antara siswa yang mengikuti  model pembelajaran JiTT dan pembelajaran konvensional pada materi hukum 
Newton. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan desain penelitian Randomized Control 
Group Pretest-Potstest Design dengan sampel eksperimen kelas VII di salah satu Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterampilan proses sains siswa setelah 
diterapkan model pembelajaran JiTT meningkat secara signifikan dilihat dari nilai gainnya. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh N-Gain keterampilan proses sains 0,56 untuk kelas yang menggunakan model 
pembelajaran JiTT dan 0,23 untuk kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dapat disimpulkan 
bahwa model pembelajaran JiTT dapat lebih meningkatkan keterampilan proses sains siswa dibandingkan 
dengan pembelajaran konvensional. 
 
Kata-kata kunci: Jut-in-Time Teaching, keterampilan proses sains. 
 

PENDAHULUAN 

Sains, p ada hakikatnya, dapat 
dipandang sebagai produk dan sebagai proses. 
Sains sebagai produk berarti sains merupakan 
produk dari hasil pemikiran terhadap suatu 
peristiwa yang diamati yang kemudian diuji 
kebenarannya sehingga menghasilkan hukum 
yang ajeg. Sains sebagai proses berarti 
dibutuhkan kegiatan atau proses dalam 
menemukan pengetahuan. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Carin dan Evans (Rustaman, 
2005: 83) yang menyatakan bahwa Sains 
sebagai  produk berarti dalam sains terdapat 
fakta-fakta, hukum-hukum, dan teori-teori 
yang sudah diterima kebenarannya, 
sedangkan sains sebagai proses berarti seluruh 
kegiatan dan sikap untuk mendapatkan dan 
mengembangkan pengetahuan.  

Oleh karena itu, dalam pembelajaran 
sains guru hendaknya dapat mengajarkan 
sains baik sebagai produk maupun sebagai 
proses. Berdasarkan hal tersebut, Fisika 
sebagai bagian dari sains juga memiliki 

karakteristik yang sama dengan sains, yaitu 
dapat dipandang sebagai produk dan sebagai 
proses. 

Sejak tahun 2006, kurikulum yang 
berlaku di Indonesia adalah Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam 
KTSP dinyatakan bahwa Ilmu Pengetahuan 
Alam (IPA) berhubungan dengan cara 
mencari tahu tentang alam secara sistematis, 
sehingga IPA bukan hanya penguasaan  
kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-
fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 
tetapi juga merupakan suatu proses penemuan 
(Depdiknas, 2006: 377). 

Berdasarkan kutipan tersebut, diketahui 
bahwa KTSP mengharapkan siswa 
mengetahui fakta, konsep, dan prinsip dari 
hasil penemuan mereka sendiri.  Dalam 
proses penemuan itu, siswa membutuhkan 
berbagai keterampilan khusus seperti yang 
dimiliki oleh para ilmuwan ketika memahami 
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berbagai fenomena. Keterampilan khusus itu 
disebut keterampilan proses sains. 

Pada kenyataannya, belum semua pesan 
kurikulum tersebut dapat diwujudkan dalam 
pembelajaran sains. Penekanan pembelajaran 
sains di sekolah-sekolah masih terbatas pada 
penguasaan kumpulan pengetahuan yang 
berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau 
prinsip-prinsip. Itu pun tingkat aktualisasinya 
masih relatif rendah. Rendahnya pencapaian 
pendidikan sains di Indonesia dapat 
ditunjukkan oleh berbagai indikator. Hasil 
The Third International Mathematics and 
Science Study (TIMSS) tahun 2007 
menunjukkan bahwa Indonesia menduduki 
urutan ke-35 untuk siswa kelas VIII dari 48 
negara (Martin, et all, 2008). Dari hasil ini 
dapat diketahui bahwa kemampuan siswa 
Indonesia dalam bidang IPA masih rendah 
pada jajaran internasional. 

Selain itu berdasarkan studi 
pendahuluan yang telah dilakukan peneliti 
diketahui bahwa keterampilan proses sains 
siswa masih rendah. Hal ini diketahui dari 
hasil analisis jawaban ujian siswa terhadap 
soal-soal yang terkait dengan indikator 
keterampilan proses sains siswa. Rata-rata 
nilai siswa masih dibawah nilai Kriteria 
Ketuntasan Minimal (KKM), yaitu 63,78 dari 
nilai KKM 75,00. Terdapat 73% siswa (22 
dari 30 siswa) yang mendapat nilai dibawah 
nilai KKM. Peneliti juga menemukan, 
umumnya pembelajaran Fisika di sekolah 
menengah masih berpusat pada guru. Guru 
lebih mengutamakan ketuntasan meteri dan 
kurang mengoptimalkan sarana dan fasilitas 
yang tersedia. Sebagian besar pembelajaran 
dilaksanakan dengan metode ceramah. 
Walaupun diselingi dengan diskusi namun 
sifatnya hanya satu arah, yaitu antara guru dan 
siswa saja tanpa adanya interaksi antar siswa. 
Eksperimen pun kadang dilakukan, namun 
eksperimen biasanya dilakukan setelah materi 
selesai sehingga eksperimen tersebut lebih 
berfungsi sebagai kegiatan untuk 
memverifikasi konsep daripada untuk 
membangun konsep. Hasil wawancara 
terhadap beberapa orang siswa menunjukkan 
bahwa mereka lebih suka mengerjakan soal-
soal Fisika yang bersifat hitungan daripada 
mengerjakan soal-soal yang bersifat 
konseptual. 

