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Sunarno, M.Pd dan Pembimbing II : Dra. Suparmi, M.A. Ph.D
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan Pembelajaran
Berbasis Masalah Menggunakan Laboratorium Riil dan Virtuil yang ditinjau dari
kemampuan Kerjasama dan Ketrampilan Berpikir Kritis. Pembelajaran Berbasis
Masalah merupakan penerapan inovasi pembelajaran sain yang lebih menarik, yang
melibatkan siswa dalam proses pemecahan Masalah. Model ini diterapkan juga sebagai
upaya untuk mengoptimalkan fungsi laboratorium baik riil maupun virtuil yang selama
ini ternyata belum efektif dimanfaatkan untuk kegiatan belajar siswa.
Penelitian ini menggunakan metode experimen dan dilaksanakan pada bulan
Januari sampai Juni 2012 pada tahun pelajaran 2011/2012. Sampel diambil dengan
menggunakan metode cluster random sampling yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas
XI IPA 3 menggunakan pembelajaran Laboratorium Riil dan kelas XI IPA 4
menggunakan pembelajaran Laboratorium Virtuil. Instrumen tes di gunakan untuk
mengukur data prestasi belajar kognitif dan keterampilan berfikir kritis. Angket untuk
mengukur data kemampuan kerjasama. Sedangkan analisis data menggunakan anava
tiga jalan dan uji lanjut anava.
Dari analisis data dapat disimpulkan : (1)Siswa yang diajar dengan Pembelajaran
Berbasis Masalah menggunakan Laboratorium Virtuil memberikan prestasi yang lebih
baik dari siswa yang diajar menggunakan Laboratorium Riil dengan probabilitas (p) =
0,035. (2)Ada perbedaan prestasi belajar siswa yang mempunyai kemampuan kerjasama
tinggi dan rendah dengan probabilitas (p) = 0,002 (3)Tidak ada perbedaan prestasi
belajar siswa yang memiliki ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah dengan
probabilitas (p) = 0,185. (4)Tidak ada interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah
menggunakan Laboratorium Riil dan Virtuil dengan prestasi belajar siswa dengan (p) =
0,095. (5)Tidak ada interksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
Laboratorium Riil dan Virtuil dengan kemampuan kerjasama dengan prestasi belajar
siswa. (6)Tidak ada interaksi antara ketrampilan berpikir kritis dengan prestasi belajar
siswa. (7)Ada interaksi
antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
Laboratorium Riil dan Virtuil dengan kemampuan kerjasama dan ketrampilan berfikir
kritis terhadap prestasi belajar siswa dengan probabilitas (p)= 0,002.
Kata kunci : Pembelajaran Berbasis Masalah, Laboratorium Riil, Laboratorium Virtuil,
Kemampuan Kerjasama, Ketrampilan Berfikir Kritis, Prestasi Belajar
Fisika
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AGUSTINI SUSIANDARI. NIM : S831102004. Physics Teaching and Learning
Using Problem Based Learning Model through Real and Virtual Laboratory
Over Viewed from The Cooperation Ability and Critical Thinking Skill (A
Case Study on Equilibrium of Rigid Bodies for Students Grade XI Semester 2
SMA N 3 Surakarta Academic Year 2011/2012). Thesis. Surakarta : Science
Education Program, Post Graduate Program, Sebelas Maret University, August
2012. Advisor I : Prof. Dr. H. Widha Sunarno, M.Pd and Advisor II : Dra.
Suparmi, M.A. Ph.D.
ABSTRACT
The purpose of the research to know the effect of problem based learning
model through real and virtual laboratory, and their interaction toward student
acluevement.
This research used experimental method and was conducted from Sept
2011 to June 2012 .The population was all students in grade XI academic year
2011/2012,the sample was taken using cluster random sampling consisted of 2
classes,XI IPA 3 learnt using real and XI IPA 4 using virtual laboratory. The data
was collected using test and questionnaire. Then the cognitive data was analyzed
by using Anava with 2 x 2 x 2 factorial design.
From the data analysis, it can be concluded that : (1) students who were
taught by virtual laboratory give better results achievement than students who
were taught by real laboratory, where (p) = 0.035. (2) There is a difference in
students’ achievement, students having higher cooperation ability have higher
students’ achievement than they having lower cooperation ability, where (p) =
0.002. (3) There is no differences in students’ achievement between students who
have higher and lower critical thinking skill, where (p) = 0.185. (4) There is no
interaction between problem based learning by using real and virtual laboratory
towards students’ achievement, where (p) = 0.095. (5) There is no interaction
between problem based learning by using real and virtual laboratory towards
cooperation ability and students’ achievement. (6) There is no interaction between
critical thinking skill and students’ achievement. (7) There is an interaction
between problem based learning by using real and virtual laboratory with
cooperation ability and critical thinking skill towards students’ achievement,
where the probability (p) = 0.002.
Keywords: Problem Based Learning, Real Laboratory, Virtual Laboratory, The
Cooperation Ability, Critical Thinking Skill, Students’ Achievement
in Physics.
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MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”.

(QS As-Syarh:6-7)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Hasil survei pembelajaran IPA oleh TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) tahun 2007 menunjukkan Indonesia menempati
peringkat 36 dari 48 negara yang terlibat, dengan rerata 397

dibawah rerata

semua peserta sebesar 452 (timss. bc. edu/ timss 2007/ release. html). Ini
menunjukkan rendahnya kualitas pembelajaran IPA di Indonesia, bahkan jauh
lebih rendah dibanding Malaysia. Indikator lain yang digunakan orang untuk
menunjukkan rendahnya mutu pendidikan IPA di sekolah adalah laporan United
Nations Development Project (UNDP) yang mengumumkan bahwa dalam Human
Development Index (HDI), Indonesia menduduki peringkat ke 110 di antara
berbagai

negara

di

(id

dunia

.wikipedia.

org/

wiki/

Indeks_Pembangunan_Manusia). Rendahnya kualitas pembelajaran IPA tidak
hanya ditinjau dari hasil survei aspek kognitif saja, tetapi juga diindikasikan
perilaku masyarakat yang telah belajar IPA. Banyak tingkah laku anggota
masyarakat yang menunjukkan seakan-akan mereka belum pemah menerima
pendidikan IPA. Atau, pendidikan IPA di sekolah-sekolah di Indonesia seakanakan tidak ada dampaknya dalam cara hidup dan cara berpikir sebagian besar
masyarakat Indonesia .
Menurut Hinduan (2005) rendahnya kualitas pembelajaran IPA salah
satunya disebabkan oleh kecenderungan siswa Indonesia menganggap IPA
terutama fisika sebagai mata pelajaran yang sulit, sehingga mereka kurang/ tidak
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menyukainya.

Meskipun demikian ada juga siswa yang menyenangi IPA

termasuk fisika, tetapi diduga proporsinya kecil. Kesulitan siswa dalam
mempelajari fisika karena selama ini pengajaran fisika lebih banyak menggunakan
pendekatan matematik dan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk masalah
matematika (Judyanto, 2010; Budhy, 2004; Lindefeld, 2002). Padahal, dalam
mempelajari fisika semestinya berhubungan dengan fenomena alam, kehidupan
sehari-hari dan kemajuan iptek (Budhy, 2004). Proses pembelajaran fisika adalah
inkuiri untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmah
serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek penting kecakapan hidup. Meskipun
demikian, ditemukan banyak penyimpangan dalam implementasinya di tataran
pembelajaran di kelas sehingga pembelajaran fisika tidak memiliki "jiwa" . Jiwa
yang dimaksudkan adalah hakekat. IPA yaitu proses, produk dan sikap ilmiah.
Hakekat pembelajaran IPA, sesuai PERMEN No 22 Tahun 2006 tentang
standar isi,

menjelaskan bahwa pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

berkaitan dengan cara mencari tahu (inkuiri atau penyelidikan) tentang alam
secara sistimatis, sehingga mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) bukan
hanya sebagai penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta,
konsep-konsep atau prinsip-prinsip saja tapi merupakan suatu proses penemuan.
Pendidikan IPA di sekolah menengah diharapkan dapat menjadi wahana bagi
peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek
pengembangan lebih lanjut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pendidikan IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung, membantu
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peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang
dirinya sendiri dan alam sekitar.
Hasil

penelitian

Prabowo

(1992)

kelemahan-kelemahan

dalam

pembelajaran siswa untuk menguasai konsep dan membudayakan sikap ilmiah
adalah : a). kesalahan guru dalam visualisasi konsep dan kurangnya penjelasan
arti fisis dari setiap perumusan matematik dalam kegiatan belajar mengajar Fisika;
b). belum tersedianya media cetak tentang pokok bahasan yang diajarkan dan
dibuat oleh guru; c). tidak digunakannya kerja kelompok oleh guru sebagai
pengalaman belajar siswa; d). digunakannya oleh guru konstruksi soal yang
memacu pada linieritas taksonomi Bloom tanpa ditunjang keterampilan proses; e).
guru belum menyadari dan memberlakukan evaluasi kemajuan belajar siswa
sebagai kegiatan penelitian; l). kegiatan demostrasi (peragaan) dan pemecahan
masalah yang tidak memenuhi syarat yang dilakukan oleh guru dengan
konsentrasi pada pemenuhan. target materi; g). belum diantisipasinya lingkungan
belajar oleh guru dalam menentukan strategi belajar mengajar.
Penentuan strategi belajar mengajar perlu memperhatikan model-model
pembelajaran. Joyce dan Weil berpendapat bahwa model pembelajaran adalah
suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum
(rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran,
dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain.Model pembelajaran dapat
dijadikan pola pilihan, artinya para guru boleh memilih model pembelajaran yang
sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Diantara model-model
pembelajatan tersebut adalah Model Pembelajaran Kontekstual (Contextual
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Teaching and Learning), Model Pembelajaran Kooperatif, Model Pembelajaran
Berbasis Masalah , Model Pembelajaran Tematik, Model Pembelajaran Berbasis
Komputer,

Model

PAKEM

(Partisipatif,

Aktif,

Kreatif,

Efektif,

dan

Menyenangkan), Model Pembelajaran Berbasis Web (e-Learning), Model
Pembelajaran Mandiri, dan Model Lesson Study.
Model Pembelajaran Berbasis Masalah

merupakan inovasi dalam

pembelajaran karena dalam PBM kemampuan berpikir siswa betul-betul
dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis,
sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan
kemampuan berpikirnya secara berkesinambungan .
Pembelajaran Berbasis Masalah menyediakan cara untuk inkuiri yang
bersifat kolaboratif dan belajar. Bray, dkk (2000) menggambarkan inkuiri
kolaboratif sebagai proses dimana orang melakukan refleksi dan kegiatan secara
berulang-ulang, mereka bekerja dalam tim untuk menjawab pertanyaan penting.
Guru dapat mengatur lingkungan belajar untuk mendorong penyatuan dan
pelibatan siswa dalam masalah, diantaranya pembelajaran menggunakan praktek
Laboratorium. Kegiatan laboratorium dibagi dalam laboratorium riil (nyata) dan
laboratorium virtuil. Melalui kegiatan laboratorium dapat diperoleh pengamatan
secara langsung dan diharapkan pengetahuan dan pengalaman.belajar yang
dilakukan mudah diingat,dipahami dan dikontruksi dalam otaknya.
Faktor intrinsik dalam diri siswa diantaranya kemampuan kerjasama dan
ketrampilan berpikir kritis diperlukan dalam pembelajaran fisika menggunakan
laboratorium riil dan virtuil.Disebabkan pada pembelajaran menggunakan
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laboratorium riil dan virtuil tersebut,siswa diharapkan menemukan sendiri konsep
secara

langsung

melalui

pengamatan.,Pada

pembelajaran

menggunakan

laboratorium riil , kemampuan kerjasama sangat diperlukan, karena dengan
kerjasama yang baik diantara anggota-anggota kelompok maka dengan kegiatan
laboratorium riil yang dilaksanakan diharapkan materi pelajaran yang dipelajari
dapat lebih mudah dipahami dan dikontruksi dalam otak. Kerja kelompok sangat
tergantung pada kekuatan individu dan cara belajar yang diacu untuk memperkuat
kerja tim sebagai suatu keseluruhan.Oleh karena itu, dibutuhkan sikap sosial yang
tinggi dalam kelompok agar kerja kelompok dapat berhasil. Sikap sosial dalam
kelompok terwujut dalam kemampuan kerjasama. Kerjasama yang aktif dari
anggota kelompok sangat mendukung untuk memecahkan masalah yang mereka
hadapi

selama pembelajaran menggunakan laboratorium riil.

Sedangkan

ketrampilan berpikir kritis yang terdiri ketrampilan berpikir analisis, sintetis, dan
evaluasi perlu ada dalam diri anak pada pembelajaran dengan Laboratorium
virtuil. Sebab pada pembelajaran menggunakan laboratorium virtuil, siswa tidak
banyak menggunakan ketrampilan teknis seperti di laboratorium riil melainkan
lebih banyak memanfaatkan ketrampilan berpikirnya.
Dalam mempelajari materi keseimbangan benda tegar, siswa sering
mengalami kesulitan dalam memahami konsep dan menyelesaikan soal-soal
latihan. Siswa masih kesulitan membayangkan proses kejadian nyata dari materi
tersebut, padahal materi ini sangat terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Selain itu materi ini sangat diperlukan terutama dalam bidang tehnik.
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Konsep Keseimbangan Benda Tegar walaupun

merupakan hal yang

kongkrit terdapat juga konsep – konsep yang bersifat abstrak. Diantaranya konsep
gaya, momen gaya dan torsi.

Pada soal keseimbangan benda, siswa sering

mengalami kesulitan dalam melukiskan diagram gaya bebas yang terdapat pada
soal, yang berakibat soal tidak bisa dikerjakan dengan benar. Kendala ini dapat
diatasi dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran
Berbasis Masalah. Karena melalui Pembelajaran Berbasis Masalah, siswa dilatih
memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang sistematis. Sehingga soalsoal keseimbangan dapat diselesaikan dengan langkah – langkah yang tepat, tahap
demi tahap sehingga siswa bear-benar memahami materi tersebut.
Pembelajaran

Berbasis

Masalah

bertujuan

membantu

siswa

mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah,
belajar berperan sebagai orang dewasa yang autentik dan menjadi pembelajar
yang mandiri. Dalam Pembelajaran Berbasis Masalah ada lima langkah utama
yang harus dilakukan oleh guru diantaranya; orientasi siswa pada masalah,
mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual
maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan
menganalisis, mengevaluasi proses dan pemecahan masalah.
Jadi setelah selesai Pembelajaran Berbasis Masalah, diharapkan siswa dapat
mengembangkan

dan

menyajikan

hasil

karya.

Misalnya

untuk

materi

kesetimbangan benda tegar siswa dapat memberikan sosialisasi tips-tips tentang
materi kesetimbangan (aplikasi dalam kehidupan) diantaranya pondasi rumah
bagian bawah harus lebih luas dari bagian atas, cara meletakkan tangga dengan
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kemiringan yang sesuai agar tidak tergelincir apabila dinaiki, mengatur sudut
kemiringan ketika naik kendaraan saat berada di belokan jalan agar tidak jatuh
dan lain-lain.
Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Surakarta (SMA N 3) adalah salah satu
Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Menurut Permendiknas Nomor 78 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang
Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa proses pembelajaran yang
dilaksanakan pada Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) menerapkan pendekatan
pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, aktif, kreatif,
menyenangkan dan kontekstual.
Sedangkan kenyataan yang banyak ditemui di lapangan, pembelajaran di
sekolah SBI masih banyak yang bersifat satu arah, guru menyampaikan informasi
dan siswa mendengarkan. Pembelajaran masih kurang melibatkan peran aktif
siswa dan kurang memperhatikan karakteristik materi serta belum memanfaatkan
teknologi informasi yang ada secara optimal. Sehingga perlu dilakukan inovasiinovasi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah SBI diantaranya dengan
memanfaatkan media yang ada diantaranya penngunaan laboratorium baik riil
maupun virtuil agar pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif dan menyenangkan.
Dengan pembelajaran menggunakan media laboratorium riil dan virtuil maka di
harapkan materi keseimbangan benda tegar lebih mudah dipahami siswa dan
diharapkan prestasi belajar siswa dapat lebih ditingkatkan.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
terdapat beberapa masalah yang muncul :
1. Rendahnya kualitas pembelajarn Fisika diindikasikan oleh hasil survey
TIMSS,HDI dan perilaku masyarakat.
2. Rendahnya kualitas pembelajaran Fisika disebabkan siswa sebagian besar
tidak menyukai pelajaran Fisika.
3. Kesulitan belajar Fisika disebabkan pembelajaran Fisika banyak menggunakan
pendekatan

matematika,

kurang

berhubungan

dengan

fenomena

alam,kehidupan sehari-hari dan kemajuan teknologi.
4. Guru kurang berinovasi dalam melakukan pembelajaran Fisika, misalnya
melalui media, pendekatan, strategi dll..Beberapa media yang dapat
dimanfaatkan pada pembelajaran Fisika diantaranya media visual, audio,
audio-visual dan multimedia.
5. Untuk keberhasilan kegiatan pembelajaran perlu juga memperhatikan modelmodel

pembelajaran.

Diantaranya,

Model

Pembelajaran

Kontekstual

(Contextual Teaching and Learning), Model Pembelajaran Kooperatif, Model
Pembelajaran Berbasis Masalah , Model Pembelajaran Tematik, Model
Pembelajaran Berbasis Komputer, Model PAKEM, Model Pembelajaran
Berbasis Web (e-Learning), Model Pembelajaran Mandiri, Model Lesson
Study . Namun belum banyak guru yang menggunakan model pembelajaran
seara variatif.
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6. Fisika adalah pengetahuan yang mempelajari kejadian-kejadian yang bersifat
fisik mencakup proses, produk dan sikap ilmiah, maka penggunaan
laboratorium, baik laboratorium riil dan virtuil diperlukan untuk pembelajaran
Fisika. Tetapi masih banyak guru-guru yang menyampaikan materi Fisika
belum sesuai karakteristik pembelajaran IPA.
7. Banyak faktor internal dalam diri siswa yang mempengaruhi prestasi belajar
seperti minat, motivasi, keingintahuan siswa, kemampuan kerjasama,
ketrampilan berpikir kritis dll.
8. Guru dapat mengatur lingkungan belajar untuk mendorong penyatuan dan
pelibatan siswa dalam masalah, diantaranya pembelajaran menggunakan
praktek Laboratorium. Namun pengaturan tersebut belum optimal.
9. Ketrampilan berpikir kritis setiap siswa berbeda-beda, dan hal ini sering
kurang mendapat perhatian dari guru selam berlangsungnya proses
pembelajaran.
10. Guru cenderung hanya memperhatikan prestasi kognitif saja, aspek afektif dan
psikomotor belum diperhatikan. Selain itu faktor internal dalam diri siswa
sering luput juga dari perhatian guru.
11. Materi Fisika kelas XI IPA semester 2 adalah Keseimbangan Benda Tegar dan
Titik Berat, Dinamika Rotasi, Fluida Statik, Fluida Dinamik, Teori Kinetik
Gas, dan Termodinamika. Namun belum banyak guru yang melaksanakan
pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi. Selain itu, kenyataan yang
banyak ditemui di lapangan, pembelajaran di sekolah SBI masih banyak yang
bersifat satu arah, guru menyampaikan informasi dan siswa mendengarkan.
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Pembelajaran masih kurang melibatkan peran aktif siswa dan kurang
memperhatikan karakteristik materi serta belum memanfaatkan teknologi
informasi yang ada secara optimal.
C. Pembatasan Masalah
1. Lingkup penelitian adalah model Pembelajaran Berbasis Masalah.
2. Media pembelajaran menggunakan laboratorium riil dan virtuil.
3. Kemampuan kerjasama dibatasi pada kemampuan kerjasama kategori tinggi
dan kategori rendah.
4. Ketrampilan berpikir kritis dibatasi pada ketrampilan berpikir kritis kategori
tinggi dan kategori rendah.
5. Prestasi belajar siswa dibatasi aspek kognitif dan afektif .
6. Materi pembelajaran dibatasi Keseimbangan Benda Tegar.
D. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang disampaikan, maka dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Apakah ada pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan media
laboratorium riil dan laboratorium virtuil terhadap prestasi belajar Fisika ?
2. Apakah ada pengaruh ketrampilan berpikir kritis terhadap prestasi belajar
Fisika?
3. Apakah ada pengaruh kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika?
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4. Apakah ada interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
media laboratorium riil dan virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis terhadap
prestasi belajar Fisika?
5. Apakah ada interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
media laboratorium riil dan virtuil dengan kemampuan kerjasama terhadap
prestasi belajar Fisika?
6. Apakah ada interaksi antara ketrampilan berpikir kritis dengan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika?
7. Apakah ada interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
media laboratorium riil dan virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika?
E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Pengaruh penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan media
laboratorium riil dan virtuil terhadap prestasi belajar Fisika.
2. Pengaruh ketrampilan berpikir kritis terhadap prestasi belajar Fisika.
3. Pengaruh kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika.
4. Interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah

menggunakan media

laboratorium riil dan virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis terhadap
prestasi belajar Fisika.
5. Interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah

menggunakan media

laboratorium riil dan virtuil dengan kemampuan kerjasama terhadap prestasi
belajar Fisika.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
12

6. Interaksi antara kemampuan ketrampilan berpikir kritis dengan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika.
7. Interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah

menggunakan media

laboratorium riil dan virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika.
F. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Praktis
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika.
b. Membuat pembelajaran Fisika menjadi lebih menyenangkan sehingga siswa
menjadi lebih senang belajar Fisika.
c. Mengatasi kesulitan belajar Fisika dengan banyak menghubungkan dengan
fenomena alam,kehidupan sehari-hari dan kemajuan teknologi.
d. Memotivasi guru untuk lebih berinovasi dalam pembelajaran Fisika baik
melalui metode,media,pendekatan,strategi dll.
e. Mengoptimalkan guru dalam pembelajaran Fisika dengan media pembelajaran
yang inovatif diantaranya menggunakan media laboratorium riil dan virtuil.
f. Mengajak guru untuk lebih memperhatikan ketrampilan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama yang merupakan kemampuan intrinsik yang ada dalam
diri siswa.
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2. Manfaat Toritis
a. Mengetahui

pengaruh

Pengaruh

Pembelajaran

Berbasis

Masalah

menggunakan media laboratorium riil dan virtuil ditinjau dari ketrampilan
berpikir kritis dan kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika.
b. Memberikan sumbangan teoritis untuk penelitian berikutnya.
c. Memberikan

gambaran

dan

sumbangan

mengembangkan media pembelajaran Fisika.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KAJIAN TEORI
1. Pengertian belajar
Belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar
individu. Belajar dapat juga dipandang sebagai proses yang diarahkan pada tujuan
dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman (Sudjana dalam Rusman,2011).
Jadi, belajar merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu.
Sedangkan menurut Winkel, belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis
yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan
perubahan-perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, ketrampilan, dan nilai
sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif konstan dan berbekas.
Cronbach menyatakan bahwa belajar itu merupakan perubahan perilaku
sebagai hasil dari pengalaman.Menurut Cronbach bahwa belajar yang sebaikbaiknya

adalah

dengan

mengalami

sesuatu

yaitu

menggunakan

pancaindera.Dengan kata lain, bahwa belajar adalah suatu cara mengamati,
membaca, meniru, mengintimasi, mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti
arah tertentu.
Dengan perkataan lain, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan
individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan
lingkungan.
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Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar akan membawa
perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan itu tidak hanya
berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk
kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, serta
penyesuaian diri.
2. Teori Belajar
a. Teori Belajar Piaget
Jean Piaget menjelaskan bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari tiga
tahapan,

yaitu

1)

asimilasi

;

2)

