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ABSTRAK 

 

Murni, PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN DISCOVERY 
MELALUI METODE EKSPERIMEN DAN DEMONSTRASI DITINJAU DARI 
KEMAMPUAN AWAL SISWA SMA PADA SUB POKOK BAHASAN 
KALOR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret  Surakarta, Januari 2010. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Perbedaan pengaruh 

antara penggunaan pendekatan discovery melalui metode eksperimen dan 

demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada sub pokok bahasan 

Kalor, (2) Perbedaan pengaruh antara kemampuan awal pada kategori tinggi, 

sedang dan rendah terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada sub pokok 

bahasan Kalor, (3) Interaksi antara penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen-demonstrasi dan kemampuan awal terhadap kemampuan 

kognitif fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 

2 x 3. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 1 

Mojolaban Tahun Ajaran 2008/2009 yang terdiri dari 7 kelas. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan yaitu cluster random sam pling. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 2 kelas, yaitu X5 sebagai kelas 

eksperimen dan X3 sebagai kelas kontrol yang masing-masing terdiri dari 40 

siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan 

teknik tes. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kemampuan 

awal yang diambil dari nilai ulangan sub pokok bahasan Suhu. Teknik tes 

digunakan untuk memperoleh data kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub 

pokok bahasan Kalor. Tes yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk tes 

obyekt if pilihan ganda berjumlah 35 soal yang kemudian dianalisis tingkat  

kevalidan, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukarannya. Setelah dianalisis 

didapatkan 30 soal yang dipakai untuk tes kemampuan kognitif dengan reliabilitas 

tinggi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anava dua 

jalan dengan isi sel tak sama, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut anava yaitu 

komparasi ganda metode Scheffe dengan taraf signifikasi 0.05. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada 

perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan discovery melalui metode 

eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada sub 

pokok bahasan Kalor (Fa = 5.75 > F0,05 : 1,74 = 3.,98 pada taraf signikasi 5%). 

Pengaruh penggunaan pendekatan discovery melalui metode eksperimen lebih 

effektif daripada metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika siswa 

(2) Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan awal siswa kategori tinggi, 

sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok 

bahasan Kalor (Fb = 247.87 > F0,05 : 2,74 = 3.13 pada taraf signikasi 5%). Pengaruh 

kemampuan awal kategori tinggi lebih baik daripada kemampuan belajar kategori 

sedang maupun rendah terhadap kemampuan kognitif fisika siswa (3) Tidak ada 

interaksi antara pendekatan discovery melalui metode eksperimen-demonstrasi 

dan kemampuan awal terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada sub pokok 

bahasan Kalor (Fab = 2.08 < F0,05: 2,74 = 3.13 pada taraf signikasi 5%).  

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah penggunaan pendekatan discovery 

melalui metode eksperimen dapat membantu proses belajar-mengajar lebih 

efektif. Selain itu kemampuan siswa yang tinggi, dapat membantu siswa dalam 

memahami materi dalam proses pembelajaran sehingga dapat berpengaruh 

semakin baik terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa. 
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ABSTRACT 

Murni . PHYSICS LEARNING WITH DISCOVERY APPROACH  BY 
EXPERIMENT AND DEMONSTRATION METHODS VIEWED FROM 
INITIAL ABILITY TO STUDENTS’ PHYSICS PERFORMANCE OF SENIOR 
HIGH SCHOOL FOR CONCEPT OF HEAT. Thesis, Surakarta : The Faculty of 
Teaching and Education. Universitas Sebelas Maret Surakarta, January 2010. 

 
The research aims to find out : (1) The different  effect using discovery 

approach by experiment and demonstration methods to students’ physics 

performance at concept of heat, (2) The different effect between the student’s 

high, medium and low categories initial ability to students’ physics performance 

at concept  of heat, (3) The interaction of the effect between using discovery 

approach by experiment-demonstration methods and student’s initial ability to 

students’ physics performance at concept  of heat. 

This research used an experimental method with 2 x 3 factorial design. 

The population of this research was all students class X of Senior High School I 

Mojolaban at 2008/2009 academic year period, which were consisted of 7 classes. 

The sampling technique employed was cluster random sampling. The samplings 

were consisted of 2 classes, they were X5 as experiment class and X3 as control 

class where each of them has 40 students. The data collection techniques which is 

used is documentation technique and test technique. Documentation technique 

was used to obtain the data on the students’ init ial ability at concept  of 

temperature. The test technique was used to obtain the data on the students’ 

physics performance at concept  of heat. The test used in this research objective 

test is multiple choice amount  to 35 problems which were later then analysed by a 

validity level, reliability, discriminat ing power, and difficulty index. After has 

been analysed there would be 30 problems used for the cognitive test with high 

reliability. The technique of data analyzing was an anava two with different  cell 

contents, followed with the anava advanced test that was Scheffe multiple 

com parison method with 0.05 significant  level.  

Based on the result and analyzes data, the final conclusions are : (1) 

There is  a different effect between the use of discovery approach by experiment 

and demonstration methods to students’ physics performance at concept  of heat 
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(Fa = 5.75 > F0,05 : 1,74 = 3.98 on significant level 5%). The influence of using 

discovery approach by experiment method was more effective than demonstration 

method to students’ physics performance at concept of heat, (2) There is effect 

differences between the student’s high, medium and low categories initial ability 

to students’ students’ physics performance at concept of heat (Fb = 247.87 > F0,05 : 

2,74 = 3.13 on significant  level 5%). The influence of initial ability with high 

category was more effective than initial ability with medium and low category to 

students’ physics performance at concept  of heat, (3) There is no effect interaction 

between the use of discovery approach by experiment-demonstration methods and 

student’s initial ability to students’ physics performance at concept of heat (Fab = 

2.08 < F0,05: 2,74 = 3.13 on significant level 5%). 

The implication of the research result is that the physics learning using 

discovery approach by as experiment method can create the effectiveness in 

learning and teaching. Furthermore, students’ initial ability can help students in 

order to understand physics, so it is able to give better influence the students’ 

physics performance. 
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MO TTO 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh  urusan yang lain”. 

(Q.S.Al Insyirah: 6-7) 

 

“Kita t idak akan pernah berhasil apabila kita tidak segera memulainya”.  

(Penulis) 

 

“Impian adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia”. 

(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mencapai keberhasilan pendidikan, maka perlu diciptakan 

suatu sistem lingkungan (kondisi) belajar yang kondusif. Hal tersebut akan sangat 

berkaitan erat dengan mengajar, dimana mengajar diartikan sebagai suatu usaha 

penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Sistem lingkungan belajar itu sendiri terdiri atau dipengaruhi oleh berbagai 

komponen yang masing-masing saling mempengaruhi. Komponen-komponen 

tersebut antara lain tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi yang ingin 

diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peranan, jenis kegiatan yang 

dilakukan, termasuk pendekatan dan metode mengajar yang digunakan. 

Saat ini masih banyak guru yang mengajar dengan metode yang sama 

untuk semua materi yang diajarkan. Padahal untuk masing-masing materi 

memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga materi yang satu mungkin 

tidak cocok disampaikan hanya dengan metode yang  biasa digunakan. Berbagai 

cara dapat ditempuh seorang guru untuk menguatkan kemampuan penalaran, 

diantaranya yaitu dengan menggunakan pendekatan dan metode pengajaran yang 

tepat dan membawa siswa untuk menyaksikan langsung peristiwa Fisika sehingga 

tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai serta prestasi belajar siswa 

dapat meningkat.  

Fisika sebagai bagian dari IPA memiliki andil yang besar untuk 

menyumbangkan ilmunya demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 

hakikatnya IPA meliputi tiga hal yaitu sebagai produk, proses dan sikap ilmiah. 

Pembelajaran Fisika yang dilakukan guru terhadap siswa didik hendaknya juga 

mampu membuat siswa memahami konsep yang disampaikan, sehingga siswa 

mampu menganalisis terhadap gejala-gejala Fisika yang terjadi di alam. 

Sayangnya, dalam kenyataan sering bahwa pembelajaran Fisika yang disampaikan 

oleh guru, hanya sekedar penyampaian rumus-rumus tanpa dilandaskan pada 

pemahaman konsep-konsep Fisika yang disampaikan, sehingga mengakibatkan 
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sulitnya siswa dalam menganalisis terhadap gejala-gejala Fisika yang terjadi di 

alam.   

Untuk mensikapi permasalahan tersebut, guru dituntut untuk mampu 

menggunakan pendekatan dan metode pengajaran yang tepat yang menekankan 

terhadap pemahaman konsep sekaligus mengoptimalkan keterlibatan siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Berkaitan dengan penggunaan pendekatan yang tepat untuk 

mengoptimalkan proses belajar mengajar dalam penelitian ini digunakan  

pendekatan discovery. Menurut Sund yang dikutip oleh Roestiyah N.K (1991 : 

20), ”Penggunaan pendekatan discovery dalam kegiatan pembelajaran siswa 

diberi kesempatan untuk mengasimilasi suatu proses dan konsep.” 

Dalam pendekatan discovery ini siswa dituntut untuk lebih aktif terhadap 

berbagai macam informasi dan masukan-masukan untuk menambah 

pemahamannya. Dasar pikiran penggunaan discovery learning adalah belajar 

berinteraksi dengan lingkungan secara aktif dan dapat menciptakan sendiri suatu 

kerangka kognitif bagi diri sendiri. Sumber munculnya discovery learning adalah 

teori belajar Bruner, yaitu anak harus berperan secara akt if di dalam kelas. 

(Raysuryo, 2008), Pendekatan discovery memerlukan proses mental yaitu 

mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, dan membuat kesimpulan.  

Menurut Suryo yang dikutip dari (Raysuryo, 2008), kelebihan 

menggunakan pendekatan discovery adalah : (1) materi pelajaran dapat diajarkan 

secara efektif dalam bentuk intelektual yang sesuai dengan tingkat perkembangan 

anak. Dalam pelaksanaannya, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menemukan konsep sendiri dari suatu materi sesuai dengan 

teori yang ada. (2) Hasil belajar lebih mengakar, mudah dan cepat ditransfer 

dalam kehidupan sehari-hari, serta berdaya guna untuk meningkatkan kemampuan 

penalaran yang baik bagi peserta didik. Selain mempunyai kelebihan, pendekatan 

ini juga mempunyai kelemahan sepert i yang diungkapkan Tabrani Rusyan at al 

(1989 : 178), bahwa ”Pendekatan discovery memakan waktu banyak (tim e 
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consum ing) dan kalau kurang terarah dapat menjurus kepada kekacauan dan 

kekaburan materi yang dipelajari”. 

Pendekatan discovery sangat cocok bila diterapkan untuk mengajarkan 

konsep Kalor karena mempelajari konsep Kalor tidak cukup hanya dengan 

mendengar atau menghapal saja melainkan dibutuhkan kemampuan untuk dapat  

memahami konsep Kalor dengan tepat. Pendekatan discovery dapat membantu 

siswa memahami tentang pengertian kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat  

berpindah karena perbedaan suhu. Dan siswa mampu mengenali bahwa dalam 

keadaan setimbang, suhu dari suatu benda sama dengan suhu seluruh bagian-

bagiannya, dan bahwa suhu suatu benda saat berubah wujud adalah tetap (pada 

tekanan udara normal). 

Banyak metode pembelajaran yang dapat diterapkan guru dalam proses 

belajar mengajar diantaranya adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, 

demonstrasi dan eksperimen. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah metode eksperimen dan metode demonstrasi. Metode 

eksperimen dan metode demonstrasi dipilih dalam penelitian ini karena kedua 

metode ini dirasa tepat digunakan dalam pembelajaran yang  menggunakan 

pendekatan discovery. Melalui kedua metode ini, pembelajaran diarahkan agar 

dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk menemukan suatu konsep, 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses dan sikap ilmiah 

Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh 

pendekatan pembelajaran dipengaruhi juga oleh faktor lain yaitu kemampuan 

awal siswa. Kemampuan awal siswa adalah pengetahuan dan keterampilan yang 

relevan, termasuk didalamnya latar belakang informasi, karakteristik siswa yang 

telah ia miliki pada saat akan mengikuti suatu program pengajaran. (Abdul 

Ghafur, 1982 : 57). Kemampuan awal merupakan prasyarat  yang diperlukan untuk 

mengikuti proses belajar mengajar. Untuk itu pada setiap awal kegiatan belajar 

mengajar seorang pengajar seharusnya mengetahui kemampuan awal siswanya, 

sehingga diharapkan pengajar dapat menentukan bagaimana proses belajar 

mengajar diatur dan apa metode yang tepat untuk digunakan sehingga kegiatan 

belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba membuat 

penelitian dengan judul : “PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN 

PENDEKATAN DISCOVERY MELALUI METODE EKSPERIMEN DAN 

DEMO NSTRASI DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA SMA 

PADA SUB POKOK BAHASAN KALOR”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah 

di atas, maka dapat  diident ifikasikan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Saat ini banyak guru yang menyampaikan materi dengan menggunakan satu 

metode mengajar yang kurang cocok dengan karakteristik masing-masing 

materi. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan metode yang tepat dan variatif 

agar pembelajaran lebih terkesan menyenangkan dan kemampuan siswa dapat  

berkembang secara optimal.  

