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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era perdagangan bebas yang dimulai pada awal abad -21 diperlukan kesiapan 

berbagai bidang agar tidak hanya menjadi pangsa pasar bagi negara lain. Peningkatan 

sumber daya manusia sangatlah mutlak diperlukan dalam mengantisipasi segala 

permasalahan yang mungkin timbul di era perdagangan bebas. Untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah melalui peningkatan dalam bidang 

pendidikan. 

 Sumber daya manusia “mencakup semua energi keterampilan bakat dan 

pengetahuan manusia yang dapat digunakan secara potensial atau harus digunakan untuk 

tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat”. Peranan pendidikan dalam 

pengembangan sumber daya manusia seperti berikut: 

a). Hanya melalui pendidikan manusia dapat melaksanakan pasal 31 UUD 1945 “tiap-tiap 

warga negara berhak mendapat pengajaran”, yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945 

alinea keempat sebagai tuntutan konstitusional bagi rakyat Indonesia yaitu 

“mencerdaskan kehidupan bangsa” 

b). Pendidikan yang berperan membangun manusia yang akan melaksanakan 

transformasi sosial ekonomi yang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia agar tumbuh 

dan berkembang atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur 
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berdasarkan Pancasila. Sebab pembangunan memerlukan keterampilan-keterampilan 

untuk menggunakan teknologi maju. 

 Proses pendidikan khususnya di Indonesia, bukan merupakan suatu proses yang 

statis. Dalam arti selalu terjadi perubahan yaitu berupa penyempurnaan-penyempurnaan 

yang pada akhirnya menghasilkan produk atau hasil pendidikan yang berkualitas. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh berbagai pengelola pendidikan untuk memperoleh 

kualitas maupun kuantitas pendidikan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Langkah ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 Pendidikan pada umumnya dilaksanakan melalui dua jalur, jalur pendidikan 

sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan 

yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara langsung, 

berjenjang dan berkesinambungan. Sedangkan jalur pendidikan luar sekolah melalui 

kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang. 

 Di dalam pendidikan sekolah, guru dan siswa memegang peranan penting dalam 

proses belajar mengajar. Karena dalam proses belajar mengajar senantiasa terjadi proses 

kegiatan interaksi antara dua unsur manusia yaitu siswa sebagai pihak yang belajar dan 

guru sebagai pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subyek pokoknya. Dalam hal 

ini interaksi yang terjadi antara guru dan siswa sering disebut sebagai proses edukatif. 

Dan dalam arti yang lebih spesifik dalam pengajaran dikenal adanya istilah interaksi 

belajar mengajar. Guru sebagai pengajar sebaiknya tidak mendominasi kegiatan tetapi 

membantu menciptakan kondisi yang mendukung serta memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada siswa agar dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya melalui 

kegiatan belajar. 

 Keberhasilan proses belajar mengajar dapat ditinjau dari dua factor, yaitu: 

1. Faktor siswa 

a. Seberapa besar dan minat dan kemampuan siswa dalam belajar 

b. Kemampuan siswa untuk mempelajari buku-buku bacaan sebagai sumber belajar 

2. Faktor guru 

a. Penggunaan metode mengajar yang sesuai dengan topik yang diajarkan. 

b. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. 
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Jika salah satu faktor diabaikan maka proses belajar mengajar tidak akan berhasil 

secara optimal. Sebagai seorang guru dalam mengajar siswanya perlu menggunakan 

metode mengajar yang tepat sehingga pelajaran menjadi menarik bagi siswa dan tujuan 

instruksional pada setiap pokok bahasan dapat tercapai. 

Keberhasilan siswa dalam belajar juga dipengaruhi oleh keadaan siswa itu sendiri, 

dan oleh lingkungannya termasuk lingkungan keluarga, dimana keluarga merupakan 

kelompok sosial pertama dalam kehidupan anak dimana ia belajar tumbuh. Kehidupan 

sosial di dalam keluarga anak akan mempengaruhi anak dalam berinteraksi dengan orang 

lain di sekolah maupun di masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penulis 

ingin meneliti apakah ada pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme yang 

ditinjau dari kemampuan matematika siswa terhadap kemampuan kognitif siswa dalam 

mata pelajaran Fisika dan oleh karenanya penulis memberi judul: 

“PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN 

KONSTRUKTIVISME DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIKA SISWA 

TERHADAP  KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA DI SMP TAHUN AJARAN 

2005/2006” 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat diidentikasikan masalah antara 

lain: 

1. Fisika merupakan sarana berpikir ilmiah untuk menuju perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tetapi masih ada yang menganggap bahwa fisika itu 

merupakan pelajaran yang sulit. 

2. Sistem pengajaran yang berlangsung masih terpusat pada guru. Guru memyampaikan 

konsep tanpa memberikan kesempatn pada siswa untuk mengembangkan sendiri 

konsep dan pengetahuan yang diperoleh. 

3. Kemampuan matematika siswa masih sangat rendah sehingga mempengaruhi 

kemampuan kognitif Fisika siswa.  

4. Kurang tepatnya guru dalam memilih metode mengajar sehingga mempengaruhi 

kemampuan kognitif siswa. 
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5. Banyaknya materi pelajaran Fisika yang harus disampaikan oleh guru tidak sesuai 

dengan waktu yang tersedia.  

6. Kemampuan siswa dalam memahami materi Fisika serta menelaah bahasan Fisika 

dan soal-soal Fisika serta pemecahannya masih sangat kurang. 

 

 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Agar dapat melaksanakan penelitian yang terpusat pada permasalahan yang 

timbul, maka penulis memberikan batasan sebagai berikut: 

1. Penggunaan pendekatan konstruktivisme pada pengajaran Fisika dalam penelitian ini 

adalah metode demonstrasi dan metode eksperimen. 

2. Faktor dari dalam diri siswa yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah 

kemampuan matematika siswa. 

3. Agar pelaksanaan belajar mengajar berjalan lancar dan efektif digunakan media atau 

alat bantu pengajaran. Dalam penelitian ini media atau alat bantu yang digunakan 

adalah media LKS. 

4. Kemampuan kognitif siswa dibatasi pada pencapaian keberhasilan akademik nilai tes 

akhir pada pokok bahasan Usaha. 

5. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah Usaha yang merupakan salah satu pokok 

bahasan di SMP kelas VII semester 2. 

 

D. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah 

maka perlu dirumuskan permasalahan yang menjadi pusat perhatian penelitian ini. 

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan pengajaran 

konstruktivisme melalui metode demonstrasi dan metode eksperimen terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Usaha? 
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2. Apakah ada perbedaan pengaruh antara kemampuan matematika siswa kategori tinggi 

dan kemampuan matematika siswa kategori rendah terhadap kemampuan kognitif 

siswa? 

3. Apakah ada interaksi pengaruh antara penggunaan pendekatan pengajaran 

konstruktivisme dan kemampuan matematika siswa terhadap kemampuan kognitif 

siswa pada pokok bahasan Usaha? 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan pengajaran 

konstruktivisme melalui metode demonstrasi dan metode eksperimen terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Usaha. 

2. Mengetahui perbedaan pengaruh antara kemampuan matematika siswa kategori tinggi 

dan kemampuan matematika siswa kategori rendah terhadap kemampuan kognitif 

siswa pada pokok bahasan Usaha. 

3. Mengetahui interaksi pengaruh antara penggunaan pendekatan pengajaran 

konstruktivisme dan kemampuan matematika siswa terhadap kemampuan kognitif 

siswa pada pokok bahasan Usaha. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 Kegunaan Penelitian ini adalah untuk: 

1. Memberikan masukan kepada guru Fisika pada umumnya dan peneliti pada 

khususnya bahwa pemilihan metode mengajar dalam pendekatan pengajaran 

konstruktivisme sebagai salah satu alternatif  pada kegiatan belajar mengajar pada 

pokok bahasan Usaha. 

2. Memberikan wawasan pada guru perlunya meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar di sekolah khususnya pengajaran Fisika, lewat altenatif penyampaian 

pengajaran. 
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3. Untuk memudahkan siswa dalam menerima pelajaran yang disampaikan guru dengan 

metode yang sesuai sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. 

4. Sebagai bahan pertimbangan penelitian lain yang sejenis. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan matematika siswa dalam memahami materi 

yang dipelajari dalam suatu proses belajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakekat Belajar 

a.  Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan meliputi banyak hal. 

Belajar dimulai sejak manusia dilahirkan misalnya bayi memperoleh keterampilan-

keterampilan yang sangat sederhana seperti memegang, melihat, dan mengenal 

ibunya. Apabila ditanyakan apakah yang dimaksud dengan belajar maka jawabannya 

bermacam-macam. Hal demikian disebabkan karena banyak kegiatan yang dapat 

disebut sebagai kegiatan belajar. 

Oleh karena itu agar dapat menjawab apakah belajar itu secara lebih tepat 

maka ada beberapa pendapat pengertian belajar. Menurut Rini Budhiharti (2000: 1), 

“Belajar adalah suatu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa”. 

Perubahan-perubahan itu berbentuk kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki 

dalam waktu yang relative lama.  
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Menurut Oemar Hamalik, “Belajar adalah modifikasi atau memperteguh 

kelakuan melalui pangalaman ( learning is defined as modification or strengthening 

of behavior through experiencing)”.(Oemar Hamalik, 1992: 36).  

Menurut pengertian ini, belajar adalah merupakan suatu proses kegiatan dan 

bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

daripada itu, yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, 

melainkan perubahan kelakuan. 

Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu kegiatan yang menghasilkan perubahan tingkah laku untuk mendapatkan 

kemampuan baru dalam waktu yang relative lama. 

b.  Tujuan Belajar 

Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat 

penting karena semua komponen dalam sistem pembelajaran atas dasar pencapaian 

tujuan belajar. 

Menurut Sardiman, AM. (2001: 28) “ Tujuan belajar itu dibagi menjadi tiga 

jenis yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, 

serta pembentukan sikap”.  

Belajar untuk mendapatkan pengetahuan ditandai dengan kemampuan 

berpikir. Belajar menanamkan konsep memerlukan suatu keterampilan baik yang 

berupa jasmani maupun rohani. Belajar untuk pembentukan sikap mental dan 

perilaku siswa tidak akan terlepas dari penanaman nilai-nilai. Dalam hal ini guru 

tidak sekedar sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik yang memindahkan nilai-

nilai pada anak didiknya sehingga siswa akan tubuh kesadaran dan kemampuannya 

untuk mempraktekkan segala sesuatu yan dipelajarinya.  

Menurut Bloom tujuan belajar dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotor seperti yang dikutip oleh HJ Gino (1997: 19-20): 

1). Ranah Kognitif, meliputi enam tingkatan yaitu: 
a) Pengetahuan, mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan 

disimpan dalam ingatan. 
b) Pemahaman, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari 

bahan yang dipelajari. 
c) Penerapan, mencakup kemampuan untuk menerapkan suatu kaida pada suatu 

kasus yang konkret dan baru. 
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d) Analisis, mencakup kemampuan untuka merinci suatu kesatuan. 
e) Sintesis, mencakup kemampuan untuk membentuk satu kesatuan. 
f) Evaluasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat. 