(penyeimbangan).Proses asimilasi adalah

akomodasi

dan

3)

ekuilibrasi

proses penyatuan (pengintegrasian)

informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa.
Akomodasi adalah penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang
baru.Equilibrasi adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan
akomodasi.
Piaget

menggunakan istilah cognitive equilibrium untuk menjelaskan

mengapa anak menggunakan proses asimilasi dan akomodasi. Cognitive
equilibrium adalah suatu pernyataan keseimbangan mental. Ketika seorang anak
memiliki pengetahuan baru tidak secara utuh dimasukkan ke dalam pengetahuan
yang sudah ada hal ini disebut dengan cognitive disequilibrium. Awalnya hasil ini
menimbulkan masalah tetapi kemudian menuntun pada pertumbuhan kognitif.
Teori Piaget memiliki pengaruh yang sangat kuat pada pendidik dan
persekolahan yang dapat dijelaskan bahwa 1). cara berpikir anak berbeda-beda
sesuai dengan tahap perkembangan mereka; 2). pembelajaran menuntut
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keterlibatan aktif; fisik dan mental, anak dengan lingkungan; 3). anak-anak
membangun struktur pengetahuannya sendiri sehingga mereka tidak secara pasif
menerima pengetahuan tetapi mengorganisasikan dan mentransformasikan pada
struktur pengetahuannya; 4). cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa dan
tingkat berpikirnya pun berbeda-beda pada setiap tahapannya.
Adapun implikasi teori Piaget diterapkan pada pembelajaran dari peranan
sebagai guru, penting bagi kita untuk mengamati dan mendengarkan dengan
sungguh-sungguh apa yang siswa katakan dan kerjakan dan mencoba untuk
menganalisa bagaimana mereka berpikir.
b. Teori Belajar Ausubel
Belajar menurut Ausubel dapat dikategorikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi
pertama, berhubungan dengan cara bagaimana informasi/materi pembelajaran
tersebut disajikan kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi
kedua, menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada
struktur kognitif (fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang
telah dipelajari dan diingat siswa) yang telah ada.
Inti dari teori Ausubel tentang belajar adalah belajar bermakna. Menurut
Ausubel, belajar bermakna akan terjadi bila si pembelajar dapat mengaitkan
informasi yang baru diperolehnya dengan konsep-konsep relevan yang terdapat
dalam struktur kognitif si pembelajar tersebut. Akan tetapi, bila si pembelajar
hanya mencoba menghafalkan informasi baru tadi tanpa menghubungkan dengan
konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, kondisi ini dikatakan
sebagai belajar hafalan.
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Informasi yang dipelajari secara bermakna, biasanya lebih lama diingat
daripada informasi yang dipelajari secara hafalan. Teori Ausebel sangat
menekankan agar para guru diharapkan mengetahui konsep-konsep yang telah
dimiliki para siswanya agar belajar bermakna dapat berlangsung,
Tetapi Ausebel belum dapat menyediakan alat untuk mengukur hal
tersebut. Baru ahli pendidikan berikutnya, yaitu Novak (1985) dalam bukunya
“Learning how to learn” mengemukakan bahwa hal tersebut dapat digali melalui
pertolongan yang dikenal dengan peta konsep atau pemetaan konsep. Konsepkonsep tersebut dapat diperoleh dalam 2 (dua) cara; yaitu (1) sebelum anak-anak
masuk sekolah yang disebut formasi konsep dan (2) pada saat selama dan sesudah
sekolah yang dikenal dengan asimilasi konsep. Jadi, waktu anak masuk usia
sekolah mereka sudah memperoleh konsep-konsep seperti; meja, atas, kursi,
berlari, dan lain-lain. Konsep-konsep tersebut disimpan dalam struktur kognitif
yang disebut dengan subsumer-subsumer. Pembentukan konsep merupakan suatu
bentuk belajar penemuan (discovery learning), paling sedikit dalam bentuk
primitif, melibatkan proses-proses psikologi seperti analisis, diskriminatif,
abstraksi, diferensiasi, pembentukan hipotesis dan pengujian, dan generalisasi.
Pembentukan konsep ini juga ditunjukkan oleh orang-orang dewasa dalam situasi
kehidupan nyata dan dalam laboratorium, tetapi dengan tingkat yang lebih tinggi.
Faktor yang mempengaruhi belajar penerimaan bermakna ialah struktur
kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi
tertentu dan pada waktu tertentu. Sifat-sifat struktur kognitif menentukan validitas
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dan kejelasan arti-arti yang timbul waktu informasi yang baru masuk ke dalam
struktur kognitif itu, demikian pula sifat proses interaksi yang terjadi.
Jika struktur kognitif tersebut stabil, jelas, dan teratur dengan baik maka
arti-arti yang sahih (valid) dan jelas akan timbul, dan cenderung bertahan.
Sebaliknya, jika struktur kognitif tersebut tidak stabil, meragukan, dan tidak
teratur maka struktur kognitif tersebut cenderung menghambat belajar dan retensi.
Adapun prasyarat-prasyarat yang diajukan Ausebel agar terjadinya belajar
bermakna. Pertama, materi yang dipelajari harus bermakna secara potensial,
maksudnya materi pelajaran tersebut harus memiliki kebermaknaan logis. Materi
yang memiliki kebermaknaan logis merupakan materi yang konsisten dengan apa
yang telah diketahui (disebut materi nonarbitrer) dan materi tersebut dapat
dinyatakan dalam berbagai cara, tanpa mengubah arti (disebut materi substantif).
Selain itu, aspek lain dari materi bermakna potensial ini adalah dalam
struktur kognitif siswa harus ada gagasan-gagasan yang relevan. Dalam arti
pembelajaran harus memperhatikan pengalaman siswa, tingkat perkembangan
mereka, intelegensi, dan usia. Bila para siswa tidak memiliki pengalaman yang
diperlukan mereka untuk mengaitkan atau menghubungkan isi pembelajaran
tersebut, maka isi pembelajaran akan dipelajari secara hafalan. Kedua, siswa yang
akan belajar harus mempunyai niat/tujuan dan kesiapan untuk melaksanakan
belajar bermakna.
Tujuan belajar siswa merupakan faktor utama dalam belajar bermakna.
Banyak siswa yang mengikuti pembelajaran nampaknya tidak relevan dengan
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kebutuhan mereka pada saat itu. Dalam pembelajaran yang demikian, materi
dipelajari secara hafalan.
Para siswa kelihatan dapat memberikan jawaban yang benar tanpa
menghubungkan materi itu pada aspek-aspek lain dalam struktur kognitif mereka.
Jadi, agar terjadi belajar bermakna materi pelajaran harus bermakna secara logis,
siswa harus bertujuan untuk memasukkan materi pembelajaran tersebut ke dalam
struktur kognitifnya, dan dalam struktur kognitif siswa harus terdapat unsur-unsur
yang cocok untuk mengaitkan atau menghubungkan materi yang baru tersebut
secara non-arbitrer dan substantif. Jika salah satu komponen tidak ada, maka
materi tersebut kalaupun dipelajari akan secara hafalan saja.
c. Teori Belajar Gagne
Gagne mengidentifikasikan mengenai kondisi mental seseorang agar siap
untuk belajar. Ia mengemukakan apa yang dinamakan dengan”nine events of
instruction” atau sembilan langkah/peristiwa belajar. Sembilan langkah/peristiwa
ini merupakan tahapan-tahapan yang berurutan di dalam sebuah proses
pembelajaran.
Tujuannya adalah memberikan kondisi yang sedemikian rupa sehingga
proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar kesembilan
langkah/peristiwa itu berarti dan memberi makna yang dalam bagi siswa, maka
guru harus melakukan apa yang memang harus dilakukan. Dengan kata lain, guru
mampu menyediakan sesuatu (materi, sumber belajar, pengalaman belajar,
aktivitas, dll.) yang memang dibutuhkan untuk mendapatkan suatu pengalaman
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belajar atau apapun namanya agar kondisi mental siswa itu terus terjaga untuk
kepentingan proses.
Tabel berikut ini memperjelaskan kesembilan peristiwa belajar dan
pembelajaran itu menjadi berarti karena proses mental yang seharusnya ada pada
diri siswa telah difasilitasi oleh guru dengan langkah/tindakan kongkrit.
Tabel 2.1. Sembilan Peristiwa Belajar Gagne
Langkah Pembelajaran
1. Menarik perhatian siswa

Proses Mental Siswa
Merangsang
daya
penerimaan
siswa.
dan menciptakan rasa
ingin tahu siswa

kepada Menguraikan tujuan
tujuan pada awal pelajaran,
secara lisan maupun
tertulis
3. Menstimulir/atau
Mendapatkan
memanggil
terlebih kembali atau dan
dahulu informasi atau menggiatkan memori
pengetahuan yang sudah jangka pendek siswa
diperoleh sebelum proses
pengajaran
4. Menyajikan
isi Siswa secara selektif
pembelajaran
menanggapi
isi
pelajaran

Yang dilakukan Guru
Menciptakan efek-efek
suara
tertentu
den
mengajukan pertanyaan
yang menantang

Menguraikan
tujuan
pada
awal
pelajaran,secara
lisan
maupun tertulis
Bertanya,
berdiskusi,melihat
gambar/video,
mendengarkan
cerita
sesuai
topik
yang
dipelajari
Menyampaikan materi
pembelajaran
dengan
menggunakan berbagai
metode,
pendekatan,
strategi, dan alat bantu
pelajaran
5. Menyediakan pedoman Siswa
menulis Menyediakan
atau petunjuk belajar
berbagai hal untuk pedomanpetunjuk
disimpan
pada belajar yang praktis
memori
supaya
bertahan lama
Memberi
pertanyaan,
6. Memberi
kesempatan Merespons
tugas, latihan yang harus
untuk
latihan/unjuk pertanyaan,
dilaksanakan
tugas,latihan, dll.
performance
7. Memberi umpan balik
Mengetahui tingkat Memberi
penguasaan
materi penguatan/memuji
dan tingkat kebenaran
tugas yang dikerjakan
2. Menyampaikan
siswa tentang
pembelajaran
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Tabel 2.1. Sembilan Peristiwa Belajar Gagne (Lanjutan)
8. Melakukan penilaian

9. Mengekalkan
mengembangkan
pengetahuan
kemahiran siswa

Mendapatkan/
mempertegas kembali
isi pelajaran sebagai
bahan evaluasi akhir
dan Berlatih,
mempraktikkan apa
dan yang
telah
diperolehnya
(kognitif,
afektif,
psikomotorik) dalam
situasi yang baru

Melakukan penilaian

Menyediakan
kesempatan yang luas
bagi
siswa
untuk
memanfaatkan berbagai
pengetahuan, sikap, dan
keterampilan
tersebut
dalam
situasi
yang
berbeda
(praktikum,
unjuk kerja, project,
simulasi, dan lain - lain)

Dengan mengacu Sembilan langkah peristiwa belajar Gagne maka
diharapkan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan guru dapat
dilaksanakan dengan baik.Sehingga proses mental yang seharusnya dikuasai siswa
dapat terwujut.Selain itu, Sembilan langkah pembelajaran Gagne dapat dijadikan
sebagai salah satu alternatif pembelajaran oleh guru.
3. Model Pembelajaran Berbasis Masalah
Perubahan cara pandang terhadap siswa yang semula sebagai obyek
menjadi subyek dalam proses pembelajaran, menjadi titik tolak banyak
ditemukannya berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif. Ivor K Davis
(2000) mengemukakan bahwa “Salah satu kecenderungan yang sering dilupakan
adalah melupakan bahwa hakekat pembelajaran adalah belajarnya siswa dan
bukan mengajarnya guru”. Maka guru dituntut dapat memilih model pembelajaran
yang dapat memacu semangat setiap siswa untuk secara aktif ikut terlibat dalam
pengalaman belajarnya. Salah satu alternatif model pembelajaran yang
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memungkinkan dikembangkan ketrampilan berpikir siswa diantaranya penalaran,
komunikasi, dan koneksi dalam memecahkan masalah adalah Pembelajaran
Berbasis Masalah.
Pembelajaran Berbasis Masalah merupakan model pembelajaran yang
efektif untuk pengajaran proses berfikir tingkat tinggi. Pembelajaran ini
membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya
dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya.
Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun
kompleks.
Model pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi teori konstruktivisme.
Pada model ini pembelajaran dimulai dengan menyajikan masalah nyata yang
penyelesaiannya membutuhkan kerjasama antara siswa, guru memandu siswa
menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan, guru
memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan
supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas
yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa
Menurut Mohamad Nur (2011), karakteristik Pembelajaran Berbasis
Masalah adalah a. mengajukan pertanyaan atau masalah, pembelajaran
berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan
masalah yang keduanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna bagi
siswa; b. berfokus pada keterkaitan interdisiplin, masalah yang akan diselidiki
telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah
itu dari banyak mata pelajaran; c. penyelidikan otentik, siswa dituntut untuk
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menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, membuat
ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika
diperlukan), membuat inferensi, dan merumuskan kesimpulan; d. menghasilkan
karya nyata dan memamerkannya, produk itu dapat berupa laporan, model fisik,
rekaman video atau program komputer; e. kolaborasi, pembelajaran berdasarkan
masalah dicirikan oleh siswa yang bekerjasama satu dengan yang lainnya, secara
berpasangan atau dalam kelompok kecil.Bekerjasama medatangkan motivasi
untuk keterlibatan berkelanjutan dalam tugas-tugas kompleks dan memperkaya
kesempatan –kesempatan berbagi inkuiri dan dialog, dan untuk perkembangan
ketrampilan-ketrampilan sosial.
Sintaks suatu pembelajaran berisi langkah-langkah praktis yang harus
dilakukan oleh guru dan siswa dalam suatu kegiatan. Dalam pembelajaran
berdasarkan masalah, ada 5 langkah utama yaitu:
Tabel 2.2. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah
Tahap

Perilaku Guru
Guru
menjelaskan
tujuan
pembelajaran,
siswa pada menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan
fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk
memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk
terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih
Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan
Tahap-2
Mengorganisasi
siswa mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan
dengan masalah tersebut.
untuk belajar
Tahap-3
Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan
Membimbing
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen
penyelidikan individual
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan
maupun kelompok
masalah.
Tahap-1
Orientasi
masalah

Tahap-4
Mengembangkan dan
menyajikan hasil karya

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan,
video, dan model serta membantu mereka untuk
berbagi tugas dengan temannya.
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Tabel 2.2. Sintaks Pembelajaran Berbasis Masalah (Lanjutan)
Tahap-5
Menganalisis dan
mengevaluasi proses
pemecahan masalah

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan
proses-proses yang mereka pergunakan.

Adapun tujuan dan hasil belajar dari Pembelajaran Berdasarkan Masalah
tidak dirancang untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada siswa.
Model ini dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan keterampilan
berpikir, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memecahan masalah
dan keterampilan intelektual, belajar berbagi peran orang dewasa melalui
pelibatan mereka pada pengalaman nyata, mengembangkan keterampilan belajar
pengarahan sendiri yang efektif.
4. Media Pembelajaran
”Media” adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima
pesan (Arief S. Sadiman 2011). Sedangkan pembelajaran adalah cara yang
digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat
berlangsungnya pengajaran (Nana Sudjana 2009). Azhar Arsyad (2007)
mengartikan media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau
mengantarkan pesan-pesan pembelajaran. Jadi, dapat disimpulkan media
pembelajaran adalah alat bantu mengajar. Proses pembelajaran, pada hakekatnya
adalah proses komunikasi. Yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan
(guru) melalui media tertentu ke penerima pesan (siswa). Maka, menjadi tugas
guru untuk memilih media pembelajaran yang memudahkan siswa untuk
memahami materi pelajaran.
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Secara umum kegunaan media pembelajaran diantaranya, adalah: a.
Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik; b. Mengatasi
keterbatasan ruang, waktu dan daya indera; c. Penggunaan media pembelajaran
yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik; d. Sifat unik dari
setiap individu, baik guru maupun siswa. Dengan memberi rangsangan yang
sama, diharapkan menimbulkan presepsi yang sama.
Kriteria pemilihan media pembelajaran, hendaknya dipilih sesuai
kebutuhan

guru dan siswa untuk membantu memperbaiki situasi belajar

mengajar. Agar media yang dipilih memenuhi syarat sebagai sarana yang
menunjang proses belajar mengajar, maka guru harus mampu memilih dan
menggunakan media pembelajaran yang tersedia maupun membuat inovasiinovasi baru.
Kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media di kelas atau
laboratorium diantaranya, kesesuaian dengan tujuan belajar, materi, dan metode
mengajar. Selain itu perlu diperhatikan juga karakteristik peserta didik, Untuk
siswa yang berada di perkotaan dan di desa tentunya media yang dipilih oleh guru
berbeda.Kondisi tempat belajar, keluwesan dan kepraktisan serta ketersediaan
dana, tenaga dan fasilitas juga perlu menjadi pertimbangan.
Dengan pemilihan media pembelajaran yang sesuai, maka pembelajaran
diharapkan dapat berlangsung lebih baik lagi, siswa menjadi lebih senang belajar.
Sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri siswa bahwa belajar bukan
merupakan suatu kewajiban lagi tetapi menjadi kebutuhan.
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5. Laboratorium Riil
Dalam pengertian terbatas, laboratorium adalah suatu tempat tertutup atau
terbuka dimana percobaan dan penelitian dilakukan. Sedangkan pengertian
laboratorium riil

adalah laboratorium

khusus atau ruangan khusus yang

dilengkapi dengan alat-alat atau bahan-bahan nyata untuk melakukan percobaan.
Laboratorium riil
pelaksanaan pembelajaran,

menyediakan seperangkat peralatan nyata dalam
sehingga proses pembelajaran yang dilakukan

merupakan sebuah eksperimen nyata. Melalui kegiatan laboratorium riil siswa
mempelajari fakta,gejala,

konsep, prinsip, hukum dan sebagainya. Sehingga,

selain memperoleh pengetahuan kognitif juga didapat ketrampilan/kinerja dan
dapat menerapkan pengetahuan dan ketrampilan tersebut pada situasi yang baru
serta memperoleh sikap ilmiah.
Pengalaman manusia digambarkan sebagai suatu kerucut yang dimulai dari
pengalaman langsung sampai yang paling abstrak yaitu belajar melalui lambang
kata-kata. Pengalaman langsung diantaranya adalah melihat,

mendengar,

memegang, merasakan, menyentuh dan membau.
Dengan pembelajaran menggunakan laboratorium riil maka siswa
diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung lebih mudah memahami
materi pelajaran yang sedang dipelajari.Karena otak manusia mengingat 20 %
yang dibaca, 30 % yang didengar, 40% yang dilihat, 50%yang dikatakan, 60%
yang dikerjakan, dan 90% yang dilihat, didengar,
sekaligus.

commit to user

dikatakan dan dikerjakan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
27

6. Laboratorium Virtuil
UNESCO memberikan definisi “ Virtuil laboratory is an electronic
workspace for distance collaboration and experimentation in research or other
creative activity, to generate and deliver results using distributet information and
comunikation technologies” . Artinya laboratorium virtual adalah ruang kerja
elektronik untuk berkolaborasi dan eksperimentasi dalam penelitian dan kegiatan
kreatif lainnya, untuk memberikan hasil melalui dan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi. Laboratorium virtual atau sering

disebut simulasi

komputer adalah alat-alat laboratorium yang dipersiapkan dalam program
(software) komputer . Jadi, peralatan yang tersedia dalam kegiatan praktikum
menggunakan laboratorium virtual bukan seperangkat peralatan nyata, karena
peralatan yang disediakan hanya tampak pada layar monitor saja, sehingga proses
pembelajaran menggunakan laboratorium virtual hanya berupa simulasi.
Pemakaian komputer sebagai media pembelajaran, sudah bukan merupakan
hal yang baru karena banyaknya berbagai perusahaan software melakukan
inovasi-inovasi untuk mengaet pelanggannya dari kalangan perguruan tinggi dan
sekolah. Simulasi pada komputer memberikan kesempatan pada siswa untuk
belajar secara dinamis dan interaktif. Dengan simulasi, lingkungan pekerjaan yang
kompleks dapat ditata sedemikian rupa hingga menyerupai dunia nyata.
Langkah-langkah

yang perlu diperhatikan agar pemakaian

media

pembelajaran komputer lebih efektif adalah sebagai berikut: a. Tahap
merumuskan tujuan pembelajaran; b. Tahap persiapan oleh guru. Pada tahap ini,
guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan untuk
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mencapai tujuan.Harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip pemilihan
media yang mendukung siswa agar lebih mudah memahami materi pelajaran yang
sedang dipelajari ; c. Tahap persiapan kelas, yaitu siswa atau kelas harus sudah
mempunyai persiapan melakukan pembelajaran dengan media komputer. Guru
perlu memotivasi agar siswa dapat menilai, menggunakan, dan menghayati
pelajaran dengan baik; d. Tahap penyajian pelajaran dan pemanfaatan media.
Guru menyajikan pelajaran dan memanfaatkan media agar pelajaran berlangsung
efektif, efisien dan tujuan pembelajaran tercapai; e. Tahap kegiatan belajar siswa.
Dengan menggunakan media pembelajaran, dalam hal ini komputer maka siswa
dapat mempraktekkannya sendiri secara berkelompok atau dipraktekkan bersama
guru; f. Tahap evaluasi pembelajaran.Kegiatan evaluasi digunakan untuk
mengetahui sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Selain itu untuk
mengetahui pengaruh media sebagai alat bantu untuk menunjang keberhasilan
proses belajar siswa.
7. Kemampuan kerjasama
Pada dasarnya tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri.Manusia selalu
membutuhkan orang lain di sisinya, sehingga mau tidak mau mereka akan saling
berhubungan satu sama lain. Meskipun hubungan tersebut tidak selalu mulus,
tetapi manusia menempatkan hal ini sebagai sesuatu yang penting. Hubungan
interpersonal atau hubungan manusia satu dengan manusia

yang lain adalah

merupakan basis atau pokok dari kerjasama.
Dalam hubungan interpersonal terjadi saling pengaruh mempengaruhi,
melibatkan asosiasi sosial, koneksi atau afiliansi antara dua orang atau lebih

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
29

manusia (wikipedia.org). Untuk memulai hubungan ada dua hal yang
mempengaruhi, yaitu :a. membangun kesan (impression formation) yang berupa
kontak mata, usia, jenis kelamin,

ras/suku, penilaian emosional (kehangatan

hubungan), postur tubuh dan penampilan fisik. b. ketertarikan (Attraction) berupa
seringnya bersama, kesamaan hobi, sifat , ketertarikan fisik dan mental linking
Hal-hal yang dapat mengaburkan impresi adalah stereotip, misalnya orang
jawa sering dianggap bermuka dua, penilaian yang salah. Contohnya kita melihat
orang membawa banyak buku dengan mimik yang serius, kita menganggap orang
itu pasti pintar. Agar relationship atau kemampuan kerjasama dapat berjalan
optimal maka perlu adanya kepercayaan/trust, saling menghormati/respect dan
komitmen.
Para ahli membagi aktivitas relationship menjadi: a. Behavior; b. sosial
behavior; c. sosial action; d. sosial contact; e. sosial interaction; f. sosial relation.
Penjelasannya adalah, behavior adalah tindakan atau reaksi dari manusia dalam
hubungannya dengan manusia lain dan lingkungannya. Manusia pada dasarnya
adalah makluk sosial, senantiasa mempunyai dorongan untuk mengadakan
hubungan dengan manusia lain. Sehingga akhirnya membentuk kelompokkelompok tertentu dengan norma-norma tertentu pula. Social behavior adalah
tingkah laku langsung antar manusia. Dalam tingkah laku sosial terdapat
komunikasi (adanya respon dan perubahan tingkah laku).
Sosial action adalah segala tindakan dan reaksi dari individu lain yang
dimodifikasi sesuai dengan keadaan.Seperti misalnya seseorang yang bekerjasama
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secara kooperatif dalam mencapai tujuan, maka masing-masing individu akan
berperan di dalamnya. Jadi, dalam mencapai tujuan ada korelasi yang positif.
Sosial contact adalah bagian dari social action namun tanpa konsekuensi
misalnya dengan tidak harus adanya balasan/respon. Kadang ini bersifat
insidental, misalnya kita bertanya sesuatu namun tidak benar-benar membutuhkan
jawaban. Hal ini sudah masuk dalam kontak sosial.
Sosial Interaction adalah situasi yang dinamis dan berubah-ubah dalam
sosial action tergantung bagaimana interaksi antara kedua pihak. Dengan kata lain
melibatkan bagaimana kita mengartikan makna situasi dan respon yang diberikan.
Sosial relation adalah hubungan sosial yang mengacu pada berbagai tingkat
interaksi sosial yang diatur oleh norma sosial antara dua orang atau lebih dimana
satu sama lain memiliki posisi sosial dan memainkan peran sosial tertentu. Ini
merupakan tingkat aktivitas relasi tertinggi.
Kemampuan kerjasama akan baik, jika seseorang memiliki kemampuan
interpersonal yang baik pula. Diantaranya a. kemampuan memahami,
mempengaruhi, membujuk, menenangkan dan memotivasi orang lain; b.
kemampuan merespon, mendengarkan dan berupaya menjalin hubungan yang
baik; c. suka membantu, membangkitkan semangat saat sedih, menenangkan
disaat marah dan meringankan kekuatiran di masa sulit; d. merespon ancaman
dengan baik.
Suatu kelompok yang melakukan kerjasama perlu menjalin hubungan yang
positif, agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Hubungan yang positif pada
tiap-tiap anggota kelompok ditandai dengan: a. tanggapan dan saling timbal
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balik; b. memahami kebutuhan terdalam; c.menghormati batasan dalam
hubungan; d.mengendalikan luapan emosi; e.memfasilitasi pemecahan masalah;
f.melihat sisi positif.
Selain berbagai faktor diatas, perlu juga dimiliki 10 ketrampilan sosial
agar

kemampuan kerjasama dapat dilaksanakan secara optimal. Yaitu: a.

Memberi pujian, pada dasarnya setiap manusia senang dipuji. Maka dengan
memberi pujian atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain dalam
kelompoknya, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan kerjasama; b. Minta
masukan, dengan adanya masukan maka hal-hal yang dirasa masih kurang dapat
diperbaiki; c.Menerima pujian; d.Memberi pujian pada diri sendiri; e.Menyatakan
perasaan akibat tindakan; f.Menerima pernyataan perasaan akibat tindakan;
g.Menggali intuisi; h.Menguji intuisi; i.Minta maaf ; j.Memberi maaf.
Disebabkan kemampuan kerjasama akan terlihat dalam kerja kelompok,
maka perlu kita ketahui tentang pengertian kelompok. Kelompok yaitu dua
individu atau lebih yang berinteraksi dan bergabung untuk mencapai sasaran
tertentu. Pengertian kelompok bisa dilihat dari beberapa sudut pandang.Dari segi
persepsi yaitu setiap anggota kelompok sadar dan mempunyai persepsi akan
hubungan mereka dengan anggota lain, motivasi, dimana titik beratnya adalah
pada reward

dari kelompok terhadap individu-individu yang ada dalam

kelompok, selain itu dapat dilihat dari tujuan, interdepedensi, struktur, serta dari
segi interaksi.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
32

Kondisi eksternal
yang dikenakan
pada kelompok
(strategi
organisasi,
struktur, aturan,
budaya, dll)

Sumber daya
anggota
(kemampuan
kepribadian,dll)

Tugas Kelompok

Proses
Kelompok

Kinerja dan
Kepuasan

Struktur
Kelompok
(Kepemimpinan,
peran, norma
status, dll)

Gambar 2.1 : Diagram Model Perilaku Kelompok
Dari diagram tersebut dapat kita ketahui bahwa untuk keberhasilan kerja
kelompok, maka setiap individu yang berada dalam kelompok tersebut harus
bekerja sebaik-baiknya untuk tercapainya keberhasilan kelompok.
Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan kelompok diantaranya: a.
waktu yang dihabiskan bersama; b.selektifitas kelompok; c. ukuran kelompok; d.
ancaman dari luar; e. sukses sebelunya.Bekerjasama agar mencapai hasil yang
maksimal, mengharuskan setiap anggota kelompok mendapat tanggung jawab
yang sama. Kesimpulannya adalah dengan membiasakan penerapan pembelajaran
dengan kerja kelompok, siswa mampu mengembangkan kerjasama dan mampu
memprioritaskan tujuan-tujuan kepentingan kelompok.
Sosiometri, menurut Fransiscamudji (2008) adalah ”suatu teknik untuk
menggumpulkan data tentang hubungan sosial individu dengan individu yang lain,
struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam suatu kelompok”.
Sedangkan menurut Pawit Yusuf (2008) ”sosiometri adalah suatu metode untuk
menemukan, menuliskan dan mengevaluasi status sosial, struktur-struktur sosial
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dan perkembangan proses dari gejala-gejala dengan jalan mengukur besarnya
penolakan serta penerimaan antar individu dalam kelompok”. Studi sosiometri
dapat juga digunakan untuk meneliti keadaan dan ciri-ciri persekutuan sosial,
ikatan kerjasama kelompok, ikatan persaudaraan serta kemungkinan keterpencilan
anggota masyarakat tertentu dalam suatu kelompok. Teknik dasar sosiometri
adalah test-sosiometri. Dengan cara setiap siswa dalam kelas diminta memilih
siswa lain dalam kelas tersebut, siswa yang disukai dalam situasi khusus.
Penggunaan angket sosiometri adalah: a. dijelaskan kepada siswa yang
tergabung dalam suatu kelompok misalnya kelas, bahwa akan dibentuk kelompokkelompok kecil dalam rangka mengadakan kegiatan praktikum. Kegiatan ini
merupakan situasi pergaulan sosial (criterion) yang menjadi dasar bagi pilihanpilihan; b. Setiap siswa menulis pada blangko, nama-nama teman yang disukai
dan tidak disukai diurutkan pilihan pertama, kedua, dan ketiga. Yang terungkap
dalam pilihan-pilihan itu bukanlah jaringan hubungan sosial yang sekarang ini
sudah ada, melainkan keinginan masing-masing siswa terhadap kegiatan-kegiatan
tertentu dalam hal pembentukan kelompok. Pilihan-pilihan ini dapat berubah bila
tes sosiometri dilakukan pada situasi yang berbeda; c. Pilihan-pilihan dinyatakan
secara rahasia dan hasil keseluruhan juga dirahasiakan. Hal ini untuk mencegah
rasa tidak enak pada siswa yang hasil pilihannya diketahui umum atau akan
mengetahui bahwa ia tidak dipilih. Ciri kerahasiaan juga memungkinkan untuk
dibentuk kelompok-kelompok kecil yang tidak seluruhnya sesuai dengan pilihanpilihan siswa.
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Sosiometri dapat digunakan untuk : a. menentukan kelompok kerja; b.
meneliti kemampuan memimpin seseorang individu dalam kelompok tertentu
untuk

suatu

kejadian

tertentu;

sosial/berteman seorang individu

c.

