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Anik Muslihatin. 2011 Pembelajaran Fisika dengan Inkuiri Terbimbing
menggunakan Demonstrasi dan Eksperimen Ditinjau dari Motivasi Belajar
dan Sikap Ilmiah Siswa. TESIS. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Widha Sunarno, M.
Pd, dan II: Dra. Suparmi, M.A, Ph.D Program Studi Pendidikan Sains, Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model
pembelajaran eksperimen dan demonstrasi, motivasi belajar, sikap ilmiah siswa,
dan interaksinya terhadap prestasi belajar fisika.
Penelitian ini menggunankan metode eksperimen dan dilakukan pada
bulan Januari – Juni 2011. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VIII MTsN Bibrik, Jiwan, Madiun sejumlah 155 siswa yang terbagi menjadi lima
rombongan belajar (Rombel). Penentuan sampel menggunakan teknik Cluster
random sampling, sampel terdiri dari 2 kelas yaitu kelas VIIIA dan VIIIB. Kelas
VIIIA menggunakan metode eksperimen dan kelas VIIIB menggunakan
demonsttrasi. Data diambil menggunakan instrumen tes prestasi belajar, angket
motivasi belajar, angket sikap ilmiah siswa, dan lembar observasi afektif..
Analisis data yang digunakan adalah anava tiga jalan dengan desain factorial 2 x 2
x 2 dan dilanjutkan dengan uji Analisis of means.
Dari analisis data bisa disimpulkan bahwa: (1) tidak ada pengaruh metode
pembelajaran demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar siswa; (2) ada
pengaruh antara sikap ilmiah tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa;
(3) motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar siswa karena anak yang
memiliki motivasi tinggi akan terdorong untuk berprestasi; (4) tidak ada interaksi
antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen terhadap tinggi rendahnya
motivasi belajar siswa; (5) tidak ada interaksi antara metode demonstrasi oleh
guru dan ekasperimen terhadap tinggi rendahnya sikap ilmiah siswa; (6) tidak ada
interaksi antara motivasi belajar tinggi dan rendah dengan sikap ilmiah tinggi dan
rendah terhadap prestasi belajar siswa; dan (7) tidak ada interaksi antara metode
demonstrasi oleh guru dan eksperimen dengan motivasi belajar dan sikap ilmiah
siswa terhadap prestasi belajar siswa.
Kata Kunci: Pembelajaran Inkuiri, Eksperimen, Demonstrasi, Motivasi
belajar, sikap Ilmiah siswa, Prestasi belajar, dan Getaran dan gelombang.
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Anik Muslihatin. 2011. Learning Physical by guided Inquiry using
Demonstration and Experiment Viewed From the Student’s
Learning
Motivation and Scientific Attitude. Advisor I: Prof. Dr. H. Widha Sunarno,
M. Pd and Advisor II: Dra. Suparmi, MA, Ph.D. Science Education Program,
Graduate Program Sebelas Maret University of Surakarta.
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the effect of the learning model
using experimental and demonstrations methods, learning motivation, students’
scientific attitude, and their interaction on physics learning achievement.
This study uses an experimental method and was conducted in JanuaryJune 2011. The study populations were all students in class VIII of MTsN
Bibrik, Jiwan, Madiun that consist 155 students divided into five study
groups. Sample determination using random cluster sampling technique, the
sample consists of 2 classes that is class VIIIA and VIIIB. Class VIIIA using
experimental methods and class VIIIB using the demonstration methods. The data
collected using test learning achievement instruments, learning motivation
questionnaire, student scientific attitude questionnaires, and affective observation
sheet. The data analysis used ANAVA three-way factorial design with 2 x 2 x 2
and proceeds with the analysis of means test.
From the data analysis can be concluded that: (1) there was no effect of the
experimental and demonstrations method toward student’s achievement; (2) there
was an affect of scientific attitude student’s achievement; (3) learning motivation
affects student’s achievement because children who have high motivation will be
encouraged to excel; (4) there was no interaction between experimental and
demonstration method by teachers to the high and low learning motivation of
student’s achievement; (5) there was no interaction between the method of
demonstration by teachers and experiment to the high and low student’s science
attitudes; (6) there was no interaction between high and low learning motivation
with high and low scientific attitude to the student’s achievement; and (7) there
was no interaction among the method of demonstration by the teacher and
experiment with learning motivation and student’s scientific attitude toward the
student’s achievement.
Keywords: Guided Inquiry Learning, Experiment, Demonstration, Learning
Motivation, Students Scientific Attitudes, Learning Achievement, and
Vibration and Waves.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Belajar dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental/psikis yang
berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan
perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai tetap.
(Wngkel 1989). Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompak.
Belajar hanya dialami oleh siswa sendiri dan siswa sebagai penentu terjadinya
atau tidak terjadinya proses belajar.
Sedangkan mengajar menunjukkan apa yang harus dikerjakan atau dilakukan
oleh seorang guru sebagai pengajar. Mengajar membutuhkan pengetahuan dan
ketrampilan. Tanpa pengetahuan dan ketrampilan kegiatan mengajar tidak akan
dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan,
diharapkan dapat mencapai sasaran sesuai dengan tujuan, karena itu pengetahuan
dan ketrampilan yang disyaratkan harus dipenuhi oleh seorang guru.
Untuk dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang baik dalam kelas, maka
seorang guru dituntut untuk dapat mengatur, memilih dan menerapkan strategi
belajar yang cocok dengan kondisi siswa dan lingkungan yang diajar. Isi materi
yang diajarkan akan dapat disenangi oleh siswa jika gurunya pandai menciptakan
suasana nyaman. Suasana nyaman, menyenangkan, dan belajar bermakna akan
terpenuhi jika model pendekatan yang digunakan oleh guru menarik dan
medianya cocok dengan karakteristik materi.
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Strategi mengajar adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru dalam proses
belajar mengajar di kelas yang meliputi pendekatan yang dipakai, metode yang
digunakan, media yang tersedia, sumber belajar dan sarana lain yang menunjang
proses belajar mengajar. Metode pembelajarn adalah suatu bentuk pembelajaran
yang diarahkan atau diorientasikan pada strategi guru pada proses pembelajaran.
Banyak teori belajar yang diungkapkan oleh pakar namun tidak ada satu
media yang cocok untuk penyampaian semua materi dan segala kondisi. Dari
sekian banyak metode mengajar yang sudah dikenalkan belum banyak yang
digunakan oleh guru-guru Indonesia. Guru saat ini kebanyakan masih
menggunakan metode mengajar klasik yaitu metode ceramah. Di satu sisi metode
ini menguntungkan karena ketepatan alokasi waktu untuk menyampaikan materi
seperti tuntutan kurikulum sangat mudah untuk dipenuhi. Namun disisi lain
kelemahannya juga banyak misalnya siswa bosan, tidak semua materi yang
diajarkan dapat diserap oleh siswa. Siswa menjadi sangat pasip. Siswa hanya
menganggap gurulah satu-satunya sumber ilmu. Selain itu materi yang
disampaikan menjadi terkesan abstrak walaupun sebenarnya konkrit.
Kondisi seperti itu juga terjadi di MTsN Bibrik. Di MTsN Bibrik prestasi
belajar fisikanya juga masih sangat rendah. Tampaknya pendekatan mengajar
yang digunakan oleh guru sangat pengaruh sekali terhadap prestasi belajar siswa.
Belum ditambah lagi oleh kurangnya sarana prasarana pendukung pembelajaran.
Di MTsN Bibrik sebagai sekolah setingkat SLTP sarana prasarana pendukung
kegiatan pembelajaran juga masih kurang memadai. Laboratorium ada tetapi
peralatannya kurang lengkap. Kondisi seperti itu mungkin yang membuat siswa
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kurang tertarik pada pelajaran fiisika yang pada akhirnya dapat menyebabkan
prestasi belajar fisika rendah
Saat ini sebagian besar siswa menganggap IPA itu adalah pelajaran yang
sulit, membosankan, dan sangat menakutkan. Berikut ini rangkuman hasil angket
terhadap 30 siswa MTsN Bibrik tentang responnya terhadap pelajaran IPA
khususnya fisika. Dari 30 siswa ternyata yang senang pada pelajaran IPA fisika
hanya 6 orang, 24 orang lainnya tidak senang pada pelajaran fisika. Hasil angket
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 105.
Dari hasil surve tersebut jelas bahwa sebagian besar siswa memang tidak
senang terhadap pelajaran IPA Fisika. Alasan yang mereka buat juga bervariasi.
Ada sebagian yang mengatakan karena faktor guru. Jawaban itu juga tidak dapat
disalahkan walaupun bagaimana karakter guru dalam menyampaikan materi tetap
mempengaruhi kejiwaan anak. Anak akan rajin mempelajari suatu materi apabila
mereka sudah senang dengan gurunya. Sebaliknya kalau dengan gurunya sudah
tidak senang, apalagi diuruh mempelajari materinya, mungkin masuk sekolah saja
merasa terpaksa. Kalau sudah sampai tarap seperti ini, guru sebagai personil
pembelajaran harus berperan aktip untuk mengembalikan kepercayaan siswa dan
kewibawaan guru.
Rendahnya prestasi belajar IPA sepertinya tidak hanya terjadi di MTsN
Bibrik. Di sekolah lain yang setingkat MTsN bibrik, kemungkinan prestasi
belajarnya juga rendah. Peneliti berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan.
Beberapa alasan peneliti menyampaiakan itu adalah : 1) Banyak siswa SLTP
yang mengikuti kegiatan bimbingan belajar pelajaran IPA fisika di luar sekolah.
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Ini mengindikasikan bahwa mereka kurang jelas saat diberi pelajaran di sekolah.
2) Sarana prasarana penunjuang kegiatan pembelajaran, untuk sekolah-sekolah
setingkat SLTP di sekitar MTsN Bibrik rata-rata hampir sama. 3) Strategi megajar
yang digunakan guru kebanyakan juga sama, yaitu masih mengandalkan metode
klasik yaitu ceramah. 4) Input siswa yang masuk di MTsN Bibrik dengan yang
masuk di sekolah lain juga hampi sama. 5) Alokasi waktu yang disediakan oleh
kurikulum untuk pelajaran fisika semuanya juga sama.
Rendahnya prestasi belajar fisika itu tidak boleh dibiarkan tetapi harus segera
dicari solusinya. Kalau dibiarkan akan mengakibatkan dampak-dampak lain yang
sangat merugikan. Mutu pendidikan rendah, output dari lembaga pendidkian tidak
akan berkualitas dan itu adalah pertanda kemunduran dari sutau negara. Lebihlebih yang prestasinya rendah pelajaran IPA fisika, akan lebih berbahaya lagi bagi
perkembangan suatu bangsa.
Pelajaran fisika adalah pelajaran yang sangat penting. Pelajaran fisika adalah
dasar dari perkembangan teknologi. Semua produk teknologi, baik yang
sederhana maupun yang rumit semuanya berkaitan dengan IPA fisika. Mulai dari
mainan anak-anak sampai produk-produk teknologi canggih seperti kapal terbang,
kapal selam, satelit luar angkasa, internet, dan lain sebagainya semuanya berkaitan
dengan fisika. Mengingat begitu pentingnya fisika maka anak-anak harus
dipahamkan betul konsep-konsep fisika mulai dari yang mudah sampai rumit.
Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa itu ada bermacam-macam.
Untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik, pengaruh negatif dari faktor-faktor
tersebut harus diminimalisir. Guru sebagai salah satu komponen penting yang
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terkait dengan keberhasilan siswa, harus berusaha semaksimal mungkin untuk
mengurangi pengaruh-pengaruh negatif dari komponen-komponen pembelajaran.
Guru harus berusaha untuk dapat memahamkan siswanya terhadap materi yang
disampaikan. Menurut (Wenning 2007) seorang guru harus mempunyai
bermacam-macam keahlihan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Salah
satu keahlian tersebut adalah comunication skill atau kemampuan berkomunikasi.
Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru, agar prestasi belajar siswanya
bagus adalah sebagai berikut : 1) Dapat memilih metode, model, dan media
pembelajaran yang cocok denngan karakteristik materi yang diajarkan.

2)

Dapat memilih metode, model, dan media pembelajaran yang menyenangkan,
sehingga siswa tidak merasa bosan. 3) Memotivasi siswa agar lebih menyenangi
pelajaran fisika. 4)Memberitahukan pentingnya pelajaran fisika bagi dirinya
sendiri dan bagi orang lain, maupun kemajuan negara. 5) Menghilangkan imet
bahwa fisika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan.
Beberapa cara seperti tersebut di atas akan lebih bermanfaat jika siswanya
juga mau terlibat aktif di dalamnya. Maksudnya siswa juga harus berperan aktif
pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, karena keberhasilan belajar tidak
dapat ditentukan oleh guru saja. Keberhasilan belajar adalah tanggungjawab
bersama antara guru, siswa, sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Dari beberapa komponen pembelajaran yang pengaruh positipnya sangat
dominan adalah faktor guru. Saat ini sebagian besar siswa masih menganggap
guru adalah satu-satunya sumber pembelajaran. Jarang siswa setingkat SLTP
seperti MTs yang mau menggali materi pelajaran dari sumber lain, kalaupun ada
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jumlahnya juga tidak banyak. Anak yang mau mencari sumber materi lain selain
guru hanya anak-anak yang motivasi belajarnya tinggi. Mengingat guru adalah
sebagai komponen yang paling berpengaruh, maka guru harus mempunyai
pengetahuan dan kemampuan untuk membuat suana belajar yang menyenangkan
dan bermakna.
Selain lima hal yang sudah disebutkan di atas, guru juga harus memahami
kondisi masing-masing siswanya. Guru harus menyadari bahwa kondisi setiap
siswa itu tidak sama. Dari segi ekonomi, ada yang kaya, ada yang cukup, dan ada
yang kekurangan. Dari segi motivasi, intelegensi, emosi, tingkat kecerdasan,
kemampuan awal juga banyak yang berbeda. Selama ini perbedaan-perbedaan itu
kurang diperhatikan oleh guru. Guru menganggap semua siswa sama. Karena guru
merupakan faktor yang dominan dalam pembelajaran maka menurut ( Wenning
2007) seorang guru harus mempunyai berbagai kemampuan diantaranya
mengetahui kurikulum, mengetahui buku literatur yang sesuai, psikologis siswa,
kondisi lingkungan, teknok pengelolaan kelas, teknik komunikasi, dan teknik
penilaian yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Dari uraian diatas jelas, bahwa yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar
fisika itu sangat komplek. Seharusnya guru memperhatikannya. Sehubungan
dengan hal itu dan di dorong oleh tanggung jawab seorang guru untuk membuat
prestasi belajar siswanya baik, perlu kiranya seorang guru untuk mencoba
menggunakan metode mengajar baru yang mungkin belum banyak digunakan oleh
guru-guru saat ini. Metode yang akan dicoba penggunaannya adalah metode
demonstrasi dan eksperimen.
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Penggunan metode demonstrasi dan eksperimen dengan pertimbangan
karakteritik materi. Materi yang akan dikaji pada penelitian ini adalah getaran dan
gelombang. Materi getaran dan gelombang adalah materi yang kongkrit, dapat
dilakukan dan diamati gejala-gejalanya. Aplikasi dalam kegiatan sehari-hari
banyak ditemukan. Contoh peralatan atau kegiatan dalam kehidupan sehari yang
berkaitan dengan getaran dan gelombang banyak, diantaranya adalah ayunan bayi,
bandul jam, ombak laut, gelombang bunyi, dan lain sebagainya. Karena sifat
materi yang kongkrit dan dapat diamati, maka pemilihan metode demonstrasi dan
eksperimen sanngat tepat.
Selain sesuai dengan karakteristik materi, metode demonstrasi dan
eksperimen dapat meningkatkan ketrampilan siswa. Metode ini menitik beratkan
pada keatifan siswa sebagai pengamat maupun sebagai pelaku percobaan. Jadi
siswa akan lebih aktif berperan dibandingkan dengan metode klasik. Metode
demonstrasi, siswa mengamati secara aktif kegiatan yang dilakukan oleh guru,
kemudian membawa hasil pengamatan ke forum diskusi. Setelah pelaksanaan
metode demonstrasi, harapannya siswa juga dapat melakukan demonstrasi ulang,
sehingga konsep materi yang akan didemonstrasikan akan melekat lebih lama
dalam ingatannya. Metode eksperimen, siswa melakukan percobaan secara
kelompok. Alasan lain dipilihnya metode demonstrasi dan eksperimen adalah
untuk lebih memahamkan keterkaitan antara materi yang satu dengan materi yang
lain.
Materi yang diajarkan di kelas VIII semester genap diantaranya adalah gaya,
energi dan usaha, getaran dan gelombang, cahaya, dan optik. Diantara matericommit to user
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materi itu sebenarnya banyak yang terkait, tetapi keterkaitan itu kurang
diperhtikan oleh guru. Contohnya getaran dengan bunyi. Getaran terkait erat
dengan konsep bunyi karena getaran adalah sumber bunyi. Tidak ada bunyi kalau
tidak ada getaran.
Mengingat adanya keterkaitan itu maka semua konsep harus dapat dipahami
oleh siswa. Tidak memahami salah satu konsep dapat menimbulkan kesulitan
untuk memahami konsep yang lain. Adapun caranya untuk dapat meningkatkan
pemahaman terhadap suatu konsep, salah satu di antaranya adalah pemilihan
model, penggunaan metode dan pemilihan media pembelajaran yang tepat. Tepat
maksudnya sesuai dengan karakteristik materi sehingga siswa senang, belajar
bermakna, dan pada akhirnya prestasi belajar juga naik.
Metode demonstrasi dan eksperimen mempunyai kesamaan dan perbedaan.
Kesamaannya sama-sama melakukan pengamatan secara aktif. Perbedaannya
pada metode demonstrasi siswa hanya melakukan pengamatan sedangkan metode
eksperimen, siswa harus melakukan percobaan sendiri. Masing-masing metode itu
juga mempunyai keuntungan dan kelemahan.
Selain memilih metode pembelajaran yang tepat, seorang guru juga harus
memperhatikan faktor-faktor lain ikut berpengaruh terhadap keberhasilan belajar.
Salah faktor yang sangat besar pengaruhnya adalah faktor intern siswa. Faktor
intern sendiri banyak macamnya di antaranya adalah motivasi belajar, gaya
belajar, kreatifitas, sikap ilmiah siswa, IQ, emosi, dan lain sebagainya. Faktor
internal yang akan diteliti pada penelitian ini adalah motivasi belajar dan siskap
ilmiah siswa.
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Motivasi pada dasarnya adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk lebih
aktif dalam melakukan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan belajar.
Siswa yang motivasi belajarnya tinggi akan terlihat dari aktivitas yang dilakukan.
Dia akan tahan belajar dalam waktu yang lama, menganggap belajar lebih penting
dari kegiatan yang lain, rajin mencatat, merangkum, mengajukan pendapat,
menjawab soal dan lain sebaginya. Dari aktifitasnya yang rajin itu sangat
mendukung sekali untuk meningkatkan prestasi belajar.
Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuan
saat mereka melakukan kegiatan sebagai seorang ilmuan. Sikap ilmiah dapat
didifinisikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku
dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah
ilmiah. Demonstrasi dan ekperimen adalah suatu kegiatan yang disusun secara
sistematis sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah. Dari keterkaitan itu
dipastikan siswa yang mempunyai sikap ilmiah baik, akan lebih baik apabila
diajak melakukan demonstrasi atau eksperimen.

