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 Penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen dan 

demonstrasi dilengkapi LKS pada pembelajaran  fisika konsep tekanan 

siswa SMP tahun ajaran 2006 / 2007 

 

Oleh : 
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K.2303057 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai 

makhluk sosial dalam hubungannya tidak terlepas dengan individu yang lain. 

Secara kodrat manusia akan selalu membutuhkan orang lain untuk hidup bersama-

sama. Hidup bersama antar manusia akan berlangsung dalam bentuk interaksi. 

Dengan demikian hidup manusia akan selalu disertai dengan proses interaksi atau 

komunikasi, baik interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan sesama maupun 

interaksi dengan Tuhannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.  

Dari berbagai bentuk interaksi, di dalam pengajaran ada istilah “interaksi 

Edukatif” yang mana sering disebut dengan interaksi belajar mengajar. Interaksi 

belajar mengajar mengandung suatu arti adanya kegiatan interaksi dari tenaga 

pengajar yang melaksanakan tugasnya sebagai pengajar, dengan warga belajar  

(siswa/anak didik/subjek didik) yang melaksanakan kegiatan belajar. Interaksi 

antara pengajar dengan warga belajar, diharapkan merupakan proses motivasi. 

Maksudnya, bagaimana caranya dalam proses interaksi belajar mengajar itu pihak 

pengajar nantinya mampu memberikan dan mengembangkan motivasi serta 

reinforcement kepada pihak subjek didik agar dapat melaksanakan belajar secara 

optimal.  

Bagi seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan, baik kemampuan 

dalam penguasaan sarana dan prasarana serta kemampuan dalam menyampaikan 
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materi, dalam hal ini strategi dan metode mengajar. Strategi mengacu pada cara 

dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki, sedangkan metode mengacu 

pada cara kerja pembelajaran. Pemilihan metode mengajar yang dipakai oleh 

seorang guru harus disesuaikan dengan materi yang diajarkan, kondisi siswa, dan 

waktu yang tersedia. Maka dengan penggunaan metode yang tepat akan 

menimbulkan semangat dan antusias siswa untuk memperhatikan materi yang 

diajarkan karena bahan yang akan dipelajari harus sesuai dengan perkembangan 

dan kemampuan anak serta metode yang digunakan. Jadi, pemilihan dan 

penggunaan metode dengan tepat akan sangat membantu tercapainya keberhasilan 

belajar mengajar. 

Banyak cara untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Salah satu cara 

untuk mengoptimalkan tercapainya hasil belajar adalah keterlibatan / aktivitas 

siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satu sarana yang dapat digunakan 

guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar adalah 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS). LKS berisi suatu kegiatan yang terprogram dan 

merupakan sarana untuk alih transfer pengetahuan dan ketrampilan yang perlu 

dimiliki siswa 

Kemampuan yang dimiliki siswa antara satu dengan yang lain mempunyai 

perbedaan. Karena adanya perbedaan tersebut maka dapat dilihat adanya 

perbedaan penguasaan konsep pelajaran dan hasil belajar antara siswa yang satu 

dengan yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan dalam menerima 

pelajaran dan hasil belajar. Keberhasilan penguasaan materi ditunjang beberapa 

hal, antara lain kemampuan awal siswa. Kemampuan awal tersebut dapat berupa 

penguasaan materi sebelumnya yang masih terkait dengan pelajaran yang 

dipelajari. Siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi akan lebih mudah 

memahami pelajaran dibanding siswa dengan kemampuan awal rendah. Faktor 

kemampuan awal siswa sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar. Sehingga 

guru harus benar-benar dituntut untuk dapat menguasai dan memahami kondisi 

maupun kemampuan yang dimiliki siswa, agar nantinya siswa dapat menerima 

dan memahami semua materi yang telah diberikan oleh gurunya.  
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Mata pelajaran IPA di SMP merupakan kelanjutan dari pelajaran IPA SD. 