mengetahui

bagaimana

hubungan

dengan individu yang lain; d. mencoba

mengenali masalah penyesuaian diri seorang individu dalam kelompok sosial
tertentu; e. menemukan individu yang diterima/ditolak dalam kelompok sosial
tertentu.
Tahap-tahap pelaksanaan sosiometri adalah: a. tahap persiapan, yaitu
menentukan kelas yang akan digunakan untuk sampel dan mempersiapkan angket
sosiometri; b. tahap pelaksanaan, membagikan dan mengisi angket sosiometri
serta mengumpulkan kembali dan memeriksa apakah angket sudah diisi dengan
benar; c. tahap pengolahan, memeriksa hasil angket dan mengolah data hasil
sosiometri dengan cara menganalisis indeks.
8. Ketrampilan Berpikir Kritis
Bagian utama tugas pendidik adalah meningkatkan keterampilan siswa
berpikir dan memperkaya pengetahuannya. Ketrampilan adalah kemampuan untuk
melakukan

sesuatu

dengan

baik

dan

cermat

(WJS

Poerwadarminta

1976).Sedangkan berpikir kritis mempunyai banyak difinisi. Diantaranya
dikemukakan oleh DePoter dan Hernacki (2007) menyebutkan bahwa berpikir
kritis berarti berlatih atau memasukkan penilaian yang cermat, seperti menilai
kelayakan suatu gagasan atau produk.
Definisi lain mengenai berpikir kritis, dikemukakan oleh Wrihgt Place
Connsulting dalam Roy dan Sandra (2007) yaitu berpikir kritis merupakan proses
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yang bermuara pada tujuan akhir berupa kesimpulan atau keputusan yang masuk
akal tentang apa yang harus kita percayai dan tindakan apa yang akan kita
lakukan. Meskipun demikian, berpikir kritis dilakukan bukan hanya untuk
mencari jawaban semata melainkan mempertanyakan jawaban, fakta, atau
informasi yang ada. Dengan demikian dapat ditemukan alternatif atau solusi
terbaiknya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ketrampilan berpikir kritis merupakan suatu
proses yang hasilnya adalah keadaan pengambilan keputusan tentang apakah
percaya dan apa yang akan dilakukan.
Terdapat 6 elemen pokok ketrampilan berpikir kritis menurut The FRISCO
Approach yaitu: a. Konsentrasi (Focus). Konsentrasi itu penting di setiap keadaan
agar kesimpulan yang ditarik itu menjadi benar; b. Alasan (Reasons) Untuk
penarikan kesimpulan , kita harus melihat keadaan di sekitar dan menganalisanya.
c. Kesimpulan (Inference) Pada setiap percobaan atau eksperimen, kadang proses
yang dilakukan sama, tapi ternyata kesimpulan yang diambil berbeda. Kita harus
memberikan penjelasan yang mendukung kesimpulan, agar kesimpulan tersebut
dapat diterima oleh orang lain; d. Keadaan (Situation) Keadaan yang berbeda
membutuhkan perlakuan yang berbeda pula; e. Kejelasan (Clarity) Setiap apa
yang kita tulis atau kita katakan harus benar-benar kita mengerti dan kita pahami
sehingga orang lain menjadi jelas dengan apa yang kita katakan atau kita tulis; f.
Pandangan yang luas (Overview) Komponen Ketrampilan Berpikir Kritis yang
terakhir adalah pandangan yang luas, dimana kita dapat meneliti kembali setiap
komponen yang mendukung kesimpulan yang kita tarik.
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Keunggulan berpikir dan penguasaan ilmu pengetahuan berkembang
melalui pelatihan dan pengulangan. Pembiasaan berpikir runtut, menambah
pengetahuan dan menerapkan pengetahuan menentukan efektivitas belajar.
Strategi meningkatkan keterampilan berpikir dan menerapkan ilmu pengetahuan,
dapat pendidik lakukan melalui kegiatan melatih peserta didik memecahkan
masalah yang didahului dengan kegiatan analisis dan evaluasi.
Untuk mengetahui hasilnya, pendidik dapat menggunakan Instrumen
Keterampilan Berpikir Kritis sebagai alat menghimpun informasi tingkat kinerja
belajar siswa. Pengembangan keterampilan berpikir kritis idealnya tidak
diperlakukan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatannya harus terintegrasi
pada peningkatan pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Diintegrasikan
pada kegiatan belajar sehari-hari.
Menurut Manali Oak (http://www.buzzle.com/articles/developing-criticalthinking-skills.html 30/12/2009) menyatakan bahwa keterampilan berpikir kritis
dapat dikembangkan melalui pengolahan kebiasaan berpikir analisis dan berpikir
stratejik.
Kemampuan itu ditingkatkan dengan membangun kebiasaan untuk
mengalisis situasi yang kritis. Mengembangkan kemampuan memecahkan
masalah dan mengembangkan keterampilan berargumentasi sejak usia dini
merupakan strategi yang unggul dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis.
Pendidik

idealnya

memiliki

kompetensi

merumuskan

rencana,

melaksanakan, dan mengevaluasi efektivitas peningkatan keterampilan berpikir
kritis siswa di samping , mengevaluasi efektivitas siswa dalam menguasai ilmu
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pengetahuan. Menurut Douglas & Nancy (2007) menjelaskan bahwa yang
mendasari pengembangan kemampuan siswa adalah kecakapan berpikir kritis
sebagai keterampilan tertinggi dan meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan.
Monitoring terhadap kedua fokus yaitu peningkatan berpikir dan penguasaan
ilmu pengetahuan itu memerlukan instrumen yang khusus dengan dasar
pertimbangan ilmu pengetahuan.
Taksonomi Bloom merupakan salah satu model yang mengintegrasikan
antara pengembangan kemampuan berpikir kritis dengan peningkatan penguasaan
ilmu pengetahuan. Model tersebut sangat populer terutama dalam menentukan
level berpikir yang meliputi: ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi,
dan kreasi.
Strategi lain pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dapat
pendidik lakukan melalui pendekatan pemecahan masalah (problem solving).
Model pendekatan ini dapat dirumuskan dalam beberapa variabel berikut, dimulai
dengan menentukan tujuan. Dengan cara memanfaatkan masalah dapat
menimbulkan motivasi belajar, penguasaan isi belajar dan pengembangan
ketrampilan pemecahan masalah.
Harus dicari kata kunci permasalahan,cara menyikapi masalah, sudut
pandang, informasi, konsep, asumsi,alternatif pemecahan masalah, interpretasi,
dan implikasinya. Jadi dengan Pembelajaran Berbasis Masalah, secara tidak
langsung telah dikembangkan pula ketrampilan berpikir kritis siswa.
Instrumen dapat pendidik, kepala sekolah atau pengawas gunakan untuk
memetakan kemampuan siswa menggunakan pikiran kritis. Jika waktunya
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memungkinkan pendidik dapat menilai kemampuan individu. Jika waktunya
terbatas, maka instrumen dapat digunakan untu mengukur tingkat kemampuan
siswa secara kolektif.
9. Hakekat Fisika
Sesuai dengan Permendiknas no 22 tahun 2006, menyatakan bahwa Fisika
merupakan salah satu cabang IPA yang mendasari perkembangan teknologi maju
dan konsep hidup harmonis dengan alam. Sebagai ilmu yang mempelajari
fenomena alam, Fisika juga memberikan pelajaran yang baik kepada manusia
untuk hidup selaras berdasarkan hukum alam. Penggelolaan sumber daya alam
dan lingkungan serta pengurangan dampak bencana alam tidak akan berjalan
secara optimal tanpa pemahaman yang baik tentang Fisika. Adapun tujuan dari
pembelajaran Fisika adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai
berikut: a. Membentuk sikap positif terhadap Fisika dengan menyadari keteraturan
dan keindahan alam serta menggagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa;
b.Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, obyektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat
bekerjasama dengan orang lain; c. Mengembangkan pengalaman untuk dapat
merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan,
merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan
menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan
tertulis; d. Mengembangkan kemampuan bernalar dan berpikir analisis induktif
dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip Fisika untuk menjelaskan
berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun
kuantitatif; e. Menguasai konsep dan prinsip Fisika serta mempunyai ketrampilan
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mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri sebagai bekal untuk
melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Fisika adalah ilmu
pengetahuan yang mempelajari kejadian- kejadian yang bersifat fisik dan
mencakup proses, produk dan sikap ilmiah, serta saling berhubungan satu sama
lain. Proses adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh
pengetahuan, misalnya mengamati, menafsirkan, mengklasifikasi, meramalkan,
menerapkan

konsep,

merencanakan

percobaan,

mengkomunikasikan

dan

menyimpulkan. Produk merupakan kumpulan pengetahuan, berupa fakta, konsep,
prinsip hukum dan teori. Sedangkan sikap ilmiah adalah sikap yang terbentuk saat
melakukan proses, misalnya obyektif dan jujur pada saat mengumpulkan dan
menganalisis data.
10. Kesetimbangan Benda Tegar
Di dalam kehidupan sehari – hari kita mengamati berbagai macam bentuk
benda baik benda yang bergerak maupun benda yang diam. Diantara benda benda yang bergerak, ada benda yang bergerak dan bendanya selalu tetap, tetapi
ada juga benda yang berubah bentuknya pada saat bergerak, baik translasi, rotasi
atau vibrasi.
Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk oleh
pengaruh gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Semua bagian benda tegar
tetap pada jarak tertentu satu terhadap yang lain ketika benda tersebut
memperoleh gaya luar.
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Tiang penyangga jembatan gantung adalah contoh dari benda tegar, agar
tidak ambruk dalam menahan berat jembatan maupun beban lalu lintasnya harus
dipasang cukup kuat, perangkat pendarat pesawat terbang tidak boleh rontok bila
pilot membuat pendaratan yang buruk, gigi garpu tidak boleh bengkok bila
digunakan untuk mencocok daging yang liat. Pada semua masalah ini para ahli
tehnik berpandangan bahwa struktur yang di anggap tegar ini, memang tetap tegar
walaupun dikenai gaya dan torsi yang berkaitan dengannya, yang bekerja pada
susunan tersebut.
a. Keseimbangan Benda Tegar
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa benda yang dianggap
tegar yaitu menara jembatan, perangkat pendaratan pesawat dan garpu semua
berada dalam keseimbangan mekanis. Sebuah benda tegar berada dalam
keseimbangan mekanis bila dilihat dari suatu kerangka acuan inersial, jika 1.
Percepatan linear pusat massanya, apm, sama dengan nol. 2. Percepatan sudutnya,
α, mengelilingi suatu sumbu tetap dalam kerangka acuan ini sama dengan nol.
Definisi ini tidak mengharuskan benda berada dalam keadaan diam
terhadap pengamat, yang penting ia tidak dipercepat. Pusat massanya boleh saja
bergerak dengan kecepatan konstan vpm dan benda boleh juga berotasi
mengelilingi sumbu tetap dengan kecepatan sudut konstan
benar dalam keadaan diam (vpm = 0 dan

. Jika benda benar-

= 0), sering dikatakan bahwa benda

berada dalam keadaan seimbang statis (static equilibrium).
Gerak translasi suatu benda tegar bermassa M ditentukan oleh persamaan
yaitu :
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Feks = Mapm

(10 – 1)

Dengan Feks adalah jumlah vektor dari semua gaya eksternal yang bekerja
pada benda. Karena untuk keadaan seimbang acm harus sama dengan nol, maka
syarat pertama untuk keadaan seimbang (Statik ataupun yang lain) adalah : jumlah
vektor dari semua gaya eksternal yang bekerja pada benda dalam keadaan
seimbang haruslah sama dengan nol. Dapat kita tuliskan sebagai:
F = F1 + F2 + ...... = 0,

(10 – 2)

Indeks pada Feks dapat kita buang, agar lebih sederhana. Persamaan vektor
ini memberikan tiga persamaan skalar.
Fx= F1x + F2x + ...... = 0,

(10 – 3)

Fy= F1y + F2y + ...... = 0,
Fz= F1z + F2z + ...... = 0,
Yang menyatakan bahwa jumlah komponen gaya seimbang tiga arah yang
saling tegak lurus adalah sama dengan nol.
Persyaratan kedua untuk keadaan seimbang adalah

= 0 terhadap

sembarang sumbu. Karena percepatan sudut benda tegar berkaitan dengan torka,
kita ingat kembali bahwa untuk sumbu tetap

=I

, maka persyaratan kedua

untuk keadaan seimbang (statik ataupun yang lain) dapat dinyatakan sebagai :
jumlah vektor semua torka eksternal yang bekerja pada benda dalam keadaan
seimbang haruslah sama dengan nol. Syarat kedua dapat kita tuliskan sebagai :
=

+

+ ........= 0

(10 – 3)

Persamaan vektor ini memberikan tiga persamaan skalar
=

+

+ ........= 0
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=

+

+ ........= 0

=

+

+ ........= 0

Jadi benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk
oleh pengaruh gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Semua bagian benda
tegar tetap pada jarak tertentu satu terhadap yang lain ketika benda tersebut
memperoleh gaya luar.
Apabila benda tegar memperoleh gaya luar, dan garis kerja gaya ini tidak
melalui pusat massa benda tegar, maka gaya ini dapat menyebabkan benda tegar
bertranslasi dan juga berotasi. Terjadinya rotasi ini diakibatkan oleh momen gaya
(torsi) = ⃗

Seperti terlihat pada gambar 2.2

d

x
Gambar 2.2 : Momen Gaya
Momen gaya

⃗= ⃗ x ⃗

Yang besarnya : ⃗= r x F sin

(10 – 5)
= F.d

Jadi momen gaya τ⃗ adalah hasil kali antara lengan momen (d) dan besar

gaya. Arah momen gaya adalah sesuai dengan arah putaran tangan kanan.Yaitu

bertanda positif jika berlawanan arah dengan putaran jarum jam dan bertanda
negative jika searah putaran jarum jam.
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Untuk memecahkan soal keseimbangan benda tegar menggunakan langkah
– langkah sebagai berikut : a. Gambarlah sketsa berdasarkan data – data yang
diberikan pada soal; b.Gambarlah gaya – gaya yang hanya bekerja pada benda
tegar itu. Beri nama setiap gaya berdasarkan penyebab gaya itu; c. Pilih sumbu x
dan sumbu y sistem koordinat untuk memudahkan perhitungan. Uraikan setiap
gaya atas komponennya pada sumbu x dan sumbu y; d. Pilih suatu titik sebagai
poros sedemikian sehingga memudahkan anda menghitung gaya- gaya yang
ditanyakan sewaktu anda menggunakan syarat keseimbangan rotasi ∑ τ = 0;
keseimbangan translasi yaitu ∑ F = 0 ; f.Dengan

e.Gunakan syarat

menggunakan persamaan – persamaan pada langkah 4 dan 5, hitunglah besaran –
besaran yang ditanyakan dalam soal.
b. Titik berat benda tegar
Apabila dua atau lebih gaya yang sejajar bekerja pada sebuah benda, maka
gaya-gaya tersebut dapat diganti dengan sebuah gaya tunggal yang sama dengan
jumlah gaya-gaya tersebut, dan bekerja pada suatu titik, sedemikian sehingga
momen gaya (torsi) yang dihasilkan oleh gaya tunggal itu sama dengan momen
gaya (torsi) netto, yang dihasilkan oleh gaya-gaya semula,

w1

w2

w3

Gambar 2.3: Gaya-gaya sejajar
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w
Gambar 2.4: Titik berat sebuah buku yang tebal

Dari gambar tersebut, menunjukkan bahwa gaya gravitasi yang bekerja
pada bagian-bagian buku dapat diganti dengan gaya tunggal yang disebut dengan
berat benda , yang bekerja pada sebuah titik yang disebut pusat berat atau titik
berat .
Secara definisi : Titik Berat adalah titik kerja dari resultan gaya berat
dari bagian bagian benda. Adapun

untuk menentukan koordinat pusat berat

(Cg) atau ( X0 , Y0)dapat dijelaskan sebagai berikut :

(X1,Y1)

3,Y)3)
(X(X3,Y
3

A (X
(X00,Y,Y00))
(X2,Y2)

W = m.g

Gambar 2.5 : Koordinat titik pusat berat
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Momen gaya berat terhadap titik pusat berat = 0. Jumlah momen gaya
berat bagian terhadap titik pusat berat 0.
X0 w = X1 w1 + X2 w2 + X3 w3 + X4 w4
….

Atau X 0 =

(10 – 5)

Dan w = w1 + w2 + w3 + w4 + …..
Demikian pula untuk Y 0 dapat ditentukan dengan persamaan
….

Y0 =

(10 – 6)

Jika percepatan gravitasi (g) tidak berbeda di seluruh bagian benda, maka
pusat berat (Cg) berimpit dengan pusat massa (Cm). Jadi Koordinat pusat massa
(Cm) atau (X m , Y m )adalah :
Xm=

….

(10 – 7)

Ym =

….

(10 – 8)

Dengan M = m1 + m2 + m3
Persamaan koordinat titik berat benda homogen yang simetris dibedakan
menjadi tiga yaitu , persamaan titik berat benda homogen berbentuk garis atau
kurva, persamaan titik berat benda homogen berbentuk luasan atau dua dimensi
dan persamaan titik berat benda homogen pejal atau tiga dimensi.
Persamaan titik berat untuk benda homogen berbentuk garis atau kurva
Untuk benda homogen kurva (garis atau lengkung) , letak titik berat sistim
ditentukan oleh panjang tiap kurva (ℓs ). Oleh karena itu letak titik berat ( xo , yo )
dihitung seperti persamaan (10-5 dan 10-6) hanya
dengan panjang kurva (ℓs ).
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Persamaan titik berat benda homogen berbentuk luasan atau dua dimensi.
Suatu bangun datar kita bagi- bagi menjadi beberapa bangun datar yang luasnya A
i diketahui. Maka koordinat titik berat ( x0 , y0 ) dihitung seperti persamaan (10-5
dan 10-6) hanya data berat diganti dengan data luas bidang Ai .
Persamaan titik berat benda homogen pejal atau tiga dimensi. Untuk
sistim benda pejal homogen (massa jenis sama dalam keseluruhan sistim). Letak
titik berat sistim ditentukan oleh volume tiap benda. Oleh karena itu letak titik
berat (x 0 , y

0

) dihitung seperti persamaan (10-5 dan 10-6) hanya data berat

diganti dengan data volume tiap benda Vi .
Selain kita kenal benda homogen berbentuk simetris , terdapat juga benda
homogen berbentuk tidak simetris. Untuk menentukan letak pusat masa dari benda
homogen yang berbentuk tidak simetris maka kita anggap pusat massa grafitasi
berhimpit dengan pusat masa benda. Hal ini hanya terjadi karena di anggap medan
grafitasi bumi (g) sama pada setiap bagian benda tegar. Sesungguhnya anggapan
ini tidak tepat benar, karena besaran (g) tergantung pada jaraknya dari pusat bumi
dan juga arah (g) pada setiap titik selalu radial ke dalam menuju ke pusat bumi.
Tetapi karena hampir semua persoalan mekanika hanya menyangkut benda
– benda berukuran kecil dibandingkan dengan jarak yang dapat memberikan
perubahan (g) yang cukup berarti maka (g) boleh dianggap sama pada seluruh
bagian benda.
Pusat massa dan pusat grafitasi dapat diambil sebagai titik yang sama.
Keberhimpitan ini dapat digunakan untuk menentukan letak pusat massa benda
yang bentuknya tidak teratur secara eksperimen sebagai contoh, kita akan
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menentukan pusat massa sebuah keping tipis yang bentuknya tidak beraturan
seperti gambar 2.6:
B

A

a
A

a

C

A

B

b
b

a
c

Gambar 2.6 Menentukan pusat massa sebuah keping tipis
Dengan menggunakan tali, benda yang kita gantungkan dari sebuah titik A
pada tepinnya. Jika benda dalam keadaan diam, pusat grafitasi harus terletak lurus
di bawah titik gantung, yaitu pada garis Aa, karena hanya pada keadaan ini turka
yang dihasilkan oleh tali dan berat berjumlah O.
Kemudian benda kita gantungkan lagi dari titik B pada bagian tepinya. Di
sinipun pusat grafitasi harus terletak pada garis Bb. Titik yang terletak pada garis
Aa dan Bb bersamaan adalah titik O yaitu titik potong kedua garis tersebut.
Sehingga titik ini haruslah pusat grafitasi benda tersebut.
Jika sekarang benda kita gantungkan dari sembarang titik lain pada
tepinya, misalnya C maka garis vertikal Cc juga akan melalui O. Karena medan
dianggap seragam maka pusat grafitasi berhimpit dengan pusat massa. Jadi pusat
massa juga terletak di O.
c. Jenis-Jenis Keseimbangan.
Gaya grafitasi adalah gaya konservatif. Suatu gaya adalah konservatif jika
usaha yang dilakukan pada sebuah partikel yang bergerak diantara dua titik hanya
tergantung pada titik-titik ini dan tidak tergantung pada lintasan yang
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ditempuhnya. Untuk gaya konservatif dapat didefinisikan bahwa fungsi tenaga
potensial adalah U(x,y,z) dengan U dihubungkan dengan F melalui :
Fx = - U/

Fy = - U/

Fz = - U/

Di tempat yang memiliki U/

(10 -9)

sama dengan nol, partikel yang

dikenai oleh gaya konservatif ini akan berada dalam keseimbangan translasi
dalam arah–x karana Fx sama dengan nol, partikel akan berada dalam
keseimbangan translasi dalam arah-y atau z. Turunan U disuatu titik akan sama
dengan nol jika U memiliki harga ekstrim (maksimum atau minimum) di titik
tersebut atau jika U konstan terhadap kordinat yang berubah (variabel).
Jika U minimum, partikel berada dalam keseimbangan stabil, sembarang
pergeseran dari posisi ini akan memberikan gaya pemulih (restoring force) yang
cenderung untuk mengembalikan partikel ke posisi seimbangnya. Cara lain untuk
menyatakan ini adalah mengatakan bahwa jika suatu benda berada dalam
keseimbangan labil, maka untuk mengubah posisinya diperlukan usaha dari luar
benda tersebut. Hal ini menyebabkan tenaga potensial benda bertambah.
Jika U maksimum, partikel berada dalam keseimbangan labil (tak-stabil)
sembarang pergeseran, dari posisi ini akan menimbulkan gaya yang cenderung
mendorong partikel menjauhi titik seimbangnnya. Dalam hal ini tidak perlu
dilakukan usaha dari luar untuk mengubah posisinya; usaha yang dilakukan dalam
menggeser posisi benda disediakan secara internal oleh gaya konservatifnya yang
berakibatnya terjadinya penurunan tenaga potensial.
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Jika U konstan, partikel berada dalam keseimbangan netral. Dalam hal ini
partikel dapat digeserkan sedikit tanpa mengalami gaya tolak maupun gaya
pemulih.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis keseimbangan
ada 3 yaitu keseimbangan stabil , keseimbangan labil, dan keseimbangan netral.
1) Keseimbangan Stabil
Sebuah benda tegar berada dalam keadaan seimbang stabil apabila benda
tersebut diberi gangguan dari sikap seimbangnya, benda tersebut memiliki
kencenderungan untuk kembali ke keadaan seimbang semula.
2) Keseimbangan Labil
Sebuah benda tegar berada dalam keseimbangan labil, apabila benda
tersebut diberi gangguan dari sikap seimbangnya. Maka titik berat benda itu
cenderung untuk semakin menjauh posisi seimbang mula-mula.
3) Keseimbangan Netral (Indifferent)
Sebuah benda tegur berada dalam keadaan seimbang netral apabila diberi
gangguan dari sikap seimbangnya maka benda akan selalu berada dalam keadaan
seimbang baru.
Contoh lain untuk jenis-jenis keseimbangan adalah ; a) Corong posisi
berdiri; b)Corong posisi tertelungkup; c) Corong posisi rebah.

a
b
c
Gambar 2.7 Corong pada Posisi Berdiri, Tertelungkup dan Reba.
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Corong pada posisi berdiri termasuk keseimbangan labil,sebab apabila
diberi sedikit gangguan , maka titik berat corong akan turun dan menjauhi posisi
seimbang.
Corong pada posisi tertelungkup termasuk keseimbangan stabil, karena
apabila diberi sedikit gangguan, maka titik berat corong akan naik dan benda
cenderung mempertahankan posisinya.
Corong pada posisi rebah termasuk keseimbangan netral sebab titik
beratnya tetap pada tiap posisinya.
Sebuah bola yang berada pada berbagai posisi dapat dibedakan jenis-jenis
keseimbangannya. Untuk bola pada posisi a berada pada keseimbangan labil,
sedangkan bola pada posisi b berada pada keseimbangan netral dan bola pada
posisi c berada pada keseimbangan stabil.
a

b

c

Gambar 2.8: Bola pada berbagai posisi
Untuk beban (gembok) yang diikat dengan tali , digantungkan dan diberi
gangguan kecil, maka termasuk keseimbangan stabil, sebab setelah gangguan
kecil yang diberikan pada benda dihilangkan, benda kembali pada posisi
keseimbangan semula.
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Telah Anda ketahui bahwa pusat massa benda tidak selalu terletak di
dalam benda, tetapi dapat saja berada di luar benda. Contohnya adalah pusat
massa cincin , dan pusat massa kue donat.
Berikut adalah beberapa penerapan konsep keseimbangan dalam
kehidupan sehari-hari. Misalnya : sebuah tangga yang bersandar miring pada
sebuah dinding, manakah yang lebih aman dinaiki, tangga yang bersandar pada
dinding yang kasar dan bertumpu pada lantai yang licin atau bersandar pada
dinding yang licin dan bertumpu pada lanta kasar.
Pusat massa tubuh dapat berbeda untuk beberapa posisi tubuh.
Pengetahuan tentang pusat massa tubuh pada berbagai posisi tubuh sangat
membantu dalam mempelajari mekanika tubuh. Satu contoh penerapannya pada
saat peloncat tinggi melewati palang yang tinggi. Ketika peloncat tinggi dapat
mencapai posisi titik tertinggi, pusat massa peloncat ada di luar tubuhnya, yaitu
ada di bawah palang. tubuh peloncat lewat di atas palang. Ini berarti untuk laju
loncatan tertentu, peloncat dapat melewati palang yang lebih tinggi walaupun
pusat massanya lebih rendah dari pada palang. Teknik mengatur pusat massa
tubuh mengatur posisi tubuh agar dapat melewati palang yang lebih tinggi itulah
sebenarnya yang dilakukan oleh peloncat tinggi.
Contoh lain adalah pada permainan Yudo. Berat total benda selalu bekerja
pada suatu titik yang disebut titik berat. Titik berat tubuh anda kira-kira sedikit di
atas pusar Anda. Jika anda berdiri tegak, badan Anda berada dalam keseimbangan
karena berat Anda dan gaya reaksi dari tanah (gaya normal) sama besarnya,
berlawanan arahnya segaris kerja.
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Dalam bela diri yudo, idenya adalah menarik baju lawan anda sehingga
titik beratnya tidak lagi ditumpu oleh kakinya. Berat dan gaya normalnya tidak
lagi segaris kerja. Tetapi, ketika Anda menarik, maka lawan anda akan berusaha
menggerakkan kakinya ke depan untuk mempertahankan keseimbangan. Jika
Anda mampu memberhentikan gerakan kakinya, dia tidak dapat lagi
memberhentikan keseimbangannya, dan dengan mudah dapat anda banting
sehingga dia jatuh ke tanah karena beratnya sendiri (torsi putar beratnya terhadap
kakinya sebagai poros), bukan karena kekuatan bantingan Anda.
Penerapan lain pada permainan acrobat adalah bagaimana mengatur titik
berat gabungan mereka segaris dengan titik tumpu pada lantai (titik poros). Ini
menyebabkan berat total w yang bekerja pada titik berat tidak memiliki lengan
momen (lengan momen = 0), menghasilkan torsi sama dengan nol (∑ τ = 0).