2. Pelajaran Fisika sering disampaikan dengan menggunakan rumus-rumus 

matematis tanpa didasari konsep yang benar. Sebaiknya Fisika disampaikan 

berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasar sehingga siswa 

mudah untuk menganalisis gejala Fisika dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Penggunaan pendekatan  discovery memakan banyak waktu sehingga harus 

dilakukan  secara terarah agar tidak menjurus kepada kekacauan dan 

kekaburan materi yang dipelajari. 

4. Kemampuan awal berpengaruh terhadap kemampuan kognitif yang dicapai 

siswa Kemampuan awal dapat mendukung proses belajar mengajar. Setiap 

siswa mempunyai kemampuan awal yang berbeda-beda sehingga sebelum 

proses pembelajaran perlu diketahui kemampuan awal setiap siswa agar 

pengajar dapat menentukan pendekatan dan metode yang tepat yang akan 

digunakan sehingga belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terfokuskan, lebih efekt if dan efisien maka penelitian 

ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut : 

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan discovery 

melalui metode eksperimen dan metode demonstrasi. 

2. Indikator pencapaian keberhasilan berupa penguasaan materi yaitu 

kemampuan kognitif siswa. 

3. Tinjauan masalah yang digunakan adalah kemampuan awal siswa dengan 

kategori tinggi, sedang, dan rendah. 

4. Materi Fisika yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah Suhu dan 

Kalor dengan sub pokok bahasan Kalor untuk siswa SMA kelas X semester II. 

 

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka dapat disusun 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika 

siswa pada sub pokok bahasan Kalor? 

2. Adakah perbedaan pengaruh antara kemampuan awal siswa kategori tinggi, 

sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub 

pokok bahasan Kalor? 

3. Adakah interaksi antara penggunaan pendekatan discovery melalui metode 

eksperimen-demonstrasi dan kemampuan awal terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara penggunaan 

pendekatan discovery melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 
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2. Mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara kemampuan 

awal siswa pada kategori tinggi, sedang dan rendah terhadap kemampuan 

kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

3. Mengetahui ada atau tidak adanya interaksi antara penggunaan pendekatan 

discovery melalui metode eksperimen-demonstrasi dan kemampuan awal 

terhadap kemampuan kognitif Fisika  siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

 

F. Kegunaan Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian ini 

berguna untuk  

1. Menambah wawasan dan pengetahuan  penulis dalam kegiatan penelitian. 

2. Memberi gambaran tentang pent ingnya mempergunakan metode yang 

bervariasi dan disesuaikan dengan pokok materi yang dipelajari sehingga 

mempermudah siswa menguasai materi. 

3. Memberi masukan kepada calon guru fisika sebagai referensi dalam mengajar 

dengan metode yang tepat dalam pengajaran IPA khususnya Fisika agar lebih 

mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar sehingga diperoleh hasil belajar 

yang maksimal. 
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BAB II 

KAJIAN TEO RI, KERANG KA BERPIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A.  Kajian Teori 

1. Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan mental yang tidak dapat disaksikan dari 

luar. Apa yang terjadi dalam diri seseorang yang sedang belajar tidak dapat  

diketahui secara langsung hanya dengan mengamati orang tersebut. Bahkan hasil 

belajar tidak langsung kelihatan tanpa orang tersebut melakukan sesuatu yang 

menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat W.S.Winkel dalam bukunya 

Psikologi Pendidikan (1996:53), yang menyatakan bahwa belajar merupakan 

suatu aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan yang bersifat relatif konstan 

dan berbekas dalam pengetahuan-pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. (Slameto, 1995:2) 

Selain itu ada pengertian lain yang menyatakan bahwa ”Belajar adalah 

suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungan”. (Tabrani Rusyan at al. 1989 : 78). 

Sardiman A.M (2001 : 20-21) menyatakan bahwa ”Dalam arti luas, 

belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju ke perkembangan 

pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti sempit, belajar dimaksudkan sebagai 

usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan 

menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya”. Definisi atau konsep dalam art i 

sempit ini dalam praktek banyak dianut sekolah–sekolah. Para guru berusaha 

memberikan ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya dan siswa giat untuk 
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mengumpulkan/menerimanya. Sebagai konsekuensi dari pengertian yang terbatas 

ini, maka kemudian muncul banyak pendapat yang mengatakan bahwa belajar itu 

menghafal. Hal ini terbukti, misalnya kalau siswa (subyek belajar) itu akan ujian, 

mereka akan menghafal terlebih dahulu. 

Kalau melihat definisi sempit tersebut, tentu secara esensial belum 

memadai, karena sesuai dengan pengert ian belajar yang disebutkan di atas, sudah 

jelas bahwa diharapkan dari proses belajar itu akan terjadi perubahan tingkah laku 

baik yang bersifat potensial maupun aktual. Sehingga siswa yang mengalami 

proses belajar, pada akhirnya diharapkan akan memiliki kemampuan–kemampuan 

kognitif yang baru dalam bentuk mengingat, memahami, menerapkan, 

mensintesis, menganalisis, dan mengevaluasi. Tentu sebenarnya bukan hanya 

kemampuan kognitif saja yang menjadi tolak ukur perubahan tingkah laku dari 

hasil belajar, akan tetapi juga termasuk perubahan dalam kemampuan afektif 

maupun psikomotorik. 

Muhibbin Syah (1995 : 91) menyatakan bahwa ”Secara umum belajar 

dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang 

relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif”. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa pada hakikatnya 

belajar merupakan proses kognitif yang mendapat dukungan dari fungsi ranah 

psikomotorik. Fungsi psikomotorik dalam hal ini meliputi : mendengar, melihat, 

dan mengucapkan. 

Dari definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar itu adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan perubahan tingkah laku 

atau penampilan baik potensial maupun aktual, dengan serangkaian kegiatan 

diantaranya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan sebagainya. 

Perubahan-perubahan itu berbentuk kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki 

dalam waktu yang relatif lama (konstan), serta perubahan-perubahan tersebut 

terjadi karena usaha sadar yang dilakukan oleh individu yang sedang belajar. 

b.  Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip  belajar yaitu prinsip–prinsip  yang terkait dalam proses 

belajar. Belajar merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Belajar adalah proses 
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yang akan membawa sesuatu perubahan pada individu yang belajar. Menurut H.J 

Gino at al (1999 : 52 – 56), ada beberapa prinsip belajar yang terutama berkaitan  

dengan : 

1)   Perhatian dan motivasi pebelajar 
Perhatian pebelajar waktu belajar akan sangat mempengaruhi hasil belajar. 
Belajar dengan penuh perhatian (konsentrasi) pada materi yang dipelajari akan 
berkesan lebih mendalam dan tahan lama pada ingatan. Sedangkan motivasi 
merupakan usaha-usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi sehingga anak itu 
mau dan ingin melakukan sesuatu. Makin tepat  motivasi yang kita berikan, 
makin berhasil pelajaran itu.  

2)   Keaktifan pebelajar 
Keaktifan pebelajar merupakan prinsip yang terpent ing, karena belajar itu 
sendiri merupakan suatu kegiatan. Tanpa adanya  kegiatan, tidak mungkin 
seseorang belajar. Keaktifan tersebut meliputi keaktifan jasmani dan rohani, 
yang keduanya harus saling  berhubungan. 

3)   Keterlibatan langsung pebelajar 
Keterlibatan langsung pebelajar dalam mendapatkan pengalaman-pengalaman 
belajar, akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar dan perubahan tingkah 
laku. 

4)   Pengulangan pebelajar 
Salah satu prinsip belajar adalah bahwa ulangan dan latihan itu perlu dalam 
proses belajar, tetapi harus didahului oleh pemahaman (insight). Dengan 
ulangan–ulangan dan latihan–latihan dapat mempert inggi kesanggupan 
memperoleh insight dalam situasi-situasi yang bersamaan yang telah banyak 
dihadapi sebelumnya. 

5)   Sifat merangsang dan menantang dari materi yang dipelajari 
Materi yang dipelajari oleh pebelajar harus mempunyai sifat merangsang atau 
menantang. Artinya materi tersebut mengandung banyak masalah–masalah 
yang merangsang untuk dipecahkan. Apabila pebelajar dapat mengatasi 
masalah yang dihadapinya, maka ia akan mendapatkan pemuasan. 

6)   Pemberian balikan dan penguatan kepada pebelajar 
Pada umumnya, pemberian balikan mempunyai pengaruh positif dalam 
kehidupan pebelajar untuk memperbaiki tingkah laku dan meningkatkan 
usahanyua dalam belajar. Sedangkan penguatan (reinforcement) adalah 
respons terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan 
berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

7)   Perbedaan individual pebelajar yang satu dari yang lainnya 
Perbedaan–perbedaan individual yang perlu diperhatikan dalam proses 
pembelajaran antara lain : 
- Perkembangan intelektual 
- Kemampuan berbahasa 
- Latar belakang pengalaman 
- Cara / gaya belajar 
- Bakat dan minat 
- Kepribadian 
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Sedangkan Tabrani Rusyan at al (1989 : 82) menyatakan bahwa ada 

beberapa prinsip umum tentang belajar yang meliputi : 

1) Proses belajar adalah kom pleks, namun terorganisasi. Belajar berdasarkan atas 
insight, dimana individu melakukan suatu melakukan suatu proses 
menemukan hubungan antar unsur dalam situasi problematis.  

2) Motivasi sangat penting dalam belajar. Setiap individu memiliki needs 
(kebutuhan) dan wants (keinginan). Setiap kebutuhan atau keinginan perlu 
memperoleh pemenuhan. Sedangkan dorongan untuk memenuhi kebutuhan 
atau keinginan untuk mencapai tujuan merupakan motivasi. Agar belajar dapat  
mencapai hasil, harus ada motivasi.  

3) Belajar berlangsung dari yang sederhana meningkat kepada yang kompleks.  
4) Belajar melibatkan berbagai proses perbedaan dan generalisasi berbagai 

respons.  
 

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

prinsip belajar yang relatif berlaku umum yang dapat  kita pakai sebagai dasar 

dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa yang perlu meningkatkan upaya 

belajarnya maupun bagi guru dalam upaya meningkatkan mengajarnya. Adapun 

prinsip-prinsip tersebut meliputi : perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan 

langsung/berpengalaman, perulangan, tantangan, balikan dan penguatan serta 

perbedaan individu. 

c. Tujuan Belajar 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem 

lingkungan (kondisi) belajar yang kondusif. Hal ini akan berkaitan dengan 

mengajar. Sardiman A. M (2001 : 25) mengatakan bahwa, ”Mengajar diart ikan 

sebagai suatu usaha penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar”. Sistem lingkungan belajar ini sendiri tersendiri atau dipengaruhi 

oleh berbagai komponen yang masing-masing akan saling mempengaruhi. 

Komponen-komponen itu misalnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, 

materi yang ingin diajarkan, guru dan siswa yang memainkan peranan, jenis 

kegiatan yang dilakukan serta sarana belajar-mengajar yang tersedia. 

Menurut Sudirman R. M yang dikutip oleh H. J Gino at al (1999 : 19) 

menyatakan bahwa tujuan belajar itu bermacam dan bervariasi, tetapi dapat  

diklasifikasikan menjadi dua : pertama yang eksplisit diusahakan untuk dicapai 

tindakan instruksional, lazim dinamakan efek instruksional (instruktional effects), 
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yang biasanya berbentuk pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan hasil 

sampingan yang diperoleh : misalnya kemampuan berpikir kritis, kreatif dan sikap 

terbuka. Hasil sampingan ini disebut nurturant effect. 

2. Mengajar 

a. Pengertian Mengajar 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

suatu kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Dengan demikian mengajar adalah kegiatan 

terorganisasi yang bertujuan untuk membantu dan menggairahkan siswa belajar. 

Menurut Sardiman A. M (2001 : 45) ada beberapa definisi mengenai 

mengajar yang dirumuskan secara rinci dan tampak bert ingkat. Yang pertama 

menyatakan bahwa ”Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak 

didik”. Menurut pengertian ini berart i tujuan dari siswa belajar itu hanya sekedar 

ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan, sehingga pengajarannya bersifat  

teacher centered. Definisi kedua menyatakan bahwa ”Mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan itu kepada anak didik dengan suatu harapan terjadi 

proses pemahaman”. Kemudian pengert ian yang luas, mengajar diart ikan sebagai 

suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkan dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Atau dikatakan, 

mengajar sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk 

berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. 