B. Identifikasi Masalah
Masalah-masalah yang mungkin akan muncul pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Pestasi belajar fisika siswa MTsN Bibrik sebagian besar masih rendah, hal
itu kemungkinan disebabkan oleh metode mengajar guru yang kurang
variatif. Guru cenderung monoton dalam system pengajarannya. Sehingga
membuat siswa tidak aktif.
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2. Siswa kurang senang terhadap pelajaran fisika, karena mereka menganggap
fisika itu sulit dan membosankan.
3. Metode mengajar macamnya banyak seperti, ceramah, demonstrasi,
eksperimen, karya wisata, studi kasus, inkuiri. Metode-metode itu jarang
digunakan oleh guru. Guru mengajar hanya dengan ceramah, tanpa persiapan
yang matang, dan tanpa memperhatikan karakteristik materi, sehingga fisika
seperti barang abstrak yang sulit dipelajari
4. Sarana prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar kurang memadai,
sehingga kegiatan pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat seperti
demonstrasi dan eksperimen jarang atau bahkan tidak pernah digunakan.
5. Faktor intern siswa yang mempengaruhi proses belajar seperti IQ, motivasi
belajar, sikap ilmiah, kreatifitas, kemampuan awal, kreatifitas kurang
diperhatikan oleh guru. Kondisi siswa yang sebenarnya heterogen dianggap
sama, sehingga pemberian perlakuan juga sama.
6. Media pembelajaran sederhana yang dapat digunakan untuk mempermudah
guru menyampaikan materi sebenarnya banyak yang dapat dibuat oleh guru
tetapi guru tidak pernah melakukan itu.
7. Guru menjelaskan materi fisika seakan-akan menerangkan barang yang
abstrak atau tidak terlihat, sehingga sulit bagi siswa untuk membayangkan
dan memahaminya.
8. Penilaian yang dilakukan oleh guru tidak menyeluruh. Guru hanya menilai
siswa dari segi kognitifnya saja, padahal pembelajaran IPA yang dinilai dari
segi kognitif, afektif dan psikomotor.
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9. Materi fisika yang diajarkan di kelas VIII smester genap sebenarnya ada yang
berkaitan tetapi guru tidak menunjukkan keterkaitan itu sehingga Fisika yang
diterima seakan-akan seperti potongan-potongan konsep yang terpisah. Selain
itu guru kurang dapat menghubungkan isi materi IPA Fisika berupa gaya,
getaran, gelombang, bunyi dengan kejadian yang terjadi di masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari.
10. Materi yang diajarkan di kelas VIII adalah gaya, usaha dan energi,getaran dan
gelombang, bunyi, cahaya dan optik. Konsep-konsep materi itu sebenarnya
ada yang berkaitan namun guru kurang memperhatikan keterkaitan itu,
sehingga pemahaman siswa tentang konsep-konsep fisika menjadi lemah.

C. Pembatasan Masalah
Penelitian harus mempunyai arah yang jelas dan pasti, sehingga perlu
diberikan batasan masalah. Berdasar latar belakang masalah dan identifikasi
masalah, maka pengkajian dan pembatasan masalah dititik beratkan pada :
1. Sampel Penelitian
Sampel penelitiannya adalah siswa kelas VIII MTsN Bibrik semester genap
tahun pelajaran 2010/2011. Jumlah siswa seluruhnya ada 155 siswa yang
terbagi menjadi lima rombongan belajar.
2. Metode Pembelajaran
Metode demonstrasi dan metode eksperimen.
3. Variabel moderator pertama yang akan diteliti motivasi belajar. Motivasi
belajar dikategorikan menjadi tinggi dan rendah.
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4. Variabel moderator kedua yang akan diteliti sikap ilmiah. Sikap ilmiah
dikategorikan menjadi tinggi dan rendah.
5. Variabel terikatnya adalah prestasi belajar.
Prestasi belajar siswa yang diukur dalam penelitian ini ditinjau dari aspek
kognitif dan afektif. Aspek kognitif akan diukur dengan tes prestasi belajar
dan aspek afektif akan diukur dengan lembar observasi guru.
6.

Materi Pelajaran
Materi pelajaran dibatasi pada pokok bahasan “Getaran dan Gelombang”.

D. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka masalah
dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah ada pengaruh metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi
belajar Fisika?
2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa tinggi dan rendah terhadap
prestasi belajar Fisika?
3. Apakah ada pengaruh sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi
belajar Fisika?
4. Apakah ada interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen
terhadap tinggi rendahnya motivasi belajar siswa?
5. Apakah ada interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan ekasperimen
terhadap tinggi rendahnya sikap ilmiah siswa?
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6. Apakah ada interaksi antara motivasi belajar tinggi dan rendah dengan sikap
ilmiah tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa?
7. Apakah ada interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen
dengan motivasi belajar dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa?

E. Tujuan Penelitian
Sebelum pelaksanaan penelitian, perencanaan harus disusun lebih dulu secara
terperinci dan jelas. Tujuan penelitian juga harus dirumuskan dengan jelas dalam
perencanaan

itu.

Tanpa

tujuan,

penelitian

tidak

akan

dapat

diukur

keberhasilannya. Tujuan digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian
agar mengarah pada suatu pokok permasalahan.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui:
1. Pengaruh metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar Fisika.
2. Pengaruh motivasi belajar siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar
Fisika.
3. Pengaruh sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Fisika.
4. Interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen terhadap tinggi
rendahnya motivasi belajar siswa.
5. Interaksi antara

metode demonstrasi oleh guru dan ekasperimen terhadap

tinggi rendahnya sikap ilmiah siswa.
6. Interaksi antara motivasi belajar tinggi dan rendah dengan sikap ilmiah tinggi
dan rendah terhadap prestasi belajar siswa.
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7. Interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen dengan
motivasi belajar dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa.

F. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :
1. Siswa
Dapat meningkatkan ketrampilan belajar dalam hal melakukan pengamatan,
menganalisis hasil pengamatan, mengajukan pertanyaan atau pendapat,
bersosialisasi dengan teman, dan membuat kesimpulan.
2. Guru :
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan guru fisika dalam
memilih model pembelajaran.
3. Sekolah :
Dapat dijadikan sebagai

referensi dalam penerapan metode-metode

pembelajaran di MTs Negeri Bibrik Jiwan Madiun.
4. Pembaca:
Dapat digunakan sebagai masukan dalam mengadakan penelitian lebih

lanjut

tentang pembelajaran fisika. Untuk memberikan inspirasi pada pembaca yang
senang melakukan kegiatan penelitian, dan sebagai pemberi motivasi bagi
pembaca untuk mengadakan penelitian ulang sehingga dapat diperoleh hasil
penelitian yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang banyak.
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5. Peneliti
Dapat digunakan sebagai sarana latihan melaksanakan penelitian sekaligus
sebagai sarana untuk mengetahui betapa kompleknya pelaksanaan kegiatan
pembelajaran.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Pengertian Belajar
Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri
seseorang sebagai hasil pengalaman belajar melalui proses melihat, mengamati
dan memahami sesuatu yang dipelajari. Perubahan tingkah laku tersebut
ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pengetahuan, pemahaman, sikap dan
tingkah laku, ketrampilan kecakapan dan kemampuan serta adanya perubahan
aspek-aspek lain yang ada pada individu yang sedang belajar.
Selain itu ahli-ahli pendidikan yang lain juga mengemukakan pendapatnya
tentang belajar, Diantaranya adalah ; 1) Oemar Hamalik (1992) mendefinisikan
belajar suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dari seseorang yang dinyatakan
dalam cara tingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. 2) Slameto,
(2003) Belajar

ialah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk

mernperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan,
sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 3)
Wingkel (1989) mendefinisikan bahwa belajar adalah suatu aktivitas mental yang
berlanngnsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan
perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai sikap.
Perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses belajar dipengaruhi oleh
faktor intern (dari dalam diri siswa) dan ekstern (dari luar diri siswa). Yang
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termasuk faktor intern antara lain: intelegensi, kemampuan berfikir dan keadaan
fisik, bakat, minat dan motivasi. Termasuk faktor ekstern diantaranya adalah:
sarana dan prasarana belajar, kemampuan guru dalam mengajar, lingkungan
keluarga, sekolah dan masyarakat.
Sudjana dalam (Suyati 2000) menyebutkan bahwa “belajar adalah suatu
proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang”. Adapun
Ahmadi dalam (Suyati 2000) mengemukakan bahwa “definisi belajar adalah
perubahan siswa dalam usahanya mengubah situasi perkembangan dirinya sendiri
dalam bidang material, formal, serta fungsional pada umumnya”.
Dari pernyataan di atas, maka belajar diartikan sebagai usaha yang
dilakukan oleh seseorang untuk mengadakan perubahan situasi dalam proses
perkembangan daya berfikir dan bernalar dalam dirinya untuk mencapai hasil
yang optimal maka belajar harus dilaksanakan sebaik mungkin. Belajar yang baik
adalah belajar yang memperoleh tingkat keberhasilan yang tinggi. Menurut
A.Tabrani Rusyan dalam (Suryati 2000) adalah “Belajar pada intinya tertumpu
pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses
belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang lebih baik sesuai tujuan.”
Sedangkan “mengajar adalah segala upaya yang disengaja dalam rangka
memberikan kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar mengajar
sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan”. Dalam kegiatan belajar mengajar
disini, diharapkan siswa atau peserta didik mampu mencapai hasil yang sesuai
dengan tujuan yang diharapkan oleh guru. Dalam kegiatan belajar mengajar guru
berusaha membuat siswanya aktif.
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Mengajar adalah

upaya dalam memberikan perangsang (stimulus),

bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada siswa agar terjadi proses belajar
(W.H.Burton). sejalan dengan pandangan Burton, Gagne dan Briggs mengatakan:
“Instruction is a set of events which a effect learness in such way that learning is
facilitated.” (dalam Suyati 2000). Jadi yang penting dalam mengajar bukan upaya
guru menyampaikan bahan, melainkan bagaimana siswa dapat mempelajari bahan
sesuai dengan tujuan. Upaya guru hanya merupakan serangkaian peristiwa yang
dapat mempengaruhi siswa belajar. Peranan guru bukan sebagai penyampai
informasi, melainkan bertindak sebagai director dan fasilitator of learning,
pengarah dan pemberi fasilitas untuk terjadinya proses belajar.
Dikaji dari ranah pembelajaran, prinsip-prinsip belajar ada 3 macam, yaitu
prinsip belajar konitif, prinsip belajar afektif, dan prinsip belajar psikomotorik
(Aunurrahman 2009). Dari ketiga prinsip belajar ini sangat berkaitan antara satu
dengan yang lain untuk meningkatkan hasil belajar yang maksimal. Prinsipprinsip belajar itu diantaranya:
a. Prinsip Belajar Kognitif
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran kognitif adalah:
1) Perhatian harus terpusat pada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum
proses pembelajaran kognitif terjadi. 2) Perbedaan individu siswa akan
menghasilkan hasil belajar yang berbeda-beda. 3) Proses belajar kognitif
dipengaruhi oleh kemampuan membaca, kecakapan, dan pengalaman

yang

dimiliki oleh masing-masing siswa. 4) Pengalaman belajar harus diorganisir ke
dalam satuan-satuan atau unit-unit yang sesuai. 5) Untuk menguji kebenaran dan
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kebermaknaan

suatu

konsep,

perilaku

mencatat,

mencari,

penerapan,

pendefinisian resmi, dan penilaian sangat diperlukan. 6) Siswa harus dibantu
untuk mendefinisikan dan membatasi lingkup, menafsirkan dan menganalisis
masalah, menemukan informasi yang sesuai, menumbuhkan kemampuan berpikir
pada saat pemecahan masalah.
b. Prinsip Belajar Afektif
Untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang bagus, dalam proses
pembelajaran aspek afektif harus diperhitungkan. Pembelajaran afektif harus juga
dilaksanakan. Pembelajaran harus dapat menghasilkan siswa yang pintar,
terampil, dan punya sikap yang baik. Dengan kata lain pembelajaran harus
menyeluruh kognitif, psikomotorik, dan afektif.
Pembelajaran afektif meliputi: 1) Sikap dan nilai tidak hanya diperoleh dari
pembelajaran langsung, tetapi juga dapat diperoleh dari meniru atau mencontoh
teman yang lain. 2) Pengalaman yang menyenangkan lebih mudah digunakan
untuk membentuk sikap siswa. 3) Perilaku kelompok dapat mempengaruhi sikap
secara individu. 4) Proses belajar afektif dipengaruhi oleh bagaimana cara
seseorang menyesuaikan diri terhadap situasi yang dipelajari. 5) Nilai-nilai yang
penting yang diperoleh massa kecil, dapat terbawa sampai usia tua. 6) Proses
belajar mempunyai hubungan erat dengan kesehatan mental, 7) Interaksi positif
guru dan siswa, dapat memberikan kontribusi untuk menumbuhkan sikap positif
siswa. 8) Dalam mengajar guru juga harus memberikan dorongan kepada siswa
untuk lebih mengenal dan memahami sikap, peranan, serta emosi dari anak-anak
agar belajar anak bias maksimal.
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c. Prinsip belajar psikomotorik
Pembelajaran psikomotorik menyangkut kemampuan yang menyangkut
ketrampilan fisik dalam mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu, seperti
ketrampilan. Hal-hal yang termasuk ranah psikomotor adalah: 1) persepsi yaitu
dapat

membedakan,

mempersiapkan

alat,

menunjukkan,
mengawali,

menghubungkan,
menanggapai

dll,

2)

kesiapan

yaitu

3)

gerakan

yaitu

mempraktikan, mengikuti, mengerjakan dll.

2. Teor-teori Belajar
a. Teori Piaget
Piaget
konstruktivis

adalah
dalam

ahli

psikologi

proses

yang

belajar.

perkembangan intelektual dari berpikir

pertama

Piaget

menggunakan

menjelaskan

filsafat

perpindahan

konkrit ke abstrak. Menurut Piaget,

berpikir mempunyai 4 tahap dalam perkembangan kognitif seseorang, yaitu tahap
sensori-motor (0-2 tahun); tahap pra-operasional (2-7 tahun); tahap pemikiran
operasional konkrit (7-11 tahun); tahap pemikiran formal (11 tahun ke atas).
Anak SMP atau MTs termasuk tahap pemikiran formal (11 tahun keatas),
karena anak SMP atau MTs rata-rata berusia 12 sampai 15 tahun. Pada tahap ini
anak sudah mampu mengambil kesimpulan sendiri dari apa yang diamati. Logika
anakpun mulai berkembang dan dapat digunakan. Pikiran anak sudah dapat
mengaitkan sesuatu yang dialami dengan sesuatu yang akan datang.
Menurut Piaget, pengetahuan itu akan bermakna manakala dicari dan
ditemukan sendiri oleh siswa. Setiap individu sejak kecil berusaha dan mampu
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mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui skema yang ada dalam struktur
kognitifnya. Skema adalah kemampuan kognitif siswa sesuai dengan tingkat
intelektualnya untuk beradaptasi dan mengkoordinasi dengan lingkungan
sekitarnya. Skema itu secara terus menerus diperbarui dan diubah melalui proses
asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif yang dengannya
seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, ataupun pengalaman baru kedalam
skema atau pola yang sudah ada di dalam pikirannya. Akomodasi adalah proses
pengintegrasian stimulus baru kedalam skema yang telah terbentuk secara tidak
langsung.
Dalam proses perkembangan kognitif, kesesuaian atau keseimbangan antara
asimilasi dan akomodasi sangat dibutuhkan. Untuk keseimbangan kedua
komponen itu, siswa dituntut untuk selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Pada bagian lain Slavin menegaskan bahwa teori perkembangan Piaget mewakili
konstruktivisme, yang memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses
dimana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas
melalui

pengalaman-pengalaman

dan

interaksi-interaksi

(http://massofa.wordpress.com/2008/09/12/677/).

Dari

uraian

mereka”
itu

dapat

disimpulkan bahwa teori konstruktivisme menekankan pada keaktifan siswa.
Siswa

harus

mengkontruksi

pengetahuan

secara

terus-menerus

dengan

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi-informasi baru. Belajar butuh
waktu yang terus menerus agar lebih paham. Sumbangan penting dari teori belajar
Piaget

dalam

pembelajaran

kooperatif,

adalah
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menunjukkan perannya dalam penyelesaian tugas-tugas secara individu ataupun
secara kelompok.
eori belajar Piaget ini sesuai digunakan dalam model pembelajaran
demonstrasi dan eksperimen. Anak setaraf SMP atau MTs sudah dapat
menganalisa dari apa yang dipelajarinya. Anak akan lebih mudah mengingat
konsep-konsep fisika karena mereka melihat langsung proses terjadinya peristiwaperistiwa fisika dalam proses pembelajarannya. Konsep yang didapat akan
diakomodasi dan diasimilasi sehingga melekat dalam otaknya.
b. Teori Gagne
Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa pembelajaran merupakan
faktor yang sangat penting dalam proses perkembangan. Perkembangan apapun
yang terjadi pada siswa merupakan hasil dari kegiatan pembelajaran. Menurut
Gagne dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, untuk kemudian
diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Hasil-hasil
belajar menurut Gagne disebut kemampuan-kemampuan.
Menurut Gagne ada lima kemampuan: 1) ketrampilan intelektual, 2)
penggunaan strategi kognitif, 3)

sikap, 4) ingormasi ferbal, 5) ketrampilan

motorik.(Ratna wilis dahar 1989) Pertama ketrampilan intelektual yaitu
penampilan yang ditunjukkan siswa tentang kemampuan mengoperasionalkan
intelektual yang didapatkannya. Misalnya dalam memecahkan masalah tentang
proses yang ditunjukkan oleh gejala-gejala alam, misalnya: frekuensi, periode dan
lain sebagainya. Kedua kemampuan penggunaan strategi kognitif, siswa
diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajarinya. Ketiga
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berhubungan dengan sikap, disini diharapkan siswa mampu menunjukkan
perilaku yang mencerminkan kegiatan-kegiatan ilmiah. Misalnya: sikap ingin
tahu, sikap kritis dan lain sebagainya. Keempat informasi verbal juga disebut
pengetahuan verbal, yaitu pengetahuan dimana siswa memperolehnya dari katakata orang yang diucapkan, dari suara radio, televise dan media lainnya. Kelima
ketrampilan motorik disini mencakup kegiatan-kegiatan fisik. Diantaranya
merangkai alat, menggunakan mikroskop dan alat-alat sains lainnya.
Selain itu menurut Gagne tahapan proses pembelajaran meliputi tujuh fase
yaitu, 1) motivasi, 2) pemerolehan, 3) penyimpanan, 4) ingatan kembali, 5)
generalisasi, 6) perlakuan, dan 7) umpan balik” (http:// akhmadsudrajat.
wordpress.com/ 2008 /02/02/teori-teori-belajar/). Jadi dari proses penerimaan
informasi sampai diperoleh hasil belajar, melewati tahapan-tahapam tertentu.
Tahapan-tahapan itu sebenarnya menunjukkan interaksi antara kondisi-kondisi
internal dan kondisi-kondisi eksternal individu.
Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk
mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan
kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu
dalam proses pembelajaran. Kedua kondisi itu sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan siswa. Jadi jika ingin prestasi belajarnya baik, kondisi internal dan
eksternal harus dikondisikan sehingga dapat memberikan pengaruh positif.
Teori belajar Gagne ini cocok digunakan dengan menggunakan model
demonstrasi dan eksperimen, karena kelima kemampuan siswa juga digunakan
dalam metode tersebut. Dengan begitu dapat memperlancar proses belajar
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mengajar. Siswa akan lebih mudah menerima, memahami dan mengingat konsepkonsep yang diajarkan.
c. Teori Ausubel
Ausubel mengemukan teori belajar bermakna. Menurut Ausubel dalam
(Shvoong) belajar bermakna adalah suatu proses belajar dimana informasi baru
dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai oleh seseorang
yang

sedang

belajar.