Akibatnya sistem seimbang dan para pemain acrobat tidak mengalami torsi putar
terhadap titik poros yang dapat menyebabkan mereka jatuh ke lantai.

Desain kendaraan, misalnya sepeda memiliki titik berat yang tinggi dan
dasar tumpuan tipis (dasar tumpuan adalah lebar ban). Desain seperti ini tidak
stabil, sehingga sepesa sangat mudah jatuh.
Sekarang bandingkanlah antara desain bus dan mobil balap formula .Kita
katakan bahwa mobil balap lebih stabil dari pada bus. Ini karena mobil balap
memiliki titik berat yang lebih rendah dan alas yang lebih lebar. Desaign seperti
ini yang menyebabkan mobil balap sukar terguling sewaktu menempuh belokan
dengan kelajuan tinggi dengan spesifikasinya). Bandingkan dengan truk atau bus
tingkat yang mudah terguling jika menempuh belokan dengan kelajuan tinggi.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
53

Gambar 2.9:
2. Bus dan Mobil Balap

Mobil balap memiliki desaign titik berat lebih rendah dan dasarnya lebih
lebar daripada bus. Masih banyak lagi contoh-contoh
contoh
oh keseimbangan dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip
prinsip keseimbangan benda
maka diharapkan siswa dapat lebih menerapkan prinsip-prinsip
prinsip
keseimbangan
dalam kehidupan yang nyata.

B. Penelitian Yang Relevan
Sebagai perbandingan dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan
hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:
1. Penelitian yang dilakukan Nette Schultz dan Hans Peter Christensen (2004)
menyimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis masalah (PBL)

dilakukan

dalam tujuh langkah kursus desain interaksi proses belajar lebih baik dalam
menghasilkan

cara

menyelidiki,

meneliti,

menggambarkan

masalah,

pentingnya kerjasama kelompok, kreativitas tinggi untuk mendisain, dan
menemukan jawaban.Metode evaluasi kuantitatif dan kualitatif telah
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digunakan untuk memperoleh suatu evaluasi PBL yang saksama.Hasil
evaluasi menunjukkan, bahwa para siswa pasti mengambil suatu pendekatan
dalam belajar dan telah memperoleh suatu kemampuan yang tidak terdapat
pada pembelajaran konvensional, tetapi juga dalam kaitan dengan kerjasama
kelompok.Persamaan penelitian Nette Schultz dan Hans Peter Christensen dan
peneliti adalah pada Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah dan
perbedaannya Nette Schultz dan Hans Peter Christensen menggunakan
interaksi desain kursus dan peneliti menggunakan media laboratorium riil dan
virtual.
2. Penelitian yang dilakukan Thomas Ryberg, Loise Norgaard Glud, Lilian Buus
and Marianne Georgsen (2010) menyimpulkan bahwa Problem Based
Learning (PBL) dalam proses belajar akan menjadikan siswa bekerjasama
lebih kolaboratif, keikutsertaan lebih aktif dan mendidik siswa lebih bersifat
student centered. Dengan bekerjasama akan terbentuk peluang untuk
memperluas pemahaman materi dengan pendekatan bersifat pendidikan.Hal
lain yang disarankan adalah keterlibatan siswa dalam diskusi kelas.Persamaan
penelitian Thomas Ryberg, dkk dengan peneliti adalah pada Pembelajaran
Berbasis Masalah sedang perbedaannya, Thomas Ryberg, dkk menggunakan
teori dan saling ketergantungan interaksi, sedangkan peneliti menggunakan
angket sosiometri dalam mengukur kemampuan kerjasama siswa.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nachamma Sockalingam and Henk G.Schmidt
(2011) menyimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah yang dilakukan
akan mendorong siswa untuk menemukan jawaban masalah yang dihadapi
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serta untuk merangsang pengembangan tingkat masalah yang dianggap
penting tersebut untuk dipecahkan dan dievaluasi agar bermanfaat di masa
depan.Penelitian tersebut dilakukan untuk siswa biomedik dengan jumlah 34
orang sedang penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan pada siswa
SMA mata pelajaran Fisika.
4. Penelitian yang dilakukan Paivi Hakkarainen (2011) menyimpulkan bahwa
Pembelajaran Berbasis Masalah yang dikombinasikan dengan produksi video
lebih meningkatkan prestasi belajar dalam memecahkan masalah pada
kelompok kecil dan proyek yang langsung praktis selama para siswa tersebut
belajar.Berdasar penelitian tersebut akan dilakukan penelitian lanjutan dengan
metode proyek agar para siswa lebih memahami materi pelajaran daripada
mendengarkan dan melihat saja. Persamaan penelitian Paivi Hakkarainen dan
penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Pembelajaran Berbasis
Masalah sedang perbedaannya Paivi Hakkarainen menggunakan promosi
penuh arti belajar tetapi peneliti menggunakan pengembangan media baik riil
dan virtual.
5. Penelitian yang dilakukan Grainne O’Donoghue, Sinead McMahon ,
Catherine Doody, Kathyrn Smith and Tara Cusack (2011), pada penelitian
tersebut disebutkan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah lebih efektif
daripada pembelajaran yang bersifat didaktis tradisional. Pembelajaran
Berbasis Masalah tersebut juga mampu bertahan lebih lama dalam ingatan
siswa, mampu mengembangkan ketrampilan siswa dan menyenangkan siswa
dan guru dibandingkan pembelajaran tradisional. Berkaitan dengan penelitian
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tersebut maka dalam penelitian ini akan meneliti ketrampilan berpikir kritis
dalam meningkatkan prestasi belajar Fisika.
6. Penelitian Bambang Aris Suyadi (2011), diperoleh kesimpulan bahwa dengan
Pembelajaran Berbasis Masalah siswa lebih bias menggali potensi yang
dimilikinya dan lebih aktif dalam belajar serta dapat belajar mandiri maupun
belajar secara kelompok.
7. Penelitian yang dilakukan Dyah Pramesthi Isyana Ardyati (2010)..Kesimpulan
yang diperoleh diantaranya bahwa secara umum ketrampilan berpikir kritis
tinggi dan rendah mempunyai prestasi belajar kognitif lebih baik
dibandingkan skor prestasi belajar afektif

karena kegiatan pembelajaran

selama ini lebih berorientasi pada pencapaian prestasi belajar kognitif siswa.
8. Penelitian yang dilakukan Indra Yunan Yunianto (2010) menyimpulkan
bahwa

penggunaan

laboratorium

dalam

pembelajaran

kooperatif

memungkinkan siswa dapat saling bekerjasama dan berinteraksi dengan teman
dalam kelompoknya saat mempelajari materi yang diajarkan di kelas.
9. Penelitian

Hesty Handayani

(2010) memberikan kesimpulan

bahwa

kemampuan kerjasama tinggi memberikan kontribusi pada kemampuan
berpikir dan kreativitas kelompok sehingga proyek dapat diselesaikan dengan
baik.
10. Penelitian

yang

dilakukan

Sudarmi

(2010)

menyimpulkan

bahwa

pembelajaran inkuiri melalui laboratorium riil lebih unggul dibandingkan
dengan laboratorium virtuil, sebab pada pembelajaran menggunakan
laboratorium riil siswa terlibat langsung melakukan kegiatan praktikum
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sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.Selain itu, siswa lebih leluasa
dalam mengekspresikan pikirannya. Sedangkan pada pembelajaran dengan
laboratorium virtuil, anak terkesan hanya melihat tayangan animasi atau tidak
melakukan percobaan sendiri sehingga kurang bermakna dan mudah lupa.
Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui adanya
perbedaan pengaruh penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)
menggunakan laboratorium riil dan virtual ditinjau dari kemampuan kerjasama
dan ketrampilan berpikir kritis.
C. Kerangka Berpikir
Materi materi yang terdapat dalam pelajaran Fisika sangat dekat dengan
kehidupan kita sehari-hari. Permasalahan keseimbangan benda sering kita
temukan di sekitar kita. Pembelajaran materi Keseimbagan Benda Tegar
seringkali hanya menggunakan metode ceramah dan bersifat satu arah.
Penggunaan media pembelajaran dalam hal ini laboratorium baik laboratorium riil
maupun laboratorium virtuil masih sangat kurang. Padahal pembelajaran
menggunakan media dapat mengkonstruk ide-ide awal yang sudah ada dalam
benak siswa. Karena peran media adalah mengkongkritkan materi-materi yang
bersifat abstrak. Sebenarnya materi keseimbangan benda tegar adalah materi yang
riil, dapat diamati secara langsung. Namun untuk menjelaskan tentang
keseimbangan itu sendiri merupakan konsep fisika yang abstrak. Jadi diharapkan
dengan Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan laboratorium riil dan virtuil
diharapkan materi Keseimbangan Benda Tegar lebih mudah dipahami oleh siswa
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dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajarnya.

Berdasarkan hal

tersebut, maka dapat diuraikan kerangka berfikir pada penelitian ini adalah
sebagai barikut :
1. Pengaruh Pembelajaran Fisika Berbasis Masalah (PBM) menggunakan media
laboratorium riil dan virtual terhadap prestasi belajar Fisika.
Kesetimbangan benda tegar adalah materi Fisika kelas XI semester II.
Materi ini sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena, itu
materi kesetimbangan benda tegar dapat diamati secara langung dalam
pembelajaran Fisika, diantaranya menggunakan laboratorium riil dan laboratorium
virtual.
Media laboratorium riil adalah tempat khusus yang dilengkapi dengan alatalat dan bahan-bahan riil untuk melakukan percobaan baik fisika, kimia, maupun
biologi. Adapun keunggulan dari pembelajaran fisika menggunakan laboratorium
riil adalah pengenalan alat dan obyek dapat dilakukan secara langsung, sehingga
siswa dapat mengeksplorasi konsep-konsep baru. Tetapi, kelemahan media
laboratorium riil adalah diperlukan waktu yang banyak, apalagi bila terjadi salah
konsep dan ketidaktelitian pada pembacaan alat ukur serta biaya operasional yang
mahal.
Terdapat juga media laboratorium virtuil atau sering disebut simulasi
computer yaitu alat-alat laboratorium yang disiapkan dalam program (software)
computer. Adapun kelebihan media laboratorium virtuil adalah: a. Keselamatan
lebih terjamin, siswa dapat mengeksplorasi konsep dengan melakukan percobaan
sendiri; b. Membaca skala pengukuran dengan tepat; c. Kegiatan lebih terkontrol;
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d. Lebih efektif. Sedangkan kekurangan media laboratorium riil adalah: a. Tidak
memberikan pengalaman langsung pada siswa; b. Kurang memberikan makna
bagi siswa. Dengan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dengan materi,
maka diharapkan siswa dapat belajar lebih baik dan diharapkan dapat
meningkatkan prestasi belajarnya.
Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning (PBL),
adalah salah satu model pembelajaran yang mengoptimalkan kemampuan berpikir
siswa melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistimatis, sehingga siswa
dapat memberdayakan, mengasah, menguji dan mengembangkan kemampuan
berpikirnya secara berkesinambungan .
Pembelajaran Berbasis Masalah sangat tepat apabila diterapkan untuk
pembelajaran yang mengedepankan pada keaktifan siswa, misalnya pembelajaran
yang menggunakan media laboratorium, baik laboratorium riil dan virtual. Sebab
pada dasarnya pembelajaran IPA mempelajari dan memahami gejala-gejala alam
melalui pengamatan. Sehingga penggunaan laboratorium yang merupakan tempat
untuk melakukan percobaan dan penelitian mutlak diperlukan. Salah satu materi
pembelajaran fisika di SMA adalah Keseimbangan Benda Tegar. Keseimbangan
benda adalah suatu hal yang sering kita lihat dan alami dalam kehidupan seharihari. Jadi bukan sesuatu yang abstrak. Tetapi siswa sering mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan soal-soal keseimbangan. Berdasar pertimbangan tersebut,
dikarenakan

materi ini adalah materi yang konkrit, maka

dalam proses

pembelajaran perlu pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini
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menggunakan media laboratorium riil dan virtual sebagai media pembelajaran
yang berpusat pada aktivitas siswa.
Teori belajar yang mendukung penggunaan model Pembelajaran Berbasis
Masalah (PBM) ini adalah teori Piaget, karena dalam proses pembelajaran terjadi
adaptasi dalam bentuk asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses
menerima dan mengubah dengan dirinya, sedang akomodasi adalah proses
individu mengubah dirinya agar bersesuaian dengan apa yang diterima dari
lingkungannya. Walaupun kedua media pembelajaran ini dapat meningkatkan
prestasi belajar, namun diduga media laboratorium riil lebih baik dibanding
dengan media laboratorium virtuil.
2. Pengaruh ketrampilan berpikir kritis terhadap prestasi belajar siswa
Ketrampilan berpikir kritis adalah sebuah proses, yang hasilnya adalah
pengambilan

keputusan tentang kepercayaan dan apa yang akan dilakukan.

Ketrampilan berpikir kritis siswa mempengaruhi hasil prestasi belajar fisika.
Berpikir kritis memiliki banyak manfaat yang dapat kita petik, diantaranya
kualitas keputusan akhir menjadi lebih matang, menjadi lebih kreatif dalam
menemukan solusi ,melihat permasalahan dari berbagai sisi,dan keputusan yang
diambil setelah melalui proses berpikir kritis adalah keputusan terbaik dalam
situasi dan kondisi yang dihadapi saat itu karena sudah melalui pertimbangan dari
berbagai aspek. Dengan demikian dapat menimbulkan rasa percaya diri yang lebih
baik. Pada pembelajaran dengan menggunakan media laboratorium riil dan virtual
siswa harus aktif mencari dan meneliti pemecahan suatu permasalahan yang
dihadapinya. Oleh karena itu, diperlukan ketrampilan berpikir kritis yang
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merupakan salah satu faktor internal dalam diri siswa. Sehingga diduga siswa
yang memiliki ketrampilan berpikir kritis tinggi maka prestasi belajarnya lebih
baik dibandingkan siswa dengan ketrampilan berpikir kritis rendah.
3. Pengaruh kemampuan kerjasama siswa terhadap prestasi belajar Fisika.
Dalam proses pembelajaran terutama pembelajaran yang menggunakan
media laboratorium riil, yang terdiri atas kelompok atau regu, maka diperlukan
kemampuan kerjasama yang baik antara anggota kelompok atau regu. Sikap
sosial siswa dalam berkelompok terwujut dalam kemampuan kerjasama.
Dalam melakukan percobaan menggunakan media laboratorium riil
diperlukan ketelitian, kecermatan dan kemampuan kerjasama antar anggota
kelompok sehingga diduga ada perbedaan prestasi belajar siswa yang memiliki
kemampuan kerjasama yang tinggi dan rendah. Karena siswa yang mempunyai
kemampuan kerjasama tinggi akan lebih bersungguh-sungguh bekerja dalam
kelompoknya untuk memecahkan suatu permasalahan, sedangkan siswa dengan
kemampuan kerjasama yang rendah cenderung untuk pasif dan kurang perhatian .
Siswa yang memiliki kemampuan kerjasama yang tinggi akan memperoleh nilai
yang lebih tinggi dibandingkan siwa yang memiliki kemampuan kerjasama
rendah. Sehingga diduga siswa yang memiliki kemampuan kerjasama tinggi hasil
belajarnya lebih baik dari siswa yang kemampuan kerjasamanya rendah
4. Interaksi Antara Pembelajaran Berbasis Masalah Menggunakan Media
Laboratorium Riil dan Virtual Dengan Ketrampilan Berpikir Kritis Terhadap
Prestasi Belajar Fisika.
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Ketrampilan Berpikir Kritis sangat berkaitan dengan kegiatan
pembelajaran berbasis masalah. Sehingga seorang guru dalam membelajarkan
IPA yang menggunakan pembelajaran berbasis masalah harus memperhatikan
ketrampilan berpikir kritis siswa,baik pembelajaran yang menggunakan media
laboratorium riil dan virtual. Sehingga siswa yang memiliki ketrampilan
berpikir kritis tinggi, hasil belajarnya lebih baik dibandingkan dengan siswa
yang memiliki ketrampilan berpikir kritis rendah. Terutama ketika siswa yang
dalam pembelajarannya menggunakan Pembelajaran Berbasis Masalah
menggunakan laboratorium virtual. Hal ini dikarenakan pembelajaran
menggunakan media laboratorium virtual lebih membutuhkan ketrampilan
berpikir kritis daripada pembelajaran menggunakan laboratorium riil. Karena
pembelajaran dengan menggunakan media laboratorium virtual, siswa harus
lebih terampil dalam memecahkan masalah yang dihadapi dibandingkan
dengan pembelajaran menggunakan media laboratorium riil. Sedangkan siswa
yang memiliki ketrampilan berpikir kritis rendah lebih baik menggunakan
media riil dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa yang memiliki
ketrampilan berpikir kritis rendah kemungkinan hasil belajarnya lebih baik
daripada siswa yang memiliki ketrampilan berpikir kritis tinggi ketika
menggunakan media laboratorium riil. Sehingga penggunaan Pembelajaran
Berbasis Masalah menggunakan media laboratorium riil dan virtual dengan
ketrampilan berpikir kritis siswa merupakan faktor keberhasilan dalam proses
belajar mengajar. Dengan demikian diduga ada interaksi antara penerapan
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pembelajaran berbasis masalah dengan media laboratorium riil dan virtual dan
ketrampilan berpikir kritis siswa terhadap prestasi belajar.
5. Interaksi Antara Pembelajaran Berbasis Masalah Dengan Menggunakan
Media Laboratorium Riil dan Laboratorium Virtual Dengan Kemampuan
Kerjasama.
Pembelajaran Berbasis masalah dengan menggunakan media laboratorium
riil dan laboratorium virtual merupakan model pembelajaran yang sesuai untuk
membelajarkan materi Keseimbangan Benda Tegar ,karena materi ini mempelajari
keseimbangan benda-benda yang berada di sekitar kita, dan sifatnya konkrit.
Dengan pembelajaran Fisika menggunakan model Pembelajaran Berbasis Masalah
dan media laboratorium riil dan virtual diharapkan materi Keseimbangan Benda
Tegar menjadi lebih mudah dipahami. Kemampuan Kerjasama adalah bagian
penting dari pelaksanaan

Pembelajaran Berbasis Masalah dengan media

laboratorium riil dan virtual. Hal ini dikarenakan pada penerapan Pembelajaran
Berbasis Masalah tersebut membutuhkan kerja kelompok. Komponen inti dari
kemampuan kerjasama adalah adanya kepercayaan, saling menghormati dan
komitmen.
Siswa yang memiliki kemampuan kerjasama

tinggi, diduga hasil

belajarnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan
kerjasama rendah. Terutama ketika Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
media laboratorium riil. Hal ini dikarenakan pembelajaran dengan media
laboratorium riil membutuhkan kerja tim/regu yang baik. dalam menyelesaikan
percobaan.Siswa dituntut untuk saling percaya. Sedangkan siswa yang memiliki
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kemampuan kerjasama rendah lebih baik menggunakan media laboratorium
virtual dalam kegiatan pembelajaran. Karena Pembelajaran Berbasis Masalah
menggunakan media laboratorium virtual lebih membutuhkan ketrampilan
berpikir kritis untuk menemukan konsep-konsep baru dalam pembelajaran.
Sehingga siswa yang memiliki kemampuan kerjasama rendah kemungkinan hasil
belajarnya lebih baik daripada siswa yang memiliki kemampuan kerjasama tinggi
ketika menggunakan media laboratorium virtual. Dari pemikiran tersebut diduga
terdapat interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah dengan menggunakan
media laboratorium riil dan virtual dengan kemampuan kerjasama.
6. Interaksi Antara Ketrampilan Berpikir Kritis Dengan Kemampuan Kerjasama
Guru perlu memperhatikan ketrampilan berpikir kritis siswa dalam
membelajarkan Keseimbangan Benda Tegar dengan model Pembelajaran Berbasis
Masalah (PBL) menggunakan laboratorium riil dan virtual. Dengan memiliki
ketrampilan berpikir kritis yang tinggi, siswa diharapkan mampu mempelajari
materi

Keseimbangan

Benda

Tegar

dengan

baik.

Mempelajari

materi

Keseimbangan Benda Tegar menggunakan media laboratorium virtual diperlukan
ketrampilan berpikir kritis yang tinggi, karena pembelajaran menggunakan
simulasi komputer, siswa akan lebih terbiasa berpikir analisis dan stratejik dengan
membangun kebiasaan untuk menganalisis situasi yang kritis, mengembangkan
kemampuan

memecahkan

masalah,

dan

mengembangkan

ketrampilan

berargumentasi sejak usia dini.
Siswa yang memiliki kemampuan kerjasama tinggi, diduga hasil belajarnya
lebih baik dibandingkan dengan siswa yang memiliki kemampuan kerjasama
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rendah. Terutama ketika dilihat pada kategori ketrampilan berpikir kritis tinggi.
Sedangkan jika dilihat pada kategori ketrampilan berpikir kritis rendah, siswa
yang memiliki kemampuan kerjasama rendah kemungkinan hasil belajarnya lebih
baik daripada siswa yang memiliki kemampuan kerjasama tinggi. Dari pemikiran
tersebut diduga terjadi interaksi antara ketrampilan berpikir kritis siswa dengan
kemampuan kerjasama.
7. Interaksi Antara Pembelajaran Berbasis Masalah Menggunakan Media
Laboratorium Riil dan Virtual Dengan Kemampuan Kerjasama dan
Ketrampilan Berpikir Kritis.
Materi Keseimbangan Benda Tegar merupakan materi yang mengarah pada
studi yang terintegrasi dan berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan
masalah sehari-hari. Jadi, Pembelajaran Berbasis Masalah adalah model
pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Karena menumbuhkan dan
mengembangkan berpikir tingkat tinggi dalam situasi-situasi berorientasi masalah.
Mempelajari materi Keseimbangan Benda Tegar ini diperlukan model
pembelajaran yang sesuai, yaitu Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
menggunakan media laboratorium riil dan virtual dan memperhatikan kemampuan
kerjasama dan ketrampilan berpikir kritis siswa. Pembelajaran menggunakan
media laboratorium virtual diperlukan kemampuan kerjasama dan ketrampilan
berpikir kritis yang tinggi.
Siswa yang memiliki kemampuan kerjasama dan ketrampilan berpikir kritis
tinggi, diduga hasil belajarnya lebih baik dibandingkan dengan siswa yang
memiliki kemampuan kerjasama dan ketrampilan berpikir kritis rendah. Terutama
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ketika siswa menggunakan media laboratorium virtual. Hal ini dikarenakan
pembelajaran dengan metdia laboratorium virtual membutuhkan sikap siswa
untuk semangat

mengerjakan tugas, aktif mencari serta meneliti sendiri

pemecahan masalah itu, mencari sumber sendiri, dan mereka belajar bersama
dalam kelompok. Sedangkan siswa yang memiliki ketrampilan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama rendah lebih baik menggunakan media laboratorium riil
dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga siswa yang memiliki ketrampilan berpikir
kritis dan kemampuan kerjasama rendah kemungkinan hasil belajarnya lebih baik
daripada siswa yang memiliki ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama tinggi ketika menggunakan media laboratorium riil.Dikarenakan pada
penerapan media laboratorium riil keterlibatan guru dalam mengarahkan siswa
dalam

percobaan, jauh lebih besar dibandingkan menggunakan media

laboratorium virtual. Dari pemikiran tersebut diduga terdapat interaksi antara
Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan media laboratorium riil dan virtual
dengan kemampuan kerjasama dan ketrampilan berpikir kritis.
D. Hipotesis
1. Ada pengaruh penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
media laboratorium riil dan virtual terhadap prestasi belajar Fisika.
2. Ada pengaruh ketrampilan berpikir kritis terhadap prestasi belajar Fisika.
3. Ada pengaruh kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar Fisika.
4. Ada interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan media
laboratorium riil dan virtual dengan ketrampilan berpikir kritis terhadap
prestasi belajar Fisika.
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5. Ada interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan media
laboratorium riil dan virtual dengan kemampuan kerjasama terhadap prestasi
belajar Fisika.
6. Ada interaksi antara kemampuan kerjasama dengan ketrampilan berpikir kritis
terhadap prestasi belajar Fisika.
7. Ada interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan media
laboratorium riil dan virtual dengan kemampuan kerjasama dan ketrampilan
berpikir kritis terhadap prestasi belajar Fisika.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta Prof WZ Johanes
no 58 Surakarta. Waktu pelaksanaannya pada semester 2 tahun pelajaran 20112012 dengan jadwal kegiatan penelitian tercantum pada tabel 3.1 berikut.
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
Kegiatan

No
1.
2.

Penyusunan Proposal
Seminar Proposal
Pembimbingan Bab I
3.
dan II
4. Penyusunan Instrumen
5. Uji coba Instrumen
6. Analisa Hasil uji coba
7. Pelaksanaan Penelitian
Pembimbingan Bab III
8.
Dan Pengolahan data
9. Penulisan Laporan
10. Ujian Kompre

2011 – 2012
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
√ √ √
√ √
√ √

√

√

√

√
√
√

√
√

√
√ √ √
√ √ √

√

√

√ √ √ √ √
√

B. Populasi , Sampel , dan Teknik Pengambilan Sampel
1. Populasi Penelitian
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Pada penelitian ini populasi
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta

tahun pelajaran

2011/2012 terdiri dari 7 kelas program IPA dengan jumlah siswa sebanyak 216
siswa. Adapun rincian jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3.2 Jumlah Siswa Kelas XI IPA 1 - 7
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kelas
XI IPA 1
XI IPA 2
XI IPA 3
XI IPA 4
XI IPA 5
XI IPA 6
XI IPA 7

Jumlah Laki-laki
14
14
14
13
12
12
14
Total

Jumlah Perempuan
18
18
17
19
18
17
17

Jumlah
32
32
31
32
31
30
31
218

2. Sampel Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel
Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik Cluster
Random Sampling. Teknik ini menghendaki adanya kelompok-kelompok dalam
pengambilan sampel berdasarkan atas kelompok-kelompok yang ada dalam
populasi. Jadi, populasi sengaja dipandang berkelompok-kelompok kemudian
kelompok tersebut tercemin dalam sampel. Dalam penelitian ini sampel diambil 2
kelas, dari tujuh kelas yang ada di SMA Negeri 3 Surakarta kelas XI Program IPA
tahun pelajaran 2010/2012, dengan jumlah keseluruhan 62 sampel yang terdiri
dari kelas XI IPA 3 berjumlah 30 siswa dan XI IPA 4 berjumlah 32 siswa.
Sampel dibagi menjadi dua kelas yaitu kelas eksperimen I berjumlah 30
siswa, dan kelas eksperimen II berjumlah 32 siswa. Kelompok eksperimen I diberi
Pembelajaran Berbasis Masalah dengan menggunakan media laboratorium riil
sedangkan kelompok eksperimen II diberi Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
menggunakan media laboratorium virtuil.
Untuk mengetahui normalitas dan homogenitas masing-masing kelas diuji
dengan uji normalitas dan homogenitas. Adapun prestasi belajar siswa yang akan
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diuji normalitas dan homogenitasnya adalah nilai mid semester 2. Pemilihan ini
dengan alasan bahwa penelitian dilakukan setelah mid semester, maka nilai mid
semester 2 diharapkan dapat mencerminkan keadaan populasi penelitian. Kriteria
uji normalitas adalah Ho ditolak jika p < α (0,05) dan Ho diterima jika p ≥ α
(0,05).
Hasil Uji Kesamaan keadaan awal
Tabel 3.3: Uji Normalitas
Kolmogorov - Smirnova
Statistic
df
Sig.