2). Ranah Afektif, meliputi lima tingkatan 
a) Kemampuan menerima, mencakup kepekaan adanya suatu rangsang. 
b) Kemauan menanggapi, mencakup kerelaan menanggapi secara aktif. 
c) Berkeyakinan, mencakup kemampuan untuk menghayati nilai kehidupan. 
d) Penerapan kerja, mencakup kemampuan membentuk sistem nilai 
e) Ketelitian, mencakup kemampuan memberikan penilaian dan membawa diri. 

3). Ranah Psikomotor, meliputi: 
a) Gerak tubuh, mencakup kemampuan melakukan gerak yang sesuai. 
b) Koordinasi gerak, mencakup kemampuan melakukan serangkaian 

keterampilan gerak dengan lancar, tepat, dan efisien. 
c) Komunikasi non verbal, mencakup kemampuan subyek belajar menentukan 

makna yang tersirat dalam suatu pesan. 
d) Perilaku berbicara, mencakup kemampuan menggunakan bahasa yang benar. 
 
 

c.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Agar tercapai hasil belajar yang optimal, perlu memperhatikan beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhinya. Menurut Roestiyah NK, faktor-faktor itu dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

1).  Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang timbil dari dalam anak itu sendiri, seperti 

kesehatan, rasa aman, kemampuan, minat dan sebagainya. 

2).  Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri anak, seperti kebersihan 

rumah, udara yang panas, lingkungan dan sebagainya. (Roestiyah, 1989: 151) 

 

2. Hakekat Mengajar 

a. Pengertian Mengajar 

Mengajar merupakan istilah kunci yang tidak pernah luput dari pembahasan 

mengenai pendidikan karena erat hubungannya antara belajar dan mengajar. Menurut 

Nana Sudjana (1992: 29) “Mengajar adalah cara guru memgembangkan dan 

menciptakan serta mengatur situasi yang memungkinkan siswa melakukan proses 

belajar sehingga dapat merubah tingkah lakunya dalam proses pengajaran”. 

Sedangkan menurut Tyson dan Caroll seperti dikutip oleh Muhibin Syah (1995: 182) 
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“Mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal balik antara siswa 

dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan.” 

Melalui interaksi antara guru dengan siswa dan interaksi antar sesama siswa 

dalam proses belajar mengajar (PBM) akan menimbulkan perubahan perilaku siswa. 

Jadi apabila interaksi tersebut terjadi dengan baik, maka kegiatan belajar-mengajar 

akan terjadi. Jika interaksi belajar buruk, maka kegiatan belajar-mengajar tidak sesuai 

dengan harapan. 

Sadiman A.M. (2001: 48) menyatakan “mengajar diartikan sebagai suatu 

aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar”. Muhibbin Syah 

(1995: 219) mengungkapkan  “mengajar adalah kegiatan mengembangkan seluruh 

potensi ranah psikologis melalui penataan lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya kepada siswa agar terjadi proses belajar.” 

Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa mengajar adalah 

suatu upaya menciptakan kondisi yang sesuai untuk berlangsungnya kegiatan belajar 

siswa di mana antara siswa dan guru sama-sama aktif. Dalam upaya menciptakan 

kondisi tersebut ada faktor yang mempengaruhi yaitu faktor lingkungan.  

b. Prinsip-Prinsip Mengajar 

Ada beberapa prinsip-prinsip mengajar yang dapat dirangkum sebagai 

berikut:  

1).  Perhatian 

Di dalam mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian anak pada 

pelajaran yang disampaikan. Perhatian lebih besar bila anak mempunyai minat 

dan bakat. 

2).  Aktifitas  

Dalam proses belajar mengajar, guru perlu menimbulkan aktifitas anak dalam 

berfikir maupun berbuat. Bila anak menjadi partisipan yang aktif, maka akan 

memiliki ilmu pengetahuan itu dengan baik, dan dapat mengaplikasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3).  Apersepsi 
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Setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki anak, ataupun pengalamannya. Dengan 

demikian anak akan memperoleh hubungan antara pengetahuan yang telah 

menjadi miliknya dengan pelajaran yang akan diterimanya. 

4).  Peragaan  

Saat mengajar di depan kelas, guru harus dapat berusaha menunjukkan benda-

benda yang asli. Bila mengalami kesulitan boleh menunjukkan  model, 

 

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

dan sebagainnya. 

5).  Repetisi  

Penjelasan suatu unit pelajaran perlu diulang-ulang sehingga pengertian itu makin 

lama semakin lebih jelas dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah. 

6).  Korelasi 

Hubungan antara setiap mata pelajaran perlu diperhatikan, agar dapat memperluas 

dan memperdalam pengetahuan siswa itu sendiri. 

7).  Kosentrasi 

Hubungan antara mata pelajaran dapat diperluas yaitu dapat dipusatkan kepada 

salah satu pusat minat, sehingga anak memperoleh pengetahuan secara luas dan 

mendalam. 

8).  Sosialisasi 

Dalam perkembanganya anak perlu bergaul dengan temanya, karena anak di 

samping sebagai individu juga mempunyai segi yang perlu dikembangkan. 

Bekerja di dalam kelompok dapat meningkatkan cara berpikir sehingga dapat 

memecahkan masalah dengan lebih baik dan lancar.  

9).  Individualisasi  

Setiap individu mempunyai perbedaan yang khas, seperti perbedaan intelektual, 

minat dan bakat, hobi, tingkah laku, maupun sikapnya. Sehingga guru diharapkan 

dapat mendalami perbedaan anak secara induvidu, agar dapat melayani 

pendidikan yang sesuai dengan perbedaan anak. 

10).Evaluasi  
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Semua kegiatan belajar mengajar perlu dievaluasi. Evaluasi dapat memberikan 

motivasi bagi guru maupun murid agar lebih giat belajar dan meningkatkan 

proses berfikir. Evaluasi dapat menggambarkan kemajuan anak, prestasinya, hasil 

rata-ratanya, tetapi dapat juga menjadi bahan umpan balik bagi guru. Demikian 

guru dapat meneliti dirinya dan berusaha memperbaiki dalam perencanaan 

maupun teknik penyajian. 

 

3. Hakekat Fisika 

 Ilmu Fisika merupakan salah satu cabang dalam Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-

metode yang berdasarkan observasi dan tersusun secara sistematik yang di dalam 

penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Oleh karena Fisika 

merupakan salah satu dari cabang dari IPA maka Fisika mempunyai ciri-ciri yang tidak 

jauh dari IPA. 

Sedangkan menurut Garis-Garis Besar Program Pengajaran SMA (1995:1),  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan hasil kegiatan manusia berupa 
pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitarnya, yang 
diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah. Proses ini antara lain 
meliputi penyelidikan penyusunan dan pengujian gagasan-gagasan.  Selain itu mata 
pelajaran IPA adalah program untuk menanamkan dan mengembangkan ketrampilan, 
sikap dan nilai ilmiah pada siswa, serta menaati dan menghargai kekuasaan Tuhan Yang 
Maha Esa. 

Dari kedua pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa IPA merupakan hasil 

aktivitas dan pengalaman manusia dalam melakukan serangkaian proses ilmiah terhadap 

gejala-gejala yang terjadi di alam. Proses ilmiah disini meliputi mengamati, mencatat 

gejala-gejala alam, merumuskan hipotesis dan melakukan eksperimen, sehingga IPA 

dapat dipandang sebagai produk, sebab IPA merupakan pengetahuan yang diperoleh 

melalui  metode ilmiah berupa konsep, prinsip, hukum, dan teori.  

Fisika merupakan cabang IPA, maka konsep-konsep yang dimilki IPA berlaku 

pula pada Fisika. Demikian juga definisi Fisika tidak jauh dari definisi IPA. Beberapa 

definisi Fisika dikemukakan oleh para ahli seperti dikemukakan Brockhaus dalam 

bukunya Herbert Druxes et all dengan judul Kompendium Didaktik Fisika (1986: 3) 

bahwa “Fisika adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kejadian alam, yang 
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memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, penyajian 

secara mberdasarkan peraturan-peraturan umum”. Sedangkan menurut Gerthsen dalam 

bukunya yang ditulis oleh Herbert Druxes et all (1986: 3) meyatakan bahwa “Fisika 

adalah suatu teori yang menjelaskan gejala-gejala alam sesederhana-sederhananya dan 

berusaha menemukan hubungan-hubungan antara kenyataan-kenyataan. Persyaratan 

dasar untuk pemecahan persoalannya ialah mengamati gejala-gejala tersebut”. 

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Fisika adalah cabang IPA yang 

mempelajari gejala-gejala  alam serta interaksinya dan menerangkan bagaimana gejala-

gejala alam tersebut diukur melalui pengamatan dan penyelidikan.  

 

4. Pendekatan Kostruktivisme 

Dalam dunia pendidikan terdapat bermacam-macam pendekatan pengajaran 

salah satunya adalah pendekatan pengajaran konstruktivisme. Pendekatan 

konstruktivisme menekankan pada siswa untuk mengkonstruksi (membentuk) 

pengetahuan mereka melalui objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. 

Suatu pengetahuan dianggap benar bila pengetahuan itu dapat berguna untuk menghadapi 

dan memecahkan persoalan atau fenomena yang sesuai. Bagi konstruktivisme, 

pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seseorang kepada orang lain, tetapi 

harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing orang. Tiap orang harus 

mengkonstruksi sendiri pengetahuannya, sehingga pengetahuan yang didapat bukan 

merupakan sesuatu yang jadi, melainkan melalui proses yang berkembang terus-menerus. 

Dalam proses ini keaktifan seseorang dan rasa ingin tahu memegang peranan yang sangat 

penting. 

a.  Pengertian Belajar Konstruktivisme 

Dalam pandangan teori belajar konstruktivismenya Piaget menyatakan 

bahwa “belajar adalah proses perubahan konsep. Dalam konsep tersebut, si pelajar 

setiap kali membangun konsep baru melalui asimilasi dan akomodasi skema mereka. 