Belajar

bermakna

terjadi

apabila

siswa

dapat

menghubungkan fenomena baru dengan konsep yang sudah ada sebelumnya.
Apabila pengetahuan yang baru diperoleh tidak ada kaitannya dengan
pengetahuan yang sudah dipunyai, maka siswa dituntut untuk menghafal
informasi baru.
Dalam teori ini juga ditekankan bahwa sebelum prose belajar mengajar
berlangsung,

siswa

terlebih

dahulu

diingatkan

tentang

konsep-konsep

sebelumnya. Pada saat mereka menerima konsep-konsep yang baru, siswa dapat
mengaitkannya dengan konsep yang lalu. Sehingga proses belajar mereka lebih
bermakna.
Langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel adalah sebagai berikut:
1) Pengaturan awal yaitu pengaturan kemampuan untuk mengaitkan pengetahuan
yang sudah dipunyai dengan pengetahuan baru yang lebih tinggi. Diambil dari
pengalaman belajar terdahulu.
2) Diferensi progresif yaitu pengembangan dan kolaborasi konsep-konsep,
dimulai dari pengenalan konsep yang lebih mudah kemudian ke yang lebih sulit
secara mendetail.
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Ausubel dalam (Ratna Wilis 1989) menyebutkan kebaikan dari belajar
bermakna adalah: 1) Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama
diingat. 2) Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih mudah digunakan
untuk mempelajari materi berikutnya yang mirip. 3) Informasi yang dipelajari
secara bermakna mempermudah mempelajari hal-hal yang mirip, walaupun ada
sebagian yang sudah lupa. Karena belajar bermakna dapat memberikan manfaat
yang baik terhadap perkembangan siswa, maka seorang guru dituntut untuk dapat
menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna.
Teori belajar Ausubel ini cocok digunakan pada proses pembelajaran dengan
menggunakan metode demonstrasi dan eksperimen. Pada metode demonstrasi dan
eksperimen siswa dapat melihat langsung proses terjadinya peristiwa-peristiwa
alam, kemudian mereka menerima konsep baru atau informasi baru tersebut dan
dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam stuktur kognitifnya. Selain
itu konsep-konsep yang diterima akan bertahan lama, sehingga memudahkan
siswa belajar materi yang diajarkan oleh guru.
3. Inkuiri Terbimbing
Metode pembelajaran ada beberapa macam seperti ceramah, diskusi,
demonstrasi, eksperimen, karya wisata, latihan ketrampilan, tutor sebaya dan lain
sebagainya. Dari metode-metode itu sebenarnya tidak ada satu metode yang cocok
untuk semua materi. Seorang guru harus pandai memilih metode mengajar,
sehingga siswanya menjadi senang belajar. Dari beberapa metode itu yang akan
diteliti pada penelitian ini adalah metode demonstrasi dan eksperimen. Dua
metode tersebut adalah bagian dari inkuiri terbimbing.
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Strategi pembelajaran inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang
menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari dan
menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. (Wina
Sanjaya 2011). Proses pembelajaran secara umum dengan menggunakan strategi
pembelajaran inkuiri dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut adalah 1)
Merumuskan Masalah, pada langkah ini siswa dapat dibawa pada suatu persoalan
yang mengandung teka-teki, kemudian siswa berpikir untuk memecahkan tekateki tersebut 2) Merumuskan Hipotesis, siswa memiliki jawaban sementara dari
suatu permasalahan yang sedang dikaji. Sebagai jawaban sementara, hipotesis ini
nantinya perlu diuji kebenarannya 3) Merancang eksperimen atau demonstrasi, 4)
Siswa melakukan eksperimen atau demonstrasi yang kegiatannya antara lain:
merangkai alat, mengamati, mengumpulkan data, menulis dalam tabel,
menganalisis data yang berupa grafik ataupun kesebandingan matematik, dan
merumuskan kesimpulan dari masalah yang diteliti Dari langkah di atas dapat
disimpulkan bahwa metode inkuiri menitik beratkan pada keaktifan siswa.
Melalui metode ini diharapkan siswa akan lebih terangsang oleh adanya tugas,
dan aktif untuk mengadakan penelitian sendiri dalam pemecahan masalah. Dari
metode ini juga dapat dikembangkan keterampilan mengemukakan pendapat,
berkomunikasi sosial, berargumentasi, mengajukan sanggahan, mengajukan
pertanyaan dan membentuk sikap ilmiah.
Kondisi yang dibutuhkan untuk dapat dilaksanakan teknih ini adalah 1)
Kondisi yang fleksibel dan bebas untuk berinterakasi dengan lingkungan, 2)
Kondisi lingkungan yang responsif, 3) Kondisi yang memudahkan untuk
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memusatkan perhatian, 4) Kondisi yang bebas dari tekanan, 5) Kondisi sarana
prasarana yang menunjang. Adapun peran guru dalam teknik ini adalah 1)
Menstimulir dan menantang siswa untuk berpikir, 2) Memberikan fleksibiltas atau
kebebasan untuk berinisiatif dan bertindak, 3) Memberikan dukungan untuk
inkuiri, 4) Menentukan diagnosis kesulitan-kesulitan siswa dan membantu
mengatasinya, 5) Mengidentifikasikan dan menggunakan “teach able moment”
sebaik-baiknya (Roestiyah 1996). Dari uraian itu dapat disimpulkan bahwa, anak
diharapkan mampu memecah sendiri kesulitan-kesulitan yang didapat dari
masalah yang ada, serta anak-anak didik dapat mandiri dan terbiasa dalam
memecahkan masalah-masalah materi pelajaran.
Dilihat dari langkah-langkah dan manfaat inkuiri seperti tersebut di atas,
diperkirakan teknik inkuiri terbimbing akan memberikan hasil yang lebih baik
untuk peningkatan prestasi belajar. Pada penelitian ini akan dikaji lebih mendalam
dua metode mengajar yang termasuk bagian dari inkuri terbimbing. Dua metode
itu adalah demonstrasi dan eksperimen.
4. Demonstrasi
Menurut (Syaiful Sagala 2003) “metode mengajar adalah pertunjukan
tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan
tingkah laku yang dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh peserta
didik secara nyata tiruannya”. Pada metode ini siswa dapat melihat suatu peragaan
yang dilakukan oleh guru. Dalam kegiatan ini siswa mempunyai kesempatan
untuk mengamati suatu kegiatan secara langsung dan pada akhirnya diharapkan
dapat menirukan dan mengambil kesimpulan sesuai dengan yang diharapkan.
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Menurut Paul Suparno (2007) metode demonstrasi adalah metode mengajar
dengan pendekatan visual agar siswa dapat mengamati proses, informasi,
peristiwa, alat dalam pelajaran fisika.
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode mengajar
demonstrasi adalah cara guru mengajar dengan cara menunjukkan proses tentang
gejala-gejala alam, kemudian siswa mengamati proses tentang gejala-gejala alam
tersebut. Guru berperan manyampaikan pesan informasi materi dan siswa
berperan sebagai pengamat aktif yang pada akhirnya diminta untuk menjelaskan
atau menirukan kembali apa yang mereka lihat. Diharapkan materi yang diperoleh
siswa lebih bertahan didalam aspek kognitifnya.
Setelah melihat dan mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru, siswa
diharapkan dapat mengulangi melakukan sendiri. Untuk keperluan itu, guru harus
betul-betul menguasai materi yang didemonstrasikan. Siswa pasti menganggap
bahwa yang dilakukan oleh guru pasti benar, jadi guru harus hati-hati dalam
melakukan demonstrasi karena semua kegiatannya diamati oleh siswa. Sebelum
menerapkan metode demonstrasi, Guru harus sudah melakukan kegitan dimaksud
sebelum melakukan kegiatan demonstrasi yang sebenarnya. Kegiatan ini akan
mudah diikuti siswa jika dilengkapi oleh prosedur secara tertulis. Metode
demonstrasi mempunyai keuntungan dan kelemahan.
Keuntungan-keuntungan metode mengajar demonstrasi diantaranya adalah
sebagai berikut : 1) Perhatian murid dapat diarahkan hanya pada satu pokok
materi yang dianggap penting sehingga hal yang penting itu dapat diteliti dengan
sungguh-sungguh, 2) Siswa lebih mudah diarahkan untuk konsentrasi pada materi,
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3) Mudah membimbing siswa untuk memikir pada hal yang sama, 4) Lebih
menyingkat waktu dibandingkan dengan eksperimen, 5) Murid dapat memperoleh
gambaran lebih jelas dari materi yang dipelajari, dari pada hanya sekedar
menerima informasi secara lisan, 6) Apa yang mereka peroleh dari pengamatan
lebih mudah disimpan dalam memori dan lebih bertahan lama, 7) Sesuatu yang
awalnya dianggap abstrak menjadi lebih kongkrit, 8) Tidak banyak memerlukan
keterangan, karenasemuanya sudah diperagakan, 9) Beberapa persoalan yang
menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat diperjelas pada saat demonstrasi
berjalan.
Adapun kelemahan-kelemahan metode demonstrasi adalah sebagai berikut:
1) Peserta didik tidak dapat mengamati semua benda atau peristiwa yang
didemonstrasikan, kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak terkontrol, 2)
Diperlukan peralatan khusus, 3) Pada waktu mengadakan pengamatan, sangat
dibutuhkan pemusatan perhatian, yang biasanya diabaikan oleh siswa, 4) Tidak
semua materi dapat didemonstrasikan, 5) Banyak memerlukan waktu, sedangkan
hasilnya kadang-kadang minimal, 6) Memerlukan ketelitian dan kesabaran yang
tinggi, 7) Kadang-kadang yang didemonstrasikan dalam kelas berbeda dengan
yang terjadi di lingkungan yang sebenarnya.
Kegiatan demonstrasi dapat dilakukan oleh guru atau siswa yang dianggap
mampu, yang tentunya sudah diberi penjelasan lebih dulu oleh guru. Demonstrasi
dilakukan didepan kelas, sehingga dapat terlihat. Apabila demonstrasi dilakukan
siswa, guru dituntut untuk menyediakan waktu tersendiri untuk menyiapkan siswa
yang akan melakukan demonstrasi. Jadi perlu dua kali persiapan, pertama
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mencoba sendiri dan yang kedua mengajarkan pelaksanaan kerja kepada siswa
yang ditunjuk. Kegiatan banyak menyita waktu itu yang biasanya banyak
dihindari oleh guru. Jarang kegiatan mengajar dengan metode demontrasi oleh
siswa, yang sering adalah demonstrasi oleh guru, karena dari segi efisiensi waktu
lebih efisien.
Kegiatan demonstrasi akan lebih efektif apabila dalam melakukan
pengamatan, siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Pembahasan soal-soal
secara kelompok akan lebih cepat dan lebih efektif. Mereka dapat mengeluarkan
pendapat, ide, atau gagasan tertentu dengan teman-temannya. Mereka juga terlatih
untuk berkomunikasi atau bersosial dengan teman-teman satu kelompok atau satu
kelas. Siswa yang kurang mempunyai kemampuan akan dibantu oleh temannya
yang lebih mampu. Siswa yang pandai akan lebih mantap tingkat pendalaman
materinya. Untuk siswa yang mempunyai egoisme tinggi, kemungkinan juga akan
dapat terkurangi dari kegiatan ini.
Langkah-langkah kegiatan demonstrasi oleh guru dibagi menjadi dua tahap
yaitu tahap persiapan dan tahap kegiatan inti. Tahap persiapan terdiri dari : 1)
Guru membuat prosedur kegiatan atau langkah-langkah kegiatan demonstrasi atau
lembar kerja. Didalam prosedur kegiatan tersebut guru merumuskan masalah,
merumuskan hipotesis, merancang demonstrasi 2) menyiapkan alat-alat yang
diperlukan, dan 3) mencoba melakukan kegiatan demonstrasi sendiri sebelum
ditunjukkan ke siswa. Adapun tahap kegiatan inti terdiri dari : 1) guru membagi
siswa menjadi kelompok-kelompok kecil 4 atau 5 anak, 2) memberikan lembar
kerja yang didalamnya memuat langkah kegiatan demonstrasi yang akan
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dilakukan, 3) guru melakukan demonstrasi, siswa mengamati dan mencocokkan
dengan langkah-langkah yang ada pada lembar kerja, 4) siswa mencatat hasil
pengamatan kegiatan dan memasukkan data pada tabel pengamatan, 5) siswa
diskusi kelompok untuk merumuskan kesimpulan dari kegiatan demonstrasi, 6)
diskusi kelas untuk membahas kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh oleh
masing-masing kelompok, 7) guru memantapkan kesimpulan yang diperoleh.
Untuk kegiatan demonstrasi oleh siswa, langkah atau tahapan kegiatan sama
dengan demonstrasi oleh guru. Hanya berbeda sedikit pada tahap persiapan, guru
harus menyiapkan dulu siswa atau kelompok yang ditunjuk untuk melakukan
demonstrasi. Sedangkan pada tahap elaksanaan kegiatan, bedanya terletak pada
yang melakukan demonstrasi, yaitu oleh guru dan oleh siswa. Pada dasanya
prinsipnya sama yaitu mengamati kegiatan yang dilakukan oleh orang atau
kelompok lain.
5. Eksperimen
Metode eksperimen adalah cara penyajian bahan dimana para siswa
melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri suatu
pertanyaan atau hipotesis yang telah dipelajari (Syaiful Sagala 2009). Menurut
Paul Suparno (2007) metode eksperimen adalah metode pembelajaran yang
mengajak siswa untuk melakukan percobaan sebagai pembuktian, pengecekan
bahwa teori yang sudah dibicarakan itu memang benar.

Sedangkan menurut

Roestiyah (2001) metode eksperimen adalah salah satu metode pembelajaran yang
menekankan siswa untuk melakukan suatu percobaan sendiri untuk menunjukkan
peristiwa gejala-gejala alam.
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Pada metode ini siswa diberi kesempatan untuk melakukan sendiri,
mengikuti proses, mengamati suatu obyek, menganalisis hasil pengamatan,
membuktikan, dan menarik kesimpulan dari suatu peristiwa gejala-gejala alam.
Metode eksperimen dapat disebut juga dengan metode laboratorium atau
percobaan, karena menggunakan laboratorium sebagai tempat dan alat untuk
melakukan percobaan atau eksperimen. Kegiatan eksperimen adalah kegaiatan
yang sistematis sesuai dengan prosedur percobaan.
Ada dua kegiatan penting dalam eksperimen laboratorium, yaitu kegiatan
pengamatan (observation method) dan kegiatan percobaan (eksperimental
method). Dari dua kegiatan ini sangat cocok sekali digunakan pada pembelajaran
sains fisika. Pada sains fisika diperlukan adanya kegiatan kongkritisasi dari
materi-materi yang abstrak sehingga siswa lebih mudah memahami. Selain itu
juga dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa materi yang kongkrit adalah
benar-benar kongkrit adanya. Tidak yang kongkrit tetapi terkesan seperti abstrak.
Dari uraian itu jelas sekali bahwa pelajaran sains fisika tidak dapat
dipisahkan dengan laboratorium. Hampir semua materi sains fisika dapat
dilakukan dengan perocobaan. Salah satu contohnya adalah materi getaran dan
gelombang. Materi getaran dan gelombang, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari
banyak dan dapat dipraktekkan. Materi yang kongkrit itu akan terkesan abstrak
jika siswa hanya menerima informasi secara lesan tanpa pengamatan. Lebih-lebih
kalau kemampuan komunikasi guru kurang, akan sulit sekali bagi siswa untuk
memahami materi dimaksud.
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Terkait dengan eratnya hubungan laboratorium fisika dengan proses
pembelajaran fisika, maka laboratorium fisika mutlak diperlukan untuk
mendukung keberhasilan pembelajaran sains fisika. Sebagai sarana pembelajaran
yang sangat dibutuhkan, laboratorium sains fisika dapat digunakan untuk : 1)
Menumbuhkan dan mengembangkan ketrampilan dalam pengamatan, kecermatan
mencatat saat pengamatan dan tahap pengumpulan data. 2) Kemampuan dalam
menyusun hasil-hasil pengamatan dan penganalisisan untuk menemukan
keteraturan guna menafsirkan hasil pengamatannya. 3) Kemampuan dalam
menarik kesimpulan secara logis berdasarkan petunjuk-petunjuk eksperimental,
mengembangkan

model

dan

menyusun

teori.