Kelas
Nilai Kelas IPA 3
Nilai Kelas IPA 4

.118
.122

Shaphiro - Wilk
Statistic
df
Sig.

32

.200*

.965

32

.372

32

*

.958

32

.250

.200

Berdasarkan Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov–Smirnov diperoleh kesimpulan
seperti pada tabel 3.4 berikut :

No
1
2

Tabel 3.4 : Kesimpulan Uji Normalitas
Variabel
Sig.
Keputusan
Siswa kelas XI IPA-3
0,372
H0 diterima
Siswa kelas XI IPA-4
0,250
H0 diterima

Kesimpulan
Data normal
Data normal

Tabel 3.5 : Uji Homogenitas
Nilai Based On Mean
Based On Median
Based On Median and With Adjusted df
Based On trimmed mean

Levena
.203
.150
.150
.204

df1
1
1
1
1

df2
62
62
60.564
62

Sig.
.654
.700
.700
.653

Pada tabel 3.5 ditunjukkan hasil uji homogenitas variansi populasi. Jika
diambil α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho untuk uji homogenitas
variansi diterima , sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua populasi tersebut
mempunyai variansi yang sama atau homogen.
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Tabel 3. 6 : Uji t

t

df

-.816

62

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of
Sig. (2Mean
Std. Error
the Difference
tailed)
Difference Difference
Lower
Upper
.418
-2.750
3.370
-9.486
3.986

Dari hasil uji t tampak bahwa tingkat signifikansi amatan (sig) adalah
0,418.

Untuk

memutuskan

Ho

diterima

atau

ditolak,

adalah

dengan

membandingkan nilai signifikansi amatan (sig) dengan nilai α. Jika sig < α , maka
Ho ditolak. Sedangkan jika sig ≥ α maka Ho diterima.
Pada table diperoleh sig = 0,418 atau sig > α (0,05). Sehingga uji hipotesis
pada data nilai mid semester 2 , Ho diterima.Maka dapat disimpulkan bahwa kelas
XI IPA 3 dan XI IPA 4 memiliki kemampuan awal yang tidak berbeda
C. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, dengan tujuan untuk
mengetahui akibat dari suatu perlakuan penelitian. Kelompok eksperimen I dan
kelompok eksperimen II dianggap sama dalam segala segi yang relevan dan hanya
berbeda dalam hal pemberian perlakuan.
Kelompok eksperimen I diberi perlakuan Pembelajaran Fisika Berbasis
Masalah dengan menggunakan laboratorium riil sedangkan kelompok eksperimen
II diberi perlakuan Pembelajaran Fisika Berbasis Masalah dengan menggunakan
laboratorium virtuil. Kedua perlakuan juga ditinjau dari kemampuan kerjasama
dan ketrampilan berpikir kritis .
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Hasil dari perlakuan kedua kelompok

tersebut dibandingkan manakah

yang lebih baik dan tepat, Pembelajaran Fisika Berbasis

Masalah dengan

menggunakan media laboratorium riil atau virtuil.
D. Rancangan dan Variabel Penelitian
1.

Rancangan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pembelajaran Berbasis

Masalah menggunakan media laboratorium riil dan virtuil terhadap prestasi
belajar siswa. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah penelitian
eksperimen (experimental research) dengan pertimbangan bahwa penelitian ini
berusaha untuk mengetahui pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel
lainnya. Penelitian ini bersifat eksperimental karena hasil penelitian ini akan
menegaskan perbedaan variabel
Masalah dengan

yang diteliti, yaitu Pembelajaran Berbasis

menggunakan media laboratorium riil dan virtuil. Pada

penelitian ini, kemampuan kerjasama dikategorikan menjadi kemampuan
kerjasama tinggi dan rendah dan ketrampilan berfikir kritis dikategorikan menjadi
ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut
tersebut maka penelitian ini dapat disajikan dengan desain factorial atau
rancangan penelitian sebagai berikut :
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Tabel 3.7 : Rancangan Penelitian
Model Pembelajaran Berbasis Masalah
(A)
Laboratorium Riil
Laboratorium Virtuil
(A1)
(A2)
Ketrampilan
Berfikir Kritis
(B)
Kemampuan
Kerjasama
(C)

Tinggi(B1)
Rendah(B2)
Tinggi

(C1)

Rendah

(C2)

Keterangan Tabel 3.7 tersebut, A adalah media pembelajaran, B adalah
Ketrampilan Berfikir Kritis, dan C adalah Kemampuan Kerjasama. A1 adalah
Laboratorium Riil, dan A2 adalah Laboratorium Virtuil. B1 adalah Ketrampilan
Berfikir Kritiskategori tinggi, dan B2 adalah Ketrampilan Berfikir Kritis kategori
rendah. C1 adalah kemampuan kerjasama kategori tinggi, dan A2 adalah
kemapuan kerjasama kategori rendah.
2.

Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan 3 macam variabel meliputi variabel bebas

(laboratorium riil dan virtuil), variabel moderator(ketrampilan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama), dan variabel terikat (prestasi belajar Fisika).
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pembelajaran Fisika Berbasis
Masalah dengan menggunakan media laboratorium riil dan virtuil. Dimana
Pembelajaran Fisika Berbasis Masalah adalah model pembelajaran yang efektif
untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi, mengembangkan kemampuan
dasar maupun kompleks dan membantu siswa untuk memproses informasi yang
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sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang
dunia sosial dan sekitarnya.
Laboratorium riil adalah laboratorium khusus atau ruangan khusus yang
dilengkapi dengan alat-alat atau bahan-bahan nyata untuk melakukan percobaan.
Sedangkan Laboratorium virtuil adalah alat-alat laboratorium yang dipersiapkan
dalam program (software) computer.
Perlakuan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan menggunakan media
laboratorium riil dan virtuil untuk tercapainya ketuntasan belajar Fisika pada
materi keseimbangan benda tegar.
Variabel moderator dalam penelitian ini adalah ketrampilan berpikir kritis
dan kemampuan kerjasama siswa. Masing-masing variabel moderator dibagi
dalam kategori tinggi dan rendah.
Keterampilan berpikir kritis yaitu suatu proses yang hasilnya adalah
keadaan pengambilan keputusan tentang apakah percaya dan apa yang akan
dilakukan. Ketrampilan berpikir kritis dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori
tinggi dan rendah. Ketrampilan berpikir kritis tinggi apabila skor tes ketrampilan
berpikir kritis> mean dan ketrampilan berpikir kritis rendah apabila skor tes
ketrampilan berpikir kritis ≤ mean.
Sedangkan variable moderator yang kedua adalah Kemampuan kerjasama
adalah kemampuan yang dimiliki peserta didik untuk bekerjasama/interaksi social
dengan orang lain.Kemampuan kerjasama dikategorikan menjadi kemampuan
kerjasama tinggi dan rendah.Kemampuan kerjasama tinggi jika skor angket
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kemampuan kerjasama siswa > mean dan skor kerjasama rendah jika skor angket
kemampuan kerjasama siswa ≤ mean.
Variabel terikat pada penelitian ini adalah prestasi belajar Fisika pada
materi Keseimbangan Benda Tegar. Prestasi belajar Fisika adalah hasil belajar
yang diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.
Prestasi belajar Fisika dalam penelitian ini, mengambil aspek kognitif dan
afektif. Aspek kognitif adalah domain belajar yang dapat dilihat melalui
kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami,
mengaplikasi, menganlisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Sedangkan aspek
afektif adalah pengamatan terhadap sikap siswa pada saat pembelajaran Fisika
berlangsung dan dari skor angket afektif yang diisikan siswa.
E. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diungkap dalam penelitian dapat berupa fakta, pendapat, dan
kemampuan. Metode pengumpulan data dari ketiga jenis data tersebut berbeda
satu dengan yang lain. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut
antara lain berupa teknik dokumentasi, teknik angket dan teknik tes. Teknikteknik tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Teknik Dokumentasi
Metode ini digunakan untuk mengetahui proses pembelajaran yang sedang
berlangsung. Adapun jenis dokumentasi yang diperlukan adalah foto proses
Pembelajaran Berbasis Masalah dengan media laboratorium riil dan laboratorium
virtual dan rekaman video.
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2. Teknik Angket
Angket atau kuesioner adalah sejumlah pernyataan atau pertanyaan tertulis
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan
tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini, angket
digunakan untuk mengetahui kemampuan kerjasama siswa .
Bentuk angket yang digunakan berupa angket sosiometri (dirujuk dari buku
Psikologi Kelompok, Karangan Bimo Walgito). Angket sosiometri berisi
pemilihan dan penolakan, masing-masing terhadap 3 teman untuk dijadikan
kelompok belajar. Semakin tinggi siswa dipilih oleh teman lain sebagai anggota
kelompok,menerangkan bahwa siswa tersebut mempunyai kemampuan kerjasama
yang semakin baik.
3. Teknik Tes
Tes adalah sejumlah pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan
untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat
yang dimiliki individu atau kelompok. Teknik tes ini digunakan untuk
memperoleh data prestasi belajar fisika siswa pada ranah kognitif dan tes
ketrampilan berpikir kritis siswa.
Bentuk soal tes berupa tes objektif pilihan ganda dengan lima alternatif
jawaban dan hanya ada satu jawaban yang benar,untuk tes prestasi. Soal-soal
tersebut disesuaikan dengan kisi-kisi soal yang telah disusun berdasarkan pada
silabus dan indikator yang terdapat pada setiap kompetensi dasar.
Sedangkan untuk ketrampilan berpikir kritis tes obyektif berupa pilihan
ganda dengan empat alternatif jawaban dan hanya satu jawaban yang
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benar.Sebelum diujikan pada sampel penelitian, terlebih dahulu soal tes
diujicobakan untuk menentukan derajat kesukaran, daya beda, validitas, dan
reliabilitas yang pada akhirnya dapat digunakan untuk mengambil data penelitian.
F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih
baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah
diolah. Berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti, instrumen penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari instrumen pelaksanaan
pembelajaran dan instrumen pengambilan data.
1. Instrumen Pelaksanaan Penelitian
Agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan kondusif sesuai dengan
rencana dan hasil yang diharapkan maka perlu adanya instrumen pembelajaran
dalam penelitian ini, yang meliputi Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran) dan LKS (Lembar Kerja Siswa).
Untuk menjamin validitas instrument pelaksanaan penelitian, maka
instrument tersebut dikonsultasikan dengan pembimbing dan dilakukan tes konten
validity kepada ahli atau pakar.
2. Instrumen Pengambilan Data
a. Angket
Penelitian

ini menggunakan angket

sosiometri

untuk mengetahui

kemampuan kerjasama tinggi dan rendah pada siswa. Berupa pertanyaan atau
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pernyataan yang jawabannya berbentuk skala deskriptif. Angket tertutup ini
digunakan untuk mengungkap data tentang variabel moderator, yaitu kemampuan
kerjasama

kategori, tinggi dan rendah.

b. Tes
Instrumen berbentuk tes digunakan untuk mengetahui hasil prestasi belajar
siswa pada ranah kognitif dan ketrampilan berpikir kritis siswa. Tes prestasi
belajar kognitif siswa dalam penelitian ini terdiri dari 50 soal pilihan ganda, jika
jawaban benar skor 1 dan jika salah skor 0, sehingga skor maksimal 100 dan skor
minimal 0.
Sedangkan tes ketrampilan berpikir kritis terdiri atas 20 soal pilihan
ganda,jika jawaban benar skor 1 dan jika salah skor 0, sehingga skor maksimal
100 dan skor minimal 0.
G. Uji Coba Instrumen
Sebelum instrumen penelitian digunakan, maka instrumen penelitian perlu
diujicobakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan instrumen
penelitian yang baik. Meliputi uji derajat kesukaran, daya beda, validitas dan uji
reliabilitas. Instrumen penelitian yang diujicobakan adalah tes prestasi belajar dan
tes ketrampilan berpikir kritis.
Sedangkan angket kemampuan kerjasama tidak perlu diujicobakan karena
angket ini dianggap telah memenuhi standar penelitian sebab diambil dari salah
satu buku referensi. Pelaksanaan uji coba instrumen dilakukan kepada responden
populasi peserta didik kelas XI IPA1 berjumlah 32 siswa di SMA Negeri 1
Surakarta.
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1. Instrumen Penilaian Kognitif
Untuk penilaian kognitif dan ketrampilan berpikir kritis digunakan tes
obyektif. Sebelum digunakan dalam penelitian, diujicobakan terlebih dahulu
untuk menguji derajat kesukaran, daya beda, validitas dan reliabilitas.
a. Derajat Kesukaran
Derajat

kesukaran atau

indeks

kesukaran

adalah

bilangan

yang

menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Indeks kesukaran dapat dihitung
dengan persamaan :
IK =

.

……….(3.1)
IK =

Atau

…….. (3.2)

Keterangan :
IK : Indeks kesukaran.
JBA : Jumlah pengikut yang menjawab pada kelompok atas
JBB : Jumlah pengikut yang menjawab benar pada kelompok bawah
JSA : Jumlah siawa pada kelompok atas
JSB : Jumlah siswa pada kelompok bawah.
Jumlah pengikut yang menjawab benar

BN

:

N

: Jumlah pengikut keseluruhan.
Tabel 3.8 : Klasifikasi Indeks Kesukaran
Interval IK

Klasifikasi Item

0,00 < IK ≤ 0,30
0,30 < IK ≤ 0,70
0,70 < IK < 1,00
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Dari analisis tingkat kesukaran item tes prestasi belajar diperoleh hasil seperti
pada table 3.9 berikut :
Tabel 3.9 : Tingkat Kesukaran Item Tes Prestasi Belajar

Sukar

Jumlah
soal
11

Sedang

27

Mudah
Jumlah soal
seluruhnya

12

Tingkat kesukaran

Nomor soal
3,8,12,17,23,27,32,35,38,39,43
1,4,11,12,13,15,16,17,18,20,22,23,24,2
6,27,28,29,30,34,36,38,42,43,45,46,49,
50
2,3,5,8,10,19,32,35,37,39,44,48.

50

Dari 50 soal tes prestasi belajar dipilih sebanyak 43 butir soal yang
memenuhi syarat analisis item.
b. Daya Pembeda
Daya pembeda adalah kemampuan item tes untuk membedakan antara
siswa pandai dengan tidak pandai.Dalam hal ini siswa yang pandai semestinya
memperoleh skor yang lebih baik jika dibandingkan dengan siswa yang tidak
pandai.
Peserta tes dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok atas dan
bawah.Kelompok atas mempunyai kemampuan tinggi dan kelompok bawah
dengan kemampuan rendah.Masing-masing kelompok diambil 27 % dari peserta
tes secara keseluruhan.
Daya pembeda dihitung dengan persamaan :
(3.3)

DP =
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Persamaan (3.3) menunjukkan bahwa Daya Pembeda (DP) merupakan
perbandingan antara selisih jumlah jawaban benar dalam kelompok atas (JB )

dan jumlah jawaban benar pada kelompok bawah ( JB ) dengan jumlah siswa
pada kelompok atas (JS ). Daya Pembeda dapat juga dihitung dengan persamaan :
DP =

−

(3.4)

Persamaan (3.4) menunjukkan bahwa Daya pembeda (DP) merupakan
selisih dari perbandingan antara jumlah benar dalam kelompok atas (B ) dan
jumlah pengikut dalam kelompok atas (NB) dengan perbandingan antara jumlah
benar dalam kelompok bawah (BB) dan jumlah pengikut dalam kelompok bawah
(NB).
Kriteria daya pembeda soal ditunjukkan pada table 3.10 berikut .
Tabel 3.10 : Kriteria Daya Pembeda Soal
Interval DP
0,00 ≤ DP ≤ 0,20
0,20 < DP ≤ 0,40
0,40 < DP ≤ 0,70
0,70 < DP ≤ 1.00

Kriteria
Jelek
Cukup
Baik
Sangat Baik

Dari hasil perhitungan Daya Pembeda untuk 50 butir soal tes prestasi
belajar, diperoleh soal dengan daya pembeda baik sebanyak 23 butir soal, daya
pembeda cukup sebanyak 20 butir soal, dan daya pembeda jelek sebanyak 7 butir
soal . Dapat dilihat pada table 3.11.
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Tabel 3.11 : Daya Pembeda Item Tes Prestasi Belajar
Daya Pembeda
Jelek
Cukup

Jumlah Soal
7
20

Baik

23

Jumlah soal
Seluruhnya

50

Nomor Soal
10,11,20,27,30,38,48.
2,3,4,8,9,14,15,17,21,25,26,28,33,
34,36,40,41,42,44,47.
1,5,6,7,12,13,16,18,19,22,23,24,29,
31,32,35,37,38,43,45,4649,50.

c. Uji Validitas
Validitas atau kesahihan (valid = sahih = tepat). Adalah berkenaan dengan
ketepatan apa yang diukur. Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur
terhadap apa yang seharusnya diukur. Ketepatan atau kemampuan terhadap apa
yang diukur tergantung pada situasi dan tujuan khusus yang akan diukur.
Pengujian validitas instrument menggunakan rumus korelasi product
moment (rxy) dari Karl Pearson sebagai berikut :
(3.5)

r

=

r

= Koefisien korelasi phi

PA

= Proporsi kelompok atas yang menjawab benar

PB

= Proporsi kelompok bawah yang menjawab benar

P

= Proporsi seluruh siswa yang menjawa benar

Q

= 1–p

(

/)

Jika nilai r negative maka item tersebut tidak valid, dan jika nilai r ≥ 0,30
maka item dikatakan baik atau mempunyai indeks validitas yang tinggi.
Koefisien korelasi dapat juga dihitung dengan persaman :
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r pbis =
Xi

(3.6)

= perbandingan antara jumlah skor total yang menjawab benar ( ∑ XY )
dengan jumlah siswa yang menjawab benar ( ∑X )

Xt

=

Perbandingan antara Jumlah skor total ( ∑Y ) dengan Jumlah siswa
pengikut keseluruhan.

St

= Standar deviasi skor total

p

= Proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal.

q

= Proporsi siswa yang menjawab salah pada setiap butir soal.

Jika r pbis > r table maka butir soal dikatakan valid.
Dalam penelitian ini, untuk uji validitas butir soal Tes prestasi belajar dan
tes ketrampilan berpikir kritis mengunakan program Microsoft Excel diperoleh
hasil sebagai berikut :
Tabel 3.12 : Hasil Validitas
No
1
2

Jenis Instrumen
Tes prestasi belajar
Tes ketrampilan berpikir
kritis

Jumlah Soal
Seluruhnya
50
20

Jumlah soal
Valid
43
18

Jumlah soal
Tidak valid
7
2

Dari hasil validitas tersebut, maka diambil keputusan akhir sebagai
berikut.Untuk Tes prestasi belajar,dari 50 butir soal yang diuji cobakan, sebanyak
sebanyak 43 butir soal digunakan, sebanyak 7 butir soal tidak digunakan yaitu
nomor : 10,11, 20,27,30,38,48.Sedangkan Tes ketrampilan berpikir kritis, dari 20
butir soal yang diuji cobakan, sebanyak 18 butir soal digunakan, dan sebanyak 2
soal tidak digunakan yaitu nomor : 4 dan10.
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d. Uji Reliabilitas
Soal dinyatakan reliabel bila memberikan hasil yang relatif sama saat
dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang berbeda pada waktu berlainan.
Pengujian reliabilitas menggunakan rumus sebagai berikut:
Dalam penelitian ini digunakan, KR-20 dengan persamaan sebagai berikut:

rn = (

)(

∑

)

(3.7)

Keterangan :
r n = Indeks reliabilitas seluruh tes
k

= Jumlah item tes

S2 = Varians total
p

= proporsi siswa yang menjawab benar pada setiap butir soal, yaitu
banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi dengan banyaknya seluruh
siswa pengikut tes.
Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel dan tidaknya suatu

instrumen penelitian umumnya adalah perbandingan antara r hitung dengan r table
pada taraf kepercayaan 95 % atau tingkat signifikan 5 %. Apabila alpha hitung
lebih besar dari r tabel dan alpha hitung bernilai positif maka suatu instrument
penelitian dapat disebut reliabel. Tingkat reliabel instrumen ditunjukkan oleh table
3.13.
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Tabel 3.13: Kriteria Tingkat Reliabelitas Butir soal
rn
0.20
0,40
0,60
0,80
rn

<
<
<
<
<
>

Nilai rn
0,20
rn < 0,40
rn < 0 ,60
rn < 0,80
rn < 1,00
1,00

Tingkat reabelitas
Sangat rendah
Rendah
Agak rendah
Cukup
Tinggi
Sangat tinggi

Dalam penelitian ini, untuk uji reliabilitas butir soal digunakan program
Microsoft Excel dengan hasil analisis sebagai berikut .
a. Tes prestasi belajar, diperoleh reliabilitas 0,972, maka dikategorikan tinggi.
b. Tes

ketrampilan

berpikir

kritis,

diperoleh

reliabilitas

0,903

maka

dikategorikan tinggi.
Berdasarkan hasi uji reliabelitas tersebut, maka instrument tes prestasi
belajar dan tes ketrampilan berpikir kritis dapat digunakan lagi dalam penelitian .
H. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat Analisis
Dalam penelitian ini , analisis data yang digunakan adalah Analisis Varians
(Anava) tiga jalan. Sebelum digunakan dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji
normalitas dan uji homogenitas. Untuk dapat menggunakan anava harus dilakukan
uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari
populasi yang terdistribusi normal atau tidak, uji normalitas ini menggunakan
softwareKosmogorov-Samirnov dan Lilliefors Significance Correction.
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1) Prosedur Penentuan Hipotesis:
Ho : Sampel tidak berasal dari populasi yang terdistribusi normal
Ha

:

Sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal

2) Taraf Signifikansi : α = 5 %.
3) Keputusan Uji
Ho ditolak jika p value (sig.) > 0,05
Ho diterima jika p value (sig.) < 0,05\
b. Uji Homogenitas
Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal
dari populasi yang homogen. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan
Metode Levene’test dan F-test. Dalam SPSS versi 18 istilah Homogenitas
menggunakan Testof Homogeneityvariances. Ada pun prosedur ujinya adalah
sebagai berikut:
1) Hipotesis
Ho: Sampel tidak berasal dari populasi yang homogen
Ha: Sampel berasal dari populasi yang homogen
2) Taraf Signifikansi: α = 5%
3) Keputusan Uji
Ho ditolak jika p value (sig.) > 0,05
Ho diterima jika p value (sig.) < 0,05
2. Uji Hipotesis
a. Analisis Variansi (ANAVA)
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Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang
telah diajukan diterima atau ditolak menggunakan analisis variansi (anava) tiga
jalan 2 x 2 x 2 dengan desain factorial yang ditunjukkan pada tabel 3.5 dengan
asumsi :
1) Populasi-populasi terdistribusi normal
2) Populasi-populasi homogen
3) Sampel dipilih secara acak
4) Variabel terikat berskala pengukuran interval.
5) Variabel bebas berskala pengukuran nominal.
Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Variansi (Anava)
dengan General Linier Model (GLM). Statistik uji menggunakan GLM (General
Linier Model) yang terdapat dalam program SPSS versi 18. Ketentuan
pengambilan kesimpulan yaitu;

H0 ditolak ketika

P-Value (Sig.) < 0,05

sehingga H1 akan diterima dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan 0,05.
b. Uji lanjut Anava atau Uji Komparasi Ganda
Apabila dari hasil uji hipotesis terdapat Ho yang ditolak maka dilanjutkan
dengan Uji Lanjut atau Uji Komparasi Ganda dengan Metode Scheffe. Uji Lanjut
dilakukan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan antara rerata populasi
yang dilihat dari estimatornya, yaitu rerata pada sampel yang berkaitan. Dengan
kata lain uji komparasi ganda bertujuan untuk mengetahui perbedaan rerata yang
signifikan setiap pasangan baris dan kolom yang Ho nya ditolak,

kemudian

perhitungannya dilakukan dengan menggunakan program Excel, atau PASW 18.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 3 Surakarta kelas XI
semester 2 Pokok Bahasan Keseimbangan Benda Tegar, maka untuk masingmasing variabel diperoleh data nilai prestasi belajar kognitif, nilai prestasi belajar
afektif, nilai tes keterampilan berfikir kritis dan angket kemampuan kerjasama.
1. Prestasi Belajar Siswa
a. Deskripsi Data Prestasi Belajar Kognitif Siswa
Data prestasi belajar kognitif dalam penelitian ini diperoleh dari tes prestasi
belajar kognitif kepada sampel. Nilai prestasi belajar kognitif siswa dikategorikan
tinggi jika nilainya > nilai rata-rata, dan nilai prestasi belajar kognitif rendah jika
nilainya ≤ nilai rata-rata. Pengambilan kriteria ini disebabkan karena nilai prestasi
belajar kognitif dari sampel hampir sama. Sampel yang diteliti yaitu 62 siswa
yang terdiri dari 30 siswa untuk kelas laboratorium riil dan 32 siswa untuk kelas
laboratorium virtual. Deskripsi data hasil penelitian di sajikan pada Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Deskripsi Data Prestasi Belajar Kognitif Siswa
Media

Jumlah Data

Mean

Minimum

Maksimum SD

Lab. Riil

30

75,40

60

90

8,81

Lab. Virtuil

32

80, 13

63

95

7, 34
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Berdasarkan deskripsi data pada Tabel 4.1, terlihat bahwa nilai mean (ratarata) pada kelas XI IPA 4 atau kelas yang diajar dengan Pembelajaran Berbasis
Masalah menggunakan laboratorium virtual adalah 80,13. Hasil ini lebih besar
dibandingkan dengan kelas XI IPA 3 yang diajar dengan Pembelajaran Berbasis
Masalah menggunakan laboratorium riil yang rata-ratanya adalah 75,40.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa ternyata belum tentu penggunaan
Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan laboratorium riil selalu lebih baik
daripada Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan laboratorim virtuil.
Karena penggunaan media banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya
siswa yang diajar, letak sekolah, sarana dan prasarana sekolah, dan sebagainya.
Dari data hasil penelitian menggunakan media laboratorium riil ternyata
terdapat 12 siswa dari 30 siswa yang telah memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan
Minimal). Sedangkan apabila menggunakan media laboratorim virtuil ada 26
siswa dari 32 siswa yang memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal ini
menunjukan bahwa Pembelajaran menggunakan media laboratorium virtuil lebih
baik daripada menggunakan laboratorium riil.
Menurut kerucut pengalaman dari Dale, Pembelajaran menggunakan media
laboratorium riil (pengalaman langsung) menempati urutan pertama. Sedangkan,
Pembelajaran dengan menggunakan media laboratorium virtuil (gambar bergerak)
menempati urutan ketujuh. Tetapi dalam penelitian ini, ternyata media
laboratorium virtuil lebih baik daripada media laboratorium virtuil. Hal ini
diantaranya disebabkan pada saat media itu diimplementasikan, guru tidak
melaksanakan sesuai sintagnya.
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Berikut ini disajikan Tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk
masing-masing kelas. Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 untuk kelas XI IPA 3, sedangkan
untuk kelas XI IPA 4 dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.2.
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar Kognitif kelas XI IPA 3
(Laboratorium Riil)
Niai
interval
60 - 65
66 - 71
72 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95