Mursell dalam Slameto (1991 : 85), menggambarkan mengajar sebagai 

mengorganisasikan belajar, sehingga dengan mengorganisasikan itu, belajar 

menjadi bermakna bagi siswa. Lain halnya dengan Kilpatrick, inti pengajaran 

ialah menempatkan siswa untuk menghadapi masalah dan berusaha 

memecahkannya. Mengajar adalah mencari situasi yang mengandung masalah 

kemudian siswa harus menghadapinya untuk dapat memecahkannya. 

Sedangkan menurut William H Buton menyatakan bahwa ”Mengajar 

adalah upaya dalam memberikan perangsang (stim ulus), bimbingan, pengarahan, 

dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar”. (Tabrani Rusyan at al, 

1989 : 26) 
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Dari berbagai pengertian mengajar di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa mengajar merupakan upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan 

kondisi/lingkungan yang mendorong siswa/anak didik untuk belajar dengan tetap 

memperhat ikan prinsip-prinsip dalam mengajar.  

b.  Prinsip-Prinsip Mengajar 

Dalam proses belajar mengajar, agar memperoleh hasil yang baik, maka 

guru harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip mengajar. Menurut 

Slameto (1995 :35-38), mengajar merupakan tugas yang sangat berat bagi seorang 

guru, maka seorang guru yang mengajar di depan kelas harus memiliki prinsip-

prinsip dalam mengajar yang meliputi : 

1) Perhatian 

Dalam mengajar seorang guru harus dapat  membangkitkan perhatian anak 

pada pelajaran yang disampaikan. Perhatian lebih besar jika anak memiliki 

minat dan bakat. 

2) Aktivitas 

Dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktivitas anak dalam 

berpikir maupun berbuat. Bila anak menjadi part isipan yang aktif, maka akan 

memiliki ilmu pengetahuan itu dengan baik dan dapat mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3) Apersepsi 

Dalam mengajar, seorang guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan 

diberikan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki anak. Hal 

itu perlu dilakukan supaya anak akan memperoleh hubungan antara 

pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pelajaran yang akan diterima. 

4) Peragaan 

Pada saat mengajar di depan kelas, guru perlu menunjukkan benda-benda 

yang asli. Apabila mengalami kesulitan boleh menunjukan model, gambar, 

benda tiruan, atau dengan menggunakan media lain seperti radio, TV, dan 

sebagainya. 
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5) Repetisi 

Penjelasan terhadap suatu unit pelajaran perlu diulang-ulang sehingga 

pelajaran itu makin lama semakin lebih jelas dan dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. 

6) Korelasi 

Hubungan antara setiap pelajaran perlu diperhatikan agar dapat memperluas 

dan memperdalam pengetahuan siswa itu sendiri. 

7) Konsentrasi 

Hubungan antara setiap pelajaran perlu diperhatikan yaitu dapat dipusatkan 

kepada salah satu pusat minat , sehingga anak memperoleh pengetahuan secara 

luas dan mendalam. 

8) Sosialisasi 

Dalam perkembangannya, anak perlu bergaul dengan temannya, karena anak 

disamping sebagai individu, juga memiliki dimensi sosial yang perlu untuk 

dikembangkan. 

9) Individualisasi 

Setiap individu memiliki perbedaan yang khas, sepert i perbedaan intelektual, 

minat dan bakat, tingkah laku maupun sikapnya. Sehubungan dengan hal 

tersebut, guru diharapkan dapat mendalami perbedaan anak secara individu 

agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaan anak. 

10)  Evaluasi  

Setiap kegiatan belajar mengajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberikan 

motivasi bagi guru maupun murid agar lebih giat belajar dan meningkatkan 

proses berpikir. Evaluasi dapat menggambarkan kemajuan anak, prestasinya, 

hasil rata-ratanya, tetapi dapat juga menjadi bahan umpan balik dan berusaha 

memperbaiki dalam perencanaan maupun teknik penyajian. 

3. Pendekatan Pem belajaran 

a. Pengertian Pendekatan 

“Pendekatan adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa 

dalam mencapai tujuan pengajaran, dilihat dari sudut bagaimana materi itu 

disusun dan disajikan” (Margono, 1998: 39). Sedangkan menurut Rini Budihart i 
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(1998: 2) “Pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau 

objek kajian, sehingga berdampak, ibarat seseorang mengenakan kacamata yang 

berwarna hijau akan menyebabkan dunia kelihatan kehijau-hijauan, kacamata 

berwarna coklat membuat dunia kelihatan kecoklat-coklatan dan seterusnya”.  

Dari beberapa pendapat  di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

adalah suatu rancangan sistem pembelajaran yang dilakukan untuk menyelesaikan 

persoalan pembelajaran secara menyeluruh yang tertuju pada pencapaian tujuan 

pembelajaran tertentu. Pilihan pendekatan pembelajaran akan menentukan variasi 

metode, media, dan pola pengelompokan subyek belajar. Pada akhirnya pilihan 

pendekatan berpengaruh pula pada cara evaluasi. 

b.  Pendekatan Discovery 

Pendekatan discovery merupakan suatu pendekatan belajar dimana siswa 

dituntut mampu menemukan suatu konsep dalam belajar. Siswa dituntut aktif 

dalam proses belajar mengajar. Dengan pendekatan discovery ini, guru harus 

memperhat ikan siswa yang cerdas dan kurang cerdas. 

Discovery diterjemahkan sebagai teknik penemuan. Menurut Sund yang 

dikutip oleh Roestiyah N.K (1991 : 20) ”Discovery adalah proses mental dimana 

siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip”. Yang dimaksud 

dengan proses mental tersebut adalah mengamati, mencerna, mengert i, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat 

kesimpulan, dan sebagainya. Dalam teknik ini siswa dibiarkan menemukan 

sendiri dan mengalami proses mental itu sendiri. Guru hanya berperan sebagai 

pembimbing dan memberikan instruksi. 

Dari J. Richard dan asistennya mencoba teknik self learning (belajar 

sendiri) sehingga situasi belajar mengajar berpindah dari situasi teacher 

dominated learning menjadi situasi student dominated learning. Discovery 

learning ialah suatu cara mengajar yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan 

mental melalui tukar pendapat, diskusi, seminar, membaca sendiri, mencoba 

sendiri, sehingga anak bisa belajar sendiri. 

Didalam sistem belajar mengajar dengan pendekatan discovery 

menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi peserta didik 
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yang diberi peluang untuk mencari dan menemukannya sendiri dengan 

mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Secara garis besar 

prosedur pendekatan discovery menurut Tabrani Rusyan at al (1989 : 177) adalah 

sebagai berikut : 

a. Stimulation 
Guru mulai dengan bertanya mengajukan persoalan, atau menyuruh peserta 
didik membaca atau mendengarkan uraian yang memuat persoalan. 

b.  Problem statem ent 
Peserta didik diberi kesempatan mengidentifikasi berbagai permasalahan, 
sebanyak mungkin memilihnya yang dipandang paling menarik dan fleksibel 
untuk dipecahkan. Permasalahan yang dipilih ini selanjutnya harus 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan atau hipotesis (pertanyaan sebagai 
jawaban sementara atas pertanyaan tersebut). 

c. Data collection 
Untuk menjawab pertanyaan atau membukt ikan benar tidaknya hipotesis itu, 
peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi 
yang relevan, dengan jelas membaca literatur, mengamati objeknya, 
mewawancarai orang sumber, mencoba (uji coba) sendiri, dan sebagainya. 

d.  Data processing 
Semua informasi (hasil bacaan wawancara, observasi, dan sebagainya) itu 
diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasikan, bahkan kalau perlu dihitung 
dengan cara tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. 

e. Verification 
Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada tersebut 
(available information), pertanyaan atau hipotesis yang telah dirumuskan 
terdahulu itu kemudian dicek, apakah terjawab atau, dengan kata lain, terbukt i 
atau t idak. 

f. Generalization 
Tahap selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi tadi siswa belajar menarik 
generalisasi atau kesimpulan tertentu. 

Sistem belajar ini dikembangkan oleh Bruner. Pembelajaran dengan 

menggunakan teori Bruner akan membantu siswa meningkatkan kemampuan 

ilmiah dan kemampuan berfikir. ”The participants were asked using J. Bruner’s 

induction (open-ended experiment) method to gain scientific and m ental skills”. 

(Nail Ozek & Selahattin Gonen, 2005: 21). Landasan pemikiran yang mendasari 

pendekatan belajar mengajar ini ialah bahwa hasil belajar dengan cara ini lebih 

mudah dihafal dan diingat, mudah ditransfer untuk pengetahuan atau kecakapan 

(intellectual potency) peserta didik yang bersangkutan. Lebih jauh lagi dapat  

menumbuhkan motif instrinsik (karena peserta didik puas atas penggunaan 
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sendiri). Dengan demikian, pendekatan discovery akan mendorong siswa untuk 

mempunyai pengalaman dalam memperoleh konsep-konsep yang dipelajari. 

Untuk merencanakan pembelajaran dengan pendekatan discovery 

hendaknya memperhat ikan hal-hal berikut: 

1) Aktivitas dalam belajar sendiri sangat diperlukan oleh siswa. 

2) Hasil (bentuk akhir) harus ditemukan sendiri oleh siswa. 

3) Prasyarat-prasyarat  yang diperlukan sudah dimiliki oleh siswa. 

Dalam pelaksanaannya, pendekatan discovery membutuhkan metode 

belajar yang mengarahkan kepada keakt ifan siswa. Metode pelajaran yang dapat 

digunakan sepert i metode eksperimen dan demonstrasi. Kelebihan dari 

pendekatan discovery adalah : 

1) Siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. 

2) Siswa benar-benar memahami bahan ajar. 

3) Siswa memperoleh pengetahuan atau konsep akan lebih mampu mentransfer 

pengetahuannya ke berbagai konsep lain. 

4) Siswa mampu mengembangkan, memperbanyak kesiapan, serta penguasaan 

ketrampilan dalam proses kognitif. 

5) Siswa bergairah dalam belajar. 

6) Teknik ini mampu memberikan kesempatan kepada siswa lebih memperkuat 

dan menambah kepercayaan diri sendiri. 

Adapun kekurangan dari pendekatan discovery Roestiyah N.K (1991 : 

20) antara lain:  

1) Pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. 

Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya 

dengan baik. 

2) Bagi guru dan siswa yang sudah terbiasa dengan perencanaan dan pengajaran 

tradisional mungkin akan sangat kecewa bila diganti dengan teknik penemuan. 

3) Dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu 

mementingkan pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan/ 

pembentukan sikap dan ketrampilan bagi siswa. 
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4) Teknik ini mungkin tidak memberikan kesempatan untuk berpikir secara 

kreatif. 

Kelemahan lain seperti yang diungkapkan Tabrani Rusyan at al (1989 : 178), 

bahwa ”Pendekatan discovery memakan waktu banyak (tim e consuming) dan 

kalau kurang terarah dapat menjurus kepada kekacauan dan kekaburan materi 

yang dipelajari”. 

4. Metode Pembelajaran 

a. Pengertian Metode Pem belajaran 

Salah satu faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar adalah 

ketepatan penggunaan metode pengajaran. Hal ini menuntut guru untuk 

menguasai berbagai macam metode mengajar sehingga memungkinkan siswa 

untuk belajar dengan efektif dan efisien. Rini Budiharti (1998: 2) mengatakan 

bahwa “Metode yaitu berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum, sesuai untuk 

mencapai tujuan tertentu”. Sementara Oemar Hamalik (1982: 81) menyebutkan, 

“Metode berart i cara, yakni cara mencapai suatu tujuan. Metode mengajar berart i 

cara mencapai tujuan mengajar, yaitu tujuan-tujuan yang diharapkan tercapai oleh 

murid dalam kegiatan belajar mengajar”. 

Dari dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode 

mengajar adalah cara  yang dipergunakan guru untuk membelajarkan siswa dalam 

mencapai tujuan pengajaran. Dalam interaksi belajar mengajar ada berbagai 

macam cara penyajian agar proses belajar mengajar dapat  berjalan dengan baik, 

efektif dan efisien. Dengan berbagai metode, diharapkan pembelajaran dapat  

berjalan baik sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Namun dalam penelitian ini 

penulis hanya menggunakan 2 metode yaitu metode eksperimen dan metode 

demonstrasi. 

b.  Metode Eksperim en 

1) Pengertian Metode Eksperimen 

Menurut Roestiyah N. K. (2001 : 82) ”Metode eksperimen adalah suatu 

cara mengajar dimana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya.” Metode eksperimen banyak 

dihubungkan dengan metode pemecahan masalah, antara lain dengan penggunaan 
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laboratorium. Menurut Rini Budiharti (1998: 34) ”Pada umumnya metode ini 

berkembang dalam pelajaran IPA, sebab sesuai dengan ciri dari IPA itu sendiri 

yang berkembang atas dasar observasi dan eksperimentasi”. Hal ini menunjukkan 

bahwa metode eksperimen cocok diterapkan dalam pelajaran Fisika karena 

konsep-konsep yang ada dalam Fisika sendiri berasal dari percobaan-percobaan 

yang dilakukan oleh ahli-ahli Fisika, sehingga untuk mempermudah memahami 

konsep Fisika perlu adanya eksperimen. 