4)

Kemampuan

mengkomunikasikan secara jelas dan lengkap hasil-hasil percobaan. 5)
Ketrampilan dalam menyusun suatu percobaan, merancang urutan kerja dan
kecekatan dalam melaksanakannya. 6) Ketrampilan memilih dan mempersiapkan
peralatan dan bahan, ketrampilan menggunakan alat dan bahan, suatu kecekatan
dalam menyusun peralatan untuk tujuan percobaan. 7) Ketaatan dalam mematuhi
petunjuk dan tata tertib kerja untuk menghindarkan diri dari tindakan yang
melanggar larangan kerja.
Kegiatan eksperimen yang di dalamnya ada percobaan dan pengamatan dapat
lebih menngaktifkan kerja sebagian alat indera manusia. Khusunya adalah indera
penglihatan. Dengan indera penglihatan, siswa dapat mengamati setiap perubahan
yang terjadi pada percobaan dan dapat juga untuk membaca skala pada kegiatan
pengukuran. Selain itu dengan bantuan tangan yang terampil dalam menerapkan
metode ilmiah, merangkai alat kegiatan, menggunakan alat kegiatan, siswa akan
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dapat memperoleh data yang valid dari hasil eksperimennya. Data yang valid
sangat mendukung sekali untuk mendapatkan kesimpulan yang benar atau
mendekati kebenaran. Diharapkan kecil kemungkinan terdapat kesalahan dalam
penelitian sehingga hasil penelitian akan bagus.
Peran guru pada metode ini adalah membimbing dan mengarahkan siswa
pada prosedur kegiatan sehingga tidak terjadi kesalahan yang berkaitan dengan
pengamatan. Kesalahan pada pengamatan mengakibatkan kesalahan pada
eksperimen. Kesalahan prosedur mengakibatkan tujuan eksperimen tidak
terpenuhi. Metode eksperimen mempunyai keuntungan dan kelemahan.
Keuntungan dari metode eksperimen adalah 1) siswa lebih percaya pada
kesimpulan yang diperoleh, 2) anak dapat mengembangkan sikap untuk
mengadakan studi eksplorasi, 3) mengembangkan sikap berpikir ilmiah, dan 4)
hasilnya tahan lama. Kelemahan dari metode ini adalah 1) memerlukan alat dan
bahan yang kadang sulit dicari, 2) hasil tidak selalu sesuai dengan harapan, 3)
membutuhkan waktu yang lama, 4) guru harus mencoba lebih dahulu sebelum
kegiatan pembelajaran yang sebenarnya.
Kalau dibandingkan dengan metode demonstrasi, metode eksperimen juga
mempunyai perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu antara lain : 1) demonstrasi tidak
banyak membutuhkan alat seperti eksperimen, 2) titik berat demonstrasi adalah
kegiatan pengamatan sedangkan eksperimenen adalah pengamatan dan kegiatan
fisik, 3) demonstrasi lebih ke aspek afektif sedangkan eksperimen aspek afektif
dan psikomotor, 4) demonstrasi hanya siswa terpilh yang melakukan kegiatan
sedangkan eksperimen semua siswa melakukan kegiatan. Dari adanya persaman
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dan perbedaan antara demonstrasi dan eksperimen, yang dapat dibedakan dari
hasil yang diharapkan adalah aspek kognitif dan aspek afektif.
Langkah-langkah kegiatan eksperimen hampir sama dengan demonstrasi.
Langkahnya juga terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap
kegiatan inti. Kedua tahap itu sangat menentukan sekali terhadap keberhasilan
baik demonstrasi maupun eksperimen, jadi kedua-duanya tidak boleh ada yang
diabaikan, semuanya harus dilaksanakan. Tahap persiapan dan kegiatan, duaduanya harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin kegiatan
inti berjalan lancar jika persiapannya kurang matang.
Tahap persiapan terdiri dari : 1) menyusun prosedur kegiatan, 2) menyiapkan
alat percobaan yang dibutuhkan, dan 3) melakukan eksperimen pendahuluan.
Tahapan kegiatan inti adalah sebagai berikut : 1) membagi siswa menjadi
kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 atau 5 anak, 2) membagi lembar
kerja siswa kepada masing-masing kelompok, 3) meminta siswa mengecek dan
mencari alat percobaan yang dibutuhkan, 4) melakukan eksperimen secara
berkelompok, 5) mencatat hasil pengamatan dan memasukkan data yang diperoleh
pada tabel pengamatan, 6) menjawab pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja
dan menyusun kesimpulan, 7) presentasi kegiatan dan hasil dari masing-masing
kelompok, 8) guru memandu pelaksanaan diskusi kelas dan menyampaikan materi
yang belum terbahas.
6. Motivasi Belajar
Hakekat dari motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal pada
siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahaan tingkah laku,
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pada umumnya dengan beberapa indikator, atau unsur yang mendukung (Hamzah
B. Uno 2006). Dari pendapat itu jelas bahwa belajar itu tidak berdiri sendiri.
Belajar dipengaruhi oleh banyak hal.
Motivasi adalah salah satu faktor yang pengaruhnya cukup besar terhadap
prestasi siswa. Berikut ini adalah pendapat tentang motivasi belajar dari beberapa
ahli. a) Morgan mengemukakan bahwa motivasi bertalian dengan tiga hal yang
sekaligus merupakan aspek-aspek dari motivasi. Ketiga hal tersebut adalah :
keadaan yang mendorong tingkah laku, tingkah laku, dan tujuan tingkah laku. b)
Menurut T. Hani Handoko, motivasi adalah keadan pribadi seseorang yang
mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai
tujuan. c) H. Hadari Nawawi mendefinisikan motivasi sebagai suatu keadaan yang
mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau
kegiatan

yang

berlangsung

secara

sadar.

d)

Soemanto

secara

umum

mendeifinisikan motivasi sebagai suatu perubahan tenaga yang ditandai oleh
dorongan efektif dan reaksi-reaksi pencapaian tujuan. Karena kelakuan manusia
itu selalu bertujuan, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan tenaga yang
memberi kekuatan bagi tingkah laku mencapai tujuan, telah terjadi di dalam diri
seseorang. e) Gray lebih suka menyebut pengertian motivasi sebagi jumlah proses,
yang bersifat internal, atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan
timbulnya sikap antusiasme dan persistensi, dalam hal melaksanakan kegiatankegiatan tertentu.
Dari beberapa pengertian motivasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa
motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong, merangsang
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atau menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan yang
dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi dapat datang dari
luar dan dari dalam diri siswa sendiri. Motivasi yang datang dari luar sering
disebut dengan motivasi ekstrinsik, sedangkan motivasi yang berasal dari dalam
disebut motivasi intrinsik.

Motivasi ekstrinsik maupun instrinsik sama-sama

mempunyai pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar siswa.
Motivasi

memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran, baik dalam

proses maupun pencapaian hasil. Seorang siswa yang memiliki motivasi tinggi,
biasanya mempunyai prestasi belajar yang bagus. Tugas seorang guru adalah
dapat membangkitkan motivasi belajar siswa ajar. Motivasi belajar setiap orang ,
kebanyakan tidak sama.

Biasanya, hal itu juga bergantung dari apa yang

diinginkan orang yang bersangkutan.
Ada sejumlah indikator untuk mengetahui siswa yang memiliki motivasi
dalam proses pembelajaran, diantaranya adalah 1) memiliki gairah yang tinggi, 2)
penuh semangat, 3) memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu yang cukup
tinggi, 4) mampu “jalan sendiri” ketika guru meminta siswa mengerjakan sesuatu,
5) memiliki rasa percaya diri, 6) memiliki daya konsentrasi yang tinggi, 7)
kesulitan dianggap sebagai tantangan yang harus dihadapi, 8) memiliki kesabaran
dan 9) daya juang yang tinggi. Dengan mengetahui indikator-indikator itu,
pengajar berharap lebih dini mengetahui sebesar apa motivasi pembelajaran
7. Sikap Ilmiah
Sikap didefinisikan sebagai keadaan internal seseorang yang mempengaruhi
pilihan-pilihan atas tindakan-tindakan pribadi yang dilakukannya. Sikap terbentuk
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dan berubah sejalan dengan perkembangan individu atau dengan kata lain sikap
merupakan hasil belajar individu melalui interaksi sosial. Hal itu berarti bahwa
sikap dapat dibentuk dan diubah melalui pendidikan. Sikap positif dapat berubah
negatif jika tidak mendapatkan pembinaan dan sebaliknya sikap negatif dapat
berubah menjadi positif jika mendapatkan pembinaan yang baik. Karena sikap
mempunyai valensi/tingkatan maka sikap positif dapat juga ditingkatkan menjadi
sangat positif. Di sinilah letak peranan pendidikan dalam membina sikap
seseorang.
Sikap ilmiah mempunyai tiga komponen yaitu kognitif (berhubungan dengan
pengetahuan), Afektif (berhubungan dengan perasaan) dan psikomotoris
(berhubungan kecenderungan untuk bertindak). Struktur kognisi merupakan
pangkal terbentuknya sikap seseorang. Struktur kognitif ini sangat ditentukan oleh
pengetahuan atau informasi yang berhubungan dengan sikap, yang diterima
seseorang. Sikap yang dikembangkan dalam sains adalah sikap ilmiah.
Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuan
saat mereka melakukan kegiatan sebagai seorang ilmuan. Dengan kata lain sikap
ilmiah dapat didifinisikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak atau
berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkahlangkah ilmiah. Beberapa sikap ilmiah dikemukakan antara lain: 1) sikap ingin
tahu yaitu apabila menghadapai suatu masalah yang baru maka berusaha
mengetahuinya, senang mengajukan pertanyaan tentang objek dan peristiwa dan
kesungguhan dalam menyelesaikan eksperimen, 2) sikap kritis yaitu tidak
langsung begitu saja menerima kesimpulan tanpa ada bukti yang kuat, 3) sikap
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obyektif yaitu melihat sesuatu sebagaimana adanya obyek itu, menjauhkan bias
pribadi dan tidak dikuasai oleh pikirannya sendiri, tanpa mempedulikan perasaan,
4) sikap ingin menemukan yaitu selalu memberikan saran-saran untuk eksperimen
baru, 5) sikap menghargai karya orang lain yaitu tidak akan mengakui dan
memandang karya orang lain sebagai karyanya, menerima kebenaran ilmiah
walupun ditemukan oleh orang lain atau bangsa-bangsa lain, 6) sikap terbuka
yaitu bersedia mendengarkan argumen orang lain sekalipun argumen itu berbeda
dengan apa yang diketahuinya, menerima kritikan, masukan dan respon negatif
terhadap pendapatnya, 7) sikap tekun yaitu tidak bosan mengadakan penyelidikan,
bersedia mengulangi eksperimen yang hasilnya meragukan serta tidak mudh untuk
putus asa dalam mengadakan penyelidikan.
Cara mengukur sikap ilmiah siswa adalah dengan memperlakukan siswa
seperti ilmuwan muda sewaktu siswa mengikuti kegiatan pembelajaran fisika.
Pada saat siswa sedang kerja mengamati atau melakukan sesuatu, diadakan
pengamatan apakah ciri-ciri tersebut di atas ada pada siswa. Selain itu juga dapat
dilakukan dengan menggunakan angket.
Dengan sikap ilmiah, para ilmuan dapat mengungkap atau menemukan
banyak hal. Dengan sikap ilmiah manusia banyak diuntungkan. Produk-produk
teknologi yang sekarang dimanfaatkan orang, adalah hasil kerja para ilmuan
melalui kerja ilmiah.
8. Prestasi Belajar
Prestasi belajar adalah sejauh mana kemampuan siswa untuk memahami
materi yang diajarkan. Dengan kata lain adalah sejauh mana siswa mencapai
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tujuan pembelajaran. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh factor internal dan
factor ekstern. Faktor intern antara lain:1) sikap ilmiah 2) Rasa percaya diri 3)
Aktivitas belajar 4) motivasi. Sedangkan faktor eksternal antara lain: 1). Sarana
dan prasarana belajar 2) Kondisi pembelajaran 4) media pembelajaran 5) Metode
pembelajaran 5) Lingkungan sosial siswa.
Prestasi belajar meliputi tiga ranah yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.
Ranah kognitif dapat dinilai dari tes prestasi belajar. Ranah afektif

dan

psikomotorik dapat diketahui melalui lembar observasi atau pengamatan guru.
Untuk kegiatan percobaan atau unjuk kerja ketiga ranah tersebut harus dinilai
semua.
Menurut Usman dalam (Asep Jihad 2008) hasil belajar yang dicapai oleh
siswa sangat erat kaitannya dengan rumusan tujuan instruksional yang
direncanakan guru sebelumnya yang dikelompokkan kedalam domain kognitif,
afektif dan psikomotorik. Domain kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman,
analisa, aplikasi, sintesa dan evaluasi.
9. Bahan Ajar
a. Pembelajaran Fisika
Pembelajaran fisika harus dipandang sebagai proses baik kegiatan belajar
mengajarnya maupun materi yang sedang dipelajari siswa, materi fisika bukan
sesuatu yang sudah jadi, tetapi harus dibentuk dan ditentukan oleh siswa, tentunya
dengan bantuan guru atau siswa lain. Menurut Freudental dalam (Mansur 2007).
Supaya proses pembelajaran lebih aktif, kreatif dan menyenangkan, Suharyono
dalam

(M. Nur, MPd 2007) memberikan saran praktis sebagai berikut: 1)
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Manfaat dari pelajaran yang akan didapat, dapat meningkatkan motivasi belajar ,
2) Semangatkan pikiran siswa melalui gerakan, sikap tubuh dan mimik wajah
yang penuh energi, 3) Jadikan proses mengajar sebagai kegiatan yang
menyenangkan baik untuk guru maupun siswa, 4) Terapkan pikiran rasional
bahwa yang paling berperan mampu merubah kualitas diri adalah diri sendiri.
Tujuan pembelajaran IPA dalam kurikulum 2004 (Depag, 2004) adalah: 1)
Menanamkan keyakinan terhadap kebesaran Allah SWT, berdasarkan keberadaan,
keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya, 2) Memberikan pemahaman tentang
berbagai macam gejala alam, prinsip dan konsep pengetahuan alam serta
keterkaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat, 3) Memberikan
pengalaman kepada peserta didik dalam merencanakan dan melakukan kerja
ilmiah untuk membentuk sikap ilmiah, 4) Meningkatkan kesadaran untuk
memelihara dan melestarikan lingkungan serta sumber daya alam, 5) Memberikan
bekal pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
Program pembelajaran dalam fisika realistik lebih merupakan rancangan
kegiatan kelas yang dirancang guru, berisi skenario tahap demi tahap tentang apa
yang akan dilakukan guru bersama siswa mengenai topik yang akan dipelajari.
Dalam program pembelajaran tercermin tujuan pembelajaran, media untuk
mencapai tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan authentik
assessment-nya.
Pemahaman program pembelajaran berbasis realistik bukan pada rincian dan
kejelasan tujuan, tetapi pada gambaran kegiatan tahap demi tahap dan media yang
dipakai. Perumusan tujuan berbasis realistik yang dicapai bukan hasil lebih
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daripada strategi belajar. Materi yang diharapkan bukan banyak tetapi dangkal,
melainkan sedikit tapi mendalam. Budiono dalam (Mansur 2007). Dari pendapat
itu jelas bahwa yang diharapkan dalam fisika adalah kedalaman materi. Sedikit
materi tidak apa-apa yang penting mendalan dan paham dari pada banyak materi
tetapi tidak tahu apa-apa.
b. Getaran
Gejala getaran banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Getaran bandul
jam dinding, ayunan bayi, gitar dipetik, pita suara mengeluarkan suara merupakan
contoh-contoh getaran. Menurut saiful karim (2008) pengertian getaran adalah
gerak bolak balik melalui titik setimbang. Satu getaran diartikan sebagai satu kali
bergetar penuh, yaitu gerakan kembali ke titik semula. Untuk lebih jelasnya
perhatikan gambar 2.1 di bawah ini.
Keterangan gambar :
Getaran : gerakan dari A – B –C - B – A secara
bolak balik.
Satu getaran : gerakan bandul dari titik A-B-CB-A atau B-C-B-A-B atau C-B-A-B-C.
Gambar 2.1 Bandul
Benda akan terus bergerak bolak balik sampai akhirnya berhenti di titik
setimbangnya yaitu B. jarak beban ke titik setimbang disebut simpangan.
Misalnya ketika jarak beban ketitik setimbang 1 cm, dikatakan simpangan getaran
1 cm. simpangan berubah tiap waktu karena benda mendekat atau menjauhi titik
setimbang. Simpangan suatu getaran memiliki jarak dari nol sampai nilai terbesar,
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
43

simpangan terbesar dari suatu getaran disebut amplitude. Anplitudo pada gambar
di atas adalah jarak dari A ke B atau dari B ke C yang paling jauh.
Getaran mempunyai frekuensi dan periode. Frekuensi adalah jumlah getaran
dalam waktu satu detik. Satuan frekuensi dalam Sistem Internasional (SI) adalah
hertz (Hz). Periode adalah kebalikan dari frekuensi. Periode adalah banyaknya
waktu yang diperlukan untuk bergetar sebanyak satu kali. Satuan periode dalam
system internasional (SI) adalah sekon (s), tetapi kadang-kadang dinyatakan
dalam sekon per putaran.
Secara matematis hubungan antara frekuensi dan periode adalah sebagai berikut :
*=

6261

Dengan : T = periode satuannya second
f = frekuensi satuannya per second (Hz)
Contoh getaran yang lain adalah getaran pada pegas yang diberi beban seperti
gambar 2.2 di bawah ini. Pegas diikatkan pada ketinggian tertentu. Pada ujung
pegas yang bawah diikatkan sebuah bandul, kemudian ditarik ke bawah dan
dilepaskan. Pegas akan bergerak naik turun secara periodik.

beban

c
a

a
b

b

statif
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Secara umum setiap benda atau bahan memiliki sifat elastis. Jika gaya yang
diberikan tidak mealampaui batas tertentu, benda akan segera kembali ke bentuk
semula begitu gaya yang diberikan dilepaskan. Contoh pada saat benda ditarik dan
dilepaskan, pegas akan bergetar dan kemudian berhenti karena adanya gaya
gesekan. Jika gaya gesek semua diabaikan maka pegas akan bergerak terus
menerus secara bolak-balik melalui titik setimbang. Getaran pegas seperti itu
disebut gerak harmonik.
Seperti disebutkan di atas setiap benda mempunyai sifat elastisitas sendirisendiri yang berbeda dengan benda yang lain. Sifat elastisitas dimaksud adalah
kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula setelah gaya luar yang
diberikan kepada benda tersebut dihilangkan (Marthen Kanginan 2007).
Kecepatan benda kembali ke bentuk semula bervariasi, ada yang cepat, ada yang
lambat, bahkan ada yang kembali. Atas dasar itu ditinjau dari elastisitasnya benda
dikelompokkan menjadi dua yaitu benda elastis dan benda non elastis atau benda
plastis.
Benda elastis adalah benda yang sangat mudah kembali ke bentuk semula,
contohnya seperti karet, pegas, pentil, dan jenis karet-karet yang lain. Benda yang
non elastis misalnya seperti tanah liat, malam ( mainan anak-anak ). Karet yang
ditarik begitu tarikannya dilepas akan segera kembali ke bentuk semula. Tanah
liat sulit untuk kembali ke bentuk semula. Misalnya kalau ada tanah liat ditaruh di
atas meja kemudian ditekan dengan menggunakan telapak tangan, tanah liat akan
berubah bentuk dan tidak akan kembali ke bentuk semula walaupun tekanannya
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dilepaskan. Malam ditekan dibentuk mainan tidak akan kembali seperti semula,
akan tetap.
Beberapa besaran yang berkaitan dengan elastisitas adalah tegangan,
renggangan , dan modulus elastisitas. Tegangan adalah besaran skalar yang
memilik satuan Nm-2 atau pascal (Pa) (Kanginan 2007). Gambar di 2.2 di bawah
ini adalah gambar tegangan kawat.
Seutas

kawat

dengan

luas

penampang

A

menngalami suatu gaya tarik F pada ujungujungnya. Akibat gaya itu kawat mengalami
tegangan tarik sebesar (σ). Nilai gama dapat
dihitung

tegangan =

Gambar 2.3 Kawat

menggunakan

persamaan:

gaya
F
atau s =
luas
A

Dimana σ = tegangan, F = gaya, dan A = luas

Renggangan adalah sebagai hasil bagi dari pertambahan panjang dengan
panjang awal. Jika panjang awal dinyatakan dengan L dan pertambahan panjang
dinyatakan dengan ∆L, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:
renggangan =

pertambahan panjang DL
=
panjang awal
L

Karena pertambahan panjang dan panjang awal pegas mempunyai besaran yang
sama maka renggangan tidak mempunyai satuan.
Modulus Elastis suatu bahan adalah pernbandingan antara tegangan dan
renggangan yang dialami oleh bahan (Kanginan 2007). Modulus elastis disebut
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deformasi
elastis

deformasi plastis

E

tegangan

D

C
B
A

titik tekuk
batas elastis
batas hukum
hook
perubahan bentuk
permanen

0

X

renggangan

Grafik 2.4 Hubungan tegangan dan renggangan
Tabel 2.1 Modulus Elastis berbagai Bahan
No Zat

Modulus Elastis E(N/m2)

1

Besi

100 x 109

2

Baja

200 x 109

3

Perunggu

100 x 109

4

Aluminium

70 x 109

5

Beton

20 x 109

6

Batu bara

14 x 109

7

Marmer

50 x 109

8

Granit

45 x 109

9

Kayu

10 x 109

10

Nilon

5 x 109

11

Tulang muda

15 x 109
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Rumus modulus elastis adalah sebagai berikut:
Modulus Elastis =

tegangan
s
atau E =
renggangan
e

Dari persamaan di atas maka satuan dari Modulus Elastis (E) adalah Nm-2 atau
Pascal. Modulus elastis berbagai bahan dapat dilihat pada tabel 2.1
Pegas sebagai bahan yang memiliki elastisitas tinggi mempunyai beberapa
kegunaan dalam kehidupan sehari-hari yang sangat menguntungkan manusia.
Kegunaan itu diantaranya adalah : 1) sebagai bagian neraca pegas, 2) pegas pada
spring bad, 3) pegas juga dapat dimannfaatkan sebagai setir kemudi dan lain
sebagainya.
d. Gelombang
Gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat (Saiful karim 2008).
Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh gelombang, misalnya ombak air
dipantai, bendera ditiup angin, daun ditiup angin, bunyi sampai di telinga dan lain
sebagainya. Berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi dua macam
yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik.
Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat membutuhkan
medium. Contohnya adalah gelombang pada tali, gelombang bunyi, dan
gelombang pada air. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang
yang tidak mempunyai medium. Contohnya gelombang radio, cahaya, dan radar.
Gelombang mekanik dibedakan menjadi dua macam yaitu gelombang
tranversal dan longitudinal. Gelombang tranversal adalah gelombang yang arah
getar dan arah rambatnya saling tegak lurus. Gelombang transversal ini berupa
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yaitu gelombang tali yang diusikkan, gelombang pada permukaan air, dan
gelombang cahaya. Gelombang longitudianal adalah gelombang yang arah getar
dan arah rambatnya sejajar. Gelombang longitudinal tidak berbentuk deretan bukit
dan lembah gelombang, melainkan deretan rapatan dan renggangan. Contoh
gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi dan gelombang pada
slinki.Berikut adalah gambar gelombang tranversal dan longitudinal lengkap
dengan bagian-bagiannya.