Nilai
Frekuensi Tengah
4
62.5
8
68.5
5
74.5
7
80.5
4
86.5
2
92.5

Frek.
Kum
4
12
17
24
28
30

Frek.
Relatif
13.33%
26.67%
16.67%
23.33%
13.33%
6.67%

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Prestasi Belajar kognitif kelas XI IPA 4
(Laboratorium Virtuil)
Niai interval
60 - 65
66 - 71
72 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95

Nilai
Frek.
Frekuensi Tengah Kum
2
62.5
2
2
68.5
4
5
74.5
9
13
80.5
22
6
86.5
28
4
92.5
32

Frek. Relatif
6.25%
6.25%
15.63%
40.63%
18.75%
12.50%

Dari Tabel 4.2, nilai siswa yang paling banyak berada pada interval 66-71
dengan frekuensi 26,67% sedangkan pada Tabel 4.3 nilai siswa yang paling
banyak terletak pada interval 78-83 dengan frekuensi 40,63%. Gambaran tentang
nilai siswa tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2.
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10
8
6
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66 - 71

72 - 77
78 - 83
Nilai Interval

84 - 89

90 - 95

Frekuensi

Gambar 4.1:
1: Histogram Prestasi Kognitif (Pembelajaran dengan Laboratorium
Laboratoriu
Riil)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
60 - 65

66 - 71

72 - 77

78 - 83

84 - 89

90 - 95

Nilai Interval

Gambar 4.22 : Histogram prestasi kognitif (Pembelajaran dengan Laboratorium
Virtuil)
b. Deskripsi Data Prestasi Belajar Afektif Siswa
Data prestasi belajar afektif siswa diperoleh dari pengamatan sikap siswa
selama berlangsungnya pembelajaran fisika. Selain itu nilai prestasi afektif siswa
diperoleh dari pemberian angket prestasi belajar afektif. Nilai prestasi belajar
kognitif siswa dikategorikan tinggi jika nilainya
nilain > nilai rata-rata,
rata, dan nilai prestasi
belajar kognitif rendah jika nilainya ≤ nilai rata-rata.
rata. Pengambilan kriteria ini
disebabkan prestasi belajar afektif dari sampel hampir sama. Jumlah
Jumlah sampel yang
diteliti yaitu 62 siswa yang terdiri dari 30 siswa untuk kelas laboratorium
oratorium riil dan
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32 siswa untuk kelas laboratorium virtuil. Deskripsi data presatasi belajar afektif
dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Deskripsi Data Prestasi Belajar Afektif Siswa
Media

Jumlah Data

Mean

Minimum

Maksimum SD

Lab. Riil

30

78,83

65

95

8,58

Lab. Virtuil

32

83,59

65

95

8,06

Dari deskripsi data pada Tabel 4.4, terlihat bahwa nilai mean (rata-rata)
untuk prestasi belajar afektif siswa pada kelas XI IPA 4 atau kelas yang diajar
dengan Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan laboratorium virtuil adalah
83,59. Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan kelas XI IPA 3 yang diajar
dengan Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan laboratorium riil yang rataratanya adalah 78,83.
Berikut ini disajikan Tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk
masing-masing kelas, yaitu Tabel 4.5 dan Gambar 4.3 untuk kelas XI IPA 3,
sedangkan untuk kelas XI IPA 4 dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.4.
Tabel 4.5. Distibusi Frekuensi Data Pestasi Belajar Afektif dengan Lab. Riil
Niai interval
65 - 70
71 - 76
77 - 82
83 - 88
89 - 94
95 - 100

Frekuensi
7
7
7
3
4
2

Nilai Tengah
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5
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Gambar 4.3 . Histogram Prestasi Belajar Afekif dengan Laboratorium
oratorium Riil
Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 65 – 70 , 71 – 76
dan 77 – 82 mempunyai frekuensi relatif yang sama yaitu 23,33%
23,33%. Ini
menunjukan bahwa banyak siswa yang nilai prestasi belajar afektifnya berada
pada interval tersebut.
Sedangkan pada Tabel 4.6 nilai siswa paling banyak terletak pada interval
77-82 dan 83-88
88 mempunyai frekuensi relatif yang sama yaitu 21,88%. Nilai
prestasi belajar afektif siswa dengan Lab
Laboratorim Riil terdistribusi normal,
ditunjukkan oleh Tabel 4.6 dan Gambar 4.3.
Tabel 4.6. Distribusi frekuensi data pres
prestasi
tasi belajar afektif dengan Lab.
Lab Virtuil
Niai interval

Frekuensi

Nilai Tengah

Frek. Kum

Frek. Relatif

65 - 70
71 - 76
77 - 82
83 - 88
89 - 94
95 - 100

3
4
7
7
6
5

67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5

3
7
14
21
27
32

9.38%
12.50%
21.88%
21.88%
18.75%
15.63%

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Frekuensi

94

8
7
6
5
4
3
2
1
0
65 - 70

71 - 76

77 - 82

83 - 88

89 - 94

95 - 100

nilai interval

Gambar 4.4 . Histogram Prestasi Belajar Afektif dengan Laboratorium Virtuil
Prestasi belajar afektif siswa yang diajar menggunakan pembelajaran
berbasis masalah dengan laboratorim riil dan virtuil, ternyata terdistribusi normal.
Hal ini menunjukan bahwa sebenarnya minat siswa untuk belajar fisika tinggi.
Hanya terkadang karena media pembelajaran yang kurang tepat maka prestasi
belajar afektifnya kurang maksimal. Oleh sebab itu guru harus selalu berusaha
untuk menciptakan model pembelajaran, strategi maupun media yang lebih dapat
meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran.
2. Keterampilan Berfikir Kritis
a. Deskripsi Data Prestasi Belajar Kognitif berdasarkan keterampilan berfikir
kritis
Data ketrampilan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini diperoleh dari
pemberian tes ketrampilan berpikir kritis pada sampel. Kemampuan berpikir
kritis dikategorikan tinggi dan rendah. Kategori tnggi jika skornya > rata-rata,
dan kategorikan rendah jika skornya ≤ rata-rata. Pengambilan kriteria tersebut
berdasarkan rata-rata kemampuan berfikir kritis siswa hampir sama. Pada
penelitian ini jumlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 62 siswa yang terdiri dari
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30 siswa pada kelas Laboratorium
Lab
riil
iil dan 32 siswa pada kelas Laboratorium
Lab
virtuil.
Prestasi belajar siswa dibedakan prestasi belajar kognitif berdasarkan
Keterampilan Berfikir Kritis kategori tinggi dan Keterampilan Berfikir Kritis
kategori rendah. Selain itu prestasi belajar siswa juga dibedakan berdasarkan
prestasi belajar afektif untuk keterampilan berfikir
berfikir kritis kategori tinggi dan
rendah, yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Gambar 4.5.
Tabel 4.7.. Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Kognitif berdasarkan
Ketrampilan Berpikir Kritis kategori Tinggi
Niai interval
60 - 65
66 - 71
72 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95

Frekuensi Nilai Tengah Frek. Kum
2
62.5
2
4
68.5
6
3
74.5
9
9
80.5
18
2
86.5
20
5
92.5
25

Frek. Relatif
8.00%
16.00%
12.00%
36.00%
8.00%
20.00%

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 78 – 83 paling
banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah
interval 60 – 65. Nilai prestasi belajar kognitif berdasarkan ketrampilan berpikir
kritis kategori tinggi berdistribusi normal, ditunjukkan oleh Gambar 4.
4.5.

30
25
Frekuensi

20
15
10
5
0
60 - 65

66 - 71

72Interval
- 77
Nilai

78 - 83

84 - 89

90 - 95

Gambar 4.5. Histogram Nilai Prestasi Belajar Kognitif berdasarkan
Ketrampilan Berpikir Kritis kategori Tinggi
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Tabel 4.8.. Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Kognitif
K
berdasarkan
Ketrampilan Berpikir Kritis kategori Rendah
Niai
interval
60 - 65
66 - 71
72 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95

Nilai
Tengah
62.5
68.5
74.5
80.5
86.5
92.5

Frekuensi
4
6
7
11
8
1

Frek. Kum

Frek. Relatif

4
10
17
28
36
37

10.81%
16.22%
18.92%
29.73%
21.62%
2.70%

Dari Tabel 4.88 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 78 – 83 paling
banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah
interval 60 – 65. Nilai prestasi belajar kognitif berdasarkan kemampuan verbal
kategori rendah terdistribusi normal, ditunjukkan oleh Gambar 4.6.

30
25
Frekuensi

20
15
10
5
0
60 - 65

66 - 71

72Interval
- 77
Nilai

78 - 83

84 - 89

90 - 95

Gambar 4.6.. Histogram Nilai Prestasi Belajar Kognitif berdasarkan
Ketrampilan Berpikir Kritis kategori Rendah
Tabel 4.9 Deskripsi Data Kognitif berdasarkan keterampilan berfikir kritis
Media
Keterampilan Berfikir
Kritis Tinggi
Keterampilan Berfikir
Kritis Rendah

Jumlah
Data
30

Mean

Minimum

Maksimum

SD

79,20

63,00

90,00

8,25

32

80, 13

60,0

95,00

8,43
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Dari deskripsi data pada Tabel 4.9, terlihat bahwa nilai mean (rata-rata)
untuk prestasi belajar kognitif siswa dengan keterampilan berfikir kritis kategori
tinggi adalah 79,20. Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai mean (ratarata) untuk prestasi belajar kognitif siswa dengan keterampilan berfikir kritis
kategori rendah, yang besarnya 76,92.
Hal ini sesuai dengan pendapat dari DePoter dan Hernacki (2007) yang
menyebutkan bahwa berfikir kritis berarti berlatih atau memasukan nilai yang
cermat, seperti menilai, kelayakan sesuatu gagasan atau produk. Jadi siswa yang
mempunyai keterampilan berfikir kritis kategori tinggi prestasi belajar kognitifnya
akan lebih baik dari siswa yang mempunyai keterampilan berfikir kritis kategori
rendah.
b. Deskripsi Data Prestasi Belajar Afektif berdasarkan keterampilan berfikir
kritis siswa
Tabel 4.10 . Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Afektif berdasarkan
Ketrampilan Berpikir Kritis kategori Tinggi
Niai interval
65 - 70
71 - 76
77 - 82
83 - 88
89 - 94
95 - 100

Frekuensi
5
4
4
4
3
5

Nilai Tengah
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5

Frek. Kum
5
9
13
17
20
25

Frek. Relatif
20.00%
16.00%
16.00%
16.00%
12.00%
20.00%

Dari Tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 65 – 70 dan 95 100 paling banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai
di bawah interval 65 – 70. Nilai prestasi belajar afektif berdasarkan ketrampilan
berpikir kritis kategori tinggi berdistribusi normal, ditunjukkan oleh Gambar 4.7
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Frekuensi

5
4
3
2
1
0
65 - 70

71 - 76

77 - 82

83 - 88

89 - 94

95 - 100

nilai interval

Gambar 4.7. Histogram Nilai Prestasi Belajar Afektif berdasarkan
Ketrampilan Berpikir Kritis kategori Tinggi
Tabel 4.11. Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Afektif berdasarkan
Ketrampilan Berpikir Kritis kategori Rendah
Niai interval

Frekuensi

65 - 70
71 - 76
77 - 82
83 - 88
89 - 94
95 - 100

5
7
10
6
7
2

Nilai
Tengah
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5

Frek. Kum

Frek. Relatif

5
12
22
28
35
37

13.51%
18.92%
27.03%
16.22%
18.92%
5.41%

Dari Tabel 4.11 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 77 – 82 paling
banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah
interval 65 – 70. Nilai prestasi belajar afektif berdasarkan ketrampilan berpikir
kritis kategori rendah terdistribusi normal, ditunjukkan oleh Gambar 4.8.
12

Frekuensi

10
8
6
4
2
0
65 - 70

71 - 76

77 - 82

83 - 88

89 - 94

95 - 100

nilai interval

Gambar 4.8. Histogram Prestasi Belajar Afektif
Berpikir Kritis kategori Rendah
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Tabel 4.12 Deskripsi Data Afektif berdasarkan keterampilan berfikir kritis
Media
Keterampilan Berfikir
Kritis Tinggi
Keterampilan Berfikir
Kritis Rendah

Jumlah
Data
30

Mean

Minimum

Maksimum

SD

81,80

65

95

97,8

32

80, 94

65

95

7,80

Dari deskripsi data pada Tabel 4.12, terlihat bahwa nilai mean (rata-rata)
untuk prestasi belajar afektif siswa dengan keterampilan berfikir kritis kategori
tinggi adalah 81,80. Hasil ini lebih besar dibandingkan dengan nilai mean (ratarata) untuk prestasi belajar afektif siswa dengan keterampilan berfikir kritis
kategori rendah, yang besarnya 80, 94.
3. Kemampuan Kerjasama
a. Deskripsi Data Prestasi Belajar Kognitif berdasarkan kemampuan kerjasama
siswa
Dalam penelitian ini data kemampuan kerjasama diperoleh dari pemberian
angket sosiometri kepada sampel. Penggunaan angket sosiometri adalah untuk :
mengetahui bagaimana hubungan sosial, berteman seorang individu dengan
individu yang lain. Dengan cara setiap siswa dalam kelas diminta memilih siswa
lain dalam kelas tersebut, siswa yang disukai dalam situasi khusus. Semakin
banyak seseorang dipilih menunjukan semakin tinggi kemampuan kerjasamannya.
Kemampuan kerjasama dikategorikan kemampuan kerjasama tinggi dan
kemampuan kerjasama rendah. Kemampuan kerjasama tinggi jika skornya > ratarata, dan kemampuan kerjasama dikategorikan rendah jika skornya ≤ rata-rata.
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Jumlah
umlah sampel yang diteliti yaitu sebanyak 62 siswa yang terdiri dari 30 siswa
pada kelas Laboratorium
oratorium riil dan 32 siswa pada kelas Laboratorium
oratorium virtuil.
Prestasi belajar siswa yaitu prestasi kognitif dan afektif.
afektif. Distribusi frekuensi data
prestasi belajar kognitif berdasarkan kemampuan kerjasama kategori tinggi
ditunjukan pada Tabel 4.13 dan Gambar 4.9.
Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Kognitif berdasarkan
Kemampuan
emampuan Kerjasama kategori Tinggi
Niai interval

Frekuensi

60 - 65
66 - 71
72 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95

0
4
3
10
4
6

Nilai
Tengah
62.5
68.5
74.5
80.5
86.5
92.5

Frek. Kum

Frek. Relatif

0
4
7
17
21
27

0.00%
14.81%
11.11%
37.04%
14.81%
22.22%

Pada Tabel 4.133 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 78 – 83 paling
banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah
interval 67 – 71. Nilai prestasi belajar kognitif berdasarkan kemampuan kerjasama
kategori tinggi berdistribusi normal, ditunjukkan oleh Gambar 4.9.

30

Frekuensi

25
20
15
10
5
0
60 - 65

66 - 71

72 - 77
78 - 83
Nilai interval

84 - 89

90 - 95

Gambar 4.9.Histogram
.Histogram Nilai Prestasi
P
Belajar Kognitif
ognitif berdasarkan
Kemampuan
emampuan Kerjasama kategori Tinggi
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Tabel 4.14.. Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Kognitif
Kemampuan
emampuan Kerjasama kategori Rendah
Niai interval
60 - 65
66 - 71
72 - 77
78 - 83
84 - 89
90 - 95

Frekuensi
6
6
7
10
6
0

Nilai Tengah
62.5
68.5
74.5
80.5
86.5
92.5

Frek. Kum
6
12
19
29
35
35

berdasarkan

Frek. Relatif
17.14%
17.14%
20.00%
28.57%
17.14%
0.00%

Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 78 – 83 paling
banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah
interval 60 – 65 dan di atas interval 84
8 – 89. Nilai prestasi
si belajar kognitif
berdasarkan kemampuan kerjasama kategori rendah berdistribusi normal,
ditunjukkan oleh Gambar 4.10 .

30

Frekuensi

25
20
15
10
5
0
60 - 65

66 - 71

72 - 77
78 - 83
Nilai Interval

84 - 89

90 - 95

Gambar 4.10.. Histogram Nilai Prestasii Belajar kognitif berdasarkan
Kemampuan
emampuan Kerjasama kategori Rendah
Tabel 4.15 Deskripsi Data Prestasi Kognitif berdasarkan kemampuan kerjasama
Media
Kemampuan kerjasama
tinggi
Kemampuan kerjasama
rendah

Jumlah
Data
30

Mean

Minimum

Maksimum

SD

81,37

70,00

95,00

7,26

32

75,11

88,00

28

60,00
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Dari deskripsi Data Prestasi Kognitif berdasarkan kemampuan kerjasama
dapat diketahui bahwa rata-rata nilai prestasi belajar kognitif dengan kemampuan
kerjasama tinggi lebih baik dibandingkan prestasi belajar kognitif untuk
kemampuan kerjasama rendah.
b. Deskripsi Data Prestasi Belajar Afektif berdasarkan kemampuan kerjasama
siswa
Tabel 4.16. Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Afektif
Kemampuan Kerjasama kategori Tinggi
Niai
interval
65 - 70
71 - 76
77 - 82
83 - 88
89 - 94
95 - 100

Frekuensi
1
5
6
5
5
5

Nilai
Tengah
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5

Frek.
Kum
1
6
12
17
22
27

berdasarkan

Frek. Relatif
3.70%
18.52%
22.22%
18.52%
18.52%
18.52%

Pada Tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 77 – 82 paling
banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah
interval 65 – 70. Nilai prestasi belajar afektif berdasarkan kemampuan kerjasama

Frekuensi

kategori tinggi terdistribusi normal, ditunjukkan oleh Gambar 4.11.

7
6
5
4
3
2
1
0
65 - 70

71 - 76

77 - 82

83 - 88

89 - 94

95 - 100

nilai interval

Gambar 4.11 Histogram Prestasi Belajar Afektif berdasarkan Kemampuan
Kerjasama kategori Tinggi
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Dari tabel 4.16 dan Gambar 4.11 dapat kita ketahui bahwa Prestasi belajar
afektif berdasarkan kemampuan kerjasama kategori tinggi mempunyai nilai yang
hampir sama. Ini menunjukan bahwa siswa yang mempunyai kerjasama tinggi
akan baik pula prestasi belajar afektifnya.
Tabel 4.17. Distribusi Frekuensi data Prestasi Belajar Afektif berdasarkan
Kemampuan Kerjasama kategori Rendah
Niai interval
65 - 70
71 - 76
77 - 82
83 - 88
89 - 94
95 - 100
Pada

Frekuensi
9
6
8
5
5
2

Nilai
Tengah
67.5
73.5
79.5
85.5
91.5
97.5

Frek.
Kum
9
15
23
28
33
35

Frek. Relatif
25.71%
17.14%
22.86%
14.29%
14.29%
5.71%

Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa nilai pada interval 65 – 70 paling

banyak dicapai oleh siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh nilai di bawah
interval 65 – 70. Nilai prestasi belajar afektif berdasarkan kemampuan kerjasama
kategori rendah terdistribusi normal, ditunjukkan oleh Gambar 4.12 .
10
Frekuensi

8
6
4
2
0
65 - 70

71 - 76

77 - 82

83 - 88

89 - 94

95 - 100

nilai interval

Gambar 4.12. Histogram Prestasi Belajar Afektif berdasarkan Kemampuan
Kerjasama kategori Rendah
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Tabel 4.18

Deskripsi Data Prestasi Belajar Afektif berdasarkan kemampuan
kerjasama.

Media
Kemampuan kerjasama
tinggi
Kemampuan kerjasama
rendah

Jumlah
Data
30

Mean

Minimum

Maksimum

SD

84,26

70,00

95,00

7,56

32

79,00

65,00

95,00

8,73

Dari Tabel 4.18 terlihat bahwa deskripsi data Prestasi Belajar Afektif
berdasarkan kemampuan kerjasama tinggi mempunyai rata-rata 84, 26. Sedangkan
prestasi belajar afektif berdasarkan kemampuan kerjasama rendah mempunyai
rata-rata nilai 79,00. Maka dapat disimpulkan, siswa yang mempunyai
kemampuan kerjasama tinggi prestasi belajar afektifnya lebih baik daripada siswa
yang mempunyai kemampuan kerjasama rendah.
B. Uji Prasyarat Analisis
Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu harus dilakukan uji
prasyarat analisis. Teknik yang akan digunakan pada analisis data yang diperoleh
adalah teknik analisis variansi. Syarat yang harus dipenuhi agar dapat
menggunakan teknik analisis variansi adalah data prestasi belajar harus
terdistribusi normal dan populasinya homogen. Maka perlu dilakukan uji
normalitas dan uji homogenitas sebelum melakukan analisis variansi.
1. Uji Normalitas
Uji normalitas yang digunakan adalah Uji Lilliefors, yaitu dengan
Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan pada data prestasi belajar Fisika.
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Tabel 4.19. Rangkuman Uji Normalitas Prestasi Belajar Kognitif
N
O
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

Variabel
Siswa yang diberi
pembelajaran Media
laboratorium riil
Siswa yang
diberipembelajaran Media
laboratorium virtuil
Siswa yang memiliki
Kemampuan Berpikir kritis
Rendah
Siswa yang memiliki
Kemampuan Berpikirkritis
Tinggi
Siswa yang memiliki
Kemampuan kerjasama rendah
Siswa yang memiliki
Kemampuan kerjasama tinggi
Media laboratorium riil untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis rendah dan kemampuan
kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium riil untuk siswa
yang memiliki berpikir kritis
rendah dan kemampuan
kerjasama tinggi
Pembelajaran Media
laboratorium riil untuk siswa
yang memiliki berpikir kritis
tinggi dan 0 kemampuan
kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium riil untuk siswa
yang memiliki berpikir kritis
tinggi dan kemampuan
kerjasama tinggi
Pembelajaran Media
laboratorium virtual
untuksiswa yang memiliki
berpikir kritis rendah dan
kemampuan kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium virtuiluntuksiswa
yang memiliki berpikir kritis
rendah dan kemampuan
kerjasamatinggi
Pembelajaran Media
laboratorium virtual untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis tinggi dan kemampuan
kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium virtual untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis tinggi dan kemampuan
kerjasam atinggi

Kolmogoro
v-Smirnova

Keputusan

Kesimpulan

ShapiroWilk

Keputusan

Kesimpulan

.200*

Ho
diterima

Data normal

.218

Ho diterima

Data normal

.200*

Ho
diterima

Data normal

.720

Ho diterima

Data normal

.066

Ho
diterima

Data normal

.382

Ho diterima

Data normal

.200*

Ho
diterima

Data normal

.119

Ho diterima

Data normal

Data normal

.160

Ho diterima

Data normal

Data normal

.145

Ho diterima

Data normal

.200
.200*

Ho
diterima
Ho
diterima

.200*

Ho
diterima

Data normal

.381

Ho diterima

Data normal

.200*

Ho
diterima

Data normal

.446

Ho diterima

Data normal

.200*

Ho
diterima

Data normal

.621

Ho diterima

Data normal

.200*

Ho
diterima

Data normal

.091

Ho diterima

Data normal

.170

Ho
diterima

Data normal

.110

Ho diterima

Data normal

.200*

Ho
diterima

Data normal

.415

Ho diterima

Data normal

.119

Ho
diterima

Data normal

.292

Ho diterima

Data normal

.123

Ho
diterima

Data normal

.130

Ho diterima

Data normal

Berdasarkan rangkuman hasil analisis uji normalitas untuk

data prestasi

belajar kognitif pada Tabel 4.19, nampak bahwa semua nilai uji > 0,05, sehingga
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semua

H0 diterima, hal ini berarti data prestasi belajar kognitif terdistribusi

normal.
Tabel 4.20. Rangkuman Uji Normalitas Prestasi Belajar Afektif
N
O
1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

Variabel
Siswa yang diberi
pembelajaran Media
laboratorium riil
Siswa yang diberi
pembelajaran Media
laboratorium virtuil
Siswa yang memiliki
Kemampuan Berpikir kritis
Rendah
Siswa yang memiliki
Kemampuan Berpikir kritis
Tinggi
Siswa yang memiliki
Kemampuan kerjasama
rendah
Siswa yang memiliki
Kemampuan kerjasama tinggi
Media laboratorium riil untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis rendah dan kemampuan
kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium riil untuk siswa
yang memiliki berpikir kritis
rendah dan kemampuan
kerjasama tinggi
Pembelajaran Media
laboratorium riil untuk siswa
yang memiliki berpikir kritis
tinggi dan 0kemampuan
kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium riil untuk siswa
yang memiliki berpikir kritis
tinggi dan kemampuan
kerjasama tinggi
Pembelajaran Media
laboratorium virtuil untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis rendah dan kemampuan
kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium virtuil untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis rendah dan kemampuan
kerjasama tinggi
Pembelajaran Media
laboratorium virtuil untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis tinggi dan kemampuan
kerjasama rendah
Pembelajaran Media
laboratorium virtuil untuk
siswa yang memiliki berpikir
kritis tinggi dan kemampuan
kerjasama tinggi

Kolmogoro
v-Smirnova

Keputusan

Kesimpulan

ShapiroWilk

Keputusan

Kesimpulan

0,103

Ho
diterima

Data normal

0,136

Ho diterima

Data normal

0,170

Ho
diterima

Data normal

0,136

Ho diterima

Data normal

0,055

Ho
diterima

Data normal

0,105

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0,076

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0,091

Ho diterima

Data normal

0,082

Ho
diterima

Data normal

0,921

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0.448

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0.246

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0.928

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0.119

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0.466

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0.482

Ho diterima

Data normal

0.200*

Ho
diterima

Data normal

0.740

Ho diterima

Data normal

0.138

Ho
diterima

Data normal

0.110

Ho diterima

Data normal
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Berdasarkan rangkuman hasil analisis uji normalitas untuk data prestasi
belajar afektif pada Tabel 4.20, nampak bahwa semua nilai uji atau P-value >
0,05, sehingga semua H0 diterima, hal ini berarti data prestasi belajar afektif
berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas
Jenis tes yang digunakan untuk uji homogenitas adalah Tes Levene’s.
Rangkuman hasil uji homogenitas untuk data prestasi belajar kognitif disajikan
dalam Tabel 4.21, dan untuk data prestasi belajar afektif disajikan dalam Tabel
4.22
Tabel 4.21. Rangkuman Uji Homogenitas Prestasi Belajar Kognitif
No
1
2
3
4
5
6
7

Faktor
Pembelajaran laboratorium
riil dan virtuil
Kemampuan berpikir kritis
Kemamapuan kerjasama
Pembelajaran laboratorium
riil dan virtuil*
Kemampuan berpikir kritis
Pembelajaran laboratorium
riil dan virtuil*
Kemampuan kerjasama
Kemampuan berpikir kritis
* Kemamapuan kerjasama
Setiap Sel

F

P-v

Jenis Test

Keputusan Ho

Kesimpulan

1,370

0,246

Levene's Test

Ho diterima

Homogen

0,027
0,246
0,869

0,871
0,622
0,463

Levene's Test
Levene's Test

Ho diterima
Ho diterima

Homogen
Homogen

Levene's Test

Ho diterima

Homogen

Levene's Test

Ho diterima

Homogen

Levene's Test

Ho diterima

Homogen

Levene's Test

Ho diterima

Homogen

0,163

0,921

0,918

0,438

0,993

0,447

Berdasarkan rangkuman uji homogenistas prestasi belajar kognitif pada
Tabel 4.21 nampak bahwa semua nilai uji atau P-value > 0.05 sehingga semua
H0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
berasal dari populasi yang homogen.
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Tabel 4.22. Rangkuman Uji Homogenitas Prestasi Belajar Afektif
No
1
2
3
4

5

6
7

Faktor
Pembelajaran
laboratorium riil dan
virtuil
Kemampuan berpikir
kritis
Kemamapuan
kerjasama
Pembelajaran
laboratorium riil dan
virtuil * Kemampuan
berpikir kritis
Pembelajaran
laboratorium riil dan
virtuil * Kemampuan
kerjasama
Kemampuan berpikir
kritis * Kemampuan
kerjasama
Setiap Sel

F

P-v

Jenis Test

0,76

0,784

Levene's Test

2,734

0,103

Levene's Test

0,449

0,506

Levene's Test

1,479

0,230

Keputusan Ho
Ho diterima

Kesimpulan
Homogen

Ho diterima

Homogen

Ho diterima

Homogen

Ho diterima

Homogen

Ho diterima

Homogen

Ho diterima

Homogen

Ho diterima

Homogen

Levene's Test

0,401

0,753

Levene's Test

0,706

0,552

Levene's Test

0,689

0,681

Levene's Test

Berdasarkan rangkuman uji homogenistas prestasi belajar afektif pada
Tabel 4.22 nampak bahwa semua nilai uji atau

probabilitas P-value > 0.05,

sehingga semua H0 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data prestasi
belajar afektif berasal dari populasi yang homogen.