Adapun tujuan dari penggunaan metode eksperimen menurut Mulyani 

Sumantri dan Johan Permana (2001 : 136) adalah : 

a)  Agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi atau data 

yang diperoleh. 

b)  Melatih peserta didik merancang, mempersiapkan, melaksanakan dan 

melaporkan percobaan. 

c)  Melatih peserta didik menggunakan logika berpikir induktif untuk menarik 

kesimpulan dari fakta, informasi atau data yang terkumpul melalui percobaan. 

Mulyani Sumantri dan Johan Permana (2001 : 136) juga mengungkapkan alasan 

penggunaan metode eksperimen, diantaranya adalah : 

a)  Metode eksperimen diberikan untuk memberi kesempatan pada peserta didik 

agar dapat mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, 

mengamati suatu objek, menganalisis, membukt ikan dan menarik kesimpulan 

sendiri tentang suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. 

b)  Metode eksperimen dapat menumbuhkan cara berpikir rasional dan ilimiah. 

2) Kelebihan dan Kelemahan Metode Eksperimen 

Kelebihan dari penggunaan metode ini menurut Roestiyah N. K. (2001 : 

82) adalah : 

a)  Siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala 

masalah. 

b)  Mereka lebih aktif berpikir dan berbuat, hal tersebut sangat dikehendaki oleh 

kegiatan mengajar belajar dimana siswa lebih banyak aktif belajar sendiri 

dengan bimbingan guru. 
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c)  Disamping memperoleh ilmu pengetahuan, siswa juga menemukan 

pengalaman praktis serta ketrampilan dalam menggunakan alat-alat 

percobaan. 

d)  Dengan eksperimen siswa membuktikan sendiri kebenaran suatu teori. 

Disamping kelebihan, metode ini juga mempunyai kelemahan, diantaranya adalah 

seperti yang diungkapkan Mulyani Sumantri dan Johan Permana (2001 : 137), 

yaitu : 

a)  Memerlukan alat percobaan yang lengkap. 

b)  Dapat menghambat laju pembelajaran dalam penelitian yang memerlukan 

waktu yang lama. 

c)  Menimbulkan kesulitan bagi guru dan peserta didik apabila kurang 

berpengalaman dalam penelitian. 

d)  Kegagalan dalam bereksperimen akan berakibat pada kesalahan 

menyimpulkan. 

c. Metode Demonstrasi  

1) Pengertian Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi digunakan untuk memperagakan atau menunjukkan 

suatu prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat  dijelaskan 

hanya dengan kata-kata saja. Penyampaian pelajaran dengan metode ini adalah 

dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, 

situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari sehingga penerimaan siswa 

terhadap pelajaran akan lebih baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Roestiyah N. 

K dalam buku Strategi Belajar Mengajar (2001 : 83) yang menyatakan bahwa 

dengan demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih 

berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik dan 

sempurna. Siswa juga dapat mengamati dan memperhatikan pada apa yang 

diperlihatkan guru selama pelajaran berlangsung. Sedangkan menurut Rini 

Budihart i (1998: 33) “Metode demonstrasi adalah suatu teknik mengajar, di mana 

dikombinasikan antara penjelasan lisan dengan suatu perbuatan, sering 

menggunakan suatu alat”. 
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Menurut Carl J. Wenning (2005 : 5 ) : 

An interactive demonstration generally consists of a teacher manipulating 
(demonstrating) a scientific apparatus and then asking probing questions 
about what  will happen (prediction) or how something might have 
happened (explanation). The teacher is in charge of conducting the 
demonstration, developing and asking probing questions, eliciting 
responses, soliciting further explanations, and helping students reach 
conclusions on the basis of evidence. 
 

Jadi, suatu demontrasi interaktif biasanya terdiri dari guru yang memperagakan 

alat-alat ilmiah dan kemudian memberikan pertanyaan penyelidikan tentang apa 

yang terjadi atau bagaimana semua itu bisa terjadi. Guru bertanggung jawab atas 

pelaksanaan demonstrasi, mengembangkan dan memberikan pertanyaan 

penyelidikan, menimbulkan tanggapan, memohon penjelasan lebih lanjut , dan 

membantu para siswa menarik kesimpulan atas dasar teori yang benar. 

Mulyani Sumantri dan Johan Permana (2001 : 133) menuliskan tujuan 

penggunaan metode demonstrasi adalah : 

a)  Mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki peserta didik atau 

dikuasai peserta didik. 

b)  Mengkonkritkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. 

c)  Mengembangkan kemampuan pengamatan dan penglihatan para peserta didik 

secara bersama-sama. 

Sedangkan alasan mengapa seorang guru menggunakan metode demonstrasi 

menurut Mulyani Sumantri dan Johan Permana (2001 : 133) yaitu : 

a)  Tidak semua topik dapat diterima siswa melalui penjelasan dan diskusi. 

b)  Sifat pelajaran yang menuntut diperagakan. 

c)  Tipe belajar peserta didik yang berbeda, ada yang kuat visual tetapi lemah 

dalam auditif dan motorik maupun sebaliknya. 

d)  Memudahkan mengajarkan suatu cara kerja/prosedur. 

2) Kelebihan dan Kelemahan Metode Demonstrasi 

Penggunaan metode demonstrasi memiliki kelemahan dan kelebihan.  

Beberapa kelebihan metode demonstrasi antara lain sebagai berikut:  

a)  Perhatian siswa lebih terpusatkan pada pelajaran yang sedang diberikan. 
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b)  Dapat memotivasi siswa untuk belajar. 

c)  Dapat membuat pengajaran lebih jelas dan lebih konkret . 

d)  Siswa lebih mudah m emahami apa yang dipelajari. 

e)  Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengamati sesuatu dengan cermat.  

Adapun kekurangan dari metode demonstrasi antara lain:  

a)  Memerlukan keterampilan guru secara khusus, 

b)   Tidak semua siswa terlibat dalam metode demonstrasi,  

c)  Keterbatasan fasilitas seperti peralatan, tempat dan biaya dalam melakukan 

demonstrasi,  

d)  Waktu yang dibutuhkan relatif lebih panjang,  

e)  Perlu penempatan alat yang strategis, karena apabila alat yang digunakan 

terlalu kecil maka kegiatan demonstrasi tidak akan dapat terlihat dengan jelas 

oleh seluruh siswa. 

Demonstrasi dapat dilakukan pada awal pelajaran, untuk mengawali 

pelajaran yang akan diberikan atau sebagai pelemparan masalah. Pada saat 

pelajaran berlangsung untuk membantu menjelaskan, dan pada akhir pelajaran, 

untuk mencocokkan teori yang telah diberikan. Dalam menggunakan metode 

demonstrasi, hendaknya mempersiapkan alat yang akan didemonstrasikan, selain 

itu juga harus mempersiapkan pokok-pokok masalah yang akan diungkap dengan 

demonstrasi.  

5. Kemam puan Kognitif 

a. Pengertian Kemampuan Kognitif 

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang yang 

telah mengikuti proses pembelajaran. Proses belajar fisika merupakan hasil yang 

telah dicapai seorang siswa setelah mengikuti proses belajar fisika. Prestasi yang 

telah diperoleh siswa biasanya berupa nilai mata pelajaran fisika. Hasil proses 

belajar mencakup 3 aspek penilaian yaitu aspek kognitif, afekt if dan 

psikomotorik. Berikut akan dijelaskan aspek kognitif sebagai proses belajar siswa. 

“Kemampuan kognitif adalah kemampuan yang mengatur cara belajar 

dan berpikir seeorang di dalam art i yang seluas-luasnya, termasuk kemampuan 

memecahkan masalah”. (Rini Budihart i, 1998:18). Cara penalaran atau kognitif 
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seseorang terhadap suatu objek selalu berbeda dengan orang lain. Artinya objek 

penalaran yang sama mungkin akan mendapat penalaran yang berbeda dari 2 

orang atau lebih. Jadi karena berbeda dalam penalaran, berbeda pula dalam 

kepribadian, maka terjadilah perbedaan individu. 

b.  Aspek Kemampuan Kognitif 

Menurut W.S. Winkel (1996), dasar pembagian kemampuan kognitif 

sering menjadi pedoman dalam mengolong-golongkan jenis perilaku, misalnya 

dalam taksonomi tujuan-tujuan instruksional yang dikembangkan oleh BS Bloom 

dan rekan-rekannya. BS Bloom bersama rekan-rekannya yang berfikir sehaluan, 

menjadi kelompok pelopor dalam menyumbang suatu klasifikasi tujuan 

instruksional (education objective). Adapun taksonomi atau klasifikasi 

kemampuan kognitif menurut Bloom dan kawan-kawan adalah sebagai berikut: 

1) Pengetahuan (knowledge) 

Kemampuan kognitif ini mencakup ingatan siswa akan hal-hal yang pernah 

dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Hal itu dapat meliputi fakta, kaidah 

dan prinsip yang diketahui. 

2) Pemahaman (com prehention) 

Kemampuan kognitif ini mencakup kemampuan siswa untuk menangkap 

makna dan art i bahan yang dipelajari. Hal itu meliputi pengert ian terhadap 

hubungan antar faktor, konsep dan hubungan sebab-akibat dan penarikan 

kesimpulan. 

3) Penerapan (application) 

Kemampuan kognitif ini mencakup kemampuan siswa untuk menerapkan 

suatu kaidah atau prinsip pada suatu kasus atau masalah yang konkrit dan baru 

atau penggunaan pengetahuan yang dimiliki siswa untuk memecahkan 

masalah dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

4) Analisis (analysis) 

Kemampuan kognitif ini mencakup kemampuan siswa untuk merinci suatu 

kesatuan ke dalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau 

organisasinya dapat dipahami dengan baik. Adapun kemampuan ini 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

23

dinyatakan dalam penganalisaan bagian-bagian pokok atau komponen-

komponen dasar bersama dengan hubungan antar bagian-bagian itu. 

5) Sintesis (synthesis) 

Kemampuan kognitif ini mencakup siswa untuk membentuk suatu kesatuan 

atau pola baru meliputi menggabungkan berbagai informasi menjadi suatu 

kesimpulan atau konsep. Hal ini dapat diart ikan juga kemampuan untuk 

merangkai atau meramu berbagai gagasan menjadi satu hal yang baru. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Kemampuan kognitif ini mencakup kemampuan siswa untuk membentuk 

suatu pendapat mengenai sesuatu atau beberapa hal bersama 

pertanggungjawaban pendapat tersebut yang berdasarkan kriteria tertentu. 

Kemampuan itu dinyatakan dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu. 

6. Kalor 

Sub pokok bahasan Kalor terdiri dari 4 materi yaitu : 

a. Pengertian Kalor 

b.  Kapasitas Kalor dan Kalor Jenis  

c. Asas Black, serta  

d.  Perubahan Wujud Zat. 

Keempat m ateri tersebut, selengkapnya dapat  dilihat di lampiran 2 halaman 61. 

(Departemen Pendidikan Nasional. 2006) 
 

7. Kemampuan Awal 

a. Pengertian Kemampuan Awal  

Kemampuan awal seseorang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilannya melakukan aktivitas berikutnya. Kemampuan awal merupakan 

keadaan awal yang dimiliki oleh siswa sebelum diberi perlakuan. Menurut Abdul 

Ghafur (1982 : 57), “Kemampuan awal dan karakteristik siswa adalah 

pengetahuan dan keterampilan yang relevan, termasuk didalamnya latar belakang 

informasi, karakteristik siswa yang telah ia miliki pada saat akan mengikuti suatu 

program pengajaran”. 
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Macam-macam kemampuan/kecakapan : 

1). Informasi verbal  

Informasi verbal adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat  

diungkapkan dalam bentuk bahasa lisan ataupun tertulis. Informasi verbal 

meliputi cap verbal, yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjukkan 

pada objek-objek yang dihadapi, dan data/fakta yang diketahui. 