Materi fisika merupakan salah satu bagian dari IPA yang dikembangkan dan 

diperluas sampai pada materi yang mengandung konsep yang abstrak. Mutu 

pendidikan harus terus ditingkatkan, namun tujuan pendidikan belum dapat 

dikatakan berhasil dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari hasil tes akhir bidang 

studi IPA khususnya fisika yang masih rendah serta siswa belum mampu 

mengaplikasikan apa yang diperoleh di sekolahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Untuk mengatasinya maka suatu strategi belajar mengajar perlu dilakukan oleh 

guru. Metode eksperimen dan demonstrasi sangat cocok untuk pembelajaran 

Fisika. Karena dengan metode ini siswa memperoleh konsep yang diajarkan oleh 

guru berdasarkan fakta dan hasil percobaan yang telah dilakukan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan pembelajaran 

konstruktivisme yang mana suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan 

pentingnya proses belajar mengajar sebagai pengembangan bersama antara guru 

dan siswa, bukanlah suatu pemindahan gagasan guru kepada siswa. Peneliti disini 

akan mengadakan suatu penelitian pendidikan dengan judul “PENGGUNAAN 

PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME MELALUI METODE EKSPERIMEN 

DAN DEMONSTRASI DILENGKAPI LKS PADA PEMBELAJARAN FISIKA 

KONSEP TEKANAN SISWA SMP TAHUN AJARAN 2006 / 2007”. 

 

B Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat 

diidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Dalam interaksi belajar mengajar melibatkan dua pihak, yaitu guru sebagai 

pengajar dan siswa sebagai peserta didik. 

2. Guru harus memiliki kemampuan, baik kemampuan dalam penguasaan sarana 

dan prasarana serta kemampuan dalam menyampaikan materi 

3. Pemilihan metode dan pendekatan dalam proses belajar mengajar akan 

berpengaruh terhadap hasil akhir pembelajaran. 

4. Guru harus mampu menyusun Lembar Kegiatan Siswa (LKS) yang 

merupakan salah satu sarana dalam pembelajaran  
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5. Guru harus mampu mendalami dan memahami karakter dan kemampuan yang 

dimiliki oleh anak didiknya. 

6. Kemampuan awal yang dimiliki siswa sangat menunjang keberhasilan belajar, 

maka dari itu kemampuan awal siswa merupakan susatu faktor yang tidak 

dapat diabaikan agar diperoleh hasil belajar yang optimal. 

 

 

 

 

C Pembatasan Masalah 

Dari banyak permasalahan yang muncul, disini perlu diadakan pembatasan 

masalah agar penelitian nantinya lebih terarah. Oleh karena itu, peneliti hanya 

mengarahkan pada : 

1. Penggunaan pendekatan konstruktivisme dengan metode eksperimen dan 

demonstrasi. 

2. Kemampuan awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa nilai 

siswa tentang konsep gaya yang diperlukan siswa untuk masuk dalam 

pembelajaran konsep tekanan. 

3. Interaksi dari penggunaan metode eksperimen dan demonstrasi dengan 

pengaruh pengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan 

rendah. 

4. Pembelajaran Fisika pada pokok bahasan Tekanan siswa SMP ditinjau dari 

kemampuan kognitif siswa. 

 

D Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode eksperimen dan demonstrasi dilengkapi LKS terhadap kemampuan 

kognitif siswa ? 
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2. Apakah ada pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme pada 

pengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dengan siswa 

yang memiliki kemampuan awal rendah terhadap kemampuan kognitif siswa ? 

3. Apakah ada interaksi pengaruh antara pendekatan konstruktivisme dengan 

penggunaan metode eksperimen dan demonstrasi pada pengelompokkan siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi dan rendah terhadap kemampuan 

kognitif  siswa ? 

 

 

 

 

E Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Memberikan informasi tentang manfaat penggunaan metode eksperimen dan 

demonstrasi untuk pembelajaran Fisika pada pokok bahasan “Tekanan”. 

2. Memberi masukan kepada guru dalam pemilihan metode pembelajaran secara 

tepat. 

3. Mendorong diadakannya penelitian mengenai penggunaan pendekatan 

konstruktivisme dengan metode yang berbeda ditinjau dari kemampuan awal 

siswa pada pembelajaran Fisika. 

4. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A Kajian Teori 

1. Belajar 

Menurut pandangan tradisional, belajar adalah menambah dan 

mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Belajar disini semata-mata hanya 

merupakan usaha intelektual saja. Jika yang dikumpulkan seseorang sudah banyak 

praktis ia menjadi pandai. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya kepada peserta 

didik harus diberikan bermacam-macam pelajaran atau bahan ajar untuk 

menambah pengetahuannya yang bersifat intelektual, terutama dengan jalan 

menghafal. 