C. Uji Hipotesis
1. Uji Anava
a. Analisis Variansi Prestasi Belajar Kognitif
Hasil analisis varians prestasi belajar kognitif dengan menggunakan PASW
Statistics disajikan dalam Tabel 4.23.
Pengambilan keputusan dari analisis variansi tersebut adalah berdasarkan
probabilitas. Jika probabilitas atau P-value > 0,05 maka Ho diterima, dan jika Pvalue < 0,05 maka Ho ditolak.
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Tabel 4.23. Rangkuman Analisis Variansi Prestasi Belajar kognitif
No
1.
2.

Yang diUji
Pembelajaran laboratorium
Riil dan virtuil
Kemampuan berpikir kritis

3.

Kemampuan kerjasama

4.

Pembelajaran
laboratorium Riil dan
virtuil kemampuan
berpikir kritis
Pembelajaran laboratorium
Riil dan virtuil
kemampuan kerjasama
Kemampuan berpikir kritis
kemampuan kerjasama

5.
6.
7.

Pembelajaran
laboratorium Riil dan
virtuil kemampuanberpikir
kritis kemampuan
kerjasama

F hitung

p-value

Hipotesis

Hasil Uji
ada Perbedaan
(berpengaruh)
Tidak ada
Perbedaan
(Tidak
berpengaruh)
ada Perbedaan
(berpengaruh)

4.685

0.035

H0A ditolak

1.804

0.185

H0Bditerima

11.128

0.002

H0c ditolak

2.894

0.095

H0ABditerima

0.523

0.473

H0ACditerima

Tidak Ada Interaksi
(tidak berpengaruh)

0.357

0.553

H0BC Tidak
ditolak
/diterima

Tidak Ada Interaksi
(tidak berpengaruh)

10.914

0.002

H0ABC
ditolak

Ada Interaksi
(berpengaruh)

Tidak Ada Interaksi

Berdasarkan Hasil uji hipotesis yang terdapat dalam Tabel 4.23 dapat
disimpulkan sebagai berikut :
a. Hipotesis 1
H01

: Tidak ada perbedaan prestasi belajar kognitif siswa dengan
Pembelajaran Berbasis Masalah

menggunakan laboratorium Riil

dan laboratorium Virtuil .
Ha1

: Ada pebedaan prestasi belajar siswa kognitif dengan Pembelajaaran
Berbasis Masalah menggunakan laboratorium Riil dan laboratorium
Virtuil.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 pada Tabel 4.23, diperoleh P-value =

0.035 (p < 0.05) maka hipotesis H01 ditolak, sehingga dapat simpulkan
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bahwa ada perbedaan prestasi belajar kognitif siswa dengan Pembelajaran
Berbasis Masalah menggunakan laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil .
b. Hipotesis 2
H02

: Tidak ada perbedaan prestasi belajar kognitif antara siswa yang
memilki ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah.

Ha2

: Ada perbedaan prestasi belajar kognitif antara siswa yang memilki
ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 pada Tabel 4.23 diperoleh P-value =

0.185 (p > 0.05) maka hipotesis H02 diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar kognitif antara siswa yang
memilki ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah.
c. Hipotesis 3
H03

: Tidak ada perbedaan prestasi belajar kognitif antara siswa yang
memilki kemampuan kerjasama tinggi dan rendah.

Ha3

: Ada perbedaan prestasi belajar kognitif antara siswa yang memilki
kemampuan kerjasama tinggi dan rendah.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 pada Tabel 4.23, diperoleh P-value =

0.002 (p < 0.05) maka hipotesis H03 ditolak, sehingga dapat disimpulkan
bahwa ada perbedaan prestasi belajar kognitif antara siswa yang memilki
kemampuan kerjasama tinggi dan rendah.
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d. Hipotesis 4
H04

:

Tidak ada Interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
dengan

laboratorium

Riil

dan

laboratorium Virtuil

dengan

ketrampilan berpikir kritis siswa.
Ha4

: Ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil dengan ketrampilan
berpikir kritis siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotsis 4 pada Tabel 4.23 diperoleh P-value =

0.095 (P >0.05) maka H04 diterima, sehingga dapat simpulkan bahwa tidak
ada Interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis
siswa.
e. Hipotesis 5
H05

: Tidak ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
dengan laboratorium

riil

dan

laboratorium

virtuil

dengan

kemampuan kerjasama siswa.
Ha5 : Ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil dengan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 5 pada Tabel 4.23 diperoleh P-value =
0.473 (p >0.05) maka hipotesis H05 diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak ada interaksi

antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
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dengan laboratorium Riil dan

laboratorium Virtuil dengan

kemampuan

kerjasama terhadap prestasi belajar kognitif siswa.
f. Hipotesis 6
H06

: Tidak ada interaksi

antara

ketrampilan

berpikir

kritis

dan

kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar kognitif siswa.
Ha6

: Ada interaksi antara ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar kognitif siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 6 pada Tabel 4.23 diperoleh P-value =

0.553 (P > 0.05) maka H06 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa
tidak ada interaksi antara ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar kognitif siswa.
g.

Hipotesis 7
H07

: Tidak ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
dengan laboratorium riil dan laboratorium virtuil dengan ketrampilan
berpikir kritis dan kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar
kognitif siswa.

Ha7

: Ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium riil dan laboratorium vrtuil dengan ketrampilan berpikir
kritis dan kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 7 pada Tabel 4.23 diperoleh P-value =

0.002 (P < 0.05) maka H07 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan laboratorium
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dan laboratorium virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar kognitif siswa.
b. Analisis Variansi Prestasi Belajar Afektif
Hasil analisis varians prestasi belajar dengan menggunakan PASW
Statistics disajikan dalam Tabel 4.24.
Tabel 4.24. Rangkuman Analisis Variansi Prestasi Belajar Afektif
No
.
1.
2.

Yang diUji
Pembelajaran lab. Riil
dan virtuil
kemampuan_berpikir_k
ritis

F
hitung

p-value

5.261

0.026

H0A ditolak

0.272

0.604

H0B diterima

9.282

0.004

H0c ditolak

3.

kemampuan_kerjasama

4.

pembelajaran_ lab. Riil
dan virtuil *
0.314
kemampuan berpikir_
kritis
pembelajaran_ lab. Riil
dan virtuil *
1.484
kemampuan_ kerjasama

5.

6.
7.

kemampuan_berpikir_
kritis * kemampuan_
kerjasama
pembelajaran_ lab. Riil
dan virtuil*
kemampuan berpikir_
kritis * kemampuan_
kerjasama

0.577

Hipotesis

Hasil Uji
ada Perbedaan
(berpengaruh)
Tidak ada
Perbedaan
(Tidak
berpengaruh)
ada Perbedaan
(berpengaruh)

Tidak Ada
H0AB diterima Interaksi

0.229

Tidak Ada
Interaksi
H0AC diterima
(tidak
berpengaruh)

5.666

0.021

H0BC ditolak

Ada Interaksi
(berpengaruh)

4.170

0.046

H0ABC ditolak

Ada Interaksi
(berpengaruh)

Pengambilan keputusan dari analisis variansi tersebut adalah berdasarkan
probabilitas. Jika probabilitas atau P-value > 0,05 maka Ho diterima, dan jika Pvalue < 0,05 maka Ho ditolak.
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Berdasarkan Hasil uji hipotesis yang terdapat dalam Tabel 4.24dapat
disimpulkan sebagai berikut :
a. Hipotesis 1
H01

: Tidak ada perbedaan prestasi belajar afektif siswa dengan
Pembelajaran Berbasis Masalah

menggunakan laboratorium Riil

dan laboratorium Virtuil .
Ha1

: Ada pebedaan prestasi belajar afektif siswa dengan Pembelajaaran
Berbasis Masalah menggunakan laboratorium Riil dan laboratorium
Virtuil.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 1 pada Tabel 4.24, diperoleh P-value =

0.026 (p < 0.05) maka hipotesis H01 ditolak, sehingga dapat simpulkan
bahwa ada perbedaan prestasi belajar afektif siswa dengan Pembelajaran
Berbasis Masalah menggunakan laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil .
b. Hipotesis 2
H02

: Tidak ada perbedaan prestasi belajar afektif antara siswa yang
memilki ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah.

Ha2

: Ada perbedaan prestasi belajar afektif antara siswa yang memilki
ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 pada Tabel 4.24diperoleh P-value =

0.604 (p > 0.05) maka hipotesis H02 diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar afektif antara siswa yang memilki
ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah.
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c. Hipotesis 3
H03

: Tidak ada perbedaan prestasi belajar afektif antara siswa yang
memilki kemampuan kerjasama tinggi dan rendah.

Ha3

: Ada perbedaan prestasi belajar afektif antara siswa yang memilki
kemampuan kerjasama tinggi dan rendah.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 pada Tabel 4.24, diperoleh P-value =

0.004 (p < 0.05) maka hipotesis H03 ditolak, sehingga dapat disimpulkan
bahwa ada perbedaan prestasi belajar afektif antara siswa yang memilki
kemampuan kerjasama tinggi dan rendah.
d. Hipotesis 4
H04

:

Tidak ada Interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
dengan

laboratorium

Riil

dan

laboratorium Virtuil

dengan

ketrampilan berpikir kritis siswa.
Ha4

: Ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil dengan ketrampilan
berpikir kritis siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotsis 4 pada Tabel 4.24diperoleh P-value =

0.577 (P > 0.05) maka H04 diterima, sehingga dapat simpulkan bahwa tidak
ada Interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis
terhadap prestasi belajar afektif siswa.
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e. Hipotesis 5
H05

: Tidak ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
dengan laboratorium

Riil

dan

laboratorium

Virtuil

dengan

kemampuan kerjasama siswa.
Ha5 : Ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil dengan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar afektif siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 5 pada Tabel 4.24diperoleh P-value =
0.299 (p > 0.05) maka hipotesis H05 diterima, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
dengan laboratorium Riil dan

laboratorium Virtuil dengan

kemampuan

kerjasama terhadap prestasi belajar afektif siswa.
f. Hipotesis 6
H06

: Tidak ada interaksi

antara

ketrampilan

berpikir

kritis

dan

kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar afektif siswa.
Ha6

: Ada interaksi antara ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar afektif siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 6 pada Tabel 4.24diperoleh P-value =

0.021 (P < 0.05) maka H06 ditolak, sehingga dapat disimpulkan

bahwa

terdapat interaksi antara ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi belajar afektif siswa.
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g.

Hipotesis 7
H07

: Tidak ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah
dengan

laboratorium

Riil

dan

laboratorium Virtuil

dengan

ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan kerjasama terhadap
prestasi belajar afektif siswa.
Ha7

: Ada interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
laboratorium Riil dan laboratorium Virtuil dengan ketrampilan
berpikir kritis dan kemampuan kerjasama terhadap prestasi belajar
afektif siswa.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 7 pada Tabel 4.24diperoleh P-value =

0.046 (P < 0.05) maka H07 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
interaksi antara model Pembelajaran Berbasis Masalah dengan laboratorium
dan laboratorium virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama terhadap prestasi afektif belajar siswa.
2. Uji Lanjut Anava
a. Prestasi Belajar Kognitif
Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka perlu dilakukan uji lanjut analisis
variansi atau uji lanjut anava menggunakan Tes Scheffe untuk hipotesis H0ABC
untuk prestasi belajar kognitif sebagai berikut :
Hipotesis H0ABC adalah interaksi media pembelajaran laboratorium riil dan
virtuil, kemampuan berpikir kritis (tinggi dan rendah) dengan kemampuan
kerjasama (tinggi dan rendah) terhadap prestasi belajar kognitif.
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Tabel 4.25 Rata-rata Prestasi Belajar Kognitif terhadap Media Pembelajaran
Kemampuan Kerjasama, Keterampilan Berpikir Kritis

Lab. Riil

Lab.Virtuil

Keterampilan
berpikir
kritis
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi

Kemampuan
kerjasama

Mean

SD

N

Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggii

68, 00
80,00
78,20
80, 60

6, 164
6, 021
7, 190
10, 090

11
9
5
5

Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggii

82,20
79,71
74,44
86,00

5,055
7,99
7,091
4,939

10
7
9
6

Dari data Tabel 4.25 diketahui bahwa nilai rata-rata kognitif paling rendah
yang diperoleh siswa pada pembelajaran dengan laboratorium riil yaitu siswa
yang mempunyai keterampilan berpikir kritis rendah dan kemampuan kerjasama
rendah, sebesar 68,00. Nilai ini berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) yaitu sebesar 75,0. Maka menjadi seorang tugas guru untuk meningkatkan
kedua faktor internal ini

yaitu keterampilan berfikir kritis dan kemampuan

kerjasama. Misalnya dengan cara lebih melibatkan siswa yang mempunyai
keterampilan berfikir kritis dan kemampuan kerjasama yang rendah dalam
pemecahan masalah, memberi tugas-tugas tambahan untuk diselesaikan secara
berkelompok, meningkatkan keaktifan mereka dalam belajar, dan sebagainya. Hal
ini dimaksudkan agar bisa diperoleh nilai yang paling tidak memenuhi Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM).
Sedangkan pada pembelajaran dengan laboratorium virtuil nilai rata-rata
kognitif paling rendah diperoleh pada siswa yang mempunyai keterampilan
berpikir kritis tinggi dan kemampuan kerjasama rendah, sebesar 74,44. Nilai ini
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sedikit berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang besarnya 75,0.
Maka

perlu

ditingkatkan.

Untuk

meningkatkannya

diantaranya

dengan

meningkatkan kemampuan kerjasama diantara siswa dalam kelompok, misalnya
menyelesaikan tugas bersama-sama, berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah
dan sebagainya.
Ada satu hal yang menarik bahwa siswa dengan keterampilan berfikir
kritis rendah tetapi mempunyai kemampuan kerjasama tinggi mempunyai nilai
rata-rata kognitif 80,00, nilai ini berada di atas Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM). Hal ini menunjukan bahwa walaupun tingkat berfikir kritisnya rendah
tetapi dengan kemampuan kerjasama yang tinggi dapat meningkatkan prestasinya.
Nilai rata-rata kognitif tertinggi diperoleh baik pada pembelajaran lab,riil
dan virtuil yaitu siswa yang mempunyai keterampilan berpikir kritis tinggi dan
kemampuan kerjasama tinggi.
Adapun grafik interaksi media laboratorium riil dan vituil, keterampilan
berpikir kritis, kemampuan kerjasama tersaji pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Grafik Interaksi Media Vs Keterampilan Berpikir Kritis (Tinggi dan
Rendah) Vs Kemampuan Kerjasama Rendah
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Gambar 4.14 Grafik Interaksi Media vs Keterampilan Berpikir Kritis (Tinggi dan
Rendah) vs Kemampuan Kerjasama Tinggi

Interaksi lebih terlihat pada Gambar 4.13 hal ini dapat dilihat adanya
perpotongan garis yang berarti menanadakan adanya interaksi antara media
laboratorium riil dan virtuil vs keterampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama rendah.
Gambar 4.14 walaupun tidak ada perpotongan garis, apabila ditarik garis
yang lebih panjang suatu saat akan terjadi perpotongan garis. Hal ini juga masih
dianggap adanya interaksi antara media vs keterampilan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama tinggi.
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan Tes Scheffe, maka dapat
dikemukakan bahwa :
1) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis rendah, dan kemampuan
kerjasama rendah dengan media laboratorium riil dan kemampuan kerjasama
tinggi dengan signifikansi 0,042.
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2) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis rendah, dan kemampuan
kerjasama rendah dengan media laboratorium virtuil, keterampilan berfikir
kritis rendah dan kerjaama rendah dengan signifikansi 0,006.
3) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis rendah, dan kemampuan
kerjasama rendah dengan media laboratorium virtuil, keterampilan berfikir
kritis tinggi, kerjasama tinggi dengan signifikansi 0,001.
4) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis rendah, dan kemampuan
kerjasama tinggi dengan media laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis
rendah dan kemampuan kerjasama rendah dengan signifikansi 0,042.
5) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium virtuil, keterampilan berfikir kritis rendah, dan kemampuan
kerjasama rendah dengan media laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis
rendah dan kerjaama rendah dengan signifikansi 0,006.
6) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium virtuil, keterampilan berfikir kritis tinggi, dan kemampuan
kerjasama tinggi dengan media laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis
rendah dan kerjaama rendah dengan signifikansi 0,001.
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b. Prestasi Belajar Afektif
Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka perlu dilakukan uji lanjut analisis
variansi atau uji lanjut anava menggunakan Tes Scheffe untuk hipotesis H0BC dan
H0ABC untuk prestasi belajar Afektif sebagai berikut :
1) Hipotesis H0BC
Hipotesis H0BC adalah interaksi kemampuan berpikir kritis (tinggi dan
rendah) dengan kemampuan kerjasama (tinggi dan rendah) terhadap prestasi
belajar afektif.
Tabel 4.26. Hubungan Rata-rata Prestasi Belajar Afektif Terhadap Kemampuan
Kerjasama*Keterampilan Berpikir Kritis
Kemampuan Kemampuan
berpikir kritis kerjasama
Mean
Rendah
Rendah
80.523
Tinggi
81.825
Tinggi
Rendah
76.889
Tinggi
87.500

Std.
Error
1.613
1.860
2.059
2.235

95% Confidence Interval
Lower
Bound
Upper Bound
77.290
83.756
78.097
85.554
72.762
81.016
83.020
91.980

Dari data Tabel diketahui bahwa siswa yang mempunyai kemampuan
berpikir kritis tinggi dan kemampuan kerjasama rendah memperoleh nilai rata-rata
afektif paling rendah. Demikian pula siswa yang mampuyai kemampuan berpikir
kritis tinggi dan kemampuan kerjasama tinggi memperoleh nilai rata-rata afektif
teringgi.
Adapun grafik interaksi

keterampilan berpikir kritis* kemampuan

kerjasma tersaji pada Gambar 4.15.
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Gambar 4.15. Grafik Interaksi Media vs Keterampilan Berpikir Kritis (Tinggi dan
Rendah) vs Kemampuan Kerjasama
Gambar grafik di atas walaupun tidak ada perpotongan garis, apabila
ditarik garis yang lebih panjang suatu saat akan terjadi perpotongan garis. Hal ini
juga masih dianggapa adanya interaksi antara kemampuan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama. Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan Tes Scheffe
maka dapat dikemukakan bahwa:
a) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium riil. keterampilan berfikir kritis rendah, dan kemampuan
kerjasama rendah dengan media laboratorium virtuil, keterampilan berfikir
kritis tinggi dan kerjaama tinggi dengan signifikansi 0,031.
b) Ada interaksi antara media Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
laboratorium virtuil. keterampilan berfikir kritis tinggi, dan kemampuan
kerjasama tinggi dengan media laboratorium riil, keterampilan berfikir kritis
rendah dan kerjaama rendah dengan signifikansi 0,031
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2) Hipotesis H0ABC
Hipotesis H0ABC adalah interaksi media pembelajaran laboratorium riil
dan virtuil, kemampuan berpikir kritis (tinggi dan rendah) dengan kemampuan
kerjasama (tinggi dan rendah) terhadap prestasi belajar afektif.
Tabel 4.27. Rata-rata Prestasi Belajar Afektif Terhadap Media Pembelajaran
*Kemampuan Kerjasama*Keterampilan Berpikir Kritis

media
LAB
RIIL

LAB
VIRT

keteram
pilan_be
rpikir_kr
itis
Rendah

kemamp
uan_kerj
asama
Rendah
Tinggi
Tinggi Rendah
Tinggi
Rendah Rendah
Tinggi
Tinggi Rendah
Tinggi

95% Confidence Interval
Mean
74.545
82.222
76.000
85.000
86.500
81.429
77.778
90.000

Std. Error
2.226
2.460
3.301
3.301
2.334
2.790
2.460
3.013

Lower
Bound
70.084
77.289
69.382
78.382
81.820
75.835
72.845
83.959

Upper Bound
79.007
87.155
82.618
91.618
91.180
87.022
82.711
96.041

Dari data Tabel diketahui bahwa nilai rata-rata afektif paling rendah yang
diperoleh siswa pada pembelajaran dengan lab.riil yaitu siswa yang mempunyai
kemampuan berpikir kritis rendah dan kemampuan kerjasama rendah. Sedangkan
pada pembelajaran dengan lab.virtuil nilai rata-rata afektif paling rendah diperoleh
pada siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dan kemampuan
kerjasama rendah.
Nilai rata-rata afektif tertinggi diperoleh baik pada pembelajaran lab,riil
dan virtuil yaitu siswa yang mempunyai kemampuan berpikir kritis tinggi dan
kemampuan kerjasama tinggi.
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Adapun grafik interaksi media lab. Riil dan vituil*kemampuan berpikir
kritis* kemampuan kerjasma tersaji pada Gambar berikut;

Gambar 4.16 Grafik Interaksi Media vs keterampilan Berpikir Kritis (Tinggi dan
Rendah) vs Kemampuan Kerjasama Rendah

Gambar 4.17 Grafik Interaksi Media vs Keterampilan Berpikir Kritis (Tinggi dan
Rendah) vs Kemampuan Kerjasama Tinggi
Interaksi lebih terlihat pada Gambar 4.16

hal ini dapat dilihat adanya

perpotongan garis yang berarti menanadakan adanya interaksi antara media leb.riil
dan virtuil vs kemampuan berpikir kritis dan kemampuan kerjasama rendah.
Gambar 4.17 walaupun tidak ada perpotongan garis, apabila ditarik garis
yang lebih panjang suatu saat akan terjadi perpotongan garis. Hal ini juga masih
dianggapa adanya interaksi antara media vs kemampuan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama tinggi.
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Tabel 4.28 Rata-rata Prestasi Belajar Afektif, Keterampilan Berfikir Kritis dan
Kemampuan Kerjasama

Lab. Riil

Lab.Virtuil

Keterampilan
berpikir
kritis
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi

Kemampuan
kerjasama

Mean

SD

N

Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi

74,55
82,22
76,00
85,00

6,502
7,120
9,618
10,00

11
9
5
5

Rendah
Tinggi
Rendah
Tinggi

86,50
81,43
77,78
90,00

6,687
5,563
8,333
6,325

10
7
9
6

Dari data Tabel 4.28 diketahui bahwa nilai rata-rata afektif paling rendah
yang diperoleh siswa pada pembelajaran dengan laboratorium riil yaitu siswa
yang mempunyai keterampilan berpikir kritis rendah dan kemampuan kerjasama
rendah, sebesar 74,55. Nilai ini berada sedikit di bawah Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yaitu sebesar 75,0. Maka menjadi seorang tugas guru untuk
meningkatkan kedua faktor internal ini yaitu keterampilan berfikir kritis dan
kemampuan kerjasama. Misalnya dengan cara mengubah pandangan mereka
tentang pelajaran fisika yang sulit, agar siswa menjadi lebih senang belajar fisika
dan meningkatkan kemampuan kerjasamanya misalnya dengan membentuk
kelompok-kelompok belajar dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar bisa
diperoleh nilai yang paling tidak memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).
Sedangkan pada pembelajaran dengan laboratorium virtuil nilai rata-rata
afektif paling rendah diperoleh pada siswa yang mempunyai keterampilan berpikir
kritis tinggi dan kemampuan kerjasama rendah, sebesar 77,78. Nilai ini sudah
berada di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang besarnya 75,0.
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Ada satu hal yang menarik bahwa siswa dengan keterampilan berfikir
kritis rendah tetapi mempunyai kemampuan kerjasama tinggi mempunyai nilai
rata-rata afektif 82,22, nilai ini berada di atas Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM). Hal ini menunjukan bahwa walaupun tingkat berfikir kritisnya rendah
tetapi dengan kemampuan kerjasama yang tinggi dapat meningkatkan prestasi
belajar afektifnya.
Nilai rata-rata afektif tertinggi diperoleh baik pada pembelajaran
laboratorium riil dan virtuil yaitu siswa yang mempunyai keterampilan berpikir
kritis tinggi dan kemampuan kerjasama tinggi.
Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan Tes Scheffe maka dapat
dikemukakan bahwa:
a) Ada interaksi antara keterampilan berfikir kritis tinggi, dan kemampuan
kerjasama rendah dengan keterampilan berfikir kritis tinggi dan kerjasama
tinggi dengan signifikansi 0,009.
b) Ada interaksi antara keterampilan berfikir kritis tinggi, dan kemampuan
kerjasama tinggi dengan keterampilan berfikir kritis tinggi dan kerjasama
rendah dengan signifikansi 0,009.
D. Pembahasan Hasil Penelitian
1. Hipotesis 1
Hipotesis H0A adalah pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
Laboratorium riil dan Laboratorium virtuil terhadap prestasi belajar kognitif.
Adapun untuk mengetahui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Laboratorium
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riil dan Laboratorium virtuil, yang mana yang memiliki pengaruh signifikan
tersaji dalam Tabel 4.29 dan Gambar 4.18.
Tabel 4.29. Rata-rata Media terhadap Pembelajaran
Media
Lab. Riil
Lab. Virtuil

Jumlah Data
30
32

Mean
75,40
80, 13

Minimum
60
63

Maksimum SD
90
8,81
95
7, 34

Profil efek dari pengaruh dapat dilihat pada grafik berikut;