2). Kemahiran intelektual  

Kemahiran intelektual adalah kemampuan untuk berhubungan dengan 

lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu konsep dan simbol 

(huruf, angka, atau gambar). Kemahiran intelektual dibagi menjadi 4 yaitu : 

a) Diskriminasi jamak merupakan dasar dari pengamatan yang cermat  

terhadap suatu obyek yang satu dengan yang lainnya. 

b)  Konsep merupakan satuan art i yang memiliki sejumlah obyek mempunyai 

ciri-ciri yang sama. 

c) Kaidah, bila ada dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, 

terbentuk suatu ketentuan yang membentuk suatu keteraturan. 

d)  Prinsip, dalam prinsip terjadi kombinasi dari beberapa kaidah sehingga 

terbentuk suatu kaidah yang bertaraf lebih tinggi dan kompleks. 

3). Pengaturan kegiatan kognitif 

Ruang gerak aktifitas kognitif adalah aktifitas mentalnya sendiri. Pengaturan 

kegiatan kognitif mencakup penggunaan konsep dan kaidah yang dimiliki 

terutama apabila sedang mengalami suatu masalah. 

4). Ketrampilan Motorik 

Orang yang memiliki ketrampilan motorik mampu melakukan suatu rangkaian 

gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinator 

gerak secara terpadu. 

5). Sikap 

Orang yang bersikap tertentu cenderung menerima atau menolak suatu obyek 

berdasarkan penilaian terhadap obyek tersebut berguna atau tidak baginya. 
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b.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kem am puan Awal  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan awal adalah: 

1) Pembentukan 

 Pembentukan adalah segala keadaan diluar diri seseorang yang dapat  

mempengaruhi perkembangan intelegensi, misalnya lingkungan. 

2) Pembawaan 

 Pembawaan ini ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak 

lahir. 

3) Kematangan 

 Setiap orang mengalami prtumbuhan dan perkembangan. Kadar gizi 

mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan intelektualnya 

sehingga akan berkembang sesuai perkembangan fisik dan mentalnya. 

4) Minat dan Pembawaan yang Khas 

 Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. 

5) Kebebasan 

 Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu 

dalam memecahkan masalah-masalah. 

(Ngalim Purwanto, 2003 : 55-57) 

 
c. Teknik Yang Digunakan Untuk Mengetahui Kemampuan Awal 

Teknik yang digunakan untuk mengetahui kemampuan awal ada 4 yaitu : 

1) Menggunakan catatan atau dokumen yang tersedia. 

2) Menggunakan tes awal dan tes prasyarat (pre test and pre-requisite) 

 Tes awal adalah tes untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah memiliki 

pengetahuan atau keterampilan mengenai pelajaran yang hendak diikuti. 

Tes prasyarat adalah tes untuk mengetahui apakah siswa telah memiliki 

keterampilan yang diperlukan atau disyaratkan untuk mengikuti suatu 

pelajaran. 
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3) Mengadakan konsultasi individu  

 Dengan mengadakan konsultasi individu maka guru akan dapat  

mengadakan pendekatan secara personal untuk memperoleh informasi 

mengenai minat, sikap maupun keinginan siswa.  

4) Menggunakan angket 

(Abdul Ghafur,1982:60-61) 

 
Dalam pelajaran fisika kemampuan awal merupakan pengetahuan suatu 

konsep fisika sebelumnya. Diharapkan siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi akan memperoleh hasil akhir yang tinggi pula dibandingkan siswa yang 

mempunyai kemampuan awal sedang dan siswa yang mempunyai kemampuan 

awal rendah, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah maupun siswa yang mempunyai kemampuan awal 

sedang akan memperoleh hasil akhir yang tinggi.  

 

B. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat  

dikemukakan kerangka berpikir dalam penelitian ini bahwa kemampuan kognitif 

siswa pada sub pokok bahasan Kalor dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan  

melalui metode mengajar dan kemampuan awal siswa. 

Hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah 

proses belajar mengajarnya. Apabila proses belajar mengajarnya dapat berjalan 

dengan baik maka tujuan pembelajaran pun akan dapat dicapai. Ada banyak faktor 

yang menentukan keberhasilan belajar seorang siswa, salah satu diantaranya 

adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran memegang peranan 

pent ing dalam keberhasilan pembelajaran maka guru dituntut dapat memilih 

pendekatan yang tepat agar pembelajaran dapat berjalan optimal dan berhasil 

dengan baik.  

Untuk mempelajari konsep Kalor tidak cukup hanya dengan mendengar 

atau menghapal saja melainkan dibutuhkan kemampuan untuk dapat memahami 
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konsep Kalor dengan tepat. Dengan demikian, untuk mengajarkan konsep tersebut 

dipilih pendekatan discovery  untuk memahami pokok bahasan ini. 

1. Pengaruh Penggunaan Pendekatan Discovery Melalui 

Metode Mengajar Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa 

Berdasarkan tinjauan pustaka, penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen diharapkan dapat  memberikan hasil yang lebih baik daripada 

metode demonstrasi, karena melalui eksperimen siswa dapat  terlibat langsung 

dalam kegiatan eksperimen, sehingga akan memberikan pengalaman belajar dan 

gambaran yang jelas mengenai materi yang dipelajari. Konsep yang diperoleh 

melalui pengalaman belajar akan lebih kuat tersimpan dalam memori. Sedangkan, 

pada metode demonstrasi masih bersifat abstrak yang kuat melalui pengamatan 

terhadap benda-benda yang dimunculkan, walaupun untuk memperjelas konsep 

yang diajarkan, tetapi siswa tidak mencoba sendiri hanya mengamati. Dalam hal 

ini siswa juga akt if  dalam pembelajaran melalui pengamatan, tetapi akan lebih 

baik hasilnya kalau siswa disuruh terlibat langsung dalam melakukan kegiatan 

ekperimen, sebagaimana diterapkan dalam metode eksperimen. 

2. Pengaruh Kemampuan Awal Terhadap  

Kemampuan Kognitif Siswa 

Sebelum proses pembelajaran, siswa sudah mempunyai kemampuan 

awal Fisika yang diperoleh dari pengalaman kehidupan sehari-hari dan 

pembelajaran yang telah diikuti sebelumnya. Diharapkan siswa yang mempunyai 

kemampuan awal Fisika kategori tinggi akan memperoleh kemampuan kognitif 

Fisika yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mempunyai kemampuan 

awal Fisika kategori sedang dan rendah. Siswa yang mempunyai kemampuan 

awal tinggi diduga akan lebih siap dan lebih mudah dalam menerima dan 

memahami materi Fisika yang disampaikan. Apalagi jika didukung oleh strategi 

pembelajaran yang bagus, yang mendorong siswa mengembangkan 

kemampuannya.  
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3. Interaksi Antara Pendekatan Discovery Dan 

Kemampuan Awal Terhadap Kem am puan Kognitif Siswa 

Faktor pemilihan pendekatan dan metode mengajar dengan kemampuan 

awal siswa secara besama-sama akan mempengaruhi hasil belajar Fisika. 

Pembelajaran Fisika dengan pendekatan discovery melalui metode eksperimen 

dan metode demonstrasi ditinjau dari kemampuan awal Fisika siswa 

menitikberatkan pada keakt ifan siswa dalam menemukan konsep. Dengan 

pendekatan dan metode pembelajaran yang baik serta didukung kemampuan awal 

Fisika yang tinggi akan memberikan pengaruh positif yaitu meningkatnya prestasi 

belajar siswa dalam hal ini kemampuan kognitif Fisika siswa. Jadi antara 

pendekatan pembelajaran, metode dan kemampuan awal siswa adalah satu 

kesatuan yang harus saling mendukung dalam keberhasilan pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan alur pemikiran dari penelitian 

ini sebagai berikut : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar  2.1 Paradigma Penelitian 
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C . Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada perbedaaan pengaruh antara penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan awal siswa kategori tinggi, 

sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub 

pokok bahasan Kalor. 

3. Ada interaksi antara penggunaan pendekatan discovery melalui metode 

mengajar eksperimen-demonstrasi dan kemampuan awal terhadap kemampuan 

kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tem pat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Mojolaban Tahun Ajaran 

2008/2009. Dasar penentuan lokasi ini dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Dapat dijangkau dengan mudah oleh peneliti. 

b.  Memiliki sarana prasarana percobaan yang memadai. 

c. Jumlah siswa relatif banyak sehingga memungkinkan dilaksanakan 

pengajaran dengan metode eksperimen. 

d.  Tingkat  kemampuan siswa yang heterogen. 

e. Sebagai tempat try out (uji coba) dilakukan di SMA N 1 Mojolaban. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan 

April 2009. 

Penulis melakukan penelitian ini dalam tiga tahap. Adapun tahapan-

tahapan penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

a Tahap persiapan yang meliputi : pengajuan judul, pembuatan proposal 

penelitian, permohonan perijinan kepada instansi terkait, menyusun instrumen 

penelitian yang terdiri dari Satuan Pengajaran, Rencana Pembelajaran, 

Lembar Kerja Siswa, dan soal-soal kognitif. 

b Tahap pelaksanaan yang meliputi : semua kegiatan yang berlangsung di 

lapangan antara lain: uji coba tes, pelaksanaan eksperimen dan demonstrasi, 

serta pelaksanaan tes . 

c Tahap penyelesaian yang meliputi : menganalisis data, menyusun laporan 

penelitian dan konsultasi kepada dosen pembimbing serta penggandaan. 

 

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 1998: 151). Sesuai 

30 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

31

 

dengan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah 

metode eksperimen. Sampel yang terpilih dibagi menjadi dua kelompok yang 

kemudian diberi perlakuan metode mengajar yang berbeda. Pada kelompok 

eksperimen materi disajikan dengan menggunakan metode eksperimen, sedangkan 

pada kelom pok kontrol disajikan dengan menggunakan metode demonstrasi. Pada 

kedua kelas tersebut diberikan tes kemampuan kognitif pada sub pokok bahasan 

Kalor. Untuk mengetahui kemampuan awal dipergunakan teknik dokumentasi, 

yaitu dari nilai ulangan ulangan sub pokok bahasan Suhu. Desain penelitian yang 

digunakan adalah desain faktorial 2 X 3 dengan model sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Rancangan Penelitian 

                       A       

B 
A1 A2 

Kemampuan Awal 

B1 A1B1 A2B1 

B2 A1B2 A2B2       

B3 A1B3 A2B3       

   Keterangan : 

A : Pendekatan discovery 

A1: Pendekatan discovery dengan  metode eksperimen  

A2: Pendekatan discovery dengan metode demonstrasi 

B : Kemampuan awal 

B1: Kemampuan awal tinggi 

B2 : Kemampuan awal sedang 

B3 : Kemampuan awal rendah 

 

C . Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 1 

Mojolaban tahun ajaran 2008/2009 yang terdiri dari X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7.  

2. Sampel 

Sampel penelitian ini terdiri dari dua kelas secara acak. Kelas X-5 

sebagai kelompok eksperimen dan kelas X-3 sebagai kelompok kontrol.  
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3. Teknik Pengambilan Sam pel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik cluster 

random  sampling sehingga semua anggota populasi mempunyai probabilitas yang 

sama untuk terpilih sebagai anggota sampel. Sebelum eksperimen berlangsung, 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diketahui kemampuan awalnya yaitu 

dari nilai ulangan sub pokok bahasan Suhu. Hal ini dimaksudkan agar hasil 

eksperimen benar-benar akibat dari perlakuan yang dibuat, bukan karena 

pengaruh lain. Untuk menguji keadaan awal kedua kelompok sampel digunakan 

uji t dua pihak setelah terlebih dahulu diketahui populasi berdistribusi normal dan 

sampel berasal dari populasi yang homogen 

 

D. Variabel Penelitian 

Variabel terikat penelitian adalah kemampuan kognitif siswa sedangkan 

untuk variabel bebasnya adalah penggunaan pendekatan discovery dan 

kemampuan awal. 

1. Variabel Bebas 

a. Pendekatan Discovery 

1) Definisi Operasional : pendekatan discovery adalah pendekatan yang 

menuntut siswa untuk mampu menemukan suatu konsep sendiri dan 

mengalami proses mental sendiri, yaitu dengan cara mengamati, 

mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, 

menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. 

2) Kategori 

a) Metode eksperimen 

b)  Metode demonstrasi 

3) Skala pengukuran : nominal  

b.  Kemampuan Awal 

1) Definisi Operasional : masukan / input yang menjadi titik tolak dalam 

proses belajar mengajar yang menghasilkan keluaran / output. 
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2) Kategori  

a) Kemampuan awal tinggi, yaitu X > rata-rata gabungan + SD 

gabungan. 

b)  Kemampuan awal sedang, yaitu siswa yang nilainya berada pada 

rentang berikut : 

Rata-rata gabungan –  SD gabungan ≤ X ≤ rata-rata gabungan +  

SD gabungan. 

c) Kemampuan awal rendah, yaitu X < rata-rata gabungan –  SD 

gabungan. 