Belajar bukanlah suatu proses tunggal akan tetapi merupakan suatu 

proses yang komplek. Menurut Nana Sudjana (1996 : 6) “Belajar adalah 

perubahan yang relatif permanen dalam suatu kecenderungan tingkah laku sebagai 

hasil praktik atau latihan”. Dari sini dapat terlihat bahwa faktor praktik atau 

latihan memegang peranan yang sangat penting dalam proses perubahan tingkah 

laku, dimana perubahan tingkah laku itu bersifat permanen. Sedangkan menurut 

Oemar Hamalik (1995 : 48) menyatakan bahwa “belajar adalah suatu perubahan 
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tingkah laku, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara 

langsung, dalam diri seseorang karena pengalaman” 

Secara umum, belajar boleh dikatakan juga sebagai suatu proses 

interaksi antara diri manusia (id-ego-super ego) dengan lingkungannya, yang 

mungkin berwujud pribadi, fakta, konsep, ataupun teori. Dalam hal ini terkadang 

suatu maksud bahwa proses interaksi itu adalah : 

a. proses internalisasi dari sesuatu dalam diri yang belajar dan, 

b. dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera ikut berperan 

                                                                                      (Sardiman A.M, 2005 : 22) 

 

 

Ciri-ciri belajar menurut Oemar Hamalik (1995 : 48) adalah sebagai 

berikut : 

1) Dalam belajar ada perubaha tingkah laku, baik tingkah laku yang dapat 

diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. 

2) Dalam belajar perubahan tingkah laku meliputi tingkah laku kognitif, afektif, 

psikomotor, dan campuran. 

3) Dalam belajar perubahan terjadi melalui pengalaman atau latihan. 

4) Dalam belajar perubahan tingkah laku menjadi sesuatu yang relatif menetap. 

5) Belajar merupakan suatu proses usaha yang artinya belajar langsung dalam 

kurun waktu yang lama. 

6) Belajar karena ada interaksi. 

Ada beberapa teori-teori tentang belajar yang dikemukakan oleh para 

pakar pendidikan.  

a.  Teori Belajar 

Perkembangan yang terjadi ketika manusia melakukan belajar sulit 

diamati, sehingga muncullah berbagai teori yang mengkaji tentang konsep belajar, 

diantaranya : 

1.  Teori Belajar Menurut Gagne 

Teori belajar yang sesuai dengan pengajaran IPA antara lain teori belajar 

Gagne. Seperti yang telah dikutip oleh roestiyah NK (1989 :148) : 

6 
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“Menurut gagne, belajar ialah suatu proses untuk memperoleh modifikasi 
dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, dan tingkah laku, serta 
pengetahuan atau ketrampilan yang diperoleh dari intruksi” 
Uraian dia atas menunjukkan belajar merupakan suatu proses yang dialami 

seseorang karena adanya interaksi dengan lingkungannya sehingga terjadi 

perubahan tingkah laku. Gagne juga mengatakan bahwa dalam belajar terdiri 

dari tiga tahap yang meliputi sembilan fase yang dikutip oleh Dimyati (2002 : 

12). Adapun tahapannya sebagai berikut : (i) persiapan untuk belajar, (ii) 

pemerolehan dan unjuk perbuatan (performansi), (iii) alih belajar. Pada tahap 

persiapan dilakukan tindakan mengarahkan perhatian, pengharapan dan 

mendapatkan kembali informasi. Pada tahap pemerolehan dan performansi 

digunakan untuk persepsi selektif, sandi semantik, pembangkitan kembali dan 

respons, serta penguatan. Tahap alih belajar meliputi pengisyaratan untuk 

membangkitkan, dan pemberlakuan secara umum. Tahap-tahap tersebut 

sangat membantu guru atau mempermudah guru dalam pembelajaran. 

2.  Teori Belajar Menurut Skinner 

Skinner berpendapat bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat 

orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila seseorang 

tidak belajar maka responsnya menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal 

sebagai berikut : 

(a).  Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pebelajar. 

(b).  Respon si pebelajar. 

(c). Konsekuensi yang bersifat menguatkan respon tersebut. Pemerkuat terjadi 

pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Misalnya saja 

perilaku respon si pebelajar yang baik diberi hadiah. Sebaliknya perilaku 

respon yang tidak baik diberi teguran atau hukuman 

3.  Teori Belajar Menurut Piaget 

Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu. Sebab 

individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. Lingkungan 

tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan lingkungan 

maka fungsi intelek semakin berkembang. Setiap individu akan mengalami 

tingkat-tingkat perkembangan intelektual sebagai berikut : 
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a.  Tingkat sensori motor (0-2 tahun) 

Selama periode ini anak mengatur alam dengan indera-indera (sensori) dan 

dengan tindakan-tindakan (motor) 

b.  Tingkat pra-operasional (2-7 tahun) 

Anak belum mampu melaksanakan operasi mental seperti menambah, 

mengurangi dan lain-lain. 

c.  Tngkat perasional kongkret (7-11 tahun) 

Tingkat ini merupakan permulaan berpikir rasional. Anak belum dapat 

berurusan dengan materi abstrak seperti hipotesis. Pada periode ini sifat 

egosentris berubah menjadi sosiosentris dalam berkomunikasi. 