Gambar 4.18. Grafik Hubungan Antara Rata-rata Prestasi Kognitif Media
Laboratorium Riil dan Laboratorium Virtuil
Pada Gambar 4.18 terlihat bahwa media pembelajaran terbagi dalam 2
kategori yaitu laboratorium riil dan virtuil.Berdasarkan nilai rata-rata kognitif
yang diperoleh siswa ,dapat diketahui bahwa pembelajaran menggunakan
laboratorium virtuil adalah 89,54.Lebih besar dibandingkan pembelajaran
menggunakan laboratorium virtuil yaitu 76,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran menggunakan laboratorium virtuil lebih besar pengaruhnya daripada
laboratorium riil terhadap prestasi belajar kognitif.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa SMA Negeri 3 sebagai Sekolah Berstandar
Internasional,lebih

cocok

menggunakan

Pembelajaran
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menggunakan media laboratorium virtuil. Media pembelajaran laboratorium
virtual, lebih mudah diakses siswa dari web sekolah, juga siswa lebih dapat
mempelajari materi dirumah berulang-ulang, dan menjawab pertanyaanpertanyaan di LKS . Sedangkan apabila menggunakan Pembelajaran Berbasis
Masalah menggunakan laboratorium riil, untuk melakukan percobaan sendiri di
rumah, biasanya siswa malas. Jauh lebih menyenangkan apabila percobaan hanya
dilakukan menggunakan media elektronik yaitu komputer. Selain itu pada saat
sekarang media komputer penggunaannya sudah sangat luas, kebanyakan anakanak di kota-kota besar kesehariannya banyak dihabiskan di depan komputer.
Maka, sudah selayaknya pembelajaran di sekolah sebaiknya ikut menyesuaikan
dengan mengikuti perkembangan teknologi ini, yaitu menngunakan pembelajaran
dengan menggunakan laboratorium virtuil.
Tetapi penggunaan media pembelajaran perlu juga mempertimbangkan
letak sekolah, di desa, di pinggiran atau di kota besar. Sebab Pembelajaran
Berbasis Masalah menggunakan laboratorium virtuil perlu didukung oleh sarana
dan prasarana yang memadai. Jadi belum tentu media pembelajaran yang cocok
diterapkan di suatu sekolah akan cocok pula diterapkan untuk sekolah yang
lain.Maka pendidik sebaiknya berusaha mempelajari dan menerapkan model
pembelajaran yang sesuai bagi siswanya agar mendapatkan hasil prestasi belajar
yang lebih baik.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 1, diperoleh P-value = 0.035 (p < 0.05)
maka hipotesis H01 ditolak, berarti ada perbedaan prestasi belajar siswa dengan
Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan Laboratorium riil
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Laboratorium virtuil . Berdasarkan hasil uji lanjut diketahui bahwa nilai rata-rata
(mean) yang diperoleh siswa pada Pembelajaran berbasis Masalah menggunakan
Laboratorium virtuil lebih tinggi daripada yang menggunakan Laboratorium riil.
Jadi dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah menggunakan
Laboratorium virtuil lebih baik atau lebih besar pengaruhnya daripada yang
menggunakan Laboratorium riil terhadap prestasi belajar siswa. Dari lampiran
(uji lanjut anava) dapat dilihat bahwa nilai rata-rata prestasi belajar siswa yang
pembelajarannya menggunakan Laboratorium virtuil = 80,54

lebih tinggi

dibanding dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan Laboratorium riil =
76.70. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan Laboratorium virtuil ,
siswa menjadi lebih senang belajar , dan lebih terlibat langsung dalam proses
pembelajaran. Karena Laboratorium virtuil mampu menghasilkan komunikasi
yang interaktif. Dengan Lab virtuil siswa dapat menemukan sendiri jawaban yang
ada dalam materi pelajaran dan berbagai permasalahan, karena siswa mendapat
kesan yang mendalam.
Hal ini sesuai dengan pendapat Gagne dan Briggs dalam Arsyad (2002 :
4), “ media adalah alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi
materi, yang terdiri antara lain buku, tape recorder, kaset, video kamera, film,
foto, Gambar, grafik, televise, dan computer”. Sehingga dapat

disimpulkan

bahwa secara umum media merupakan alat bantu belajar yang dapat menarik
siswa, dan memungkinkan siswa memperoleh pengetahuan secara mendalam.
Pendapat tersebut membuktikan bahwa media sangat mempengaruhi prestasi
belajar siswa. Laboratorium Virtuil adalah pembelajaran yang menggunakan
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media, yaitu komputer. Jadi karena media sangat mempengaruhi prestasi
siswa,maka siswa yang diajar menggunakan media computer (Laboratorium
virtuil) ternyata mendapatkan prestasi yang lebih baik dibanding siswa yang diajar
menggunakan Laboratorium riil.
Sebenarnya penggunaan Laboratorium virtuil belum tentu selalu lebih baik
dari Laboratorium riil. Banyak factor yang mempengaruhi keefektifan
penggunaan media. Diantaranya, keadaan sekolah dan lingkungannya, keadaan
siswanya,dan masih banyak lagi factor pendukung lainnya untuk keberhasilan
suatu pembelajaran. Tetapi paling tidak, dengan inovasi-inovasi dalam
pembelajaran diharapkan dimasa mendatang pembelajaran fisika menjadi semakin
baik lagi.
Hipotesis H0A adalah pengaruh Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
Laboratorium riil dan Laboratorium virtuil terhadap prestasi belajar Afektif.
Adapun hasil uji lanjut untuk mengetahui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
Laboratorium riil dan Laboratorium virtuil, yang mana yang memiliki pengaruh
signifikan tersaji dalam Tabel 4.29 dan Gambar 4.19 berikut.
Tabel 4.30 Rata-rata Prestasi belajar Afektif terhadap media pembelajaran
Media

Jumlah Data

Mean

Minimum

Maksimum SD

Lab. Riil

30

78,83

65

95

8,58

Lab. Virtuil

32

83,59

65

95

8,056
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Profil efek dari pengaruh dapat dilihat pada grafik berikut;

Gambar 4.19. Grafik hubungan rata-rata prestasi belajar afektif siswa terhadap
media pembelajaran

Pada grafik 4.17 ini diketahui bahwa media pembelajaran terbagi menjadi
2 kategori yaitu laboratiruim riil dan vituil. Berdasarkan nilai rata-rata afektif
yang diperoleh siswa pada pembelajaran laboratorium virtuil lebih besar daripada
laboratorium riil. Jadi pembelajaran dengan laboratiruim vituil lebih besar
pengaruhnya dari pada laboratiruim riil terhadap prestasi belajar afektif.
2. Hipotesis 2
Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 diperoleh P-value = 0.185 (p > 0.05)
maka hipotesis H02 diterima, berarti tidak ada perbedaan prestasi belajar antara
siswa yang memilki ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah. Padahal hasil
yang diharapkan adalah siswa yang memiliki ketrampilan berpikir kritis tinggi
prestasinya lebih baik dibandingkan siswa dengan ketrampilan berpikir kritis
rendah. Mengapa hal ini bisa terjadi?

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
133

Seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Quitamado dan
kawan-kawan pada tahun 2007, yang berjudul Community-Based Inquiry
Improve Critical Thinking in General Education Biology. Menyatakan bahwa,
proses pembelajaran CBI, dalam penelitian ini ternyata dapat meningkatkan
kemampuan berfikir kritis bagi siswa. Quitamado memandang pentingnya
kemampuan berfikir kritis siswa, jadi dalam hal ini kemampuan berfikir kritis
siswa seharusnya dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil inilah kemudian dicoba
menerapkan ketrampilan berpikir kritis

ini untuk mata pelajaran Fisika,

memperhitungkannya terhadap kemampuan berfikir kritis para siswa, serta
mencari korelasi antara ketrampilan berfikir kritis dengan hasil pembelajaran
Fisika. Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian ini sebagai pengembangan dari
penelitian yang dilakukan oleh Quitamado. Ternyata ketrampilan berfikir kritis
dapat dibangun dan tidak semata-mata untuk meningkatkan prestasi, tetapi lebih
penting pada kemampuan memecahkan masalah secara menyeluruh dalam
kehidupan sehari-hari.
Dalam penelitian ini hasil yang menunjukkan bahwa ketrampilan berfikir
kritis tidak berpengaruh pada ketercapaian prestasi belajar, hal ini dimungkinkan
berdasarkan pengertian berfikir kritis yang digunakan, yaitu pengertian berfikir
kritis yang dikutip seperti di bawah ini, menghasilkan indikator yang kemudian
kami tuangkan dalam instrumen tes pengukuran ketrampilan berfikir kritis.
Berpikir kritis adalah salah satu sisi menjadi orang kritis. Pikiran harus
terbuka, jelas, dan berdasarkan fakta”. Seorang pemikir kritis harus dapat
memberi alasan yang kuat terhadap apa-apa yang menjadi keputusannya. Ia harus
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bisa menjawab mengapa keputusan itu diambilnya. Iapun harus terbuka terhadap
perbedaan keputusan dan pendapat orang lain serta sanggup menyimak alasanalasan yang dikemukakan oleh orang lain.
Berdasarkan indikator yang kami peroleh dari konsep berfikir kritis ini,
ternyata kemampuan ini berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam
keterbukaan pikirannya dalam menghadapi berbagai kejadian atau peristiwa.
Berangkat dari sinilah seseorang kemudian akan mengambil keputusan
berdasarkan alasan-alasan dari dirinya sendiri juga alasan

dari orang lain.

Berkenaan dengan ini , pada mata pelajaran Fisika terutama dalam Bab
Keseimbangan Benda Tegar, sesuatu hal yang sangat penting dalam memahami
dan menerapkan konsep-konsep keseimbangan adalah kemampuan siswa dalam
menganalisis suati peristiwa atau kejadian berdasarkan logika dan penaran, bukan
berdasarkan pada keterbukaan pikirannya dalam menghadapi sesuatu dengan
memperhitungkan berbagai alasan, baik alasan dari dirinya sendiri maupun dari
orang lain. Sehingga dalam penelitian ini, ternyata ketrampilan berfikir kritis tidak
memberikan pengaruh yang signifikan pada ketercapaian prestasi belajar siswa.
Selain itu masih banyak faktor yang mempengaruhi ketrampilan berpikir
kritis siswa.Sebab pengembangan ketrampilan berpikir kritis bukan sebagai
kegiatan yang berdiri sendiri. Kegiatannya harus terintegrasi pada peningkatan
pengetahuan dan menerapkan ilmu pengetahuan. Diintegrasikan pada kegiatan
belajar sehari-hari.
Ketrampilan berpikir kritis dapat dikembangkan melalui pengolahan
kebiasaan berpikir analisis dan berpikir stratejik.Kemampuan ini dapat
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ditingkatkan dengan membangun kebiasaan untuk menganalisis situasi yang
kritis.Komponen alat ukur ketrampilan berpikir kritis ini kurang berhasil baik
dimungkinkan

karena

kemungkinan

kurang

memenuhi

standar,

kurang

menghadapkan siswa pada situasi yang kritis dan banyak kemungkinankemungkinan lain yang luput dari perhatian peneliti.
3. Hipotesis 3
Hipotesis H0C adalah pengaruh kemampuan kerjasama (tinggi dan rendah)
terhadap prestasi belajar. Adapun hasil uji lanjut untuk mengetahui kemampuan
kerjasama (tinggi dan rendah) mana yang memiliki pengaruh signifikan tersaji
dalam Tabel 4.31 dan Gambar 4.20 di bawah.
Tabel 4.31 . Rata-rata Prestasi Belajar Kognitif terhadap kemampuan kerjasama
Media
Keterampilan Berfikir
Kritis Tinggi
Keterampilan Berfikir
Kritis Rendah

Jumlah
Data
30

Mean

Minimum

Maksimum

SD

79,20

63,00

90,00

8,25

32

80, 13

60,0

95,00

8,43

Profil efek dari pengaruh dapat dilihat pada grafik berikut;

Gambar

4.20. Grafik rata-rata Prestasi Kognitif terhadap kemampuan
kerjasama.
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Pada grafik ini diketahui bahwa kemampuan kerjasama terbagi menjadi 2
kategori yaitu rendah dan tinngi. Berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan
kerjasama kategori tinggi mendapat nilai rata-rata kognitif lebih besar dari pada
siswa yang memiliki kemampuan kerjasama kategori rendah, jadi siswa yang
memiliki kemampuan kerjasama tinggi lebih besar pengaruhnya terhadap prestasi
belajar kognitif.
Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 diperoleh P-value = 0.002 (p < 0.05)
maka hipotesis H03 ditolak, berarti

ada

perbedaan prestasi belajar antara

siswa yang memilki kemampuan kerjasama tinggi dan rendah. Berdasarkan hasil
uji lanjut diketahui bahwa siswa yang memiliki kemampuan kerjasama kategori
tinggi mendapat nilai rata-rata

lebih besar dari pada siswa yang memiliki

kemampuan kerjasama kategori rendah. Maka kemampuan kerjasama

tinggi

lebih besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Dari lampiran ( Uji lanjut
anava) dapat diketahui bahwa mean atau rata-rata nilai prestasi belajar siswa yang
memiliki kemampuan kerjasama tinggi = 82.00 lebih tinggi dibandingkan dengan
nilai rata-rata prstasi belajar siswa yang memiliki kemampuan kerjasama rendah =
76.00. Hal ini disebabkan karena siswa yang memiliki kemampuan kerjasama
tinggi lebih diterima oleh kelompoknya,mudah beradaptasi dan sosialisasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan kerjasama mempengaruhi
prestasi belajar siswa.
Hipotesis H0C adalah pengaruh kemampuan kerjasama (tinggi dan rendah)
terhadap prestasi belajar. Adapun hasil uji lanjut untuk mengetahui kemampuan
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kerjasama (tinggi dan rendah) mana yang memiliki pengaruh signifikan tersaji
dalam Tabel dan Gambar di bawah.
Tabel 4.32. Rata-rata Prestasi Belajar Afektif terhadap Kemampuan kerjasama
Media
Kemampuan kerjasama
tinggi
Kemampuan kerjasama
rendah

Jumlah
Data
30

Mean

Minimum

Maksimum

SD

84,26

70,00

95,00

7,56

32

79,00

65,00

95,00

8,73

Profil efek dari pengaruh dapat dilihat pada grafik berikut;

Gambar 4.21.Grafik rata-rata prestasi belajar afektif terhadap kemampuan
kerjasama
Pada grafik ini diketahui bahwa kemampuan kerjasama terbagi menjadi 2
kategori yaitu rendah dan tinngi. Berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan
kerjasama kategori tinggi mendapat nilai rata-rata afektif lebih besar dari pada
siswa yang memiliki kemampuan kerjasama
memiliki kemampuan kerjasama

kategori rendah, jadi siswa yang

tinggi lebih besar pengaruhnya terhadap

prestasi belajar afektif.
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4. Hipotesis 4
Dari hasil uji hipotesis 4, Hipotesis 4 (HoAB) : diperoleh nilai F hitung =
2,894 dengan p-value = 0,095. Oleh karena p-value > 0,05; maka Ho diterima,
berarti Interaksi antara PembelajaranMedia laboratoriumriildanvirtuil dengan dan
kemampuan berpikir kritismemberikan pengaruh signifikan terhadap Prestasi
Belajar kognitif.
Atau dengan kata lain bahwa tidak ada interaksi antara Pembelajaran
Berbasis Masalah dengan Lab riil dan virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis
terhadap prestasi belajar kognitif.
Tidak terdapatnya interaksi antara Pembelajaran Berbasis Masalah dengan
lab Riil dan Virtuil dengan ketrampilan berpikir kritis terhadap prestasi belajar
kognitif , kemungkinan disebabkan bahwa ketrampilan berpikir kritis banyak
dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya dapat menjelaskan keputusankeputusan yang diambil. Sedangkan prestasi belajar kognitif lebih banyak
tercermin pada kemampuan siswa memahami materi pelajaran. Jadi, komponen
ketrampilan berpikir kritis menjadi kurang memberikan pengaruh terhadap
prestasi kognitif, walaupun pembelajaran menggunakan media yang berbeda yaitu
lab riil maupun virtuil.
5. Hipotesis 5
Hipotesis 5 (HoAC): diperoleh nilai F hitung = 0,523 dengan p-value =
0,473. Oleh karena p-value> 0,05; maka Ho diterima, berarti tidak ada interaksi
antara Pembelajaran Media laboratorium riil dan virtuil dengan kemampuan
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kerjasama

memberikan

pengaruh

tidak

signifikan

terhadap

Prestasi

Belajarkognitif.
Tidak didapatkannya interaksi antara Pembelajaran media Laboratorium
riil dan virtuil dengan kemampuan kerjasama tinggi dan rendah terhadap prestasi
belajar siswa, hal ini sangat mungkin dapat terjadi. Kemampuan kerjasama yang
digunakan memang tidak ada keterkaitan yang pasti dengan proses belajar siswa.
Sehingga berdasarkan hasil uji analisis menunjukkan memang tidak ada interaksi
antara kemampuan kerjasama dengan prestasi belajar siswa
6. Hipotesis 6
Hipotesis 6 (HoBC) : diperoleh nilai F hitung = 0,357 dengan p-value =
0,553. Oleh karena p-value> 0,05; maka Ho diterima, berarti interaksi antara
ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan kerjasama tidak memberikan
pengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar kognitif.
Hal ini disebabkan karena keberhasilan prestasi belajar kognitif ternyata
tidak tergantung dari interaksi ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama.
7. Hipotesis 7
Hipotesis 7 (HoABC) : diperoleh nilai F hitung = 10,914 dengan p-value =
0,002 Oleh karena p-value< 0,05; maka Ho ditolak, berarti interaksi antara
Pembelajaran Media laboratorium riil dan virtuil, kemampuan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama memberikan pengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar
kognitif.
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Adanya

interaksi

antara

Pembelajaran

Berbasis

masalah

dengan

Laboratorium riil dan virtuiil dengan kemampuan kerjasama dan ketrampilan
berpikir kritis terhadap prestasi belajar kognitif dapat dijelaskan sebagai berikut;
Prestasi belajar Fisika dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan
eksternal.
Keterampilan berfikir kritis dan kemampuan kerjasama adalah salah satu
dari faktor internal yang ada dalam diri siswa. Dari penelitian ini terbukti bahwa
walaupun siswa mempunyai keterampilan berfikir kritis yang rendah tetapi
mempunyai kemampuan kerjasama yang tinggi tetap dapat mencapai nilai yang
melebihi kriteria ketuntasan minimal yaitu sebesar 80,00.
Sedangkan faktor eksternal salah satu diantaranya Model Pembelajaran
misalnya; Pembelajaran Berbasis Masalah dan media pembelajaran yang di pilih.
Diantara banyak media, dipilih media Laboratorium riil dan virtuiil. Ternyata dari
hasi penelitian, pembelajaran menggunakan Laboratorium virtuiil mempunyai
rata-rata prestasi belajar lebih besar dari pada pembelajaran menggunakan
Laboratorium riil.
Rata – rata prestasi belajar menggunakan media laboratorium virtuil
adalah 80,13 dan rata-rata prestasi belajar menggunakan media laboratorium riil
adalah 75,40. Hal ini menunjukan bahwa walaupun media laboratorium virtuil
menempati urutan ketujuh dalam kerucut pengalaman Dale, tetapi apabila
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sintaknya maka akan memberikan hasil
yang maksimal.
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E. Keterbatasan Penelitian
1. Sampel penelitian terbatas pada siswa kelas XI IP A SMA Negeri 3 Surakarta
tahun ajaran 2011/2012.
2. Pelaksanaan penelitian yang hanya dilakukan 4 kali pertemuan , sehingga
pengaruh adanya perlakuan belum begitu tampak terlihat.
3. Data angket kemampuan kerjasama kurang mencerminkan kemempuan
kerjasama yang tinggi dan rendah.
4. Soal tes ketrampilan berpikir kritis yang diperoleh kurang dapat membedakan
ketrampilan berpikir kritis tinggi dan rendah.
5. Soal tes prestasi kognitif kurang dapat mewakili 5 tingkat kesukaran yaitu
mudah sekali, mudah, sedang, sukar dan sukar sekali.
6. Pada pencapaian prestasi hasil belajar terdapat berbagai faktor yang
mempengaruhi nya baik internal maupun eksternal. Namun pada penelitian
ini hanya sebagian faktor saja yang diteliti, yaitu kemampuan kerjasama dan
ketrampilan berpikir kritis siswa. Sementara masih banyak faktor lain yang
mempengaruhi prestasi belajar yang dalam penelitian ini tidak tinjau sebagai
variabel bebas yang tidak terkendali dan dianggap tidak ada. Hal ini juga dapat
mempengaruhi hasil kesimpulan.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pembelajaran Berbasis Masalah dengan menggunakan laboratorium riil
dan virtuil terbukti membantu siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan
berpikir, keterampilan pemecahan masalah, serta menjadi siswa yang mandiri.
Dengan pembelajaran menggunakan laboratorium virtuil terbukti dapat menarik
siswa untuk belajar lebih aktif dan mandiri, sehingga siswa dapat memecahkan
masalah-masalah yang dipelajari pada materi Fisika yang bersifat konkrit tetapi
terdapat hal-hal yang perlu diabstraksikan, seperti pada materi Keseimbangan
Benda Tegar. Sedangkan dengan laboratorium riil, siswa mampu memahami
materi pelajaran dengan melakukan percobaan secara berkelompok yang akan
lebih meningkatkan kemampuan kerjasamanya. Siswa yang memiliki ketrampilan
berpikir kritis tinggi dan kemampuan kerjasama tinggi mampu menyelesaikan
materi yang terdapat dalam pembelajaran menggunakan laboratorium riil dan
virtuil lebih cepat dan memperoleh rerata prestasi belajar lebih baik yaitu 80,60
dan 86,00 dari pada siswa yang memiliki keterampilan berfikir kritis rendah dan
kemampuan kerjasama rendah yaitu sebesar 68,00 dan 82,00.
Prestasi belajar Fisika siswa dapat meningkat dari sebelumnya. Hal ini
terbukti rerata nilai prestasi belajar siswa dapat melampaui nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Nilai KKM di SMA Negeri 3 Surakarta adalah 75.
Rerata nilai prestasi belajar siswa yang menggunakan laboratorium riil adalah
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75,40, sedangkan rerata nilai prestasi belajar siswa yang menggunakan
laboratorium virtuil adalah 80,13. Terbukti Pembelajaran Berbasis Masalah
menggunakan laboratorium virtuil

lebih baik dari pada menggunakan

laboratorium riil.
Ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan kerjasama merupakan faktor
yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa baik aspek kognitif maupun
afektif dalam pembelajaran Fisika. Terbukti siswa yang memiliki ketrampilan
berpikir kritis tinggi dan kemampuan kerjasama tinggi akan cenderung lebih aktif
sehingga lebih mudah dalam memecahkan permasalahan belajarnya, dan akhirnya
dapat memiliki hasil prestasi belajar yang lebih baik dari pada siswa yang berada
pada kategori rendah pada salah satu atau kedua faktor ketrampilan berpikir kritis
dan kemampuan kerjasama.
Dalam penelitian ini, tingkat ketrampilan

berpikir kritis, kemampuan

kerjasama, dan media pembelajaran laboratorium riil dan virtuil secara bersamasama ada kaitannya atau ada interaksi dalam mempengaruhi prestasi belajar baik
aspek kognitif maupun aspek afektif dalam pembelajaran Fisika. Hal ini dapat
dijelaskan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor
internal maupun faktor eksternal.Ketrampilan berpikir kritis dan kemampuan
kerjasama merupakan bagian dari faktor internal harus diperhatikan karena
mempengaruhi prestasi belajar. Demikian juga media laboratorium riil maupun
virtuil yang merupakan salah satu dari faktor eksternal.
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B. Implikasi
1. Implikasi Teoritis
Pembelajaran IPA, khususnya Fisika harus ditingkatkan ke arah
pengembangan sikap ilmiah, dan pengembangan keterampilan proses siswa.
Pembelajaran Fisika pada materi-materi yang bersifat konkrit tetapi ada bagianbagian yang perlu diabstraksikan, memerlukan media yang tepat untuk mencapai
tujuan tersebut. Media tersebut antara lain adalah pembelajaran menggunakan
laboratorium riil dan virtuil. Faktor internal ketrampilan berpikir kritis dan
kemampuan kerjasama merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan penggunaan media tersebut, sehingga kedua faktor tersebut perlu
diperhatikan semaksimal mungkin. Ketrampilan berpikir kritis diperlukan karena
siswa akan lebih dapat mengenbangkan kemampuan memecahkan masalah dan
mengembangkan ketrampilan berargumentasi. Sedangkan untuk memecahkan
permasalahan yang ada diperlukan pula kemampuan kerjasama, karena siswa akan
lebih mudah memahami konsep-konsep Fisika dengan mendiskusikannya dengan
teman-temannya,bekerja bersama-sama, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai
secara optimal.
2. Implikasi Praktis
Penggunaan media pembelajaran laboratorium riil dan virtuil dapat
diterapkan dalam pembelajaran Fisika terutama materi Keseimbangan Benda
Tegar pada siswa kelas XI. Meskipun media laboratorium virtuil menghasilkan
prestasi lebih baik dari pada media laboratorium riil namun kedua media tersebut
memberikan sumbangan besar dalam pencapaian prestasi belajar siswa. Kedua
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media tersebut dapat memunculkan keterampilan proses sains yang baik sehingga
prestasi peserta didik dapat meningkat dengan lebih baik.
Guru perlu memperhatikan dengan benar faktor internal yaitu keterampilan
berfikir

kritis

dan

kemampuan

kerjasama

siswa.

Dalam

pembelajaran

menggunakan media laboratorium riil dan virtuil, siswa dihadapkan pada
permasalahan yang harus dipecahkan, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran
perlu memperhatikan keterampilan berfikir kritis dan kemampuan kerjasama.
Kedua faktor internal siswa tersebut terbukti memberikan interaksi pada prestasi
belajar siswa.
C. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi, ada beberapa saran yang perlu
diajukan yaitu :
1.

Kepada Guru
Kepada guru khususnya guru mata pelajaran Fisika disarankan

menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materinya
untuk diterapkan pada pembelajaran. Guru harus lebih memperhatikan
kemampuan kerjasama siswa untuk pembelajaran materi Keseimbangan Benda
Tegar. Siswa yang kemampuan kerjasamanya rendah akan mendapat prestasi yang
lebih baik yaitu 82,00 dibanding siswa yang kemampuan kerjasamanya tinggi
yaitu sebesar 79,71 jika diajar dengan Laboratorium Virtuil.
Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru perlu Menyiapkan media yang
digunakan baik dibuat sendiri atau di peroleh dari internet, mempelajari
animasinya, sebelum digunakan pada proses pembelajaran, menyiapkan LKS,
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mengelompokkan siswa secara heterogen dan melakukan tes kemampuan
kerjasama, siswa yang kemampuan kerjasamanya rendah diberi pelatihan agar
kemampuan kerjasamanya menjadi tinggi.
2. Kepada Peneliti
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan
penelitian sejenis, terutama penelitian pembelajaran Fisika yang menekankan pada
pengoptimalan media pembelajaran. Peneliti dapat mengembangkan hasil
penelitian ini dengan menambah atau mengubah variabel-variabel penelitiannya
yang lebih inovatif dan kreatif. Peneliti dapat mengembangkan sendiri alat ukur
kemampuan kerjasama misal dengan observasi. Dengan menggunakan observasi
maka data yang diperoleh akan lebih baik. Sebab merupakan pengamatan
langsung hasil pekerjaan sedangkan apabila menggunakan angket, data yang
diperoleh kurang baik. Sebab hanya merupakan persepsi seseorang terhadap orang
lain.
Pada penelitian ini terdapat beberapa kelemahan diantaranya tes
keterampilan berfikir kritis kurang dapat mengukur tingkat keterampilan berfikir
kritis siswa. Hal ini terbukti bahwa siswa yang mempunyai nilai prestasi belajar
yang rendah ternyata mendapat nilai tes berfikir kritis yang tinggi. Untuk itu
disarankan pada penelitian berikutnya agar lebih mengembangkan instrumen tes
keterampilan berfikir kritis tersebut menjadi lebih baik.
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