Oleh karena itu, belajar merupakan proses yang terus-menerus, tidak berkesudahan” 

(Paul Suparno,1997: 35).Hal itu sesuai dengan  pernyataan kaum konstruktivisme 

bahwa “belajar merupakan proses aktif pelajar mengkonstruksi entah teks, dialog, 
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pengalaman fisis dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasikan dan 

menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengertian yang 

sudah dipunyai seseorang sehingga pengertiannya dikembangkan”. Paul Suparno 

(1997: 61) 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar 

dengan konstruktivisme adalah proses pembentukan konsep ilmu pengetahuan yang 

melibatkan keaktifan siswa dengan struktur kognitif tertentu yang telah terbentuk 

sebelumnya dengan membentuk dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dalam 

situasi dan pengalaman yang baru. 

b.  Strategi Belajar Konstruktivisme 

Drivers dan Oldham seperti dikutip oleh Paul Suparno (1997: 69-70) 

memberikan beberapa ciri konstruktivisme sebagai berikut: 

1) Orientasi. Murid diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam 
mempelajari suatu suatu topik. Murid diberi kesempatan untuk mengadakan 
observasi terhadap topik yang hendak di pelajari. 

2) Elicitasi. Murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan 
berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Murid diberi kesempatan 
untuk mendiskusikan  apa yang diobservasikan, dalam wujud tulisan, gambar, 
ataupun poster. 

3) Restrukturisasi ide. Dalam hal ini ada tiga hal. 
a) Klasifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman lewat 

diskusi ataupun lewat pengumpulan ide. Berhadapan dengan ide-ide lain, 
seorang dapat terangsang untuk merekonstruksi gagasannya kalau tidak cocok 
atau sebaliknya, menjadi lebih yakin bila gagasannya cocok. 

b) Membangun ide yang baru. Ini terjadi bila dalam diskusi itu idenya 
bertentangan dengan ide lain atau idenya tidak dapat menjawb pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan teman-temannya. 

c) Mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen. Kalau dimungkinkan, ada 
baiknya bila gagasan yang baru dibentuk itu diuji dengan suatu percobaan 
atau persoalan yang baru. 

4) Penggunaan ide dalam banyak situasi. Ide atau pengetahuan yang telah dibentuk 
oleh siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang dihadapi. Hal 
ini akan membuat pengetahuan murid lebih lengkap dan bahkan lebih rinci 
dengan segala macam pengecualinya. 

5) Review, bagaimana ide itu berubah. Seseorang perlu merevisi gagasannya entah 
dengan menambahkan suatu keterangan ataupun mungkin dengan mengubahnya 
menjadi lebih lengkap.  

 

5. Metode Mengajar 
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Salah satu faktor penentu keberhasilan proses belajar mengajar adalah ketepatan 

penggunaan metode pengajaran. Hal ini menuntut guru untuk menguasai berbagai macam 

metode mengajar sehingga memungkinkan siswa untuk belajar dengan efektif dan 

efisien. Rini Budiharti (1998: 2) mengatakan bahwa  “Metode yaitu berbagai cara kerja 

yang bersifat relatif umum, yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu”. Sedangkan 

Oemar Hamalik menyebutkan, “Metode berarti cara, yakni cara mencapai suatu tujuan. 

Metode mengajar berarti cara mencapai tujuan mengajar, yaitu tujuan-tujuan yang 

diharapkan tercapai oleh murid dalam kegiatan belajar mengajar” (1992:81). 

Dari dua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa metode mengajar 

adalah cara yang dipergunakan guru membelajarkan siswa untuk mencapai tujuan 

pengajaran. 

 Dalam interaksi belajar-mengajar ada berbagai macam cara penyajian agar proses 

belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien. Dengan berbagai 

metode, diharapkan pembelajaran dapat berjalan baik sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai.  

Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar ada 

banyak jenisnya di antaranya: metode ceramah, metode demonstrasi, metode eksperimen, 

metode diskusi, metode discovery, metode inquiry. 

Penggunaan-penggunaan metode-metode tersebut mempunyai batasan-batasan 

yang tidak sama satu dengan lainnya. Setiap metode mempunyai keunggulan dan 

kelemahan tersendiri. Suatu metode mungkin sesuai untuk pokok bahasan tertentu dan 

tidak untuk pokok bahasan lain. 

Dalam penelitian ini metode yang dipilih adalah metode eksperimen dan metode 

demonstrasi. Oleh karena itu mengenai kedua metode tersebut akan diuraikan berikut ini. 

a. Metode Eksperimen. 

Menurut Roestiyah N.K (2001: 80) metode eksperimen adalah “salah satu 

cara mengajar dimana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, 

mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya, kemudian hasil 

pengamatannya itu disampaikan ke kelas dan di evaluasi oleh guru”. 

Sementara menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001 : 135), 

Eksperimen atau percobaan adalah “ suatu tuntutan dari perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan suatu produk yang dapat dinikmati 

masyarakat secara aman”. 

Kegiatan eksperimen dilakukan agar diketahui kebenaran suatu gejala dan 

dapat menguji dan mengembangkannya menjadi suatu teori. Kegiatan eksperimen 

yang dilakukan peserta didik usia sekolah dasar merupakan kesempatan meneliti yang 

dapat mendorong mereka mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, berpikir 

ilmiah dan rasional serta lebih lanjut pengalamannya itu bisa berkembangan di masa 

datang. 

Metode eksperimen atau percobaan diartikan sebagai cara belajar mengajar yang 
melibatkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan 
hasil percobaan itu. 

 Adapun tujuan dari metode eksperimen ini adalah  

1) Agar peserta didik mampu menyimpulkan fakta-fakta, informasi atau data yang 
diperoleh. 

2) Melatih peserta didik merancang, mempersiapkan, melaksanakan dan melaporkan 
percobaan, 

3) Melatih peserta didik menggunakan logika berfikir induktif untuk menarik 
kesimpulan dari fakta, informasi atau data yang terkumpul melalui pecobaan. 
 

Penggunaan metode eksperimen juga memiliki keuntungan dan kelemahan. 
Keuntungan penggunaan metode eksperimen adalah 

1) Membuat peserta didik percaya pada kebenaran kesimpulan percobaannya sendiri 
daripada hanya menerima kata guru atu buku. 

2) Peserta didik akti terlibat mengumpulkan fakta, informasi atau data yang 
diperlukan melaluipercobaan yang dilakukannya. 

3) Dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berfikir 
ilmiah. 

4) Memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat obyektif, realistis dan 
menghilangkan verbalisme. 

5) Hasil belajar menjadi kepemilikan peserta didik yang bertalian lama. 
 
Sedangkan kelemahan dari metode eksperimen adalah 
1) Memerlukan peralatan percobaan yang komplit. 
2) Dapat menghambat laju pembelajaran dalam dalam penelitian yang memerlukan 

waktu lama. 
3) Menimbulkan kesulitan bagi guru dan peserta didik apabila kurang 

berpengalaman dalam penelitian. 
4) Kegagalan dan kesalhan dalam bereksperimen akan berakibat pada kesalahan 

menyimpulkan. 
(Mulyani S dan Johar P,2001 : 136) 

b. Metode Demonstrasi 
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Menurut Mulyani Sumantri dan Johar Permana (2001:132), metode 

demonstrasi diartikan sebagai:  

Cara penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada 
peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari baik 
dalam bentuk yang sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan 
oleh guru atau sumber balajar lain yang memahami atau ahli dalam topik bahasan 
yang harus didemonstrasikan”. (Mulyani.S & Johar P, 2001 : 133) 
 

Sedangkan menurut Roestiyah N.K (2001: 83 ) yaitu “Demonstrasi adalah 

cara mengajar dimana seorang guru/instruktur menunjukkan, memperlihatkan suatu 

proses”. 

Demonstrasi adalah suatu teknik mengajar dimana dikombinasikan penjelasan 

lisan dengan suatu perbuatan, sering menggunakan suatu alat (Rini Budiharti, 1988: 

33). Dengan demonstrasi, guru memperlihatkan cara melakukan sesuatu dengan 

menambah penjelasan lisan. 

Adapun tujuan penggunaan metode demonstrasi ini adalah  
1) Mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki atau dikuasai peserta 

didik. 
2) Mengkongkritkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. 
3) Mengembangkan kemampuan pengamatan pandangan dan penglihatan para 

peserta didik secara bersama-sama. 
 
Metode demonstrasi memiliki beberapa kelebihan yaitu 
1) Membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit dan menghindari 

verbalisme. 
2) Memudahkan peserta didik memahami bahan pelajaran. 
3) Proses pengajaran akan lebih menarik. 
4) Merangsang peserta didik untuk lebih aktif mengamati dan dapat mencobanya 

sendiri. 
5) Dapat disajikan bahan pelajaran yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode yang lain. 
 
Sedangkan kelemahan metode demonstrasi adalah 
1) Memerlukan ketrampilan guru secara khusus. 
2) Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus 

dikondisikan dan waktu untuk mendemonstrasikan sesuatu. 
3) Memerlukan waktu yang banyak. 
4) Memerlukan kematangan dalam perancangan atau persiapan. 

(Mulyani S dan Johar P,2001 : 133) 

  

6. Keterkaitan Matematika dengan Fisika 
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Menurut Margono et all, (1994: 5) “matematika adalah ilmu tentang struktur 

yang terorganisasikan.” Matematika sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan 

dengan ide proses dan penalaran. Matemaitka menggunakan bahasa yang dinyatakan 

dengan simbol-simbol dan istilah yang benar dan tepat yang telah disepakati bersama 

Sedang menurut E.T Russefendi (1980: 148) “ Matematika timbul karena 

pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran”. 

Matematika terdiri empat wawasan luas yaitu: aritmatika, aljabar, geometri, dan analisa. 

Dalam perkembangan Fisika, matematika memiliki peranan penting, Fisika yang 

mempelajari dan memberikan kuantitatif terhadap gejala alam, dengan pendahuluan 

memadukan hasil percobaan dan analisis matematika. Dengan demikian matematika 

sangat membantu dalam pola kerja Fisika. 

Menurut Weizacker (1970: 42) sebagaimana dikutip oleh Herbert Druxes et al 

mengatakan bahwa: ”Matematika terbukti sebagai alat yang paling berguna dalam 

menjelaskan alam”. Jadi peran matematika adalah mengungkapkan Fisika dalam model 

matematika. Dengan sifat matematika ini perkembangan Fisika yaitu dari perkembangan 

kualitatif ke kuanntitatif.  

 

7.  Kemampuan Kognitif 

Prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang yang telah 

mengikuti proses pembelajaran. Prestasi belajar fisika merupakan hasil yang telah dicapai 

seorang siswa setelah mengikuti proses belajar fisika. Prestasi yang diperoleh siswa 

biasanya berupa nilai mata pelajaran fisika. 

Prestasi belajar mencakup tiga aspek penilaian yaitu aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotorik. Berikut akan dijelaskan aspek kognitif sebagai prestasi 

belajar siswa. 

Kognitif adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau melibatkan suatu 

kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dan 

sebagainya) atau usaha mengenai sesuatu melalui pengalaman sendiri, juga suatu proses 

pengenalan dan penafsiran lingkungan oleh seseorang serta hasil perolehan pengetahuan. 