Salah satu model pembelajaran yang 
dapat digunakan untuk membantu dan 
memfasilitasi siswa dalam menguasai Fisika 
dan melatihkan keterampilan proses sains 
mereka adalah model Just-in-Time Teaching 
(JiTT). JiTT diciptakan pertama kali oleh 
Novak (1999). JiTT merupakan model 
pembelajaran yang memanfaatkan 
penggunaan internet dan umpan balik antara 
siswa dan guru baik di dalam kelas maupun di 
luar kelas. JiTT mendukung untuk 
menciptakan pembelajaran yang berpusat 
pada siswa (student center). Siswa dapat 
berinteraksi dengan sesama siswa, guru, dan 
teknologi yang dapat memaksimalkan 
penggalian keterampilan mereka dalam 
menemukan konsep.  

Berdasarkan studi literatur terhadap 
penelitian tentang pembelajaran JiTT, 
diperoleh beberapa hasil yang signifikan 
dalam meningkatkan keterampilan proses 
sains siswa. Formica, dkk. (2010) 
mengungkapkan bahwa JiTT dapat membantu 
siswa untuk menguasai konsep Newton. 
Novak (1998) menjelaskan bahwa JiTT dapat 
menggali kemampuan berpikir kritis dan 
keterampilan berkomunikasi siswa. Patterson 
(2003) menyatakan bahwa JiTT dapat 
digunakan untuk meningkatkan discipline-
specific knowledge and skills (kemampuan 
dan keterampilan khusus), higher-order 
thinking skills (keterampilan berpikir tingkat 
tinggi), basic academic success skills 
(kemampuan dasar untuk keberhasilan 
akademik), liberal arts and academic values 
(seni liberal dan nilai akademik), professional 
and career preparation (professional dan 
persiapan karir), dan personal growth and 
development (pertumbuhan dan 
perkembangan pribadi). 

Konsep tentang hukum Newton 
merupakan konsep yang cukup penting dalam 
kurikulum pembelajaran Fisika. Konsep ini 
merupakan konsep yang sangat dekat dengan 
fenomena yang sering ditemui siswa dalam 
kehidupan sehari-hari. Walaupun demikian, 
tidak sedikit siswa mengalami kesulitan 
dalam mempelajari konsep-konsep hukum 
Newton dan mengaplikasikannya dalam 
permasalahan sehari-hari. Hal ini disebabkan 
siswa mendapatkan konsep ini dengan 
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mendengarkan atau mencatat hukum-hukum 
yang diberikan oleh guru tanpa benar-benar 
memahami konsep-konsep yang dipelajari. 

Berdasarkan latar belakang di atas, 
penulis terdorong untuk melakukan penelitian 
tentang pengaruh model Just-in-Time 
Teaching (JiTT) terhadap keterampilan proses 
sains dalam pembelajaran Fisika pada konsep 
hukum Newton. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: “Bagaimanakah 
pengaruh model pembelajaran JiTT terhadap 
peningkatan keterampilan proses sains siswa  
dibandingkan pembelajaran konvensional 
pada konsep hukum Newton?”. Agar 
penelitian lebih terarah maka rumusan 
masalah tersebut dijabarkan kedalam 
pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perbandingan peningkatan 
keterampilan proses sains siswa pada 
konsep hukum Newton antara kelas yang 
mendapatkan pembelajaran JiTT dengan 
kelas yang mendapatkan pembelajaran  
konvensional? 

2. Bagaimana tanggapan siswa terhadap 
penggunaan model JiTT pada konsep 
Hukum Newton? 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen semu dan deskriptif. Metode 
eksperimen semu digunakan untuk 
mengetahui perbandingan peningkatan 
penguasaan konsep dan keterampilan proses 
sains antara siswa yang mendapatkan 
pembelajaran dengan model JiTT dan yang 
mendapatkan pembelajaran konvensional. 
Metode deskriptif digunakan untuk 
mengetahui gambaran tentang tanggapan 
terhadap model JiTT yang diterapkan. Desain 
eksperimen yang digunakan adalah “The 
randomized Pretest-Posttest control group 
design” dimana penentuan kelas kontrol 
dilakukan secara acak perkelas. Eksperimen 
dilakukan dengan memberikan perlakuan 
pembelajaran JiTT pada kelompok 
eksperimen dan pembelajaran konvensional 
pada kelompok kontrol. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Kemampuan keterampilan proses sains 
terhadap materi Hukum Newton diukur 

dengan tes pilihan ganda sebanyak 22 soal.  
Data Perbandingan nilai rata-rata pretest, 
posttest, dan gain yang dinormalisasi (dalam 
persen) antara kelas eksperimen dan kelas  
kontrol ditunjukkan pada gambar 1.  
 