Gamabr 2.4 Gelombang tranversal

Gambar 2.5 Gelombang longitudinal

Keterangan :
Gelombang tranversal
A–E

= 1 gelombang (terdiri dari satu bukit, dan satu lembah)

A–C

= ½ gelombang ( satu bukit atau satu lembah)

A – A1

= amplitudo

A-B1-C

= bukit gelombang

C-D1-E

= lembah gelombang

B1,F1,J1

= puncak gelombang

D1, H1, L1

= dasar gelombang

C,E,G,I,K
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Gelombang longitudinal
A-B-C

= 1 gelombang (satu renggangan dan satu rapatan)

A-B/B-C

= ½ gelombang (satu renggangan atau satu rapatan)

Gelombang juga memerlukan waktu dalam perambatannya. Selang waktu
yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang disebut periode. Periode ini
sama artinya dengan selang waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran.
Satuan periode adalah sekon (s). frekuensi adalah banyaknya gelombang yang
terjadi dalam satu sekon. Satuan frekuensi adalah gelombang persekon atau hertz
(Hz). Kecepatan gelombang sering disebut cepat rambat gelombang dan diberi
lambang v. waktu yang diperlukan gelombang untuk berpindah sejauh satu
gelombang sama dengan satu periode.
Manfaat gelombang pada kehidupan sehari-hari sebagai berikut: 1)
gelombang laut untuk pembangkit listrik, 2) gelombang mikro digunakan untuk
memasak makanan pada kompor, 3) gelombang elektromagnetik dari cahaya
matahari yang dipancarkan dapat digunakan untuk planel surya, memanaskan air,
dan sel surya, 4) gelombang bunyi digunakan untuk memeriksa kanker hati dan
melihat janin selain itu gelombang bunyi dapat untuk menentukan kedalaman laut
yaitu gelombang ultrasonik.
Hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang
secara matematis dirumuskan sebagai berikut:

v = l ´ f karena f =

1
f
maka v =
T
T
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Keterangan dari rumus tersebut adalah V = cepat rambat gelombang (m/s), T =
periode gelombang (s), f = frekuensi gelombang (Hz), dan λ= panjang gelombang
(m)

B. Penelitian yang Relevan
Widodo (2010) dalam penelitiannya tentang pembelajaran kimia dengan
pendekatan kontekstual melalui metode eksperimen dan demonstrasi ditinjau dari
kreativitas dan sikap ilmiah siswa, menyebutkan bahwa siswa yang mempunyai
sikap ilmiah tinggi prestasinya lebih baik dibandingkan siswa yang sikap
ilmiahnya rendah kimia. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan sikap ilmiah dan metode yang digunakan.
Keduanya sama-sama meneliti sikap ilmiah dengan metode demonstrasi dan
eksperimen. Sedangkan perbedaannya adalah variabel moderatornya. Penelitian
Widodo variavel moderatornya sikap ilmiah dan kreatifitas, sedangkan penelitian
ini variabel moderatornya sikap ilmiah dan motivasi belajar.
Muhamad Yasin Kholifudin (2009) dalam penelitiannya yang berjudul
”Pembelajaran Fisika dengan inkuiry terbimbing melalui metode eksperimen dan
demonstrasi ditinjau dari gaya belajar dan motivasi belajar siswa” menyebutkan
bahwa antara pembelajaran dengan inkuiri terbimbing dan eksperimen dengan
prestasi belajar terdapat pengaruh. Selain itu juga disebutkan bahwa prestasi
belajar siswa kategori tinggi dan rendah tidak ada perbedaan. Persamaannya
dengan penelitian ini terletak pada metode pembelajaran yang digunakan
sedangkan perbedaannya terletak pada variabel moderator yang digunakan.
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Efy Sri Sujayanti (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran
fisika dengan inkuiry terbimbing melalui metode eksperimen dan demonstrasi
ditinjau dari kemampuan awal dan motivasi belajar siswa” menyimpulkan bahwa
metode eksperimen dan demonstrasi akan menghasilkan motivasi belajar yang
tinggi dalam memecahkan persoalan-persoalan fisika. Pesamaannya dengan
penelitian ini adalah terletak pada metode pembelajaran yang digunakan dan
perbedaannya terletak pada variabel moderator yang dipilih. Perbedaan lain,
Sujayanti melakukan penelitian dengan materi gaya gesek dan penelitian ini
dengan materi getaran dan gelombang.
Taasoobshirazi (2007: Journal Physics Teach Education) pada penelitiannya
dengan judul “Gender difference in physics a focus on motivation”.
menyimpulkan bahwa wanita memiliki motivasi yang lebih rendah daripada lakilaki. Wanita mempunyai tingkat kecemasan yang lebiih tinggi.
Suyadi (2008) dalam penelitiannya dengan judul “ Pengaruh Pembelajaran
Penemuan Fisika Pada Kinematika Gerak Lurus Melalui Metode Eksperimen
Dan Demonstrasi Terhadap Prestasi Belajar Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi”
(Studi Kasus Siswa Kelas X SMA Negeri Gondangrejo Pada Materi Kinematika
Gerak Lurus Tahun Pelajaran 2007/2008)”. Persamaannya dengan penelitian ini
adalah pada metode mengajar yang digunakan oleh guru. Perbedaannya terletak
pada variabel moderatornya. Pada penelitian Suyadi hanya ditinjau dari motivasi
berprestasi sedangkan pada penelitian ini ditinjaui dari motivasi belajar dan sikap
ilmiah siswa.
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Carl J. Wenning (2007: Journal Of Phyisics Teacher Education) dalam
penelitiannya yang berjudul “Phyisics Teacher Education Coordinator”. Pada
penelitian ini disebutkan bahwa motivasi belajar berasal dari dalam maupun dari
luar. Motivasi dari luar diantaranya adalah kemampuan guru dan tingkat
penguasaan materi oleh guru.
Crawford, Michael (2009: Journal Of Phyisics Teacher Education) dalam
penelitiannya yang berjudul “Contextual Teaching and Learning:strategies for
Creating Constructivist Classrooms (Conclusion)” menyebutkan bahwa pelajaran
akan berjalan lebih baik apabila para siswa mempunyai peluang untuk
menyatakan gagasan dan pendapat mereka sehingga pengalaman itulah yang akan
menjadi pelajaran bagi mereka. Penelitian ini menggunakan metode pembelajaran
demonstrasi dan eksperimen yang dirangkai dengan kegiatan diskusi sehingga
pada proses pembelajaran akan terjadi saling tukar pikiran untuk mengemukakan
gagasan atau pendapatnya.
Renata Holubova (2007: Journal Of Phyisics Teacher Education) dalam
penelitiannya yang berjudul “The motivation and recruitment of physics students
and teachers” mengatakan bahwa motivasi belajar seorang murid atau siswa
adalah bagian dari strategi atau metode untuk mengadakan perubahan. Untuk
mendapatkan hasil belajar yang maksimal maka guru perlu mengembangkan dulu
motivasi siswa untuk belajar. Guru harus dapat menumbuhkan rasa ingin belajar
dari siswa. Untuk memenuhi itu pada penelitian ini akan dicoba melalui
pembelajaran demonstrasi dan eksperimen.
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C. Kerangka Pikir
1. Pengaruh metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar Fisika.
Getaran dan gelombang adalah materi yang banyak dijumpai dalam
kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti alat ayunan bayi, ayunan ditempattempat wisata, getaran bandul jam, gelombang air laut, gelombang bunyi. Alatalat itu dapat diamati secara langsung oleh siswa prinsip kerjanya bahkan siswa
sendiri sebagian besar juga pernih menikmati kegunaan dari alat-alat tersebut.
Dengan karakteristik materi yang seperti itu maka tepat jika metode demonstrasi
dan eksperimen diterapkan. Siswa akan lebih senang belajar, karena dapat
berinteraksi langsung dengan obyek materi, dan pada akhirnya akan
meningkatkan prestasi belajar siswa.
Atas dasar itu diperkirakan metode demonstrasi dan eksperimen akan
memberikan pengaruh yang lebih baik dibandingkan metode ceramah. Metode
eksperimen semua siswa dapat terlibat langsung dengan lingkungan, sedangkan
pada demonstrasi hanya beberapa siswa yang dapat melakukan kegiatan. Atas
dasar itu diperkirakan metode eksperimen akan memberikan pengaruh lebih baik
dibandingkan metode demonstrasi.
2. Pengaruh motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Fisika.
Menurut (Uno 2006) hakekat dari motivasi belajar adalah dorongan internal
dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan
tingkah laku. Anak yang motivasi belajar tinggi mempunyai hasrat untuk berhasil
yang direalisasikan dengan kegiatan aktif, kreatif, dan rajin dalam belajar. Atas
pertimbangan itu dapat dikatakan bahwa anak yang motivasinya tinggi,
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kemungkinan prestasinya juga bagus. Jadi motivasi mempunyai pengaruh positif
terhadap prestasi belajar.
3. Pengaruh sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Fisika.
Sikap

ilmia diantaranya

adalah

jujur,

toleransi,

rasa ingin

tahu,

tanggungjawa, disiplin, kerja keras, percaya diri, cermat, obyektif, dan terbuka.
Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap para ilmuwan saat melakukan percobaan.
Para ilmuwan melakukan percobaan dengan prosedur ilmiah dan dengan sikap
ilmiah yang tinggi sehingga dapat menghasilkan suatu temuan yang bermanfaat.
Temuan para ilmuwan adalah prestasi dari ilmuwan yang mempunyai sikap ilmiah
tinggi.
Atas pertimbangan itu, jika anak mau mengikuti jejak ilmuwan dengan
selalu mengembangkan sikap ilmiah dalam setiap kegiatannya, mereka pasti akan
berhasil. Jadi sikap ilmiah yang baik akan dapat meningkatkan prestasi belajar.
Dengan kata lain sikap ilmiah mempengaruhi prestasi belajar siswa.
4. Interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen terhadap tinggi
rendahnya motivasi belajar siswa.
Metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen membutuhkan kegiatan
pengamatan. Siswa dituntut mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa
lain atau guru melalui demonstrasi dan eksperimen yang mereka lakukan sendiri,
dan tahap berikutnya harus mencoba sendiri. Metode demonstrasi dan eksperimen
itu sama-sama menuntut keaktifan siswa kesungguh-sungguhan siswa dalam
proses belajar mengajarnya. Dengan tuntutan itu dipastikan siswa akan lebih aktif
dan lebih giat belajar. Atas pertimbangan itu diperkirakan dua metode itu
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mempunyai interaksi terhadap peningkatan motivasi belajar untuk dapat
meningkatkan prestasi belajar.
5. Metode demonstrasi oleh guru dan ekasperimen terhadap tinggi rendahnya
sikap ilmiah siswa
Demonstrasi

dan

eksperimen

adalah

metode

pembelajaran

yang

menggunakan langkah-langkah ilmiah. Kegiatan itu sama dengan kegiatan yang
dilakukan seorang ilmuwan pada saat melakukan percobaan. Jadi kegiatan
demonstrasi dan eksperimen kalau sering dilakukan akan melatih sikapilmiah
siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa antara metode demonstrasi dan ekperimen
dengan sikap ilmiah ada interaksi positif terhadap peningkatan prestasi belajar
siswa.
6. Interaksi antara motivasi belajar tinggi dan rendah dengan sikap ilmiah tinggi
dan rendah terhadap prestasi belajar siswa.
Salah satu indikator dari motivasi tinggi adalah rajin belajar dan indikator
dari sikap ilmiah adalah senang melakukan percobaan dengan prosedur ilmiah.
Siswa yang tidak rajin belajar, tidak akan sungguh-sungguh dalam belajar dan
sudah pasti tidak akan aktif dalam kegitan pembelajaran. Mereka umumnya tidak
mau kerja keras, apalagi disuruh melakukan kegiatan demonstrasi atau
eksperimen. Mereka lebih senang menggantungkan prestasinya pada teman lain
atau massa bodoh.
Demonstrasi dan eksperimen merupakan kegiatan pembelajaran yang dapat
melatih dan mengembangkan sikap ilmiah siswa. Selain itu kegiatan demonstrasi
dan eksperimen juga dapat memberikan nuansa variasi dalam kegiatan
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pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang jarang digunakan akan memberikan
daya tarik tersendiri terhadap siswa, lebih-lebih siswa yang mempunyai motivasi
belajar tinggi, mereka akan semakin termotivasi. Atas dasar uraian itu dapat
dikatakan bahwa antara sikap ilmiah dan motivasi belajar siswa ada interaksi
terhadap prestasi belajar siswa. dan interaksi itu adalah interaksi positif.
7. Interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen dengan
motivasi belajar dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa.
Demonstrasi dan eksperimen adalah dua metode belajar yang sama-sama
membutuhkan ketekunan dalam pengamatan. Demonstrasi membutuhkan
ketekunan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh orang lain yang
kemudian ada tuntutan untuk dapat melakukan sendiri. Eksperimen adalah
kegiatan yang membutuhkan ketelatenan dalam bekerja dengan mengikuti
prosedur ilmiah. Siswa yang mempunyai motivasi tinggi dan sikap ilmiah tinggi
pasti merasa senang melakukan kegiatan itu. Kegiatan yang dilakukan atas dasar
senang tanpa paksaan pasti akan menghasilkan hal yang menyenangkan. Begitu
juga dengan kegiatan demonstrasi dan eksperimen dalam pembelajaran kalau
dilakukan oleh anak yang motivasi dan sikap ilmiahnya tinggi pasti memperoleh
hasil yang memuaskan. Hasilnya adalah meningkatnya prestasi belajar.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran demonstrasi dan
eksperimen membutuhkan keaktifan guru dalam prose belaajar mengajarnya.
Guru harus melakukan persiapan lebih banyak dibandingkan dengan metode
klasik atau ceramah yang banyak digunakan selama ini. Jadi metode demonstrasi
atau eksperimen juga tidak akan lepas dari peran guru. Guru berperan menyiapkan
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
57

perangkat pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan sikap ilmiah
siswa.

D. Hipotesis
Berdasarkan pada kerangka pemikiran di atas dan keuntungan metode
demonstrasi dan eksperimen, dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :
1. Ada pengaruh metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar
Fisika.
2. Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar Fisika.
3. Ada pengaruh sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar Fisika.
4. Ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen dengan motivasi
belajar siswa terhadap prestasi belajar Fisika.
5. Ada interaksi antara metode demonstrasi dan ekasperimen dengan sikap ilmiah
siswa terhadap prestasi belajar Fisika.
6. Ada interaksi antara motivasi belajar dengan sikap ilmiah terhadap prestasi
belajar siswa.
7. Ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen dengan motivasi
belajar dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu
1. Tempat Penelitian
Memilih tempat penelitian merupakan kegiatan yang penting dalam suatu
penelitian. Memilih tempat tanpa memperhatikan efektifitas dan efisiensi kerja
akan memperbesar kemungkinan gagal. Letak geografis, situasi, kondisi sekolah,
kondisi siswa, dan jumlah siswa harus diperhatikan. Penelitian agar berhasil harus
memperhitungkan semua komponen yang mungkin akan memberikan pengaruh.
Komponen-komponen itu kemudian diberi perlakuan agar pengaruhnya dapat
diminimalisir. Sekolah yang menjadi obyek penelitian ini adalah:
a. Nama sekolah

: MTsN Bibrik.

b. Alamat

: Jalan Dandang Gendis nomor 01, Desa Teguhan,
Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

c. Jumlah siswa

: 460 siswa yang terbagi menjadi 150 siswa kelas 7, 150
siswa kelas 8, dan 160 siswa kelas 9.

d. Tingkat

: SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)

2. Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian menyesuaikan dengan materi yang digunakan
sebagai bahan penelitian. Materi pada penelitian ini adalah getaran dan gelombang
yaitu materi kelas 8 semester genap, karena itu pelaksanaan penelitian ini
direncanakan bulan Nopember 2010 sampai bulan Pebruari 2011.
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Tabel 3.1. Jadwal Penelitian
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nopember
Desember
Januari
Pebruari
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Konsultasi V
judul
proposal
V V
Seminar
V
proposal
Revisi
V V
proposal
Uji Coba
V V
Instrumen
Pelaksanaan
V V V
penelitian
Pengolahan
V V V
data
Penyusunan
V V
laporan
Kegiatan

B. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTsN Bibrik, Jiwan,
Madiun semester genap tahun pelajaran 2010/2011. Jumlah siswa yang menjadi
populasi pada penelitian adalah 155 siswa. Data siswa selengkapnya dapat dilihat
pada lampiran.
2. Sampel
Dari 5 kelas populasi diambil 2 kelas secara random sebagai sampel. Kelas
sampel tersebut adalah kelas 8A dan 8B. Kelas 8A diberi pelajaran dengan metode
demonstrasi dan kelas 8B diberi pelajaran dengan metode demonstrasi. Alokasi
waktu penyampaian materi getaran dan gelombang pada kelas eksperimen dan
demonstrasi sama yaitu 3 kali pertemuan dengan durasi waktu 80 menit setiap
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pertemuan. Setelah materi habis disampaikan, pada kedua kelas diadakan evaluasi
dengan soal yang sama pula.