3) Skala Pengukuran : nominal  

2. Variabel Terikat 

Kemampuan kognitif siswa dalam mata pelajaran Fisika pada sub pokok 

bahasan Kalor. 

a. Definisi Operasional : kemampuan kognitif adalah kemampuan yang 

berhubungan dengan kognisi (kegiatan/proses memperoleh pengetahuan), 

berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. 

b.  Skala Pengukuran : Interval 

c. Indikator : nilai tes kemampuan kogitif pada sub pokok bahasan Kalor. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa yang akan dijadikan sampel. Nilai yang digunakan adalah ulangan sub 

pokok bahasan Suhu.  
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2. Teknik Tes 

Teknik tes adalah teknik pengambilan data menggunakan tes setelah 

materi diberikan. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif siswa 

pada sub pokok bahasan Kalor. Tes tersebut berbentuk tes obyekt if pilihan ganda 

yang sebelumnya diujicobakan terlebih dahulu.  

 

F.  Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, 

yaitu instrumen untuk mengajar dan instrumen untuk pengambilan data. 

Instrumen untuk mengajar berupa satuan pembelajaran (SP), rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP), dan lembar kerja siswa (LKS). Sedangkan instrumen untuk 

pengambilan data berupa soal-soal konsep tentang Kalor. Untuk instrumen 

pengambilan data sebelum diteskan soal-soal tersebut diujicobakan. Dari hasil uji 

coba yang dilakukan dapat dicari daya pembeda, taraf kesukaran, validitas item, 

dan reliabilitas item. 

Berikut penjelasan mengenai validitas item, reliabitas item, daya 

pembeda, dan taraf kesukaran,. 

1. Validitas Item 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen tes disebut valid apabila instrumen 

tes ini dapat tepat  mengukur apa yang hendak diukur. Dalam penelitian ini yang 

dihitung adalah validitas item yaitu untuk mencari korelasi antara item dengan 

keseluruhan tes, maka digunakan korelasi point biseral. 

Rumus korelasi point biseral :  

Keterangan : 

rpbi : Koefisien korelasi point biseral 

Mp : Rerata skor dari siswa yang menjawab benar bagi item yang dicari 

validitasnya 

Mt : Rerata skor total 

St : Standar deviasi  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

35

 

p  : Proporsi siswa yang menjawab benar pada suatu butir item 

 

q : Proporsi siswa yang menjawab salah bagi pada suatu butir item  

(q = 1-p) 

Kriteria nila rpbi adalah sebagai berikut : 

a. Item tersebut valid jika harga  

b.  Item tersebut tidak valid jika harga  

Artinya dari hasil perhitungan validitas item tersebut kemudian 

dikonsultasikan dengan harga r. Jika r point biseral lebih besar dari harga r tabel, 

maka soal tersebut adalah valid. Apabila harga r point biseral lebih kecil dari 

harga r tabel, berart i korelasi tersebut tidak signifikan maka item soal tersebut 

dikatakan tidak valid. 

(Suharsimi Arikunto, 1995:76) 

 
Hasil tes uji coba instrumen kemampuan kognitif, dari 35 soal yang 

diujicobakan, setelah dilakukan analisis untuk mengetahui kevalidan dari masing-

masing item diperoleh hasil sebagai berikut: 28 item soal long valid, yaitu nomor 

1, 2, 3,  4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 

31, 33, 34,  35. Terdapat 7 item soal tergolong invalid, yaitu nomor 8, 19, 24, 27, 

29, 30, dan 32. Dari 7 item soal invalid hanya 5 item yang di drop, sedangkan 2 

item soal lain yaitu nomor 8 dan 32 tetap dipakai dengan alasan untuk 

mempertahankan proporsional kisi-kisi masing-masing sub materi dan 

proporsional tingkatan Taksonomi Bloom C1, C2, C3, dan C4. Selain itu kedua 

item soal mempunyai daya pembeda cukup. Kedua item soal tersebut diperbaiki 

dengan mengganti optionnya karena mempunyai taraf kesukaran sedang sehingga 

distraktornya kurang berfungsi dengan baik. Perhitungan selengkapnya di 

lampiran 15 halaman 136. 

2. Reliabilitas Item  

Reliabilitas berarti kepercayaan. Suatu instrumen dikatakan memenuhi 

kriteria reliabilitas jika instrumen tersebut digunakan berulang-ulang pada subyek 
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dengan kondisi yang sama akan memberikan hasil yang relatif tidak mengalami 

perubahan. Untuk menghitung koefisien reliabilitas tes, teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan Kuder Richardson K-R 20 sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

r11 : reliabilitas tes secara keseluruhan 

n : banyaknya item/soal 

p : proporsi subyek yang menjawab item dengan benar tiap item soal 

q : Proporsi subyek yang menjawab dengan salah item soal 

∑pq : Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

S : standar deviasi dari tes 

,  

N : banyaknya subyek peserta 

Instrumen dikatakan reliabel (handal) jika mempunyai korelasi yang 

tinggi. Sebaliknya instrumen kurang handal mempunyai korelasi rendah. Untuk 

mengetahui kehandalan suatu instrumen dikorelasikan dengan tabel sebagai 

berikut : 

a. Tes dikatakan reliabel jika r11 > rtabel. 

b.  Tes dikatakan tidak reliabel jika r11  rtabel. 

Kategori realibilitas adalah : 

0,00 < r11  0,20 : sangat rendah 

0,20 < r11  0,40 : rendah 

0,40 < r11  0, 60 : cukup 

0,60 < r11  0,80 : tinggi 

0,80 < r11  1,00 : sangat tinggi 

(Suharsimi Arikunto, 1995:98) 
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Setelah dilakukan analisis untuk mengetahui realibilitas dari keseluruhan 

instrumen, diperoleh hasil bahwa untuk soal uji coba kemampuan kognitif r11 

(reliabilitas instrumen) lebih besar dari rtabel (0,8068 > 0,312), dan dapat dikatakan 

instrumen memiliki t ingkat realibilitas sangat tinggi. 

3. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Cara 

menentukan daya pembeda yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

 

J : Jumlah peserta 

JA : Jumlah semua peserta yang termasuk kelas atas 

JB : Jumlah semua peserta yang termasuk kelas bawah 

BA : Banyaknya peserta kelom pok atas yang menjawab dengan benar butir item 

BB : Banyaknya peserta kelom pok bawah yang menjawab dengan benar butir item 

 : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar butir 

item yang bersangkutan 

 : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar butir 

item yang bersangkutan 

Daya pembeda (nilai D) diklasifikasikan sebagai berikut : 

a Soal dengan  

b Soal dengan  

c Soal dengan  

d Soal dengan  baik sekali 

e Soal dengan D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang 

mempunyai nilai D negatif dibuang. 

(Suharsimi Arikunto, 1995:218) 
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Butir item instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang 

mempunyai kriteria daya pembeda cukup, baik, dan baik sekali.   

Daya pembeda dari masing-masing item instrumen diperoleh hasil 

sebagai berikut : 10 item soal mempunyai daya pembeda baik, yaitu nomor 5, 6, 7, 

14, 17, 18, 21, 31, 34, dan 35; 20 item soal mempunyai daya pembeda cukup, 

yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 32, dan 

33; 5 item soal mempunyai daya pembeda jelek, yaitu nom or 19, 24, 27, 29, dan 

30. dalam penelitian ini item soal yang mempunyai daya pembeda jelek tidak 

dipakai. Perhitungan selengkapnya di lampiran 15 halaman 136. 

4. Taraf Kesukaran 

Taraf kesukaran item tes adalah pengukuran derajat kesukaran suatu 

item tes. Besarnya angka yang menunjukkan taraf kesukaran disebut Indeks 

Kesukaran (P). Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sulit dan tidak terlalu 

mudah. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempert inggi 

usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sulit akan menyebabkan 

siswa putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar 

jangkauannya. 

Untuk menentukan derajat kesukaran digunakan rumus sebagai berikut: 

 

P  : Proporsi : angka indek kesukaran 

B : banyaknya peserta yang menjawab benar terhadap butir item yang 

bersangkutan 

JS  : Jumlah peserta yang mengikuti tes hasil belajar 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Menurut ketentuan yang sering diikuti, derajat kesukaran sering 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Soal dengan  adalah soal sukar. 

b.  Soal dengan  adalah soal sedang. 
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c. Soal dengan  adalah soal mudah. 

(Suharsimi Arikunto, 1995:212) 

 
Tingkat kesukaran dari masing-masing item diperoleh hasil sebagai 

berikut: 8 soal dikategorikan mudah, yaitu nomor 1, 3, 5, 9, 14, 26, 27, dan 33; 26 

soal dikategorikan mempunyai tingkat kesukaran sedang, yaitu nomor  2, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, dan 

35; 1 soal dikategorikan sukar, yaitu nomor 4. Butir soal yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yang mempunyai kriteria daya pembeda sukar, sedang, dan 

mudah.Perhitungan selengkapnya di lampiran 15 halaman 136. 

 

G. Teknik Anal isi s Data 

1. Uji Kesamaan Kemampuan Awal 

Uji ini dilakukan sebelum kedua kelompok baik kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol diberi perlakuan yang berbeda. Uji ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah kedua kelompok tersebut dalam keadaan seimbang atau tidak. 

Dengan kata lain secara statistik apakah terdapat perbedaan mean yang signifikan 

dari dua sampel yang independen. Statistik uji yang digunakan adalah uji t dua 

jalan, yaitu sebagai berikut :  

a Hipotesis 

H0 = Tidak ada perbedaan antara kemampuan awal siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 

H1 = Ada perbedaan antara kemampuan awal siswa kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol 

b Statistik Uji 

 

 

 

dengan : 

S : Standar deviasi (simpangan baku) 
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S =  

Keterangan : 

 : Rata-rata kelompok eksperimen 

 : Rata-rata kelompok kontrol 

S1 : Simpangan baku kelompok eksperimen 

S2 : Simpangan baku kelompok kontrol 

n1 : Jumlah sampel kelom pok eksperimen 

n2 : Jumlah sampel kelom pok kontrol 

c Kriteria uji 

 

dk  : (n1 + n2 – 2) 

α  : 5% 

d Keputusan Uji 

H0 diterima jika : – t tabel < thitung < t tabe l  

H0 ditolak jika   :   thitung > ttabe l atau thitung < -t tabel 

(Budiyono, 2002 : 149) 

 
Jika H0 diterima maka tidak ada perbedaan antara kemampuan awal 

siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

2. Uji Prasyarat Analisis  

Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara statistik agar 

subyekt itas peneliti dapat  dikurangi. Analisis statistik yang digunakan adalah 

analisis variansi dua jalan. Namun sebelum dilakukan uji hipotesis dilakukan uji 

persyaratan t erlebih dahulu yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel penelitian 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. ANAVA dua jalan 

dapat digunakan jika populasi terdistribusi normal. Dalam penelitian ini metode 

yang digunakan adalah metode Liliefors, yang prosedurnya sebagai berikut : 
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1). Hipotesis 

H0 : Sampel dari populasi berdistribusi tidak normal 

Hi : Sampel dari populasi berdistribusi normal 

2). Statistik Uji 

L0 : Maks :  

F(Zi) : Peluang Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi 

S(Zi) : Proporsi cacah Zn yang lebih kecil atau sama dengan Zi 

Zi : Skor total,  

3). Daerah Kritik 

L0 dtolak jika L0 ≥ Ltab 

4). Keputusan Uji 

L0 ≥ Ltab = Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 

L0 ≤ Ltab = Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b.  Uji Homogenitas 

Uji hom ogenitas atau kesamaan dua varians dirumuskan dengan 

menggunakan metode Barlett, sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

H0 : : keempat  sampel homogen 

H1 : , atau , atau  , atau , atau 

 : keempat sampel tidak homogen 

Dengan menggunakan rumus dari metode Bartlett yaitu sebagai berikut : 
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Keterangan : 

k : cacah sampel 

f : derajat bebas untuk MSerr  = N-k 

j :1,2,3,...,k 

nj  : cacah pengukuran pada sampel ke-j 

N : cacah semua pengukuran 

2) Daerah Kritik 

DK = {χ2 | χ2 ≥ χ2 α ; k-1} 

3) Keputusan Uji 

H0 ditolak jika ≥  α ; k-1 untuk = 0,05, maka sampel tidak berasal dari 

populasi yang hom ogen. 

H0 diterima <  α ; k-1 untuk = 0,05, maka sampel berasal dari populasi 

yang homogen. 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Variansi Dua Jalan 

Sesuai dengan desain eksperimen yang digunakan yaitu faktorial 2 3, 

teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data hasil eksperiman 

dalam rangka pengujian hipotesis penelitian adalah Analisis Variansi (ANAVA) 

Dua Jalan Isi Sel Tak Sama. 