 

d.  Tingkat operasional formal ( 11 tahun keatas) 

Anak pada periode ini tidak perlu berpikir dengan pertolongan benda-

benda atau peristiwa-peristiwa kongkret. Mereka mempunyai kemampuan 

berpikir abstrak. 

Piaget mengemukakan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi 

perkembangan intelektual. Faktor-faktor itu adalah kedewasaan, pengalaman 

fisik, pengalaman, pengalaman logika matematik dan transmisi sosial. 

Menurut piaget pengetahuan sosial seperti simbol-simbol untuk fisika dapat 

dipelajari secara langsung yaitu dari pikiran guru pindah ke siswa. Namun 

pengetahuan fisik dan logika matematika tidak dapat dipindahkan dari pikiran 

guru ke pikiran siswa. Jadi setiap anak harus melakukan sendiri dalam 

membangun pengetahuan itu yang harus dikonstruk sendiri. 

b. Tujuan Belajar 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya suatu 

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

dengan kegiatan mengajar. Mengajar diartikan sebagai usaha penciptaan sistem 

lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Sistem lingkungan 

belajar ini sendiri terdiri atau dipengaruhi oleh berbagai komponen yang masing-

masing akan saling mempengaruhi. Komponen-komponen itu misalnya tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, materi yang ingin diajarkan, guru dan siswa 
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yang memainkan peranan serta dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan 

yang dilakukan serta sarana prasana belajar-mengajar. 

Komponen-komponen sistem lingkungan itu saling mempengaruhi secara 

bervariasi sehingga setiap peristiwa belajar memiliki profil yang unik dan 

kompleks. Masing-masing profil sistem lingkungan belajar, diperuntukkan tujuan-

tujuan belajar yang berbeda. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu harus diciptakan sistem lingkungan belajar tertentu pula. Adapun tujuan 

belajar secara umum sebagaimana yang diungkapkan Sardiman A.M (2005 : 26) 

ada tiga jenis tujuan belajar : 

 

 

1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir merupakan dua unsur yang tidak dapat terpisahkan 

lagi. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir 

tanpa adanya bahan pengatahuan, sebaliknya kemampuan berpikir tanpa 

akan memperkaya pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki 

kecenderungan lebih besar perkembangannya di dalam kegiatan belajar. 

Dalam hal ini guru sebagai pengajar memiliki peranan yang lebih 

menonjol. 

2) Penanaman konsep dan ketrampilan  

Penanaman konsep atau perumusan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Untuk 

keterampilan yang bersifat jasmani adalah keterampilan-keterampilan 

yang dapat dilihat, diamati, sehingga akan menitikberatkan pada 

keterampilan gerak/penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang 

belajar. Sedangkan untuk keterampilan rohani adalah keterampilan yang 

menyangkut persoala-persoalan penghayatan dan keterampilan berpikir 

serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau 

konsep. Jadi semata-mata bukan soal “pengulangan” tetapi mencari jawab 

yang cepat dan tepat. 
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3) Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhakan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru 

harus lebih bijak dan hati-hati dalam mengarahkan motivasi dan berpikir 

dengan tidak lupa menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai model. 

c.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Belajar 

Banyak faktor yang mempengaruhi proses belajar. Secara garis besarnya 

dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu : 

1) Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu 

sendiri meliputi : 

(a).Faktor fisiologis adalah faktor yang berasal dari jasmani. Kondisi 

jasmani pada umumnya sangat berpengaruh terhadap proses belajar. 

Seseorang yang apabila kondisi tubuhnya dalam keadaan yang kurang 

sehat, maka ia akan sulit menerima pelajaran yang diajarkan oleh 

gurunya. 