Cara penalaran atau kognitif seseorang terhadap suatu objek selalu berbeda-

beda dengan orang lain. Artinya objek penalaran yang sama mungkin akan mendapat 
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penalaran yang berbeda dari dua orang atau lebih. Jadi, karena berbeda dalam penalaran, 

berbeda pula dalam kepribadian, maka terjadilah perbedaan individu.  

Aspek kognitif ini, secara garis besar meliputi jenjang-jenjang yang 

dikembangkan oleh Bloom, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pengetahuan (knowledge), yaitu mengenali kembali hal-hal yang bersifat umum dank 

has, mengenali kembali metode dan proses, mengenali kembali pola, struktur dan 

perangkat. 

b. Pemahaman (comprehension), mencakup kemampuan untuk memahami, menangkap 

makna dan arti dari bahan yang dipelajari. 

c. Penerapan (application), merupakan kemampuan menggunakan abstraksi di dalam 

situasi-situasi konkrit. 

d. Analisis (analysis), adalah menjabarkan sesuatu ke dalam unsure-unsur, bagian-

bagian atau komponen-komponen sedemikian rupa sehingga tampak jelas susunan 

dan hirarkis gagasan yang ada di dalamnya, atau tampak jelas hubungan antara 

berbagai gagasan yang dinyatakan dalam suatu komunikasi. 

e. Sintesis (syntesis), memerlukan kemampuan untuk menyatukan unsure-unsur atau 

bagian-bagian sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan yang utuh. 

f. Evaluasi (evaluation), merupakan kemampuan untuk menetapkan sesuatu tertentu. 

Kategori-kategori ini disusun secara hirarkis, sehingga menjadi taraf-taraf yang 

semakin menjadi bersifat kompleks, mulai dari yang pertama sampai dengan yang 

terakhir. 

 

8. Pokok Bahasan Usaha 

a.  Pengertian Gaya Melakukan Usaha 

Dalam fisika, usaha berkaitan erat dengan gaya. Usaha hanya dilakukan oleh 

gaya, dan usaha hanya dilakukan oleh gaya jika gaya yang bekerja pada suatu benda 

menyebabkan benda itu berpindah posisi (tempat). Dengan kata lain, jika benda tidak 

berpindah posisi ketika gaya bekerja pada benda , maka gaya tersebut dikatakan tidak 

melakukan usaha. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah kuda menarik 

delman, Anton mendorong meja hingga berpindah tempat, tukang bakso mendorong 

gerobaknya, dan lain-lain. 
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Berdasarkan pengertian usaha yang telah dijelaskan, maka dalam fisika usaha 

yang dilakukan oleh sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya dengan 

jarak perpindahan benda yang searah dengan gaya. Secara matematis dirumuskan : 

sFW ×=  

dimana : 

W : Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya (J) 

F : besarnya komponen gaya yang searah dengan perpindahan (N) 

s : jarak perpindahan benda (m) 

Usaha 1 joule adalah usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 newton 

sehingga dapat memindahkan benda sejauh 1 meter. 

b. Macam-macam usaha berdasar arah gaya dan perpindahannya 

Berdasarkan arah gaya dan arah perpindahannya, ada dua macam usaha yaitu: 

1). Usaha Positif 

Usaha dikatakan positif jika arah gaya sama dengan arah perpindahannya. Usaha 

positif dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan menyebabkan 

pertambahan kelajuan atau pertambahan energi gerak. 

2). Usaha negatif 

Jika arah gaya yang bekerja pada benda berlawanan dengan arah perpindahannya 

maka usaha tersebut dikatakan usaha negatif. Usaha yang selalu negatif dilakukan 

oleh gaya gesekan ( sf ). 

c. Usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya 

1). Gaya-gaya yang searah 

        

                    

            s     

   Gambar 2.1. Gaya-gaya searah 

Dari gambar di atas sebuah benda ditarik oleh dua buah gaya yang searah 

yaitu ke kanan. Maka usaha yang dilakukan oleh kedua gaya adalah 

W = F.s 

W  = (F1 + F2) s 

F2 

F1 
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W  = F1 s + F2 s 

W  = W1 + W2 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan: 

“Usaha yang dilakukan oleh gaya-gaya searah yang menyebabkan benda 

berpindah sejauh s sama dengan jumlah usaha oleh tiap-tiap gaya.” 

W = W1 + W2 + W3 +… 

W = F1 s + F2  s + F3 s +… 

2). Gaya-gaya yang berlawanan arah 

     

                                

       Gambar 2.2 Gaya-gaya berlawanan arah 

Dari gambar diatas, benda dikenai dua buah gaya tetapi arahnya berlawanan. 

Maka usaha yang dilakukan oleh kedua buah gaya tersebut adalah 

W = F.s 

W =|(F2 – F1) s| 

W = |F2 s – F1 s| 

W = |W2 – W1| 

d.  Kaitan Usaha dengan Energi 

Ketika beberapa orang mendorong mobil mogok, maka gaya otot orang-orang 

tersebut melakukan usaha dan mobil bergerak. Tampak bahwa usaha oleh gaya otot 

mengubah sebagian dari energi kimia yang tersimpan dalam otot menjadi energi 

gerak. Dalam kasus katrol bertenaga listrik, katrol digunakan untuk mengubah energi 

listrik menjadi energi potensial gravitasi ketika katrol itu mengangkat beban berat. 

Dari kedua contoh diatas menunjukkan bahwa bila suatu gaya melakukan usaha, 

terjadi perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi besar usaha yang 

dilakukan oleh suatu gaya dalam proses apa saja adalah sama dengan perubahan yang 

dilakukan. 

e.  Pesawat Sederhana 

Pesawat adalah peralatan yang memudahkan kita dalam melakukan usaha. 

Keuntungan dari menggunakan pesawat sederhana yaitu: 

F1 F2 
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• Mengubah energi 

• Mengurangi gaya 

• Keuntungan kecepatan 

• Mengubah arah gaya 

Pada dasarnya ada empat macam pesawat sederhana yaitu: tuas, katrol, bidang 

miring, dan roda gigi. 

1). Tuas 

Tuas adalah pesawat sederhana yang berupa kayu atau besi atau benda lain 

yang dipakai untuk mengungkit beban yang berat, misalnya menggeser batu yang 

besar dan berat dengan menggunakan linggis. Perhatikan gambar 3. Titik T di mana 

tuas bertumpu disebut titik tumpu. Jarak dari titik T sampai garis kerja beban B 

disebut lengan baban. Jarak dari titik T sampai garis kerja gaya (F) disebut lengan 

kuasa. Makin panjang lengan kuasa, makin kecil gaya yang diperlukan untuk 

mengungkit beban tersebut. Dalam tuas berlaku keseimbangan: 

beban x  lengan beban = kuasa x lengan kuasa 

     w x lw  =   F x lf 

   

                                  lw                  lf 

                                        F 

                                         B              T 

     Gambar 2.3. Keseimbangan pada tuas 

Perbandingan antara beban yang diangkat dengan kuasa yang dilakukan 

disebut keuntungan mekanis. Dengan demikian keuntungan mekanis dapat 

dirumuskan sebagai: 

w

f

l

l

F

w
Km ==  

Tuas digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: 

a). Tuas jenis pertama 
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   Gambar 2.4 Tuas Jenis Pertama 

Pada tuas jenis pertama, titik tumpu berada diantara kuasa dan beban. Contoh 

dari tuas jenis pertama adalah gunting, tang pemotong, linggis dan lain-lain. 

b). Tuas jenis kedua 

    

   Gambar 2.5 Tuas Jenis Kedua 

Tuas jenis kedua, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contoh dari 

tuas jenis kedua adalah catut, pembuka botol, gerobak beroda satu dan stapler. 

c).  Tuas jenis ketiga 

 

   

 

   Gambar 2.6 Tuas Jenis Ketiga 

Tuas jenis ketiga, kuasa terletak diantara beban dan titik tumpu. Contoh tuas 

jenis ketiga adalah lengan siku dan sapu bergagang panjang. 

2). Katrol 

Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda yang dikelilingi tali atau rantai. 

Katrol berguna untuk mengangkat beban atau menarik suatu beban, sebagai contoh 

adalah katrol untuk mengangkat air di sumur. Pada katrol juga berlaku prinsip 

keseimbangan: 

w x OB = F x OA, seperti pada tuas. 

Katrol berdasar penempatannya dapat dibedakan atas katrol tetap dan katrol 

bergerak.  

a).  Katrol tetap 

Pada katrol tetap, pusat katrol (C)terpasang pada tempat yang tetap sehingga 

katrol tidak dapat bergerak keatas ataupun kebawah melainkan hanya 

Beban 
Kuasa 

Titik Tumpu 

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



berputar. Katrol tetap dapat kita anggap sebagai tuas dengan titik tumpu C, 

titik beban B, titik kuasa A, lengan beban   wl = BC, lengan kuasa fl =AC, 

beban = w , dan kuasa = F  

Keuntungan mekanis = 1
BC

AC

l

l

w

f == , sebab AC=BC. Fungsi dari katrol tetap 

adalah mengubah arah gaya. 

 

                  

       B           A                 

 

                     F 

 

 

       Gambar 2.7 Katrol bebas 

b).  Katrol  bergerak 

Dengan susunan seperti gambar di samping, maka katrol tunggal ini dapat 

bergerak bebas. Untuk dapat  menghitung keuntungan mekanis pada katrol 

bergerak dengan prinsip tuas. Pada gambar, titik C sebagai titik tumpu, titik A 

sebagi titik kuasa, titik B sebagai titik beban, lengan beban = BC, dan lengan 

kuasa =AC. Sesuai definisi keuntungan mekanis: 

Keuntungan mekanis=
BC

AC

l

l

w

f = . Karena AC = 2BC maka, 

Km= 2
BC

BC2

BC

AC
== . Fungsi utama dari katrol bergerak adalah memperbesar 

(mengalikan) gaya. 

 

                                                              F 

                                 

 

               C                 A 

 

O 

  m 

 B 
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                                              w 

           Gambar 2.8. Katrol bergerak  

 

3). Bidang miring 

Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang berupa suatu permukaan 

datar yang dimiringkan yang digunakan untuk memindahkan benda ke tempat yang 

lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 2.9. Gambar bidang miring 

Keterangan : 

o s  adalah panjang bidang miring 

o h  adalah tinggi bidang miring 

o w adalah berat beban 

o F adalah kuasa untuk menaikkan beban 

Dengan bidang miring kita bisa mendapatkan keuntungan mekanik  

Km = 
h

s

F

w
=  

 

d). Roda gigi (gear) 

Gear adalah sepasang roda bergigi saling bersambungan yang dapat 

digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Contoh gear dalam kehidupan 

sehari-hari adalah gear pada roda belakang sepeda dan gear pada jarum jam. 

f.    Daya 

Daya adalah usaha per satuan waktu. Rumus matematis dari daya adalah 

s F 

W 

h 
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t

W
P =  

dengan  :P  daya (watt) 

        :w  usaha (joule) 

              :t  waktu (sekon) 

Contoh daya dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 

i. Daya pekerja bangunan. Daya antara pekerja bangunan yang satu dengan yang 

lain berbeda. 

ii. Traktor memliki daya lebih besar daripada kerbau ketika keduanya bekerja 

membajak sawah. 

iii. Lampu 60 W mampunyai daya lebih besar daripada lampu 15 W. 