1) Tujuan 

Analisis variansi dua jalan dipergunakan untuk menguji signifikansi 

perbedaan efek baris, efek kolom , dan kom binasi antara efek baris dan efek 

kolom terhadap variabel terikat.  

2) Asumsi Dasar 

a) Populasi-populasi berdistribusi normal dengan variansi sama 

b)  Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik klaster random sampling 

 Dalam penelitian ini digunakan analisis variansi dua jalan dengan model : 
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Keterangan : 

Xijk : Suatu pengukuran yang terletak pada elemen ke-k dan terletak pada 

baris ke-i dan kolom ke-j 

i : 1,2,...,p; p = Cacah baris 

j : 1,2,...,q; q = Cacah kolom 

k : 1,2,...,n; n = Cacah pengamatan percepatan sel 

 : rerata besar 

 : efek baris ke-i 

 : efek kolom ke-j 

 : kombinasi efek baris ke-i dan kolom ke-j 

 : galat yang terdistribusi normal 

3) Hipotesis 

H0A   : Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

discovery melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap 

kemampuan kognitif siswa Fisika pada sub pokok bahasan Kalor. 

H1A   : Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan discovery 

melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan 

kognitif siswa Fisika pada sub pokok bahasan Kalor. 

H0B  : Tidak ada perbedaan pengaruh kemampuan awal siswa pada 

kategori tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

H1B  : Ada perbedaan pengaruh kemampuan awal siswa pada kategori 

tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika 

siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

H0AB : Tidak ada interaksi antara pendekatan pembelajaran discovery 

melalui metode mengajar eksperimen-demonstrasi dan kemampuan 

awal terhadap kemampuan kognitif siswa Fisika pada sub pokok 

bahasan Kalor. 
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H1AB : Ada interaksi antara pendekatan pembelajaran discovery melalui 

metode mengajar eksperimen-demonstrasi dan kemampuan awal 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan 

Kalor. 

4) Komputasi 

a) Tabel Data 

Tabel 3.2 Rancangan Analisis Variansi Dua Jalan 

B 
 

A 
B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 

Keterangan : 

A : Pendekatan discovery 

B : Kemampuan awal 

A1 : Pengajaran menggunakan pendekatan discovery melalui metode 

eksperimen 

A2 : Pengajaran menggunakan pendekatan discovery melalui metode 

demonstrasi 

B1 : Kemampuan awal kategori tinggi 

B2 : Kemampuan awal kategori sedang 

B3 : Kemampuan awal kategori rendah 

b)  Tabel Jumlah AB 

Tabel 3.3 Jumlah AB 

     B 

A 
B1 B2 B3 Total 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1' 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2' 

Total B1' B2' B3' G' 

5) Komponen Jumlah Kuadrat 

(1) =  
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(2) =  

(3) =  

(4) =  

(5) =  

6) Jumlah Kuadrat  

SSA =       (3)      – (1) 

SSB =       (4)       – (1) 

SSAB =       (5) – (4) – (3)      + (1) 

SSerr  =    – (5)         + (2)  + 

SSTot =          + (2) – (1) 

7) Derajat Kebebasan 

dfA  =  p – 1  

dfB  = q – 1 

dfAB =  (p – 1)(q – 1) 

dferr  =  N – pq    + 

dfTot = N – 1 

8) Rerata Kuadrat 
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9) Statistik Uji 

 

 

 

10) Daerah Kritik 

DKA =  

DKB =  

DKAB =  

11) Keputusan Uji 

H01 : ditolak jika  

H02 : ditolak jika  

H03 : ditolak jika  

12) Rangkuman Analisis 

Tabel 3.4 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber Variansi SS df MS F P 

Efek Utama      

A (baris) SSA dfA MSA FA  

B (kolom) SSB dfB MSB FB <  atau >  

Interaksi AB SSAB dfAB MSAB FAB <  atau >  

Kesalahan SSerr dferr MSerr -  

Total SSTot dfTot - -  

b.  Uji Lanjut Anava 

Uji lanjut yang dilakukan adalah uji komparasi ganda. Komparasi ganda 

adalah tindak lanjut dari variansi yang telah diuraikan di muka. Pada ANAVA 

hanya dapat mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis nol. Hal ini berart i 

bahwa hipotesis nol ditolak, maka belum dapat diketahui rerata-rerata mana yang 
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berbeda. Perlu diingat bahwa apabila hipotesis nol ditolak maka diperoleh 

kesimpulan bahwa paling sedikitnya terdapat satu rerata yang berbeda dengan 

rerata-rerata lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut rerata mana yang berbeda dan 

rerata mana yang sama, maka dilakukan pelacakan rerata yang dikenal dengan 

analisis komparasi ganda, dengan komparasi ganda merupakan analisis ”Pasca 

Analisis Variansi”. 

Dalam penelitian ini metode dalam kom parasi ganda yang digunakan 

adalah Metode Scheffe, yaitu : 

a. Komparasi rerata antar baris 

 

b.  Komparasi rerata antar kolom 

 

c. Komponen antar sel 

 

di mana : 

 : rerata pada baris ke-i 

 : rerata pada baris ke-j 

 : rerata pada kolom ke-i 

 : rerata pada kolom ke-j 

  : rerata pada sel  ij 

 : rerata pada sel kl 

    : cacah observasi pada baris ke-i 

   : cacah observasi pada baris ke-j 
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    : cacah observasi pada kolom ke-i 

    : cacah observasi pada kolom ke-j 

    : cacah observasi pada sel ij 

   : cacah observasi pada sel kl  

(Nonoh Siti Aminah, 2004: 52) 

 

Daerah kritik (DK): 

a. Komparasi antar baris 

DKi. - j .  : Fi. – j .  (p-1) F ;;p-1,N-pq 

b.  Komparasi antar kolom 

DK.i - .j  : F.i - .j    (q-1) F ; q-1,N-pq 

c. Komparasi antar sel 

DKij-kl : Fij -kl   (p-1) (q-1) F ; (p-1)(q-1),N-pq 

Keputusan uji: 

a. Komparasi antar baris 

Ho ditolak jika Fi. – j .  (p-1) F ;;p-1,N-pq 

Ho diterima jika Fi. – j . < (p-1) F ;;p-1,N-pq 

b.  Komparasi antar kolom 

Ho ditolak jika F.i - .j    (q-1) F ; q-1,N-pq 

Ho diterima jika F.i - .j   < (q-1) F ; q-1,N-pq 

c. Komparasi antar sel 

Ho ditolak jika Fij-kl  (p-1) (q-1) F ; (p-1)(q-1),N-pq   

Ho diterima jika Fij-kl  < (p-1) (q-1) F ; (p-1)(q-1),N-pq 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.  Deskripsi  Data 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebasnya adalah metode mengajar dengan pendekatan discovery 

dan kemampuan awal siswa, variabel terikatnya adalah kemampuan kognitif siswa 

pada sub pokok bahasan Kalor.  

Jumlah kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas yaitu 

kelas eksperimen dan kontrol, yaitu kelas X5 terdiri dari 40 siswa dan kelas X3 

terdiri dari 40 siswa, sehingga secara keseluruhan terdapat  80 siswa. Agar lebih 

jelas, berikut disajikan deskripsi data hasil penelitian dari masing-masing variabel. 

Sebelum eksperimen berlangsung, kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diketahui kemampuan awalnya yaitu dari nilai ulangan sub pokok bahasan Suhu. 

Kemampuan awal siswa dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu rendah, 

sedang, dan tinggi. Pembagian kategori ini pada masing-masing kelompok 

menggunakan perhitungan dengan data nilai rata-rata dan standar deviasi 

gabungan kedua kelom pok. Batas kategori diperoleh dengan cara: 

1) Mean – 0,5SDgab 

2) Mean + 0,5SDgab 

Dari batas kategori tersebut kemampuan awal siswa dikategorikan sebagai 

berikut: 

1) Tinggi : (Mean + 0,5SDgab) 

2) Sedang : (Mean – 0,5SDgab)  (Mean + 0,5SDgab) 

3) Rendah :  (Mean – 0,5SDgab 

Sedangkan kemampuan kognitif siswa diperoleh dari hasil tes kemampuan 

kognitif sub pokok bahasan Kalor.  

Deskripsi data kemampuan awal dan kemampuan kognitif pada kelas 

eksperimen dan kelompok kontrol disajikan dalam tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuann Awal dan Kemampuan 

Kognitif 

Keterangan Sebelum perlakuan  Sesudah Perlakuan  

Kemampuan Awal Kemampuan Kognitif 

 Eksperimen Kontrol Eksperimen kontrol 

Cacah Sampel 40.0 40.0 40,0 40,0 

Skor Tert inggi 74.0 72.0 83,0 80,0 

Skor Terendah 54.0 52.0 56,0 56,0 

Median 62.0 62.0 68,0 66,0 

Modus 61.0 60.0 70,0 66,0 

Mean 62.775 61.575 68,375 67,475 

Standar Deviasi 4.7743 5.2472 7,55726 6,480691 

Variansi 22.7942 27.5327 57,1122 41,9994 

 

Dari data nilai kemampuan awal siswa didapat mean gabungan kelompok 

Eksperimen dan Kontrol 62,175 dengan standar deviasi gabungan (kelompok 

Eksperimen dan Kontrol) sebesar 5,02091, sehingga kemampuan awal 

dikategorikan sebagai berikut: 

1) Tinggi : (Mean + 0,5SDgab) 

Jika nilai kemampuan awal siswa lebih dari 64,69, maka dikategorikan tinggi.  

2) Sedang : (Mean – 0,5SDgab)  (Mean + 0,5SDgab) 

Jika nilai kemampuan awal siswa antara 59,66 sampai dengan 64,69, maka 

dikategorikan sedang.  

3) Rendah : (Mean – 0,5SDgab) 

Jika nilai kemampuan awal siswa kurang dari 59,66, maka dikategorikan 

rendah. 

Hasil data kemampuan awal pada kelompok eksperimen didapat  bahwa 

untuk kategori tinggi sebanyak 12 anak, kategori sedang sebanyak 20 anak, dan 

kategori rendah sebanyak 8 anak. Sedangkan pada kelompok kontrol untuk 

kategori tinggi sebanyak 11 anak, kategori sedang sebanyak 20 anak dan kategori 
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rendah sebanyak 9 anak. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17 

dan 22 halaman 142 dan 153. 

 

B. Hasil Uji Kesamaan Keadaan Awal 

Kesamaan kemampuan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diperoleh dari data kemampuan awal siswa yang diambil dari nilai hasil 

ulangan siswa pada sub pokok bahasan Suhu. Untuk uji kesamaan kemampuan 

awal siswa digunakan uji-t dua ekor. Sebelum uji-t  dua ekor terlebih dahulu 

digunakan uji normalitas dan uji homogenitas.  

1. Uji Norm alitas 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas 

kemampuan awal dengan metode Lilliefors diperoleh harga statistik uji L0 untuk 

taraf signifikasi 5 % pada masing-masing kelas adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Harga Uji Normalitas Kemampuan Awal 

No. Kelas Statistik Uji-L0 Harga Kritik 

1. 

2. 

Eksperimen 

Kontrol 

0,1192 

0,1194 

0,1401 

0,1401 

 
Tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa harga statistik uji-L0 dari masing-

masing kelompok tidak melebihi harga kritiknya. Dengan demikian, diperoleh 

keputusan uji bahwa Ho diterima, berart i sampel dalam penelitian ini berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas kemampuan awal 

selengkapnya tercantum pada lampiran 18 dan 19 halaman 145 dan 147. 

2. Uji  Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas kemampuan awal 

menggunakan uji Bart llet diperoleh harga stat istik uji , untuk taraf signifikasi 

5 % pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.3. Harga Uji Homogenitas Kemampuan Awal 

 

Dari data uji homogenitas kemampuan awal siswa diperoleh hasil bahwa  < 

χ
2

tabel. Dengan demikian, diperoleh keputusan uji bahwa Ho diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa populasi dalam penelitian ini homogen. Perhitungan untuk 

uji hom ogenitas kemampuan awal tercantum dalam lampiran 20 halaman 149. 

3. Uji -t 

Hasil dari uji-t  nilai kemampuan awal kelom pok eksperimen dan 

kelompok kontrol diperoleh thitung = 1.0698. Atas dasar taraf signifikansi 5 % dan 

harga t tabel untuk N = 80 dengan db = 40 + 40 – 2 = 78 adalah 1.98. Karena –ttabel < 

thit < t tabel (-1.98 < 1.0699 < 1.98). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan kemampuan awal antara siswa kelompok eksperimen dengan 

siswa kelompok kontrol. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat lampiran 21 

halaman 151. 

 

C . Pengujian Prasyarat Anal isis  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

variansi dua jalan (2 x 3). Prasyarat analisis yang harus dipenuhi untuk 

menggunakan anava adalah populasi yang normal dan homogen yang dapat  

diketahui dengan melakukan uji prasyarat yang terdiri dari uj normalitas dengan 

teknik uji Lilliefors  

dan uji homogenitas dengan uji Bart lett. 