 
Gambar 1.  

Diagram batang perbandingan nilai rata-rata 
pretest, posttest dan gain  yang dinormalisasi 

 
Berdasarkan Gambar di atas diperoleh 

bahwa nilai rata-rata gain yang dinormalisasi 
untuk kelas eksperimen ialah 0,56 dengan 
kategori sedang dan nilai rata-rata gain yang 
dinormalisasi untuk kelas kontrol ialah 0,23 
dengan kategori rendah. Berdasarkan 
peningkatan gain yang dinormalisasi, kelas 
eksperimen masuk dalam kategori sedang. 
Hal ini dikarenakan kurang sempurnanya 
keterlaksanaan pembelajaran JiTT seperti 
kurangnya waktu untuk siswa dalam mengisi 
warm up, diskusi kelas yang hanya 
melibatkan sebagian kecil siswa, dan 
bimbingan oleh guru yang kurang merata 
kepada setiap siswa. 

 Perbandingan nilai ini secara 
langsung menunjukkan bahwa penggunaan 
model JiTT dapat lebih efektif meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa pada konsep 
Hukum Newton dibandingkan dengan model 
konvensional. 

Peningkatan keterampilan proses 
sains dapat dikelompokkan untuk setiap tipe 
keterampilan yaitu, keterampilan mengamati, 
menafsirkan, meramalkan, 
mengkomunikasikan, dan menerapkan 
konsep. Nilai rata-rata gain yang 
dinormalisasi untuk setiap tipe keterampilan 
proses sains untuk kelas eksperimen dan kelas 
kontrol diperlihatkan oleh gambar 2.   
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Gambar 2. Diagram batang perbandingan nilai 

rata-rata gain yang dinormalisasi tiap aspek 
keterampilan proses sains 

 
Berdasarkan Gambar di atas 

perolehan rata-rata gain yang dinormalisasi 
untuk setiap aspek KPS pada pembelajaran 
dengan model JiTT lebih tinggi dibandingkan 
dengan pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan hasil analisis data, siswa 
yang mendapatkan pembelajaran dengan 
model JiTT secara keseluruhan menunjukkan 
keterampilan proses sainsnya lebih baik 
dibandingkan dengan siswa yang 
mendapatkan pembelajaran dengan model 
konvensional.  Tingginya perolehan skor 
posttest dan gain yang dinormalisasi kelas 
eksperimen disebabkan karena model JiTT 
mengarahkan siswa pada berbagai aktifitas 
seperti meramalkan, mengelompokkan, 
menafsirkan, menerapkan konsep, dan 
mengkomunikasikan. 

Hasil temuan tersebut sesuai dengan 
model yang dikembangkan oleh Marrs dan 
Gavrin (2003) yang menyatakan bahwa model 
JiTT  ini mengembangkan keterampilan 
belajar siswa. Siswa mempersiapkan 
“prepatory work” membaca bahan belajar 
untuk pertemuan di kelas sehingga lebih siap 
untuk belajar di kelas. Keterampilan 
komunikasi terbangun saat menjawab warmup 
dan diskusi baik kelas maupun kelompok.  
Patterson (2003) menyatakan bahwa JiTT 
dapat digunakan untuk meningkatkan 
discipline-specific knowledge and skills 
(kemampuan dan keterampilan khusus). 
 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 
dilakukan tentang penerapan model 
pembelajaran JiTT untuk meningkatkan 
penguasaan konsep dan keterampilan proses 

sains siswa SMP pada bahasan Hukum 
Newton dapat disimpulkan bahwa: 
1. Penerapan model pembelajaran JiTT 

dapat lebih meningkatkan keterampilan 
proses sains siswa fisika dibandingkan 
dengan penerapan model konvensional.  

2. Siswa memberikan tanggapan positif 
terhadap model JiTT pada konsep 
Hukum Newton setelah memperoleh 
pembelajaran. 
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Nama Penanya   : Sri Jumini  

Instansi   : Unsiq 

Pertanyaan      :   

1. Bagaimana  Tes ketrampilan proses kemampuan ? 

2. Pedoman penelitian ? 

Jawaban     :   

1. KPS berupa kognitif bukan sebagai proses  

 

Nama Penanya   : Siti Fatimah  

Instansi   : UNS 

Pertanyaan      :   

1. Sintaks Model  

2. Hubungan / keterkaitan model pembelajaran dengan ketrampilan proses sains.  

 

Jawaban    :   

1. sintaks : pemanasan dihubungkan dengan FB  

2. keterkaitan : penelitian terdahulu.  

 

 

Nama Penanya   :   Widodo / UAD  

Instansi   : UAD 

Pertanyaan      :   

Mohon ijin untuk dijelaskan model JiTT : 

a) Landasan teori ;  

b) Tujuan ; 

c) Sintaks ;  

d) Setting  

 

Jawaban    :    

a) Teori kontekstual ;  

b) Tujuan : memaksimalkan pembelajaran dikelas, ;  

c) Sintaks: Warm Up adjusting concept, applying concept ;  

d) Setting : warm up  → internet, adjusting concept →  pembelajaran dikelas, applying 

concept → masalah baru

 
 