 

B. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan kerangka 

berpikir dalam penelitian ini bahwa kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Usaha dipengaruhi oleh penggunaan metode mengajar (pendekatan pengajaran) dan 

kemampuan matematika siswa. 

1. Pengaruh Penggunaan Pendekatan Pengajaran Konstruktivisme Terhadap 

Kemampuan Kognitif Siswa. 

Faktor ketepatan pemilihan metode pembelajarn besar pengaruhnya 

terhadap seseorang dalam belajar. Agar dalam proses belajar mengajar tidak 

membosankan maka perlu adanya variasi. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode eksperimen dan metode demonstrasi. 

 

2. Pengaruh Kemampuan  Matematika Siswa Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa 

Kemampuan matematika yang dimiliki siswa sangat mempengeruhi siswa 

dalam mempelajari pelajaran Fisika. Kemampuan matematika merupakan dasar bagi 

siswa untuk mengikuti pelajaran Fisika. Sehingga siswa yang mempunyai 

kemampuan matematika tinggi akan lebih siap dalam mempelajari Fisika dibanding 

siswa yang mempunyai kemampuan matematika rendah. Pada akhirnya siswa yang 
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berkemampuan matematika tinggi juga akan memiliki kemampuan kognitif yang 

tinggi pula. 

3. Interaksi Antara Pendekatan Konstruktivisme dengan Kemampuan Matematika Siswa 

Terhadap Kemampuan Kognitif Siswa 

Metode mengajar yang di dalamnya menuntut keaktifan siswa baik dalam 

mengamati, berpendapat, dan bertukar pikiran tentang suatu pengetahuan secara 

konkret sementara dalam diri siswa memiliki kemampuan matematika yang tinggi, 

maka kegiatan belajar mengajar akan berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini 

karena siswa sudah memiliki modal pengetahuan yang telah dimiliki sebagai hasil 

pembelajaran sebelumnya dan pengajaran yang digunakan memberi kesempatan pada 

siswa untuk menggunakannya semaksimal mungkin dalam proses belajar mengajar, 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam pembelajaran tersebut akan dapat 

tercapai dan prestasi belajar siswa akan lebih memuaskan. 

Untuk memperjelas hubungan antar hubungan antar variabel dalam penelitian 

ini, maka dapat dibuat paradigma sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemampuan 
kognitif  

Keadaan 
awal sama 

Kemamp.matematika  
Rendah 

 

Kemamp.matematika 
Tinggi 

Klp.Ekspe Pdkt Konstr dg 
Metode Eksperimen   
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Gambar 2. 10 Paradigma Penelitian 

 

C. Perumusan Hipotesis 

Bertolak dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran maka penulis 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan pengaruh   antara   penggunaan pendekatan konstruktivisme  dengan 

metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika 

siswa pada pokok bahasan Usaha bagi siswa SMP kelas VII semester II tahun 

2005/2006. 

2. Ada perbedaan pengaruh  antara kemampuan matematika kategori tinggi  dan 

kemampuan matematika kategori rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan  Usaha bagi siswa SMP kelas VII semester II tahun 2005/2006. 

3. Ada interaksi antara penggunaan pendekatan konstruktivisme dan kemampuan 

matematika siswa terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan  

Usaha bagi siswa SMP kelas VII semester II tahun 2005/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kemamp.matematika 
Tinggi 

 Klp.Kontrol 

Kemamp.matematika  
Rendah 

 

Pdkt Konstr dg 
Metode Demonstrasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Tempat Dan Waktu Penelitian 

Tempat Penelitian 

Penelitian dan try out dalam penelitian ini dilakukan di SMP N 16 Surakarta, 

Propinsi Jawa Tengah.   

Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester kedua tahun pelajaran 2005/2006 

bulan Mei 2006.  

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan 

desain faktorial 2 x 2. Kelompok eksperimen diberi perlakuan  berupa pembelajaran 

fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen (A1) sedangkan 

kelompok kontrol diberi perlakuan berupa pembelajaran fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode demonstrasi (A2). Kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol diukur tingkat kemampuan  matematika  (B). Sehingga diperoleh data siswa yang 

memiliki kemampuan matematika kategori tinggi (B1) dan siswa yang memiliki 

kemampuan matematika kategori rendah (B2). Kemudian diberikan perlakuan yang 

berbeda antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pada akhir eksperimen, 

kedua kelompok tersebut diukur kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan 

Usaha dengan alat ukur yang sama yaitu berupa tes akhir. Hasil dari tes akhir tersebut 
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digunakan sebagai data eksperimen yang kemudian dianalisis selanjutnya  

membandingkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan analisis statistik yang ada. 

 

 

 

 

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP N 16 Surakarta 

tahun pelajaran 2005/2006 yang terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas VII1 sampai dengan kelas 

VII5. 

Sampel 

Dari populasi di atas diambil sampel yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas VII3 

sebagai kelas eksperimen yang terdiri dari 40 siswa dan VII4 sebagai kelas kontrol yang 

terdiri dari 40 siswa.  

Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini sampel diambil secara acak sederhana. Pengambilan anggota 

populasi untuk dijadikan sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam populasi itu, sehingga akhirnya didapat sampel penelitian, yaitu kelas VII3 dan 

kelas VII4 serta tryout dilaksanakan di kelas VII2.  

 

Variabel Penelitian 

Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivisme dan 

kemampuan matematika siswa. 

a. Pendekatan konstruktivisme 

Definisi operasional 
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Pendekatan konstruktivisme adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan 

mengembangkan (mengkonstruksi) pengetahuan-pengetahuan yang telah ada pada 

diri siswa. 

Skala pengukuran  

Nominal, ada dua kategori yaitu: 

Pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen. 

Pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi. 

 

 

Kemampuan matematika  

1) Definisi Operasional  

Kemampuan pendukung yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep 

fisika. Kemampuan matematika membantu siswa dalam membangun pola-pola 

alamiah melalui pemikiran kritis yang sesuai dengan sikap IPA terutama fisika.  

2) Skala pengukuran 

Interval dinominalkan, dibagi dalam dua kategori yaitu: 

Kemampuan matematika kategori tinggi 

Kemampuan matematika kategori rendah 

3) Indikator  

Nilai matematika hasil Ujian Tengah Semester II. 

2. Variabel terikat 

Variabel  terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar kemampuan kognitif  

fisika siswa pada pokok bahasan Usaha. 

a. Definisi Operasional 

Hasil yang telah dicapai peserta didik pada aspek kognitif setelah mengikuti proses 

pembelajaran.  

b. Skala Pengukuran: Interval  

c. Indikator  

Hasil belajar kemampuan kognitif pada pokok bahasan Usaha. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam pengujian hipotesis digunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Teknik-teknik tersebut diuraikan di bawah ini: 

Teknik Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data keaadaan awal siswa, berupa nilai 

fisika hasil ujian sebelumnya yaitu ujian tengah semester II untuk mengetahui kesamaan 

keadaan awal fisika siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dan nilai 

matematika siswa hasil ujian tengah semester II untuk mengkategorikan kemampuan 

matematika siswa. 

Teknik Tes 

Teknik ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa setelah diberikan 

perlakuan. Pengamat menyiapkan alat penilaian kemampuan siswa setelah diberikan 

perlakuan yang sudah diujicobakan  validitas dan reabilitasnya. 

 

Instrumen Penelitian 

1. Instrumen Tes 

Sebelum diteskan, instrumen tes prestasi belajar siswa harus diujicobakan 

terlebih dahulu. Uji coba dilaksanakan di SMP N 16 Surakarta yaitu pada kelas VII2. 

Adapun uji yang dilakukan terhadap instrumen tersebut meliputi validitas item tes, 

reliabilitas item tes, daya pembeda, dan taraf kesukaran. 

a. Validitas tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesulitan suatu 

instrumen. Suatu instrument yang valid akan mempunyai validitas tinggi.  

Untuk menjadi valid suatu instrument tidak hanya konsisten dalam 

penggunaannya, namun yang terpenting adalah harus mampu mengukur sasaran 

ukurnya. Hal ini berarti bahwa validitas merupakan cirri instrument yang terpenting. 

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan validitas instrument, baik langsung 

maupun tidak berhubungan dengan peningkatan validitas item sendiri. Untuk menjadi 
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valid maka suatu instrument harus dikonstruksi dengan baik dan mencakup materi 

yang benar-benar mewakili sasaran ukurnya. Validitas instrument bersifat relative 

terhadap tujuan atau kegunaan tertentu mungkin akan mempunyai validitas sedang 

atau mungkin rendah terhadap tujuan lainnya.  

Untuk menguji validitas item soal, digunakan teknik analisis butir soal dengan 

rumus korelasi point biserial sebagai berikut : 

   
q

P

S

MM

t

tp

pbis

−
=γ  

dimana : 

γpbis 

Mp 

 

Mt 

St 

P 

q 

: 

: 

 

: 

: 

: 

: 

Koefisien korelasi biserial  

Rerata skor dari subyek yang menjawab benar dari item yang 

dicari validitasnya. 

Rerata skor total 

Standart deviasi dari skor total. 

Proporsi siswa yang menjawab benar. 

Proporsi siswa yang menjawab salah ( pq −= 1 ) 

Dari hasil perhitungan validitas item tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga 
rtabel, jika rhasil lebih besar dari pada harga rtabel, maka korelasi tersebut signifikan 
berarti soal tersebut adalah valid. Apabila harga rhasil lebih kecil dari rtabel, maka 
korelasi tersebut tidak signifikan berarti pula bahwa item tersebut tidak valid.  

(Suharsimi Arikunto, 2003 :79) 

b. Reliabilitas tes 

Reliabilitas menunjukkan pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai lat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah valid. 

Untuk mengukur reliabilitas tes dalam penelitian digunakan rumus Kuder 

Richardson (KR-20) yaitu 

   







 Σ−









−
=

2

2

11
1 S

pqS

n

n
r  
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Dimana: 

11r  

 

q 

pqΣ  

N 

S 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Reliabilitas tes secara keseluruhan. 

Proporsi subyek yang menjawab item soal dengan benar. 

Proporsi subyek yang menjawab item soal dengan salah. 

Jumlah hasil perkalian antara p dan q. 

Banyaknya item. 

Standart deviasi dari test. 