1. Uji Norm alitas 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas 

kemampuan kognitif dengan metode Lilliefors diperoleh harga statistik uji L0 

untuk taraf signifikasi 5 % pada masing-masing kelas adalah sebagai berikut : 

 

 

Statistik Uji ( ) Harga Kritik (χ
2

tabe l) 

0,3429   3,841 
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Tabel 4.4. Harga Uji Normalitas Kemampuan Kognitif  

No. Kelas Statistik Uji-L Harga Kritik 

1. 

2. 

Eksperimen 

Kontrol 

0,1217 

0.0999 

0.1401 

0.1401 

 
Tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa harga statistik uji-L0 dari masing-

masing kelompok tidak melebihi harga kritiknya. Dengan demikian, diperoleh 

keputusan uji bahwa Ho diterima, berart i sampel dalam penelitian ini berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas nilai kemampuan kognitif 

selengkapnya tercantum pada lampiran 23 dan 24 halaman 155 dan 156. 

2. Uji  Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Hasil uji homogenitas kemampuan 

kognitif menggunakan uji Bartllet diperoleh harga statistik uji , untuk taraf 

signifikasi 5 % pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.5. Harga Uji Homogenitas Kemampuan Kognitif 

Statistik Uji ( ) Harga Kritik  (χ
2

tabe l) 

0.9060 3.841 

Dari data uji homogenitas kemampuan kognitif siswa diperoleh hasil 

bahwa  < χ
2
tabe l. Dengan demikian, diperoleh keputusan uji bahwa Ho 

diterima, hal ini menunjukkan bahwa populasi dalam penelitian ini homogen. 

Perhitungan untuk uji homogenitas kemampuan kognitif tercantum dalam 

lampiran 25 halaman 157. 

 

D. Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Analisis  Variansi Dua Jalan 

Dari hasil uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa 

prasyarat uji telah terpenuhi, maka data yang telah diperoleh dapat dianalisis 

dengan anava dua jalan dengan sel tak sama. Ada dua variabel yang dilibatkan 
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dalam penelitian ini yaitu variabel bebas dan terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pendekatan discovery melalui metode eksperimen-

demonstrasi dan kemampuan awal siswa. Dalam penelitian ini, kemampuan awal 

siswa dibagi dalam tiga kategori, yaitu kemampuan awal kategori tinggi, sedang, 

dan rendah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan kognitif 

siswa pada sub pokok bahasan Kalor. Hasil pengujian anava dua jalan dengan sel 

tak sama ini terangkum dalam tabel 4.6 sebagai berikut :  

Tabel 4.6. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan dengan Isi Sel Tak sama 

Sumber 

Variansi 
SS df MS F Ftab P 

Efek Utama       

A (baris) 22.7520 1 22.7520 5.75 3.98 H0A ditolak 

B (kolom) 1960.3175 2 980.1587 247.87 3.13 H0B  ditolak 

Interaksi AB 16.4422 2 8.2211 2.08 3.13 H0AB diterima 

Kesalahan 292.626 74 3.9544 - -  

Total 2292.1375 79 - - -  

 
Hasil perhitungan selengkapnya dapat  dilihat pada lampiran 26 halaman 159. 

Berdasarkan tabel 4.6 analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama 

didapatkan hasil-hasil sebagai berikut: 

a. Fa = 5.75 > F0,05 : 1,74 = 3.98 maka H0A ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaruh antara penggunaan 

pendekatan discovery melalui metode eksperimen dan demonstrasi terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

b.  Fb = 247.87 > F0,05 : 2,74 = 3.13 maka H0B ditolak 

Hal ini menunjukan bahwa ada perbedaan pengaruh antara kemampuan awal 

siswa kategori tinggi, sedang, dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika 

siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 
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c. Fab = 2.08 < F0,05: 2,74 = 3.13 maka H0AB diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara pendekatan 

pembelajaran discovery melalui metode mengajar eksperimen-demonstrasi 

dengan kemampuan awal terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub 

pokok bahasan Kalor. 

2. Hasil  Uji  Lanjut Anava 

Uji Lanjut Anava (komparasi ganda) digunakan sebagai tindak lanjut 

dari analisis variansi. Anava hanya dapat mengetahui ditolak atau diterimanya 

hipotesis nol. Hal ini berarti, jika hipotesis nol ditolak, maka belum dapat  

diketahui rerata mana yang berbeda. Karena jika hipotesis nol ditolak, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa paling sedikit terdapat satu rerata yang berbeda 

dengan rerata lainnya. Tujuan Uji Lanjut Anava ini untuk mengetahui lebih lanjut 

rerata yang berbeda dan yang sama. Dari hasil perhitungan anava, diperoleh 

bahwa H0 yang ditolak adalah pada hipotesis pertama dan kedua yaitu hipotesis 

pertama tentang hubungan antara penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen dan demonstrasi dalam pembelajaran Fisika terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada sub pokok bahasan Kalor. Hipotesis kedua yaitu 

tentang hubungan antara kemampuan awal kategori tinggi, sedang, dan rendah 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada sub pokok bahasan Kalor. Sehingga uji 

lanjut yang dilakukan adalah untuk melacak perbedaan rerata antar baris dan antar 

kolom. Uji lanjut anava pada penelitian ini menggunakan metode komparasi 

ganda (metode Scheffe). Berikut ini tabel rangkuman komparasi ganda: 

Tabel 4.7 Rangkuman Komparasi Ganda (Metode Scheffe) 

Komparasi 

Ganda 

Rerata Statistik 

Uji (F) 

Harga  

Kritik 

(Dk) 

P Kesimpulan 

(1) (2) (3) 

µA1 vs µA2 62.775 61.575  7.2830 3.98 < 0,05 µA1 > µA2 

µB1 vs µB2 68.174 61.70  154.775 6.26 < 0,05 µB1 > µB2 

µB1 vs µB3 68.174  55.176 417.592 6.26 < 0,05 µB1 > µB3 

µB2 vs µB3  61.70 55.176 128.386 6.26 < 0,05 µB2 > µB3 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 27 halaman 165. 
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Dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan pada tabel 4.6, 

diperoleh Fa = 5.75 > F0,05 : 1,74 = 3.98, maka H0A ditolak, yang berart i bahwa ada 

perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan discovery melalui metode 

eksperimen dan pendekatan discovery melalui metode demonstrasi terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

Dari hasil uji komparasi ganda pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rerata 

kemampuan kognitif Fisika siswa yang mendapat perlakuan dengan pendekatan 

discovery melalui metode eksperimen lebih tinggi daripada rerata kemampuan 

kognitif Fisika siswa yang mendapat perlakuan dengan pendekatan discovery 

melalui metode demonstrasi dan ada perbedaan rerata yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pendekatan discovery melalui metode eksperimen 

memberikan pengaruh yang lebih baik daripada pendekatan discovery melalui 

metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok 

bahasan Kalor.  

Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen dapat  menjadikan siswa aktif untuk mengasimilasikan suatu 

konsep atau prinsip materi yang diajarkan dengan mengamati, menggolongkan, 

membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan. Sedangkan 

penggunaan pendekatan discovery melalui metode demonstrasi kurang begitu 

cocok, dikarenakan siswa hanya bisa mengamati apa yang diperagakan oleh guru 

sehingga konsep yang dibangun siswa kurang kuat. 

Dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan pada tabel 4.6, 

diperoleh Fb = 247.87 > > F0,05 : 2,74 = 3.13, maka H0B ditolak yang berart i bahwa 

ada perbedaan pengaruh antara kemampuan awal siswa kategori tinggi, sedang 

dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan 

Kalor. 

Dari hasil uji komparasi ganda pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rerata 

kemampuan kognitif Fisika siswa yang mempunyai kemampuan awal siswa 

kategori tinggi lebih tinggi daripada rerata kemampuan kognitif Fisika siswa yang 

mempunyai kemampuan awal siswa kategori sedang dan rendah. Hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan awal siswa kategori tinggi lebih baik daripada 
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siswa yang memiliki kemampuan awal siswa kategori sedang dan rendah terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor.  

Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kemampuan awal 

siswa kategori tinggi lebih mudah menangkap dan memahami materi yang 

diberikan oleh guru selama proses belajar mengajar berlangsung dibandingkan 

dengan siswa yang mempunyai kemampuan awal siswa kategori sedang dan 

rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

Dari hasil perhitungan analisis variansi dua jalan pada tabel 4.6, 

diperoleh Fab = 2.08 < F0,05: 2,74 = 3.13, maka H0AB diterima, yang berart i bahwa 

tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan discovery dan 

kemampuan awal siswa terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub 

pokok bahasan Kalor. Penggunaan pendekatan discovery dan kemampuan awal 

siswa berpengaruh sendiri-sendiri dalam pencapaian kemampuan kognitif Fisika 

siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

Tidak adanya interaksi ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor lain 

yang tidak terduga dan tidak terkontrol ikut berpengaruh terhadap kemampuan 

kognitif Fisika siswa dan tidak termasuk dalam variabel penelitian. Faktor-faktor 

tersebut antara lain bentuk kedisiplinan sekolah (kedisiplinan sekolah dalam 

mengajar, kedisiplinan karyawan/ pegawai dalam pekerjaan administrasi dan 

kebersihan/ keteraturan kelas dan lain-lain), motivasi belajar siswa, kreativitas 

siswa, keadaan ekonomi keluarga, dan teman bergaul siswa. Faktor-faktor tersebut 

ikut mempengaruhi proses belajar siswa yang pada akhirnya mempengaruhi 

kemampuan kognitif Fisika siswa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen dan demonstrasi terhadap kemampuan kognitif Fisika 

siswa pada sub pokok bahasan Kalor, sehingga siswa yang diberi 

pembelajaran dengan pendekatan discovery melalui metode eksperimen 

mempunyai kemampuan kognitif lebih baik daripada melalui metode 

demonstrasi.  

2. Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan awal siswa kategori tinggi, 

sedang dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada sub pokok 

bahasan Kalor. Dilihat uji lanjut analisis variansi menunjukkan bahwa 

kemampuan awal fisika siswa kategori tinggi memberikan pengaruh yang 

lebih baik daripada kemampuan awal fisika siswa kategori sedang dan rendah 

terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. 

3. Tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan discovery melalui 

metode eksperimen-demonstrasi dan kemampuan awal siswa terhadap 

kemampuan kognitif fisika siswa pada sub pokok bahasan Kalor. Jadi antara 

penggunaan pendekatan discovery melalui metode pembelajaran dan 

kemampuan awal mempunyai pengaruh sendiri-sendiri terhadap kemampuan 

kognitif. 

 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Implikasi Teoritis 

a. Hasil penelitian tentang penggunaan pendekatan discovery melalui metode 

eksperimen dan demonstrasi dapat menambah pengetahuan tentang 

berbagai macam pendekatan dan metode pembelajaran sehingga dapat  

digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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b.  Kemampuan awal yang baik akan dapat membantu siswa dalam 

memahami materi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat  

berpengaruh semakin baik pada kemampuan kognitif siswa. 

2. Implikasi Prakt is 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan discovery 

melalui metode eksperimen dan demonstrasi dapat  memberi hasil yang 

baik dalam meningkatkan kemampuan kognitif siswa. Oleh karena itu, 

pendekatan pembelajaran ini perlu diterapkan dan dikembangkan, 

khususnya pada materi yang sesuai. 

b.  Dalam pembelajaran guru harus memperhat ikan kemampuan awal siswa 

yakni kemampuan dasar siswa pada pembelajaran sebelumnya agar dalam 

proses belajar mengajar guru dapat meningkatkan kemampuan dasar siswa 

tersebut terhadap materi pelajaran yang disampaikan sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa.   

 

C. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian ini, serta dalam 

usaha mengembangkan dan memajukan proses pembelajaran di sekolah, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran:  

1. Guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan 

mengembangkan sendiri konsep dan pengetahuan yang telah diperoleh. 

2. Guru harus menentukan dan menerapkan metode mengajar Fisika yang tepat, 

sehingga mampu mengatasi kesulitan belajar siswa dalam menyelaesaikan 

persoalan Fisika. 

3. Siswa hendaknya lebih aktif meningkatkan kedisiplinan dalam proses belajar 

mengajar dengan memanfaatkan waktu yang tersedia, sehingga hasil 

belajarnya menjadi lebih baik. 

4. Kepala lembaga atau penyelenggara pendidikan agar memperhatikan dan 

mengusahakan bagi kelengkapan sarana dan prasarana belajar khususnya 

pengadaan laboratorium dan perpustakaan yang dapat menunjang penggunaan 

metode eksperimen. 
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