C. Rancangan Penelitian
Pada penelitian kuantitatif dibutuhkan adanya analisis data. Analisis data
akan lebih mudah dilaksanakan jika rancangannya jelas. Rancangan penelitian
akan menentukan lancar dan tidaknya analisis data. Rancangan pada penelitian ini
menggunakan desain faktorial 2 x 2 x 2 dengan Analisis Varian (Anava) seperti
tabel berikut.
Tabel 3.2 Rancangan Hubungan antara Metode Pembelajaran (A) terhadap
Kemampuan Awal (B) dan Motivasi belajar Siswa (C)
Metode Inkuiri

Sikap Ilmiah
Sikap Ilmiah

Tinggi (B1)

(B)

Sikap Ilmiah
Rendah (B2)
Motivasi belajar

Motivasi

Tinggi (C1)

(C)

Motivasi belajar
Rendah (C2)

Demonstrasi (A1)

Eksperimen(A2)

A1 B1

A2 B1

A1 B2

A2 B2

A1 C1

A2 C1

A1 C2

A2 C2

Keterangan
A1 B1

= Pembelajaran melalui demonstrasi dengan sikap ilmiah tinggi.

A1 B2

= Pembelajaran melalui demonstrasi dengan sikap ilmiah rendah.

A2 B1
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A2 B2

= Pembelajaran melalui eksperimen dengan sikap ilmiah rendah.

A1C1

= Pembelajaran melalui demonstrasi dengan motivasi belajar tinggi.

A1C2

= Pembelajaran melalui demonstrasi dengan motivasi belajar rendah.

A2C1

=Pembelajaran melalui eksperimen dengan motivasi belajar tinggi

A2C2

=Pembelajaran melalui eksperimen dengan motivasi belajar rendah

D. Variabel Penelitian
Pada suatu penelitian banyak sekali variabel yang berpengaruh. Variabelvariabel itu harus dikendalikan agar pengaruhnya tidak dapat menyebabkan
penelitian gagal. Variabel-variabel pada penelitian ini adalah :
1. Variabel Bebas Pertama
Variabel bebas pertama pada penelitian ini adalah metode demonstrasi dan
eksperimen. Pada penelitian ini metode demonstrasi, dilakukan oleh guru.
Kegiatan siswa melakukan pengamatan, mencatat data pengamatan dan
mendiskusikan dengan teman-temannya. Pada metode eksperimen, siswa bekerja
secara kelompok, mengerjakan lembar kerja yang sudah disediakan oleh guru.
a. Metode Demonstrasi
Sekala

: Nominal

Peranan

: variabel aktif

Simbol

: A1

b. Metode eksperimen
Sekala

: Nominal

Peranan

: Variabel aktif
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Simbol

: A2

Sekala pada kedua variabel adalah sekala nominal. Maksud dari sekala
nominal adalah bahwa antara metode demonstrasi dan eksperimen tidak ada
perbedaan bertingkat. Kedudukan kedua metode itu adalah sama.
2. Variabel Bebas Kedua
Sikap ilmiah siswa pada penelitian ini adalah varibel bebas kedua. Sikap
ilmiah dapat diketahui dari data hasil angket. Sikap ilmiah diteliti, karena kegiatan
pembelajaran demonstrasi dan eksperimen yang menuntut kerja siswa lebih
dominan. Anak yang mempunyai sikap ilmiah tinggi kemungkinan akan lebih
berhasil dalam belajarnya, karena mempunyai sifat ingin tahu yang besar. Alasan
dari pandangan itu adalah dari karakter kegiatan demonstrasi dan eksperimen.
Kegiatan demonstrasi dan eksperimen adalah kegiatan yang menggunakan
langkah-langkah ilmiah, yaitu kegiatan yang membutuhkan keterampilan dan
kejujuran tinggi.
Keterangan:
Sekala

: Ordinal (tinggi, rendah)

Peranan

: Variabel aktif

Simbol

: B1 untuk sikap ilmiah tinggi
B2 untuk sikap ilmiah rendah

Sekala yang digunakan pada variabel bebas kedua adalah ordinal. Dalam data
ini ada perbedaan beringkat antara sikap ilmiah tinggi dan sikap ilmiah rendah.
Untuk siswa yang mempunyai sikap ilmiah tinggi diberi simbol B1 dan yang
mempunyai sikap ilmiah rendah diberi simbol B2.
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3. Variabel Bebas ketiga
Motivasi Belajar Siswa adalah variabel bebas ketiga. Motivasi belajar siswa
dikategorikan

menjadi

mengetahuinya

dua

dibuatkan

yaitu

motivasi

instrumen

berupa

tinggi

dan

angket.

rendah.

Angket

Untuk
motivasi

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
Keterangan:
Sekala

: Ordinal (tinggi, rendah)

Peranan

: Variabel aktif

Simbol

: C1 untuk motivasi tinggi
C2 untuk motivasi rendah

Sekala yang digunakan pada variabel bebas ketiga adalah ordinal. Dalam
data ini ada perbedaan beringkat antara motivasi tinggi dan motivasi rendah.
Untuk siswa yang mempunyai motivasi tinggi diberi simbol C1 dan yang
mempunyai motivasi rendah diberi simbol C2.
4. Variabel Terikat
Prestasi belajar pada penelitian ini adalah sebagai variabel terikat. Variabel
terikat adalah variabel yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh variabel lain
misalnya variabel moderator. Pada penelitian ini prestasi belajar diperoleh dari tes
prestasi belajar yang beranah kognitif, yaitu tes yang diberikan setelah masingmasing sampel diberi perlakuan pembelajaran yang berbeda. Prestasi belajar
sebagai variabel terikat hasilnya sangat dipengaruhi oleh variabel lain, mislanya
variable moderator. Untuk kelas demonstrasi dan eksperimen, hasilnya
dipengaruhi oleh bagaimana demonstrasi dan eksperimen itu dilakukan.
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Keterangan:
Sekala

: Interval

Peranan

: Variabel terikat

Sekala yang digunakan adalah sekala interval. Maksudnya ada perbedaan
nilai yang di dapat oleh masing-masing siswa. Interval nilai yang digunakan
adalah 1 sampai 100.
5. Devinisi Operasional Variabel
a. Demonstrasi
Demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga
tertentu. Seperti praktikum tetapi yang melakukan hanya guru. Siswa sebagai
obyek pembelajaran hanya mendengarkan dan memperhatikan saja. Pada akhir
kegiatan beberapa siswa melakukan presentasi dengan melaksanakan demonstrasi
seperti yang dilakukan oleh guru. Pada demonstrasi aspek psikomotor tidak dapat
dinilai karena yang melakukan demonstrasi hanya beberapa siswa. Metode
demonstrasi pada desain penelitian ini disimbolkan dengan huruf A1
b. Eksperimen
Metode eksperimen disebut juga dengan metode percobaan. Pada metode ini
siswa disuruh berkelompok. Untuk hasil yang maksimal, anggota kelompok tidak
terlalu besar. Tiap kelompok bekerja melaksanakan suatu kegiatan di laboratorium
atau di kelas. LKS atau lembar kerja sudah disiapkan oleh guru. Setelah
percobaan, siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal atau membuat suatu
kesimpulan sesuai dengan tujuan percobaan. Pada kegiatan eksperimen setiap
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siswa melakukan kegiatan dan sama dengan yang dilakukan oleh siswa lain. Jadi
pada kegiatan eksperimen aspek psikomotor dapat dinilai.
c. Motivasi Belajar Siswa
Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang
sedang belajar

untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya

dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung ( Hamzah B. Uno, 2006).
Anak yang mempunyai motivasi belajar tinggi terdorong untuk lebih giat
melakukan kegiatan belajar dibandingkan dengan siswa yang motivasi belajarnya
rendah. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar sangat
dibutuhkan untuk peningkatan prestasi belajar. Simbol motivasi belajar pada
desain penelitian ini adalah C1 untuk motivasi tinggi dan C2 untuk motivasi
rendah.
d. Sikap ilmiah
Sikap ilmiah pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuan
saat mereka melakukan kegiatan sebagai seorang ilmuan. Dengan kata lain sikap
ilmiah dapat didifinisikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak atau
berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara ilmiah.
e. Prestasi Belajar Siswa
Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah
dilakukan evaluasi. Prestasi belajar menunjukkan seberapa jauh siswa dapat
menyerap materi yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar masing-masing siswa
tentunya berbeda. Tergantung pada kesungguh-sungguhan siswa dalam mengikuti
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pelajaran juga tergantung pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Prestasi
belajar dapat diukur melalui tes prestasi.

E. Teknik Pengambilan Data
Faktor penentu keberhasilan penelitian adalah validitas data. Kualitas data
ditentukan oleh alat ukurnya, kalau alat ukur dapat mengukur apa yang
seharusnya diukur, data yang diperoleh tentu validitasnya tinggi. Sebaliknya
apabila alat ukurnya lemah, validitas data juga diragukan selain validitas juga
harus diperhatikan reabilitasnya.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari empat macam
yaitu dokumentasi, angket, lembar observasi dan tes. Dokumentasi dilakukan
dengan mengambil data ulangan tengah semester atau angket yang diberikan ke
siswa, yang berisi apakah anak suka terhadap pelajaran fisika. Selanjutnya
dokumen ini digunakan untuk melihat kemampuan awal sebelum dilaksanakan
penelitian. Metode angket digunakan untuk mengumpulkan data motivasi belajar
siswa dan kreativitas siswa. Melalui angket ini diharapkan dapat diketahui data
motivasi tinggi rendah dan sikap ilmiah tinggi rendah. Lembar pengamatan
digunakan untuk mengetahui aspek afektf siswa pada saat kegiatan pembelajaran.
Tes digunakan untuk mengambil prestasi belajar siswa.
Instrument yang berupa angket terdiri dari 40 soal motivasi belajar dengan 4
alternatif jawaban. Empat puluh soal tersebut terbagi menjadi 20 soal positif dan
20 soal negative. Angket sikap ilmiah siswa juga terdiri dari 40 soal dengan 4
alternatif jawaban. 40 soal itu terbagi menjadi 20 soal positif dan 20 soal negatif.
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Sedangkan instrument yang berupa tes prestasi belajar terdiri dari 33 soal pilihan
ganda dengan 4 alternatif jawaban.

F. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian sangat dibutuhkan pada penelitian. Instrumen penelitian
ada dua macam yaitu instrumen pembelajaran dan instrumen pengambilan data.
Instrumen pembelajaran adalah perangkat pembelajaran yang dibutuhkan pada
saat guru mengajar. Pada penelitian ini instrument pembelajaran berupa silabus
dan RPP. Silabus dan RPP selengkapnya dapat dilihat pada lampira.
Instrumen pengambilan data berupa soal angket motivasi belajar, angket
sikap ilmiah, dan tes prestasi belajar. Angket motivasi digunakan untuk
mengetahui siswa yang motivasi belajarnya rendah dan siswa yang motivasi
belajarnya tinggi. Angket sikap ilmiah digunakan untuk mengetahui siswa yang
sikap ilmiahnya rendah dan siswa yang sikap ilmiahnya tinggi. Tes prestasi
belajar digunakan untuk mengukur prestasi siswa pada aspek kognitif. Tes ini
merupakan

serentetan

pertanyaan

untuk

mengukur

ketercapaian

tujuan

pembelajaran yang telah dirumuskan dalam RPP. Tes prestasi belajar diukur
setelah kegiatan pembelajaran selesai. Instrumen pengambilan data selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 139.

G. Uji Coba Instrumen
Uji coba instrument dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan alat tes
yang handal, yaitu yang benar-benar dapat mengukur kemampuan siswa.
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Kemampuan siswa ini digunakan sebagai alat keberhasilan suatu metode
pembelajaran yang akan digunakan. Untuk dapat memperoleh data yang valid,
instrumen yang akan digunakan harus diujikan dulu di sekolah lain. Uji validitas
ini akan semakin baik bila diujikan lebih dari satu sekolahan. Soal harus
dilakukan beberapa uji diantaranya adalah:
1. Uji Validitas
Untuk mengetahui validitas tes prestasi belajar pada penelitian ini, digunakan
analisis korelasi produck moment yang dikemukaan oleh Pearson. Rumus korelasi
produck moment angka kasar dan kriteria validitasi adalah sebagai berikut :

3.

{

∑

∑

∑

(∑ ) }{

∑

∑

(∑ ) }

Keterangan :
rxy

: koefisien korelasi variabel x dan variabel y

N

: banyak peserta tes

∑X

: jumlah skor butir

∑Y

: jumlah skor total (Sudijono 1996)

Hasil uji validitas 40 butir tes prestasi dapat dilihat pada tabel berikut 3.3:
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Tes Prestasi Belajar
No

Validitas

Nomor soal

Jumlah

1

Valid

2,3,4,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24
,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,

32

dan

40
2

Tidak valid

Jumlah

1,5,9,13,19,20,25, dan 35.
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Dari tabel 3.3 menunjukkan rangkuman analisis hasil uji coba tes prestasi belajar.
Dari 40 soal tes prestasi belajar yang diujikan yang dinyatakan tidak valid ada 8
nomor soal dan yang valid ada 32 soal. Delapan soal yang tidak valid tidak
digunakan pada penelitian ini karena dari soal yang dinyatakan valid sudah
mewakili semua indikator yang dituliskan.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas gunanya untuk mengetahui kualitas tes, khususnya adalah
kualitas keajegan tes tersebut apabila digunakan. Pelaksanaan tes sebaiknya
dipilih waktu yang tepat. Misalnya pada pagi hari disaat anak-anak masih segar
dan semangat untuk belajar. Tes yang baik akan sama hasilnya jika diberikan oleh
orang yang sama dalam waktu yang berbeda atau oleh orang yang berbeda dalam
waktu yang sama. Kualitas tes perlu diperhitungkan dalam pengukuran prestasi
belajar. Tes harus dapat mengukur yang seharusnya diukur. Rumus yang
digunakan adalah :



=

∑

Keterangan:
r11

: reliabilitas tes secara keseluruhan

n

: banyaknya item

p

: proporsi subjek yang menjawab item dengan benar

q

: proporsi subjek yang menjawab item dengan salah

s2

: varians total

∑pq : jumlah hasil perkalian antara p dan q
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Hasil analisis menunjukkan bahwa r-hitung lebih besar dari r-tabel, maka
instrumen dinyatakan reliabel dan dapat digunakan. Hasil uji analisis
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 15 halaman 180. Untuk hasil uji
reliabilitas angket sikap ilmiah dan motivasi belajar, hasilnya juga reliabel dan
soal angket dinyatakan dapat digunakan semuanya. Hasil analisis selengkapnya
dapat dilihat pada lampiran 16 dan 17 halaman 185 sampai halaman 187.
3. Taraf kesukaran
Taraf kesukaran gunanya untuk mengetahui tingkat mudah, sedang, atau
sukarnya soal. Taraf kesukaran adalah perbandingan antara jumlah siswa yang
menjawab benar dengan jumlah siswa yang mengikuti tes. Rumus yang digunakan
adalah :

=

ªĖ

Keterangan :
P

: taraf kesukaran

B

: siswa yang menjawab soal dengan benar

JS

: banyaknya peserta tes

Klasifikasi taraf kesukaran adalah sebagai berikut:
0,00 ≤ P ≤ 0,30 : soal sukar
0,30 < P ≤ 0,70 : soal sedang
0,70 < P ≤ 1,00 : soal mudah
(Sudijono 1996)
Hasil analisis indek kesukaran diperoleh 7 soal mudah, 20 soal sedang, dan sukar
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Tabel 3.4. Indek Kesukaran Tes Prestasi Belajar
N

Indek

o

Kesukaran

1

0,70 < P ≤ 1,00

Mudah

2,4,7,22,25,26,27

7

2

0,30 < P ≤ 0,70

Sedang

6,8,10,11,12,14,16,17,18,19,23

20

Kualifikasi

No. Soal

Jumlah

,28,30,31,32,35,37,38,39,40
3

0,00 ≤ P ≤ 0,30

Sukar

2,21, 29,33,36

JUMLAH

5
32

Pada tabel 3.4 soal nomor 26 dan 27 kualifikasinya mudah. Karena pada
penelitian ini soal tersebut mewakili indicator yang dirumuskan dan harus
digunakan maka diadakan perbaikan untuk soal no 26 dan 27.
4. Daya Beda
Daya pembeda adalah kemampuan soal untuk membedakan siswa
berkemampuan tinggi dengan siswa berkemampuan rendah. Daya pembeda (DP)
dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

DP =

BA BB
N A NB

Keterangan :
DP = Daya Pembeda
BA = jumlah jawaban benar dalam kelompok atas
NA = banyaknya siswa kelompok atas
BB = jumlah jawaban benar dalam kelompok bawah
NB = banyaknya siswa kelompok bawah
Kriteria daya pembeda soal :
0,00 ≤ DP < 0,20 kriteria : jelek
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0,20 ≤ DP < 0,40 kriteria : cukup
0,40 ≤ DP < 0,70 kriteria : baik
0,70 ≤ DP < 1,00 kriteria : baik sekali
Hasil analisis daya pembeda diperoleh 1 soal jelek, 21 soal cukup, dan baik 10
soal. Hasil secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.5. Daya Pembeda Tes Prestasi Belajar

1

Indek Daya
Pembeda
0,00 ≤ DP < 0,20

2

0,20 ≤ DP < 0,40

No

Kualifikasi
Jelek
Cukup

No. Soal

Jumlah

10

1

2,4,6,7,8,11,12,14,15,17,21,22

21

,26,27,28,30,32,33,37,38,40
3

0,40 ≤ DP < 0,70

Baik

4

0,70 ≤ DP < 1,00

baik sekali

3,16,18,23,24,29,31,34,36,39
-

JUMLAH

10
32

Pada tabel 3.5 soal nomor 10 kualifikasinya jelek. Karena pada penelitian ini soal
tersebut mewakili indikator

yang dirumuskan dan harus digunakan maka

diadakan perbaikan untuk soal nomor 10.
H. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat Analisis
Uji prasarat analisis yang akan digunakan pada penelitian ini ada dua macam,
yaitu Uji Normalitas dan Uji homogenitas. Uji prasarat ini dibutuhkan tujuannya
untuk mengetahui bahwa sampel benar-benar berdistribusi normal dan sifatnya
homogen. Untuk sampel yang tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, tidak
dapat dibandingkan karena data yang diperoleh kemungkinan besar tidak valid,
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a. Uji Normalitas
Uji analisis yang digunakan pada penelitian adalah uji Lilliefors karena
datanya bukan data distribusi frekuensi.
1)

Hipotesis
H0 = Sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 = Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal

2)

Statistik uji
Perhitungan menggunakan program SPSS.

3)

Taraf signifikansi
Taraf signifikansi gunanya untuk mengetahui peluang kemungkinannya
terjadi kesalahan. Taraf signifikansi yang digunakan pada penelitian ini
adalah 0.05. Artinya jika probabilitas < α maka Ho ditolak data tidak normal
dan jika probabilitas > α maka Ho diterima datanya normal.

4) Daerah kritik (DK)
DK = F F > Fα,n
Harga Fα,n dapat diperoleh dari tabel Lilliefors pada tingkat signifikansi α dan
derajat kebebasan n (ukuran sampel).
5) Keputusan uji
H0 ditolak jika F < DK
b. Uji Homogenitas.
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui sampel yang diambil berasal
dari populasi yang homogen atau tidak. Sampel yang tidak homogen tidak dapat
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diteliti atau dibandingkan, kalaupun dapat data yang diperoleh juga tidak valid,
maka dari itu uji ini perlu diadakan.
1)

Hipotesis
H0 : populasi tidak homogen
H1 : populasi homogen

2)

Taraf signifikansi
Taraf signifikansi dinotasikan dengan huruf Yunani α

3)

Keputusan uji
Daerah penolakan adalah p-value > α
p-value > α, H0 ditolak; populasi homogen
p-value ≤ α, H0 tidak ditolak; populasi tidak homogen

4) Uji statistik yang digunakan adalah Uji Levene.
Rumus Uji Levene adalah :

(N - k )å ni (vij - vi )2
L=
(k - 1)åå (vij - vi )2
2.

Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilanjutkan menggunakan uji

anava tiga jalan dan uji lanjut jika antar demonstrasi, motivasi, dan sikap ilmiah
siswa terdapat pengaruh yang signifikan.
a. Uji Anava tiga jalan
Untuk menguji perbedaan pengaruh antara metode pembelajaran demonstrasi
dengan motivasi belajar dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa,
digunakan uji Anava tiga jalan dengan desain faktorial 2x2x2 seperti tabel berikut:
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Tabel 3.6 Analisis Varian Hubungan antara Metode Pembelajaran (A)
terhadap Kemampuan Awal (B) dan Motivasi belajar Siswa (C)
Metode Inkuiri

Motivasi belajar
Sikap Ilmiah

Tinggi (C1)

Tinggi (B1)

Motivasi belajar
Rendah (C2)
Motivasi belajar

Sikap Ilmiah

Tinggi (C1)

Rendah (B2)

Motivasi belajar
Rendah (C2)

Demonstrasi (A1)

Eksperimen(A2)

A1 B1 C1

A2 B1 C1

A1 B1 C2

A2 B1 C2

A1 B2 C1

A2 B2 C1

A1 B2 C2

A2 B2 C2

Keterangan
A1 B1 C1 = Pembelajaran melalui demonstrasi dengan sikap ilmiah tinggi dan
motivasi belajar tinggi.
A1 B1 C2 = Pembelajaran melalui demonstrasi dengan sikap ilmiah tinggi dan
motivasi belajar rendah.
A2 B1 C1 = Pembelajaran melalui eksperimen dengan sikap ilmiah tinggi dan
motivasi belajar tinggi
A2 B1 C2 = Pembelajaran melalui eksperimen dengan sikap tinggi dan motivasi
belajar rendah
A1 B2 C1 = Pembelajaran melalui demonstrasi dengan sikap ilmiah rendah dan
motivasi belajar tinggi.
A1 B2 C2 = Pembelajaran melalui demonstrasi dengan sikap ilmiah rendah dan
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A2 B2 C1 =Pembelajaran

melalui

eksperimen

dengan

kemampuan

dengan

kemampuan

awal rendah dan motivasi belajar tinggi
A2 B2 C2 =Pembelajaran

melalui

eksperimen

awal rendah dan motivasi belajar rendah
Hipotesis Nol atau Ho atau hipotesis yang meniadakan sebagai berikut :
1) H0A: Tidak ada pengaruh metode demonstrasi dan eksperimen terhadap
prestasi belajar siswa.
2) H0B : Tidak ada pengaruh motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi
belajar siswa.
3) H0C : Tidak ada pengaruh sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah terhadap
prestasi belajar siswa.
4) H0AB : Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen
terhadap tinggi rendahnya motivasi belajar siswa.
5) H0AC : Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen
terhadap tinggi rendahnya kreatifitas siswa.
6) H0BC : Tidak ada interaksi antara motivasi belajar tinggi dan rendah dengan
sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa.
7) H0ABC : Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen
dengan motivasi belajar dan sikap ilmiah terhadap prestasi belajar siswa
Hipotesis Alternatif atau Hi sebagai berikut ;
1) H1A : Ada pengaruh penggunaan metode demonstrasi dan eksperimen
terhadap prestasi belajar siswa.
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
77

2) H1B : Ada pengaruh pengaruh motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap
prestasi belajar siswa.
3) H1C : Ada pengaruh sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi
belajar siswa.
4) H1AB : Ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen terhadap
tinggi rendahnya motivasi belajar siswa.
5) H1AC : Ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen terhadap
tinggi rendahnya kretaifitas siswa.
6) H1BC : Ada interaksi antara antara motivasi belajar tinggi dan rendah dengan
sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar siswa
7) H1ABC : Ada interaksi antara metode demonsttrasi dan eksperimen dengan
motivasi belajar dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa
b. Uji lanjut Anava
Uji lanjut anava merupakan tindak lanjut dari analisis varian. Uji lanjut anava
dilakukan jika terjadi penolakan Ho. Dalam penelitian ini digunakan uji lanjut
anava metode komparasi ganda dengan uji Scheffe, langkahnya sebagai berikut:
1). Mengidentifikasikan semua pasangan komparasi rataan yang ada. Jika terdapat
k perlakuan, maka ada

k(k-1)
2

pasangan rataan.

2). Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut.
HOA : µA1 = µA2

Tidak ada pengaruh metode demonstrasi dan eksperimen
terhadap prestasi belajar siswa.

HIA : µA1 ≠ µA2

Ada pengaruh antara metode demonstrasi dan eksperimen
terhadap prestasi
commitbelajar
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HOB : µB1 = µB2

Tidak ada pengaruh tinggi dan rendahnya motivasi belajar
siswa terhadap prestasi belajar yang dicapai.

HIB : µB1 ≠ µB2

Ada pengaruh tinggi dan rendahnya motivasi belajar siswa
terhadap prestasi belajar yang dicapai

HOC : µC1 = µC2

Tidak ada pengaruh tinggi dan rendahnya sikap ilmiah
siswa terhadap prestasi belajar.

HOC : µC1 ≠ µC2 Ada pengaruh tinggi dan rendahnya sikap ilmiah siswa
terhadap prestasi belajar yang dicapai.
3). Menentukan tingkat signifikansi α = 0,05
4). Mencari statistik uji F
5). Menentukan daerah kritis dengan rumus sebagai berikut:
Komparasi rataan antar baris
DKi-j = Fi-j ≥ (p – 1) F α; p-1; N-pq
Komparasi rataan antar kolom
DKi-j = Fi-j ≥ (q – 1) F α; q-1; N-pq
Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama (sel ij dan sel kj)
DKij-kj = Fij-kj ≥ (pq – 1) F α; (pq-1); N-pq
Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama (sel ij dan sel ik)
DKij-ik = Fij-ik ≥ (pq – 1) F α; (p-1)(q-1); N-pq
6). Menentukan keputusan uji
7). Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada
Ketentuan pengambilan kesimpulan, H0 ditolak ketika p-Value < 0,05 selain
itu H1 akan diterima. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan 0,05.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Data yang diperoleh dari penelitian adalah data awal berupa data nilai
ulangan tengah semester dan data setelah pelaksanaan penelitian yaitu berupa
hasil tes prestasi belajar, data angket sikap ilmiah tiap kelas, data angket motivasi
tiap kelas, dan data

observasi aspek afektif. Prestasi belajar kognitif

dikelompokkan berdasar motivasi belajar tinggi rendah dan sikaf ilmiah tinggi
rendah.
1.

Data Prestasi Belajar

a. Prestasi Belajar Kognitif Berdasar Motivasi Belajar
Motivasi belajar siswa pada penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori,
yaitu tinggi dan rendah. Prestasi kognitif berdasar tinggi rendahnya motivasi
belajar siswa dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1 Prestasi Belajar Berdasarkan Tinggi Rendahnya Motivasi Belajar
Motivasi

Jumlah data

Nilai max.

Nilai min.

Rata-rata

SD

Tinggi

28

94,00

58,00

73,00

10,06

Rendah

32

81,00

42,00

62,00

10,37

b. Prestasi Belajar Kognitif Berdasar Sikap Ilmiah
Sikap Ilmiah siswa pada penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori,
yaitu tinggi dan rendah. Sikap ilmiah tinggi dan rendah ditentukan berdasarkan
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hasil rata-rata kelas. Prestasi kognitif berdasar tinggi rendahnya sikap ilmiah siswa
dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.
Tabel 4.2 Prestasi Belajar Berdasarkan Sikap Ilmiah Siswa
Sikap Ilmiah

Jumlah data

Nilai max.

Nilai min.

Rata-rata

SD

Tinggi

27

94,00

48,00

72,63

11,59

Rendah

33

91,00

42,00

62,55

9,93

c. Prestasi Belajar Kognitif Berdasar Kelas
Setelah kedua kelas diberi perlakuan dengan diberikan materi getaran dan
gelombang menggunakan metode demonstrasi dan eksperimen kemudian
diadakan evaluasi. Soal evaluasi untuk kelas demonstrasi dan kelas eksperimen
sama. Jumlah soal evaluasi ada 32 nomor dengan 4 alternatif jawaban. Jumlah
soal 32 itu sudah mewakili dari semua indicator yang dirumuskan. Hasilnya
adalah seperti pada tabel berikut;
Tabel 4.3 Nilai Prestasi Belajar Kelas Demonstrasi dan Eksperimen
Kelas

Jumlah data Nilai max.

Nilai min.

Rata-rata

SD

Demonstrasi 30

87,00

48,00

66,93

10,72

Eksperimen

94,00

42,00

67,23

12,90

30

Penyebaran nilai prestasi belajar kelas demonstrasi dapat dilihat pada tabel
distribusi frekuensi berikut:
Tabel 4.4 Penyebaran Frekuensi Prestasi Belajar Kelas Demonstrasi
Nilai
45-52
53-60
61-68
69-76
77-84
85-92

Nilai Tengah
Frekuensi
48.5
3
56.5
6
64.5
7
72.5
8
80.5
4
88.5
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frekuensi

grafik prestasi belajar kelas
demonstrasi
10
8
6
4
2
0

6

8

7

4

3

45-52

2

53-60

61-68

69-76

77-84

85-92

nilai

Gambar 4.1 Grafik Prestasi Belajar Kelas Demonstrasi
Penyebaran nilai prestasi belajar kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel
distribusi frekuensi berikut:
Tabel 4.5 Penyebaran Frekuensi Prestasi Belajar Kelas eksperimen
Nilai
47-53
54-60
61-67
68-74
75-81
82-88

Nilai Tengah
46
55
64
73
82
91

Frekuensi
3
6
5
9
5
2

Frekuensi
3
9
14
23
28
30

frekuensi

grafik prestasi belajar kelas
eksperimen
9

10
5

6
3

5

5
2

0
47-53

54-60

61-67

68-74

75-81

82-88

nilai
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2.

Sikap Ilmiah Siswa
Pada kegiatan pembelajaran demonstrasi dan eksperimen sikap ilmiah sangat

perlu untuk diperhitungkan pengaruhnya. Dilihat dari ciri-ciri
ciri anak yang
mempunyai sikap ilmiah tinggi, sangat wajar jika prestasi belajar siswa yang sikap
ilmiahnya tinggi
nggi juga tinggi. Anak yang mempunayi sikap ilmiah tinggi akan
lebih tampak perannya dalam kegiatan pembelajaran. Anak yang mempunyai
sikap ilmiah tinggi akan tampak rajin, aktif, lebih semangat dalam belajar. Berikut
adalah hasil angket sikap ilmiah terha
terhadap
dap kelas demonstrasi dan kelas eksperimen.
Tabel 4.6 Nilai Angket Sikap Ilmiah Kelas Demonstrasi dan Eksperimen
Kelas

Jumlah data Nilai max.

Nilai min.

Rata-rata

SD

Demonstrasi 30

85,00

50,00

70,13

9,34

Eksperimen

90,00

62,00

74,47

7,70

a.

30

Hasil Angket Sikap Ilmiah Kelas Demonstrasi
Penyebaran nilai sikap ilmiah kelas demonstrasi dapat dilihat pada tabel

distribusi frekuensi berikut:

12

Frekuensi

10

grafik sikap ilmiah kelas
demonstrasi 10
7

8
6
4
2

5

4
2

2

0
50-56

57-63

64-70

71-77

78-84

85-91

Nilai
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Tabel 4.7 Penyebaran Frekuensi Nilai Sikap Ilmiah Kelas Demonstrasi
Nilai
50-56
57-63
64-70
71-77
78-84
85-91

Nilai Tengah
53
60
67
74
81
88

Frekuensi
3
4
7
9
5
2

Frekuensi
3
7
14
23
28
30

b. Hasil Angket Sikap Ilmiah kelas Eksperimen
Penyebaran nilai sikap ilmiah kelas eksperimen dapat dilihat pada tabel
distribusi frekuensi berikut:
Tabel 4.8 Penyebaran Frekuensi Prestasi Belajar Kelas eksperimen
Nilai
61-66
67-72
73-78
79-84
85-90
91-96

Nilai Tengah
64
69
74
79
84
89

frekuensi
4
9
6
4
4
3

Frekuensi
4
13
19
23
27
30

grafik sikap ilmiah kelas eksperimen
12

10

frekuensi

10
8

6

6
4
2

5

4

3

2

0
61-66

67-72

73-78

79-84

85-90

91-96

Nilai
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3.

Motivasi Belajar Siswa
Pada kegiatan pembelajaran banyak sekali faktor yang mempengaruhi

keberhasilan siswa dalam belajar. Secara garis besar dikelompokkan menjadi dua
yaitu faktor internal dan eksternal. Dari kedua faktor itu termasuk di dalamnya
adalah motivasi belajar. Motivasi belajar dapat datang dari luar maupun dari
dalam. Jadi motivasi belajar ada internal juga ada eksternal.
Motivasi adalah dorongan untuk lebih aktif. Jadi dalam kegiatan
pembelajaran yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah dorongan untuk
lebih aktif belajar baik itu dari dalam diri siswa ataupun dari luar siswa itu sendiri.
Anak yang punya motivasi tinggi mempunyai ciri-ciri yang sangat mendukung
keberhasilan belajar. Logikanya anak yang motivasi belajarnya baik, prestasi
belajarnya akan lebih baik dibandingkan yang

motivasi belajarnya rendah.

Karena motivasi berpengaruh pada prestasi belajar maka peningkatan motivasi
belajar siswa sangat perlu diupayakan peningkatannya.
Peningkatan motivasi belajar dapat melalui penyediaan sarana belajar yang
lengkap, ruang belajar yang nyaman, dan hubungan sosial antar siswa yang
terjalin baik. Dari faktor interen dalam diri siwa sendiri juga sangat penting.
Misalnya keinginan untuk menjadi maju, ingin tahu, serta berkeinginan untuk
menjadi lebih baik. Dari faktor guru dapat melalui menggunaan metode atau
model pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton. Dari orang tua dapat
berupa perlengkapan kebutuhan belajar siswa, makanan yang mengandung gizi
penuh, dan perhatian yang penuh. Berikut data hasil angket motivasi belajar kelas
demonstrasi dan eksperimen.
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Tabel 4.9 Nilai Motivasi belajar Kelas Demonstrasi dan Eksperimen
Kelas

Jumlah data

Nilai max.

Nilai min.

Rata-rata

SD

Demonstrasi 30

85

62

72,70

6,49

Eksperimen

86

61

74,97

5,92

30

a. Hasil Angket Motivasi Belajar Kelas Demonstrasi
Penyebaran nilai angket motivasi belajar kelas demonstrasi dapat dilihat pada
tabel distribusi frekuensi berikut:
Tabel 4.10 Penyebaran frekuensi Nilai Motivasi Belajar Kelas Demonstrasi
Nilai
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

Nilai Tengah
62
67
72
77
82
87

Frekuensi
4
7
6
7
3
3

frekuensi
4
11
17
24
27
30

grafik motivasi kelas demonstrasi
9

8

8

7

7
frekuensi

6
5

5
4

4
3

3

3

80-84

85-89

2
1
0
60-64

65-69

70-74

75-79
nilai
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b. Hasil Angket Motivasi Belajar kelas Eksperimen
Tabel 4.11 Penyebaran Frekuensi Nilai Motivasi Belajar Kelas eksperimen
Nilai
Nilai Tengah
frekuensi
Frekuensi
61-65
63
2
2
66-70
68
5
7
71-75
73
10
17
76-80
78
9
26
81-85
83
3
29
86-90
88
1
30
Penyebaran nilai motivasi belajar kelas eksperimen dapat dilihat pada ta
tabel
distribusi frekuensi 4.11

grafik motivasi kelas eksperimen
13

14
12
frekuensi

10
8

6

6
4
2

4

4

2

1

0
61-65
65

66-70

71-75

76-80

81-85

886
886-90

Nilai

:
Gambar 4.
4.6 Grafik Motivasi Kelas Eksperimen
4.

Prestasi Aspek Afektif
Penilaian kegiatan pembelajaran Fisika di MTsN bibrik selama ini hanya

terfokus pada aspek kognitif saja. Aspek afektif dan psikomotor belum begitu
diperhatikan. Padahal penilaian aspek afektif dan psikomotor mempengaruhi
keaktifan siswa. Dengan penilaian
afektiftodan
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untuk lebih aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak kalau dinilai dari segi
afektif dan psikomotornya akan lebih semangat dalam belajar.
Pada penelitian ini akan dibandingkan penggunaaan dua metode mengajar,
yaitu demonstrasi dan eksperimen. Pada metode eksperimen semua siswa terlibat
dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan pada metode demonstrasi hanya siswasiswa tertentu saja yang melaksanakan kegiatan. Jadi pada penelitian ini aspek
psikomotor tidak dapat dibandingkan. Yang dapat dibandingkan adalah aspek
afektif dan kognitif saja.
Aspek yang dinilai pada ranah afektif adalah konsentrasi, semangat,
tanggung jawab, menghargai pendapat teman, dan mengemukakan pendapat.
Hasil prestasi afektif kelas eksperimen lebih baik dari kelas demonstrasi, namun
perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tetapi dalam penerapan metode ini, prestasi
belajar anak lebih meningkat dari pada sebelum menggunakan metode
demonstrasi dan eksperimen. Hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata yang
diperoleh oleh kelas eksperimen= 67,71 dan kelas demonstrasi= 58,13. Hasil
selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 178 dan lampiran 15
halaman 180.

B. Uji Prasarat Analisis
Uji Prasarat analisis yang digunakan adalah uji normalitas dan uji
homogenitas.. Ketentuan uji analisis adalah sebagai berikut :
1. Uji Normalitas.
Alat uji

: Program SPSS 16
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P-value

: 0,05

Normal

: Signifikansi > 0,05

Tidak normal : Signifikansi < 0,05
Jumlah uji

: 6 kali

Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas
No

Uji Normalitas

Jumlah

Signifikansi

Keterangan

1

Prestasi kelas Demonstrasi

30

0,119

Normal

2

Prestasi kelas eksperimen

30

0,200

Normal

3

Prestasi sikap ilmiah tinggi

27

0,200

Normal

4

Prestasi sikap ilmiah rendah

33

0,200

Normal

5

Prestasi motivasi tinggi

28

0,200

Normal

6

Prestasi motivasi rendah

32

0,151

Normal

Grafik uji normalitas pada tabel 4.12 dapat dilihat pada lampiran 20 halaman 192
sampai halaman 194.
2. Uji homogenitas.
Tabel 4.13 Hasil Uji homogenitas
Test of Homogeneity of Variance
Levene Statistic
PRESTASI

df1

df2

Sig.

Based on Mean

.220

1

58

.641

Based on Median

.187

1

58

.667

.187

1

56.813

.667

.213

1

58

.646

Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mean

Dari hasil uji homogenitas juga diketahui bahwa sampel yang terpilih adalah
homogen. Uji homogenitas yang commit
dilakukan
menggunakan uji Levene’s diperoleh
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nilai signifikasi 0,528. Karena lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya sampel
homogen. Hasil uji homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.13.