 

 

Kriteria :  

0,00 ≤ r11 < 0,20 : reliabilitas sangat rendah 

0,20 ≤ r11 < 0,40 : reliabilitas rendah 

0,40 ≤ r11 < 0,60 : reliabilitas cukup  

0,60 ≤ r11 < 0,80 : reliabilitas tinggi 

0,80 ≤ r11 < 1,00 : reliabilitas sangat tinggi 

(Suharsimi Arikunto,2003 : 100) 

c. Daya pembeda 

Daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa 

berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan 

daya beda disebut indeks diskriminasi. 

Untuk menentukan daya pembeda, seluruh peserta tes dibagi dua sama besar, 

50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Seluruh peserta tes diurutkan mulai 

dari skor teratas sampai terbawah. Digunakan rumus : 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D −=−=  

dimana : 

p 
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J 

JA 

JB 

BA 

BB 

PA 

PB 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

Jumlah pengikut tes 

Banyaknya siswa kelompok atas 

Banyaknya siswa kelompok bawah 

Banyaknya siswa kelompok atas yang menjawab benar 

Banyaknya siswa  kelompok bawah yang menjawab benar 

Proporsi siswa kelompok atas yang menjawab benar 

Proporsi siswa kelompok bawah yang menjawab benar 

  

Daya pembeda (nilai D) diklsifikasikan sebagi berikut : 

 0,00 ≤ D <  0,20  : Jelek 

 0,20 ≤ D <  0,40  : Cukup  

 0,40 ≤ D <  0,70  : Baik  

 0,70 ≤ D < 1,00   : Baik sekali  

D : Negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai      nilai D 

negatif sebaiknya dibuang saja. 

(Suharsimi Arikunto,2003 : 213) 

d. Taraf kesukaran 

Taraf kesukaran suatu soal ditunjukkan dengan indeks kesukaran. Indeks 

kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal.  

Untuk mengukur taraf kesukaran soal digunakan rumus: 

JS

B
P =   

Dimana : 

P 

B 

: 

: 

Indeks kesukaran 

Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 
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JS : Jumlah siswa peserta tes 

Kriteria : 

  0,00 ≤ D <  0,30  : Soal sukar 

  0,30 ≤ D <  0,70  : Soal sedang 

  0,70 ≤ D <  1,00  : Soal mudah 

(Suharsimi Arikunto,2003 : 207) 

 

Teknik Analisis Data 

Uji Keadaan Awal. 

Digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan keadaan awal sebelum diberi 

perlakuan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji kesamaan keadaan 

awal digunakan nilai fisika hasil ujian semester I. Rumus yang digunakan adalah uji-t dua 

ekor sebagai berikut : 

21

21

11

nn
s

xx
t

+

−
=  

 

 

dengan 

   
( ) ( )

2

11

21

2
22

2
112

−+

−+−
=

nn

snsn
s  

Keterangan : 

1x  

2x  

 
s  

1n  

2n  

: 

: 

: 

: 

: 

Skor rata-rata kelas eksperimen 

Skor rata-rata kelas control 

Simpangan baku 

Jumlah sampel kelas eksperimen 

Jumlah sampel kelas kontrol 

Kriteria :  Jika thitung < ttabel maka keadaan awal siswa kelas eksperimen sama dengan 

keadaan awal siswa kelas kontrol. 
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( Sudjana, 2002 : 239) 

 

Uji Prasarat Analisis 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis variansi dua 

jalan dengan isi sel tak sama dan uji lanjut anava komparasi ganda metode scheffe, 

sebelum dilakukan uji statistik dengan anava adapun uji prasyarat analisis variansi adalah 

sebagai berikut: 

Uji Normalitas 

Syarat agar analisis dapat diterapkan adalah dipenuhinya sifat normalitas 

pada distribusi populasinya. Untuk menguji apakah sampel yang diperoleh berasal 

dari populasi berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji normalitas. Dalam 

penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah metode Lilliefors.  

Prosedur uji normalitas dengan menggunakan metode Liliefors adalah sebagi 

berikut : 

1). Penggunaan X1, X2,….Xn dijadikan  bilangan baku Z1, Z2, ….Zn dengan rumus : 

Z1 = 
SD

XX −1   dengan X rerata dan SD simpangan baku. 

2). Data dari sampel kemudian diurutkan dari skor terendah sampai skor tertinggi. 

3). Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku. 

Kemudian dihitung peluang F( Zi ) = P ( Z ≤  Zi ) 

4). Menghitung perbandingan antara nomor subyek dengan subyek n yaitu S(Zi) = 
n

i
 

      dimana 

      i  : Cacah Z dimana Z ≤  Zi 

      n  : Cacah semua observasi n 

 5). Statistik uji 

( ) ( )ii ZSZFMaxL −=0     

keterangan 

F(Zi)  : Bilangan baku yang menggunakan daftar distribusi normal 

S(Zi)  : Perbandingan nomer subyek dengan jumlah subyek 

Zi  : Skor standar  
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  : 
Sx

XX i −
, ( X  dan Sx masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan 

baku sampel). 

6). Daerah kritik 

DK = { }nobs LLL ,α≥  

7). Keputusan uji 

Jika Lobs ≤  Lα:0; maka sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Jika Lobs  > Lα:0; maka sampel berasal dari populasi yang tidak terdistribusi 

normal. 

 

   (Sudjana , 2002 : 466 - 467) 

Uji homogenitas 

Syarat lain yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis dua jalan  adalah 

populasinya yang homogen atau variansi yang sama. Dalam penelitian ini uji 

homogenitasnya menggunakan uji Bartlett yang prosedurnya adalah sebagai berikut: 

1). Hipotesis 

H0   : 
2
4

2
3

2
2

2
1 σσσσ ===  (sampel homogen) 

H1 : 
2
4

2
3

2
2

2
1 σσσσ ∉∉∉  (paling sedikit terdapat satu variansi yang berbeda atau 

sampel tidak homogen) 

2). Statistik uji 

( )∑−= 22 loglog
303,2

jjerr SfMSf
c

χ  

keterangan 

f  : Derajat kebebasan untuk MSerr = N – k 

k  :  Cacah sampel 

fj  :  Derajad kebebasan untuk Sj2 = nj – 1 

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

nj  :  Cacah pengukuran pada sampel ke-j 

c  =  
( ) 








−

−
+ ∑

ffjk

11

13

1
1  
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MSerr = 
f

SS j∑
  ; Sj2 = 

1

2

−jn

SSj
 

3). Daerah Kritik 

DK = { }2
1;

22
−> kjαχχχ  

4). Keputusan Uji 

Jika χ 2
hit < χ 2αj: k-1tabel, maka kedua populasi homogen 

(Slametto, 1997: 56) 

 

Pengujian Hipotesis 

Data yang terkumpul dianalisis dengan statistik uji analisis variansi (anava) dua 

jalan dengan frekuensi sel tak sama. 

Asumsi : 

1) Populasi-populasi berdistribusi normal 

2) Populasi-populasi bervariansi sama 

3) Sampel dipilih secara acak 

4) Variabel terikat berskala pengukuran interval. 

5) Variabel bebas berskala pengukuran nominal. 

a. Model 

Xijk = µ + αi + βj + αβij + εijk . 

dengan : 

Xijk : Pengamatan ke-k dibawah faktor A kategori i, faktor B kategori j. 

µ : Rerata besar 

αi : Efek faktor A kategori i 

βj : Efek faktor B kategori j 

αβij : Interaksi faktor A dan B 

εijk : Galat yang berdistribusi normal N (0, σε
2) 

i : 1,2, …, p ; p = cacah kategori A 

j : 1,2, …, q ; q = cacah kategori B 

k : 1,2, …, n ; n = cacah kategori pengamatan setiap sel 
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b. Notasi dan tata letak data 

Analisis variansi dua jalan 2 x 2 

Tabel 3.1. Notasi dan tata letak data 

         B  
2B  

A1 1A 1B  A1B2 

A2 A2B1  2A 2B  

 

Dimana: 

A :  Penggunaan pendekatan pengajaran konstruktivisme 

A1 :  Penggunaan pendekatan pengajaran konstruktivisme melalui metode 

eksperimen. 

A2 :  Penggunaan pendekatan pengajaran konstrukktivisme melalui metode 

demonstrasi 

B : Kemampuan matematika siswa 

B1 : Kemampuan matematika kategori tinggi 

B2 : Kemampuan matematika kategori rendah 

c. Prosedur 

1) Hipotesis 

 H01 : αi = 0, untuk semua i. 

Tidak ada perbedaan pengaruh penggunaan pendekatan pengajaran 

konstruktivisme terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok 

bahasan  Usaha. 

 H11 : αi ≠ 0, untuk paling sedikit satu harga i. 

Ada perbedaan pengaruh penggunaan pendekatan pengajaran 

konstruktivisme terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Usaha. 

 H02 : βj = 0, untuk semua j. 

A  

1B  
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Tidak ada perbedaan pengaruh antara kemampuan  matematika kategori 

tinggi dan kemampuan  matematika kategori rendah terhadap kemampuan 

kognitif fisika siswa pada pokok bahasan  Usaha. 

 H12 : βj ≠ 0, untuk paling sedikit satu harga j. 

Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan  matematika kategori tinggi 

dan kemampuan  matematika kategori rendah terhadap kemampuan 

kognitif fisika siswa pada pokok bahasan  Usaha. 

 H03 : αβij = 0, untuk semua (ij). 

Tidak ada interaksi antara penggunaan pendekatan pengajaran 

konstruktivisme dan kemampuan matematika siswa terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Usaha. 

 H13 : αβij ≠ 0, untuk paling sedikit satu harga (ij). 

Ada interaksi antara penggunaan pendekatan pengajaran konstruktivisme 

dan kemampuan matematika siswa terhadap kemampuan kognitif siswa 

pada pokok bahasan Usaha. 

 

 

2) Komputasi 

a) Komponen jumlah kuadrat 

(1) = 
pq

G 2'

 

(3) = qA
i

i /
2'

∑  

(4) = ∑
j

j pB
2'

 

(5) = ∑
ij

ijAB
2'

 

dengan : 

N  = Jumlah cacah pengamatan semua sel 

2'
G  = Kuadrat jumlah rerata pengamatan semua sel 

2'

iA  = Jumlah kuadrat rerata pengamatan baris ke-i 
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2'

jB  = Jumlah kuadrat rerata pengamatan baris ke-j 

2'

ijAB   = Jumlah kuadrat rerata pengamatan pada sel abij 

b) Jumlah kuadrat 

SSa  = hn   [    (3) -(1) ] 

SSb  = hn   [   (4)  -(1) ] 

SSab = hn   [  (5) -(4) -(3) +(1) ] 

SSerr= ∑
ji

ijSS
,

= SS11+SS1q+…+SSp1+SSpq 

SStot  = hn {(5) -(1)}  +  ∑
ji

ijSS
,

 

dengan : 

hn = 

∑
ji nij

pq

,

1
 = Rerata harmonik cacah pengamatan sel 

 

 

c) Derajat kebebasan 

dfa = p – 1   

dfb = q – 1   

dfab = (p – 1)(q – 1) = pq – p – q + 1 

dferr = pq (n – 1) = N - pq 

dftot = N – 1 

d) Rerata kuadrat 

MSa = JKa /dba  

MSb = JKb /dbb  

MSab = JKab /dbab  

MSerr = JKg /dbg  

 

+ 

+ 
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e) Statistik uji 

Hipotesis yang diuji    Nisbah F 

H01 : αi = 0 Vs H11 : αi ≠ 0    Fa =  MSa / MSerr  

H02 : βi = 0 Vs H11 : βj ≠ 0    Fb =  MSb / MSerr  

H01 : αβij = 0 Vs H11 : αβij ≠ 0  Fab =  MSab / MSerr  

 

3) Daerah kritik 

   F                Daerah kritik 

Fa    {Fa / Fa ≥ Fα ; p – 1, N – pq} 

Fb    {Fb / Fb ≥ Fβ ; q – 1, N – pq} 

Fab    {Fab / Fab ≥ Fαβ ; (p – 1)(q-1), N – pq} 

4) Keputusan uji 

H0 ditolak jika harga statistik ujinya melebihi daerah kritiknya. Harga kritik 

tersebut diperoleh dari tabel distribusi F pada tingkat signifikasi α. 