(b).Faktor psikologis 

Menurut Thomas F. Staton Yang dikutip oleh Sardiman A. M (2005 : 

39) faktor-faktor psikologis belajar dapat dibagi menjadi enam yaitu : 

motivasi, konsentrasi, reaksi, organisasi, pemahaman, dan ulangan. 

d.  Prinsip-prinsip Belajar 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan suatu pendekatan 

konstruktivisme yang mana prinsip-prinsip belajarnya menurut (Paul Suparno, 

1997) adalah sebagai berikut : 

1. Belajar berarti mencari makna. Disini nanti siswa harus mampu 

menciptakan makna atau konsep baru sendiri 

2. Konstruksi makna adalah proses yang terus-menerus. 

3. Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, tetapi merupakan 

pengembangan pemikiran dengan membuat pengertian yang baru. Belajar 

bukanlah hasil perkembangan tetapi merupakan perkembangan itu sendiri. 

4. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui. 
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Sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka proses mengajar bukanlah 

kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke subjek belajar/siswa, tetapi 

suatu kegiatan yang memungkinkan subjek belajar merekonstruksi sendiri 

pengetahuannya 

2.  Mengajar 

 

a.  Pengertian Mengajar 

Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menciptakan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Kalau belajar dikatakan milik siswa, maka 

mengajar sebagai kegiatan guru. Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan 

pada anak didik (Sardiman A.M, 2005:47). Disini tujuan dari belajar dari siswa itu 

hanya sekedar ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan. Sebagai 

konsekuensi pengertian semacam ini dapat dapat membuat suatu kecenderungan 

anak nantinya akan menjadi pasif, karena hanya menerima informasi atau 

pengetahuan yang diberikan oleh gurunya tanpa mau mencari sumber lain. 

Pengajaran semacam ini bersifat teacher centered. Jadi, guru akan mendominasi 

jalannya kelas tersebut atau dapat dikatakan gurulah yang memegang kendali 

dalam proses belajar-mengajar. 

 

b.  Prinsip-Prinsip Mengajar 

Prinsip-prinsip mengajar adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses 

mengajar. Adapun prinsip-prinsip mengajar sebagai berikut : 

1. Perhatian. dalam mengajar guru harus dapat membangkitkan perhatian 

aktivitas anak pada pelajaran yang disampaikannya 

2. Aktivitas. dalam proses belajar-mengajar guru perlu menimbulkan aktivitas 

anak dalam berpikir maupun berbuat 

3. Apresiasi. setiap guru dalam mengajar perlu menghubungkan pelajaran 

yang akan diberikan dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa 

atau pengalamannya. 
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4. Peragaan. Saat mengajar di depan kelas guru harus berusaha 

menunjukkan model, gambar, benda tiruan atau menggunakan media 

radio,TV dan sebagainya. 

5. Repitasi. Penjelasan suatu unit pelajaran perlu diulang-ulang sehingga 

pengertian itu makin lama semakin jelas dan dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah ulangan atau tes. 

6. Korelasi Hubungan antara setiap mata pelajaran perlu diperhatikan agar 

dapat memperluas  dan memperdalam pengetahuan siswa itu sendiri. 

7. Konsentrasi. Hubungan antara mata pelajaran dapat diperluas yaitu dapat 

dipusatkan salah satu pusat minat, sehingga anak memperoleh 

pengetahuan secara luas dan mendalam. 

8. Sosialisasi. Dalam perkembangannya anak perlu bergaul dengan 

temannya, karena anak disamping sebagai individu juga mempunyai segi 

yang perlu dikembangkan. 

9. Evaluasi.   

c.  Metode Mengajar 

Metode adalah cara yang fungsinya untuk mencapai tujuan. Metode 

mengajar adalah suatu cara yang merupakan alat untuk menyajikan materi 

pelajaran guna mencapai tujuan pengajaran (Winarno Surachmad, 1982 : 75) 

Dalam proses mengajar terdapat berbagai macam penyajian agar proses 

belajar berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa macam cara yang banyak 

dikembangkan dalam pengajaran IPA termasuk Fisika, antara lain adalah : metode 

cermah, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode diskusi, metode 

discovery, metode inquiry, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menggunakan dua metode yaitu metode eksperimen dan demonstrasi. Agar 

dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing dari kedua metode 

tersebut, maka akan dijabarkan sebagai berikut : 

1)  Metode Eksperimen 

Eksperimen di laboratorium merupakan bentuk eksperimen nyata yang 

dilakukan di laboratorium. Sudirman N. dkk (1992:163) menyatakan bahwa , 

“metode eksperimen adalah cara penyajian pembelajaran dimana siswa 
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melakukan percobaan dengan mengalami dam membuktikan sendiri sesuatu 

yang terjadi. 