C. Pengujian Hipotesis
1. Anava Tiga Jalan
Tabel pemetaan analisis anava sebagai berikut:
Tabel 4.14 Pemetaan Analisis Anava
Demonstrasi (A1)

Eksperimen (A2)

N

Mean

SD

N Mean

SD

Sikap Ilmiah Motivasi tinggi (C1)

6

6,29

81,00

9

6,73

78,65

tinggi (B1)

6

10,42

69,16

6

9,34

58,83

Sikap Ilmiah Motivasi tinggi (C1)

7

4,45

62,85

6

11,25

70,33

Rendah (B2) Motivasi rendah (C2)

11 8,38

60,63

9

12,29

59,44

Motivasi rendah (C2)

Setelah syarat uji normalitas dan homogenitas terpenuhi dilanjutkan dengan
uji anava dengan desain faktorial 2 x 2 x 2. Grafik pemetaan analisis seperti tabel
4.14.
Data hasil pemetaan tersebut kemudian diolah dengan program SPSS 16
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ho diterima jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.
b. Ho ditolak jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.
Artinya dari ketentuan di atas adalah jika Ho diterima artinya tidak ada pengaruh
commit toyang
user satu dengan variabel yang lain.
atau tidak ada interaksi antara variabel
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Sebaliknya jika Ho ditolak berarti ada pengaruh atau ada interaksi antara variabel
yang satu dengan variabel yang lain. Rangkuman hasil uji anava adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.15 Hasil Uji Anava
Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable:Prestasi
Source
Demontrasi &
Eksperimen

Type III Sum
df
of Squares
37.559

1

Mean
Square

F

Sig.

Keputusan

37.559

.464

.499 Ho diterima

Motivasi

1777.021

1 1777.021

21.976

.000 Ho ditolak

Sikap

1046.992

1 1046.992

12.948

.001 Ho ditolak

Motivasi *
Demontrasi &
Eksperimen

244.184

1

244.184

3.020

.088 Ho diterima

Sikap * Demontrasi
& Eksperimen

323.663

1

323.663

4.003

.051 Ho diterima

Motivasi * Sikap

303.077

1

303.077

3.748

.058 Ho diterima

.541

1

.541

.007

.935 Ho diterima

Motivasi * Sikap *
Demontrasi &
Eksperimen

Dari tabel 4.15 di bawah diketahui bahwa: 1) Tidak ada pengaruh antara
metode demonstrasi dan eksperimen terhadap prestasi belajar, 2) Ada pengaruh
antara motivasi tinggi rendah terhadap prestasi belajar, 3) Ada pengaruh antara
sikap ilmiah belajar tinggi rendah terhadap prestasi belajar, 4) Tidak ada interaksi
antara metode demonstrasi dan eksperimen terhadap tinggi rendahnya motivasi
belajar siswa, 5) Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen
terhadap tinggi rendahnya sikap commit
ilmiah, to6)user
Tidak ada interaksi antara motivasi
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belajar tinggi rendah dengan sikap ilmiah tinggi rendah terhadap prestasi belajar,
7) Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen dengan sikap
ilmiah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar.
2. Uji Lanjut Anava
Hasil analisis menunjukkan bahwa hipotesis nomer 2 dan 3 ada pengaruh,
sedangkan hipotesis nomer 4, 5, 6, dan 7, tidak ada interaksi sehingga uji schaffe
tidak perlu dilakukan.

D. Pembahasan
1. Hipotesis pertama
“Tidak ada pengaruh antara metode demonstrasi dan eksperimen terhadap
prestasi belajar siswa.” Prestasi belajar tidak hanya dipengaruhi oleh metode
mengajar tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain. Pada pembelajaran ini metode
yang digunakan adalah demonstrasi dan eksperimen. Untuk pembahasan hasil
pengamatan demonstrasi dan eksperimen dilakukan kegiatan diskusi kelompok.
Pembentukan kelompok diskusi atau yang lain untuk sekolah sejenis MTs,
dibatasi oleh jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan kalau dijadikan dalam satu
kelompok kerjanya kurang maksimal. Karena antara laki-laki dan perempuan
tidak dalam satu kelas.
Mengacu dari uraian itu maka prestasi yang dicapai oleh siswa lebih
dipengaruhi oleh kemampuannya sendiri sejak awal, bukan dipengaruhi oleh hasil
kerja kelompok. Akibatnya prestasi mereka cenderung sama atau tidak ada
perbedaan.
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2. Hipotesis kedua
“Ada pengaruh antara sikap ilmiah tinggi dan rendah terhadap prestasi
belajar siswa.” Orang yang mempunyai sikap ilmiah tinggi mempunyai ciri-ciri
jujur, toleransi, rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, cermat,
obyektif, dan terbuka. Dengan ciri-ciri itu anak yang mempunyai sikap ilmiah
tinggi dalam kegiatan demonstrasi, eksperimen, maupun diskusi akan kelihatan
dominan perannya.
Dari uraian itu jelas bahwa pengaruh sikap ilmiah terhadap prestasi belajar
adalah sangat besar. Jadi sangat wajar jika pada penelitian ini hasilnya
menunjukkan ada pengaruh sikap ilmiah terhadap prestasi belajar.
3. Hipotesis ketiga
“Ada pengaruh antara motivasi belajar tinggi dan rendah terhadap prestasi
belajar siswa.” Motivasi merupakan suatu keadaan atau kondisi yang mendorong,
merangsang atau menggerakan seseorang untuk melakukan sesuatu atau kegiatan
yang dilakukannya sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi dapat datang
dari luar dan dari dalam diri siswa sendiri. Motivasi yang datang dari luar sering
disebut dengan motivasi ekstrinsik, sedangkan motivasi yang berasal dari dalam
disebut motivasi intrinsik.

Motivasi ekstrinsik maupun instrinsik sama-sama

mempunyai pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar siswa. Tinggi
rendahnya motivasi belajar akan mendorong keaktifan siswa untuk belajar.
Dari uraian itu dipastikan anak yang mempunyai motivasi belajar tinggi akan
lebih giat belajar. Mereka didorong oleh keingginannya untuk memperoleh
prestasi yang baik. Pada penelitian ini anak yang mempunyai prestasi baik,
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ternyata hasil angket motivasi belajarnya juga baik. Jadi ada pengaruh antara
motivasi belajar terhadap prestasi belajar.
4. Hipotesis keempat
“Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen
terhadap tinggi rendahnya motivasi belajar siswa.” Berdasarkan teori belajar
konstruktivisme yang menyatakan bahwa keaktifan siswa sangat mendukung
prestasi belajar. Siswa yang motivasinya tinggi akan lebih dominan dalam
pembelajaran. Kegiatan demonstrasi dan eksperimen sangat memberikan peluang
bagi anak yang motivasinya tinggi, sehingga diperkirakan ada interaksi antara
metode demonstrasi dan eksperimen dengan motivasi. Hasil dari penelitian ini
ternyata sebaliknya, tidak ada interaksi antara metode dengan motivasi. Hal ini
kemungkinan dikarenakan aktifitas kelompok kurang maksimal. Siswa setingkat
MTsN belum terbiasa melakukan diskusi.

Gambar 4.7 Grafik interaksi commit
antara to
kelas
userdemonstrasi dan eksperimen
dengan motivasi
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5. Hipotesis kelima
“Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan ekasperimen
terhadap tinggi rendahnya sikap ilmiah siswa.” Berdasarkan teori belajar
konstruktivisme yang menyatakan bahwa keaktifan siswa sangat mendukung
prestasi belajar. Siswa yang sikap ilmiahnya tinggi akan lebih dominan dalam
pembelajaran. Kegiatan demonstrasi dan eksperimen sangat memberikan peluang
bagi anak yang sikap ilmiahnya tinggi, sehingga diperkirakan ada interaksi antara
metode demonstrasi dan eksperimen dengan motivasi. Hasil dari penelitian ini
ternyata sebaliknya, tidak ada interaksi antara metode dengan sikap ilmiah. Hal ini
kemungkinan dikarenakan aktifitas kelompok kurang maksimal. Siswa setingkat
MTsN belum terbiasa melakukan sikap ilmiah.

Gambar 4.8 Grafik interaksi antara kelas demonstrasi dan
eksperimendengan sikap ilmiah
6. Hipotesis keenam
“Tidak ada interaksi antara motivasi belajar tinggi dan rendah dengan sikap
commit to user
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motivasi secara teori dapat dikembangkan atau ditingkatkan dengan metode
demonstrasi dan eksperimen. Pada penelitian ini pelaksanaan pembelajaran
demonstrasi dan eksperimen kurang maksimal. Diskusi hasilnya kurang lancer,
dikarenakan pembentukan kelompok yang kurang merata sehingga hasil tes
prestasi lebih menunjukkan pada kemampuan masing-masing bukan kemampuan
dari hasil metode demonstrasi dan eksperimen. Sehingga antara motivasi belajar
dengan sikap ilmiah tidak ada interaksi.

Gambar 4.9
7.

Grafik interaksi antara sikap ilmiah tinggi Dan rendah dengan
motivasi

Hipotesis ketujuh
“Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi oleh guru dan eksperimen

dengan motivasi belajar dan sikap ilmiah siswa terhadap prestasi belajar siswa.”
Dari gambar dapat dijelaskan bahwa siswa yang sikap ilmiahnya tinggi dan
motivasinya tinggi diberi pelajaran
dengantomenggunakan
metode demonstrasi dan
commit
user
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eksperimen hasilnya

tinggi. Siswa yang sikap ilmiahnya tinggi, motivasinya

rendah diberi pelajaran dengan metode eksperimen dan demonstrasi hasilnya
rendah. Hal itu terbukti dari adanya ggrafik yang tidak saling berpotongan.
Pada gambar yang kedua dapat dijelaskan siswa yang sikap ilmiahnya rendah
motivasinya tinggi, diberi pelajaran dengan metode eksperimen dan demonstrasi
hasilnya tinggi. Siswa yang sikap ilmiiahnya rendah, motivasinya rendah diberi
pelajaran dengan menggunakan metode eksperimen dan demonstrasi hasilnya
rendah. Kedua garis yang terbentuk tidak saling berpotongan. Pada sikap ilmiah
rendah dan motivasi tinggi, terdapat perbedaan prestasi yang siginifikan antara
kelas eksperimen dan demonstrasi. Kelas eksperimen prestasinya lebih baik
dibanding kelas demonstrasi.

Gambar 4.10 Grafik interaksi antara kelas demonstrasi dan eksperimen
dengan
commitmotivasi
to user
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Implikasi dari kenyataan di atas adalah metode demonstrasi dan
eksperimen kedua-duanya baik untuk digunakan. Motivasi belajar dan sikap
ilmiah siswa perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Guru harus
dapat meningkatkan motivasi, sehingga siswa dapat berperan aktif dalam kegiatan
pembelajaran.

E. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian
Kelemahan pada penelitian ini adalah:
1. Waktu terbatas sehingga uji coba instrumen hanya dapat dilakukan satu kali.
Instrumen diujicobakan lebih dari satu kali lebih baik.
2.

Yang Untuk percobaan atau demonstrasi materi gelombang tidak dapat
menyeluruh, yang dapat didemonstrasikan atau dieksperimenkan hanya
rambatan energi pada gelombang, dan materi yang lain hanya dibahas melalui
diskusi dari buku sumber.

3. Pembentukan kelompok belajar/kerja dibatasi oleh jenis kelamin.
4. Jam pelajaran IPA fisika untuk pelaksanaan penelitian terlalu siang sehingga
energi siswa untuk belajar giat sudah berkurang.
5. Aspek psikomotor tidak diamati karena metode yang digunakan oleh dua kelas
sampel berbeda, sehingga tidak dapat dibandingkan.
6. Data nilai aspek afektif validitasnya diragukan, karena tidak ada kriteria atau
batasan untuk predikat sangat baik, baik, cukup, dan sedang.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Guru lebih menyenangi kegiatan pembelajaran dengan metode demonstrasi,
setiap siswa sedangkan siswanya lebih menyenangi kegiatan eksperimen. Hal
itu dikarenakan pada kegiatan demonstrasi persiapannya lebih mudah dari
pada eksperimen sehingga beban kerja guru lebih ringan. Pada kegiata
eksperimen semua siswa dapat terlibat langsung pada kegiatan sehingga
keaktifan setiap siswa dapat terlihat.
2. Metode demonstrasi menuntut siswa untuk fokus pada kegiatan demonstrasi,
karena pada akhirnya ada tindakan untuk melakukan demonstrasi ulang.
Metode eksperimen menuntut siswa untuk aktif ambil peran dalam kegiatan.
Dari uraian itu jelas bahwa metode demonstrasi dan eksperimen ada kesamaan
yaitu menuntut keaktifan siswa, sehingga dapat disimpulkan. Tidak ada
perbedaan antara metode demonstrasi dan eksperimen, namun kedua metode
ini dapat digunakan karena dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Nila
rata-rata prestasi belajar siswa lebih tinggi dari nilai sebelum diberi metode
demonstrasi dan eksperimen. Rata- rata nilai siswanya diatas nilai KKM yaitu
75.
3. Metode demonstrasi dan eksperimen tidak memberikan pengaruh yang
commit
to pernyataan
user
berbeda terhadap prestasi belajar
siswa.
itu dibuktikan oleh adanya
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hasil nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,499. Tidak adanya
perbedaan prestasi belajar kelas demontrasi dan eksperimen dapat disebabkan
oleh kerja kelompok yang kurang maxsimal.
4. Sikap ilmiah siswa mempengaruhi prestasi belajar siswa. Anak yang
mempnuyai sikap ilmiah tinggi akan cenderung lebih aktif dalam beraktifitas
belajar sehingga dalam kegiatan mereka akan lebih dominan. Adannya
pengaruh sikap ilmiah itu dibuktikan oleh hasil analisis yang menunjukkan
nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,001.
5.

Motivasi belajar sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa karena anak
yang memiliki motivasi tinggi akan terdorong untuk berprestasi. Anak yang
mempunyai motivasi tinggi akan lebih semangat dalam belajar. Adanya
pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar dibuktikan oleh hasil penelitian
yang menunjukkan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yaitu 0,000.

6.

Tidak ada interaksi antara metode mengajar terhadap prestasi belajar. Pada
penelitian ini penerapan metode mengajar demonstrasi maupun eksperimen
kurang dapat mengembangkan sikap ilmiah siswa. Anak yang sikap
ilmiahnya rendah tidak mengalami peningkatan, sehingga dikatakan bahwa
antara metode dan sikap ilmiah tidak ada interaksi. Hal itu dibuktikan dengan
nilai signifikansi yang lebih dar 0,05 yaitu 0,051.

7.

Tidak ada interaksi antara metode mengajar terhadap prestasi belajar. Pada
penelitian ini penerapan metode mengajar demonstrasi maupun eksperimen
kurang dapat mengembangkan motivasi belajar siswa. Anak yang motivasi
belajrnya rendah tidak mengalami peningkatan peningkatan prestasi sehingga
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dikatakan bahwa antara metode dan motivasi tidak ada interaksi. Hal itu
dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih dar 0,05 yaitu 0,088.
8. Tidak ada interaksi antara sikap ilmiah dengan motivasi belajar terhadap
prestasi belajar. Anak yang sikap ilmiahnya tinggi, motivasi tinggi prestasinya
baik, anak yang sikap ilmiah dan motivasi belajarnya rendah prestasinya
rendah. Dibuktikan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,058.
9. Tidak ada interaksi antara metode demonstrasi dan eksperimen dengan sikap
ilmiah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Anak yang mempunyai
sikap ilmiah tinggi motivasi tinggi, nilainya juga tinggi. Anak yang
mempunyai sikap ilmiah rendah motivasi tinggi, sikap ilmiah tinggi motivasi
rendah, atau anak yang mempunyai sikap ilmiah rendah motivasi rendah
prestasinya juga rendah. Pernyatan tidak adanya interaksi antara metode
dengan sikap ilmiah dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar
dibuktikan oleh hasil analisis data yang menunjukkan bahwa nilai
signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,935.

B. Implikasi
1. Implikasi Teoritis
Prestasi yang baik dari peserta didik adalah harapan semua guru. Pada
penelitian ini metode demonstrasi dan eksperimen digunakan adalah untuk
mendidik siswa berperilaku sains atau belajar menemukan sendiri dari hasil
pengamatannya sendiri. Namun demikian pelaksanaannya, motivasi tinggi dan
sikap ilmiah tinggi dari siswa tetap lebih pegang pengaruh. Anak yang sikap
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ilmiah dan motivasi belajarnya rendah, prestasi belajarnya belum dapat
ditingkatkan secara maksimal.
Dari uraian itu, untuk dapat meningkatkan prestasi belajar guru harus
berusaha meningkatkan sikap ilmiah dan motivasi belajarnya dulu. Anak yang
sikap ilmiah dan motivasi belajarnya tinggi, diberi pelajaran dengan metode atau
model apapun akan lebih mudah memahami.
2. Implikasi Praktis
Penerapan metode demonstrasi dan eksperimen dengan inkuiri terbimbing
ditinjau dari aspek aktivitas siswa sangat menuntut keaktifan dan peran serta
siswa. Demonstrasi, eksperimen, dan diskusi akan membuat siswa untuk selalu
ambil bagian dalam kegiatan pembelajaran. Lebih-lebih pada materi getaran dan
gelombang yang sangat banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, anak akan
lebih termotivasi untuk mempelajarinya. Metode demonstrasi dan eksperimen
meningkatkan nilai belajar siswa dibandingkan dengan sebelum menggunakan
metode tersebut.
Mengacu dari uaraian itu, agar harapan guru untuk menaikkan prestasi belajar
siswanya terwujut hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah: 1) guru sebaiknya
menggunakan inkuiri terbimbing dengan metode eksperimen dan demonstrasi
dalam mengajarkan materi getaran dan gelombang, agar materi yang disampaikan
akan bertahan lama dalam ingatan anak. Sehingga meningkatkan prestasi
belajarnya 2) guru harus memperhatikan motivasi siswa dan sikap ilmiah untuk
meningkatkan prestasi belajar. Karena dengan motivasi dan sikap ilmiah anak
akan terdorong semangat belajar.
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C. Saran
Mengacu pada hasil dan pelaksanaan penelitian ini maka disarankan bagi
peneliti-peneliti berikutnya:
1. Untuk Guru
a. Mempersiapkan

alat-alat,

mengecek

alat,

mencoba

alat

sebelum

melakukan kegiatan eksperimen dan demonstrasi.
b. Harus memperhatikan sikap ilmiah dan motivasi agar prestasi belajar anak
meningkat.
2. Pada kepala sekolah
Dari pengamatan pada penelitian ini, kegiatan eksperimen lebih menunjukkan
keaktifan siswa, dan keaktifan siswa akan memacu meningkatkatnya prestasi
belajar, untuk itu sebaiknya sekolah lebih mengutamakan tersedianya sarana
dan prasarana pembelajaran. Selain itu dengan tersedianya sarana dan
prasarana akan lebih memudahkan guru untuk mengembangkan metode atau
model pembelajaran.
3. Peneliti Lain
Sebelum melaksanakan penelitian harus diketahui lebih dulu kemampuan
awal siswa, sehingga dalam pembentukan kelompok kerja akan lebih mudah
dan pelaksanaan akan lancar.
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