 

 

5) Rangkuman analisis 

Tabel 3.2. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Frekuensi Sel Tak Sama 

Sumber Variansi SS df F P 

Baris (A) 

Kolom (B) 

Interaksi (AB) 

Ralat 

Total 

JKa  

JKb 

JKab 

JKg 

JKt 

p – 1 

q – 1 

(p – 1) (q – 1) 

N – pq 

N – 1 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

- 

< α  

atau 

>α  

- 

- 

 

(Slametto, 1997:  165) 

 

Uji Lanjut Pengujian Hipotesis 
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Untuk mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, setiap pasangan 

kolom dan setiap pasangan sel diadakan uji lanjut ANAVA. 

Dalam penelitian ini uji komparasi ganda dengan menggunakan metode 

Scheffe. 

Langkah-langkah metode Scheffe : 

1) Mengidentifikasi semua pasangan komparasi ganda 

2) Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

3) Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

a) Untuk komparasi rerata antar baris ke-i dan ke-j  

( )





 +

−
=−

.
1

.
1

..
..

2

njni
MS

xx
jFi

error

ji  

a) Untuk komparasi rerata antar kolom ke-i dan ke-j 

( )





 +

−
=−

jnin
MS

xx
jiF

error

ji

.
1

.
1

..
..

2

 

 

b) Untuk komparasi rerata antar kolom sel ij dan sel kl 

( )





 +

−
=−

nklnij
MS

xx
klFij

error

klij

11

2

 

4) Menentukan tingkat signifikansi (α). 

5) Menentukan daerah kritik (DK) dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

DKi.-j. = {Fi.-j. | Fi.-j. ≥  (p-1) Fα ; p-1 ; N-pq} 

DK.i-.j = {F.i-.j | F.i-.j ≥  (q-1) Fα ; q-1 ; N-pq} 

DKij-kl = {Fij-kl | Fij-kl ≥  (p-1) (q-1) <Fα ; pq-1 ; N-pq} 

6) Menentukan uji (beda rerata) untuk setiap pasang komparasi rerata. 

7) Menyusun rangkuman analisis (komparasi ganda). 

 (Budiyono, 2000:  208) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data kemampuan awal fisika 

siswa yang diambil dari nilai ujian tengah semester 2, data kemampuan matematika yang 

diambil dari nilai ujian tengah semester 2 dan data tentang prestasi belajar kemampuan 

kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Usaha kelas VII SMP Negeri 16 Surakarta. 

1. Keadaan Awal Fisika Siswa 

Berdasarkan data yang terkumpul mengenai keadaan awal fisika siswa untuk 

kelompok eksperimen diperoleh nilai terendah 54 dan nilai tertinggi 82. Nilai rata-rata 

dan simpangan bakunya adalah 71,2000 dan 7,3527. Untuk lebih jelasnya mengenai 

diskripsi nilai keadaan awal fisika siswa dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Keadaan Awal Fisika Siswa. 

No Interval Kelas Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif 

1 54-58 1 2.5 

2 59-63 6 15 

3 64-68 8 20 

4 69-73 7 17.5 

5 74-78 10 25 

6 79-84 8 20 

  Jumlah 40 100 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada diagram batang 

gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Histogram Nilai Kemampuan Awal Fisika Siswa Kelompok Eksperimen 

 

Sedangkan untuk kelompok kontrol diperoleh nilai terendah 55 dan nilai tertinggi 

89. Nilai rata-rata dan simpangan bakunya adalah 70,6250 dan 7,5573. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi keadaan awal fisika siswa kelompok kontrol. 

No Interval Kelas Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif 

1 55-60 2 5 

2 61-66 11 27.5 

3 67-72 10 25 

4 73-78 13 32.5 

5 79-84 1 2.5 

6 85-90 3 7.5 

  Jumlah 40 100 

 

56 61 81  66 71 76 

Titik Tengah 

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



Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada diagram batang 

gambar 4.2. 
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Gambar 4.2   Histogram Nilai Kemampuan Awal Fisika Siswa Kelompok Kontrol 

 

2. Data Kemampuan Matematika 

Kemampuan matematika siswa dikelompokan menjadi dua kategori, yaitu 

kategori tinggi dan  kategori rendah. Pengelompokan ini berdasarkan nilai rata-rata 

gabungan kemampuan matematika siswa antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol.  

Siswa yang memiliki nilai matematika di atas atau sama dengan nilai rata-rata gabungan 

dikategorikan siswa yang memiliki kemampuan matematika kategori tinggi, sebaliknya 

siswa yang mempunyai nilai matematika di bawah nilai rata-rata dikategorikan siswa 

yang memiliki kemampuan matematika rendah. 

Berdasarkan data kemampuan matematika kelompok eksperimen didapat nilai 

terendah adalah 40 dan nilai tertinggi adalah 80. Sedang berdasarkan data kemampuan 

matematika kelompok kontrol didapat nilai terendah adalah 40 dan nilai tertinggi adalah 

75. 

Dari data nilai matematika siswa didapat mean kelompok eksperimen 62,75 dan 

mean kelompok kontrol 60,00. Maka rata-rata gabungan kemampuan matematika siswa 

61,38. (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 17). 

 57,5 63,5 69,5 75,5 81,5 87,5 

Titik Tengah 
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3. Kemampuan Kognitif Fisika Siswa 

Berdasarkan data yang didapat mengenai kemampuan kognitif fisika siswa pada 

pokok bahasan Usaha untuk kelompok eksperimen diperoleh nilai terendah 50 dan nilai 

tertinggi 83. Nilai rata-rata dan simpangan bakunya yaitu 65,80 dan 8,6059. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Kognitif Fisika Siswa  Pada 
Pokok Bahasan Usaha Kelompok Eksperimen. 

 

No Interval Kelas Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif 

1 50-55 5 12.5 

2 56-61 8 20 

3 62-67 11 27.5 

4 68-73 9 22.5 

5 74-79 5 12.5 

6 80-85 2 5 

  Jumlah 40 100 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada diagram batang 

gambar 4.3. 
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Gambar 4.3  Histogram Nilai Kemampuan Kognitif Fisika Siswa Kelompok     

Eksperimen 

 

Berdasarkan data yang didapat mengenai kemampuan kognitif fisika siswa pada 

pokok bahasan Usaha kelompok kontrol diperoleh nilai terendah 40 dan nilai tertinggi 83. 

Nilai rata-rata dan simpangan bakunya adalah 60,50 dan 9,0128. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Nilai Kemampuan Kognitif Fisika Siswa  Pada 
Pokok Bahasan Usaha Kelompok Kontrol. 

  
No Interval Kelas Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif 

1 40-47 3 7.5 

2 48-55 9 22.5 

3 56-63 15 37.5 

4 64-71 9 22.5 

5 72-79 3 7.5 

6 80-87 1 2.5 

  Jumlah 40 100 

 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dapat dilihat pada diagram batang 

gambar 4.4. 
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Gambar 4.3  Histogram Nilai Kemampuan Kognitif Fisika Siswa Kelompok     Kontrol 
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B. Uji Kesamaan Keadaan Awal 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas kesamaan keadaan awal dilakukan terhadap data nilai fisika siswa 

hasil ujian tengah semester 2. 

a. Kelompok Eksperimen  

Dari hasil analisis menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 0861,0L
MaksO = . 

Sedangkan untuk 40=n pada taraf signifikasi 5% harga 1401,0=TabelL . Karena 

TabelO LL
Maks

<  maka distribusi frekuensi dari nilai keadaan awal fisika siswa kelas VII3 

SMP Negeri 16 Surakarta adalah berdistribusi normal. (Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat lampiran 12) 

b. Kelompok Kontrol 

Dari hasil analisis menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 0889,0L
MaksO = . 

Sedangkan untuk 40=n pada taraf signifikasi 5% harga 1401,0=TabelL . Karena 

TabelO LL
Maks

<  maka distribusi frekuensi dari nilai keadaan awal fisika siswa kelas VII4 

SMP Negeri 16 Surakarta adalah berdistribusi normal. (Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat lampiran 13) 

 

2. Uji Homogenitas 

Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji Bartlettt diperoleh 

harga 0290,02
Hitung =χ . Sedangkan untuk 2=n  pada taraf signifikasi 5% 

harga 84,32 =Tabelχ . Karena 22
TabelHitung χχ < , maka distribusi frekuensi dari data nilai 

keadaan awal fisika siswa kelas VII3 dan VII4 SMP Negeri 16 Surakarta adalah homogen. 

(Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 14) 

 

3. Uji- t 

Uji kesamaan keadaan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dilakukan dengan analisis uji-t yang sebelumnya telah diuji dengan uji normalitas dan uji 
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homogenitas. Dari analisis terhadap data yang ada diperoleh harga 3449,0tHitung = , harga 

Tabelt  pada taraf signifikasi 5% untuk 40=n  adalah 2,00. Karena 

αα 2
112

11 −−
+<<− ttt Hitung  ( 00,23449,000,2 <<− ), maka OH  diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa keadaan awal fisika siswa kelompok eksperimen sama dengan 

kelompok kontrol. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 15) 

 

C. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

a. Kelompok Eksperimen  

Dari hasil analisis menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 1293,0L
MaksO = . 

Sedangkan untuk 40=n pada taraf signifikasi 5% harga 1401,0=TabelL . Karena 

TabelO LL
Maks

<  maka distribusi frekuensi dari nilai kemampuan kognitif fisika siswa 

pada pokok bahasan Usaha kelas VII3 SMP Negeri 16 Surakarta adalah berdistribusi 

normal. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 18) 

b. Kelompok Kotrol 

Dari hasil analisis menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 1239,0L
MaksO = . 

Sedangkan untuk 40=n pada taraf signifikasi 5% harga 1401,0=TabelL . Karena 

TabelO LL
Maks

<  maka distribusi frekuensi dari nilai kemampuan kognitif fisika siswa 

pada pokok bahasan Usaha kelas VII3 SMP Negeri 16 Surakarta adalah berdistribusi 

normal. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 19) 

 

2. Uji Homogenitas 

Dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji Bartlettt diperoleh 

harga 3588,02
Hitung =χ . Sedangkan untuk 2=n  pada taraf signifikasi 5% 

harga 84,32 =Tabelχ . Karena 22
TabelHitung χχ < , maka distribusi frekuensi dari data nilai 

prestasi belajar fisika siswa  pada pokok bahasan Usaha kelas VII3 dan kelas VII4 SMP 

Negeri 16 Surakarta adalah homogen. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran 20) 

D. Pengujian Hipotesis 
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1. Uji Hipotesis dengan Anava Dua Jalan 

Dalam penelitian ini ada 3 hipotesis yang diajukan sebagaimana telah diuraikan 

pada Bab II. Ketiga hipotesis tersebut diuji dengan analisis variansi dua jalan. Adapun 

pengujian hipotesis tersebut adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat rangkuman analisis variansi yang telah dilakukan 

pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan  

Sumber Variansi SS df MS F P 

Efek Utama      

A (Baris) 585.0421 1 585.0421 7.52 < 0.05 

B (Kolom) 377.1131 1 377.1131 4.85 < 0.05 

Interaksi (AB) 97.0713 1 97.0713 1.25 > 0.05 

Ralat 5910.0122 76 77.7633 - - 

Total 6969.239 79 - - - 

  

Keterangan: Analisis lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 21. 

Dari hasil analisis dan tabel rangkuman analisis variansi di atas dapat terlihat 

bahwa 01H  dan 02H  ditolak tetapi 03H  diterima. Keputusan ini diperoleh dari hasil 

HitungF  dikonfirmasikan terhadap TabelF  sebagai berikut: 

97,3F02,0F

97,3F85,4F

97,3F52,7F

76,1;05,0ab

76,1;05,0b

76,1;05,0a

=<=

=>=

=>=

 

Hal ini berarti bahwa terdapat efek utama baris dan efek utama kolom yang 

signifikan berpengaruh terhadap hasil pengukuran dalam hal ini kemampuan kognitif 

fisika siswa, tetapi tidak terjadi interaksi (kombinasi efek baris dan kolom) yang 

signifikan terhadap hasil pengukuran tersebut. 

 

 

 

 

2. Uji Lanjut Anava 
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Tabel 4.6 Rangkuman Komparasi Rerata Pasca Analisis Variansi 

 

Rerata  Statistik Uji Harga Kritik Komparasi 

Ganda 1 2 ( )F  0,01 0,05 
P Kesimpulan  

•• 21 µµ vs  6,17 5,71 7.22 6,98 3,97 <0,05 •• > 21 µµ (signifikan) 

21 •• µµ vs  6,29 5,67 5.57 6,98 3,97 <0,05 21 •• > µµ (Signifikan) 

 

Harga statistik uji untuk komparasi ganda antar baris yaitu antara pembelajaran 

fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen dengan 

pembelajaran fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi 

menunjukkan bahwa harga FA sebesar 7,22 sehingga hipotesis H01 ditolak, hal ini berarti 

ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen dengan pembelajaran fisika dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi. Bila ditinjau dari nilai rerata 

dari  •• 21 µµ vs  didapat •• > 21 XX . Maka dapat diketahui bahwa pembelajaran fisika 

dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen lebih efektif terhadap 

kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Usaha dibandingkan dengan 

pembelajaran fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi. 

Sedangkan harga statistik uji untuk komparasi ganda antar kolom yaitu antara 

kemampuan matematika kategori tinggi dengan kemampuan matematika kategori rendah, 

menunjukan harga FB sebesar 4,85 sehingga H02 ditolak. Hal ini berarti ada perbedaan 

pengaruh yang signifikan antara kemampuan matematika kategori tinggi dengan 

kemampuan matematika kategori rendah terhadap kemampuan kognitif fisika siswa. Jika 

dilihat dari nilai rerata 21 •• µµ vs  didapatkan 21 •• > XX . Maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan matematika kategori tinggi lebih efektif terhadap kemampuan kognitif fisika 

siswa pada pokok bahasan Usaha dibandingkan dengan kemampuan matematika kategori 

rendah. 

E. Pembahasan Hasil Analisis Data 

1. Uji Hipotesis Pertama 
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0:0 =iAH α : 

 
 

 

Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen dan metode 

demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada 

pokok bahasan Usaha. 

0:1 ≠iAH α : Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen dan metode 

demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada 

pokok bahasan Usaha. 

Setelah dianalisis dimana penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode pengajaran sebagai variabel bebas dan kemampuan kognitif fisika siswa pada 

pokok bahasan Usaha sebagai variabel terikat. Diperoleh harga FA= 7,52. Nilai ini 

kemudian dikonsultasikan dengan harga tabel sehingga didapatkan FTabel untuk taraf 

signifikasi 5% = 3,97. Karena FA>FTabel maka H0A ditolak dan H1A diterima. Berarti 

hipotesis yang berbunyi:” Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap 

kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Usaha.”, diterima. 

Dilihat dari nilai rerata antar baris seperti ditunjukan pada tabel 4.6 terlihat bahwa 

nilai rerata baris 1 yaitu pengggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

eksperimen lebih besar dari nilai rerata baris 2 yaitu penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode demonstrasi. Dari hal inilah dapat dikatakan penggunaan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen lebih efektif dibandingkan 

dengan penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi 

Hal ini disebabkan karena penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode eksperimen menuntut para siswa untuk mengalami proses ilmiah secara langsung 

semisal diantaranya mengamati, mengidentifikasi, mengobservasi, menganalisis dan 

menyimpulkan, yang mana pemahaman yang diperoleh dengan pengalaman secara 

konkrit/ langsung jauh lebih efektif. 

 

2. Uji Hipotesis Kedua 

 

0:0 =jBH α : Tidak ada perbedaan pengaruh antara kemampuan matematika 
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kategori tinggi dengan kemampuan matematika kategori rendah 

terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan 

Usaha.  

0:1 ≠jBH α : Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan matematika kategori 

tinggi dengan kemampuan matematika kategori rendah terhadap 

kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Usaha. 

Setelah dianalisis dimana penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode pengajaran sebagai variabel bebas dan kemampuan kognitif fisika siswa pada 

pokok bahasan Usaha sebagai variabel terikat. Diperoleh harga FB= 4,85. Nilai ini 

kemudian dikonsultasikan dengan harga tabel sehingga didapatkan FTabel untuk taraf 

signifikasi 5% = 3,97. Karena FB>FTabel maka H0B ditolak dan H1B diterima. Berarti 

hipotesis yang berbunyi:” Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan matematika 

kategori tinggi dengan kemampuan matematika kategori rendah terhadap kemampuan 

kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Usaha”, diterima. 

Sebagai tindak lanjut dari analisis tersebut dan berdasarkan nilai rerata diketahui 

bahwa siswa yang memiliki kemampuan matematika kategori tinggi cenderung 

memperoleh prestasi belajar kemampuan kognitif fisika yang lebih baik dibanding 

dengan siswa yang memiliki kemampuan matematika kategori rendah. Hal ini sesuai 

dengan kajian teori bahwa kemampuan matematika membantu siswa membangun pola-

pola alamiah melalui pemikiran kritis dengan menunjukkan hubungan, pemakaian logika 

dan statistika dengan melibatkan siswa untuk memecahkan masalah secara dinamis.  

 

 

3. Uji Hipotesis Ketiga 

 

0: =ijABH α : Tidak ada interaksi antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode pembelajaran dengan 

kemampuan matematika siswa terhadap kemampuan kognitif 

fisika siswa pada pokok bahasan Usaha. 

0: ≠ijABH α : Ada interaksi antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode pembelajaran dengan kemampuan matematika 
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siswa terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok 

bahasan Usaha. 

 

Setelah dianalisis dimana penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode pengajaran sebagai variabel bebas dan kemampuan kognitif fisika siswa pada 

pokok bahasan Usaha sebagai variabel terikat. Diperoleh harga FAB= 1,25. Nilai ini 

kemudian dikonsultasikan dengan harga tabel sehingga didapatkan FTabel untuk taraf 

signifikasi 5% = 3,97. Karena FAB<FTabel maka H0AB diterima dan H1AB ditolak. Berarti 

hipotesis yang berbunyi:” Ada interaksi antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode pembelajaran dengan kemampuan matematika siswa terhadap 

kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Usaha.”, ditolak. Artinya tidak ada 

interaksi antara metode penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

pembelajaran dengan kemampuan matematika siswa terhadap kemampuan kognitif fisika 

siswa pada pokok bahasan Usaha. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap kemampuan kognitif fisika 

siswa pada pokok bahasan Usaha. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan matematika kategori tinggi dan 

kemampuan matematika kategori rendah terhadap kemampuan kognitif fisika siswa 

pada pokok bahasan Usaha. 

3. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran menggunakan pendekatan 

konstruktivisme dan kemampuan matematika terhadap kemampuan kognitif fisika 

siswa pada pokok bahasan Usaha. 

 

B. Implikasi 

 

1. Dari hasil penelitian dapat diketeahui bahwa terdapat pengaruh antara penggunaan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen dan metode demonstrasi 

terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan Usaha. Hal ini dapat 

digunakan sebagai masukan bagi guru agar lebih kreatif dan variatif dalam 

menentukan metode pengajaran yang tepat bagi siswa. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan matematika siswa kategori tingggi dan 

kemampuan matematika siswa kategori rendah terhadap kemampuan kognitif fisika 

siswa pada pokok bahasan Usaha. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan bagi 

guru bahwa materi pendukung dalam fisika perlu diperhatikan agar guru dapat 

mengetahui parameter pemahaman siswa dalam materi yang akan diajarkan. 

C. Saran  
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Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru harus memperhatikan kemampuan pendukung yang mendukung materi yang 

diajarkan, sehingga dapat memberikan penekanan dan menerapkan pola pengajaran 

yang tepat bagi siswa. 

2. Guru harus memperhatikan kesulitan yang dialami siswa dalam menerima materi 

yang diajarkan, sehingga dapat memberikan penekanan-penekanan terhadap materi 

yang diajarkan. 

3. Guru harus menggunakan pendekatan dan metode mengajar yang tepat dan 

bervariasi. Hal ini dapat membuat siswa lebih aktif dan berprestasi maksimal.  

4. Hendaklah disusun kurikulum yang sesuai dengan integritas fisika dan matematika. 

Hal ini dapat membantu siswa untuk lebih cepat memahami suatu konsep fisika 

dengan cepat.    
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