Maka dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen merupakan metode 

penyajian materi pelajaran dimana siswa mengalami, mengamati, dan 

menyimpulkan secara langsung tentang materi yang dipelajari. Metode ini 

banyak dihubungkan dengan metode pemecahan masalah antara lain dengan 

menggunakan alat-alat laboratorium. Dalam pembelajaran fisika, metode ini 

banyak digunakan karena hakekat fisika adalah pengetahuan yang 

berkembang atas dasar observasi dan eksperimen. 

Metode ini betujuan agar siswa dengan percobaan di laboratorium mampu 

mencari dan menemukan sendiri jawaban atas persoalan-persoalan yang 

dihadapinya. Sehingga siswa dapat dilatih untuk berfikir secara ilmiah. 

Dengan eksperimen siswa dapat menemukan bukti kebenaran suatu teori yang 

sedang dipelajarinya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh 

Rini Budiharti (1999:34) bahwa :”Tujuan eksperimen hendaknya tidak hanya 

membuktikan kebenaran suatu prinsip atau hukum yang telah diajarkan, 

melainkan juga melihat apa yang terjadi dan baru kemudian membandingkan 

dengan teori. Bahkan kalau mungkin eksperimen diarahkan pada penemuan 

suatu hal yang baru. Dengan metode eksperimen siswa akan dapat berlatih 

menggunakan metode ilmiah sehingga dapat memotivasi belajarnya. Menurut 

Sudirman N, dkk (1992:164) beberapa kekurangan dan keunggulan dari 

metode eksperimen antara lain : 

a)   kekurangan metode eksperimen 

(1).   Lebih sesuai menyajikan bidang-bidang sains dan teknologi. 

(2).  Memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang tidak  

selalu mudah diperoleh dan murah. 

(3).   Metode ini menuntut ketelitian, keuletan, ketabahan. 

(4).   Hasil percobaan hanyalah usaha untuk mendekati kebenaran. 

(5). Dalam kehidupan tidak semua hal dapat dijadikan materi 

percobaan. 
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(6).   Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan, 

karena adanya faktor-faktor tertentu di luar pengendalian. 

b)  Keunggulan 

(1) Metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas 

kebenaran/kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri. 

(2) Dapat mengembangkan sikap tentang studi eksplorasi sains dan 

teknologi. 

(3) Dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa 

terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil 

percobaan di laboratorium, disamping mendapat Ilmu 

Pengetahuan. 

(4) Metode ini didukung oleh asas didaktik modern, antara lain siswa 

belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu proses 

atau kejadian dan siswa terhindar jauh dari verbalisme. 

      2)  Metode Demonstrasi 

Demonstrasi dapat diartikan sebagai suatu peragaan. Metode demonstrasi 

merupakan cara penyajian materi pelajaran dimana dalam penyajiannya 

dikombinasikan penjelasan lesan dengan suatu alat peraga (Rini Budiarti, 

2000:33). 

 Sehingga metode ini banyak digunakan dalam penyajian pelajaran IPA. 

Salah satu keuntungan dari penggunaan metode ini yaitu menghilangkan 

kemampuan yang bersifat verbal, sebab siswa dihadapkan pada fakta yang 

nyata dihadapan mereka.  Sedangkan menurut Sudirman N, dkk (1987 : 133). 

Metode ini banyak digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih 

jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses pengaturan, proses 

pembuatan, proses cara kerja, proses penggunaan dan untuk melihat suatu 

kebenaran. Metode ini dapat dipakai untuk mencapai tujuan kognitif, afektif, 

maupun psikomotor siswa yang mana sangat sesuai sekali dengan sistem 

pendidikan yang sedang dipakai saat ini. Dalam pelaksanaannya metode ini 

terdiri dari tiga tahap, yaitu : 
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a) Tahap pengantar yaitu dimana siswa diberi penjelasan singkat untuk 

menerangkan tujuan pembelajaran. 

b) Tahap pengembangan yaitu di mana terjadi tanya jawab dan aktivitas-

aktivitas lainnya. 

c) Tahap konsolidasi yaitu di mana bahan pengajaran ditinjau kembali, 

direvisi, dan dites. 

                                                                           (Sudirman N, dkk. 1987 : 134) 

Kelebihan dari metode demonstrasi dibandingkan dengan metode-metode 

lainnya adalah sebagai berikut : 

1) Demonstrasi memberikan gambaran dan pengertian yang lebih jelas 

daripada hanya dengan keterangan lesan. 

2) Demonstrasi menunjukkan dengan jelas langkah-langkah suatu proses atau 

keterampilan.  

3) Demonstrasi lebih mudah dan lebih efisien daripada membiarkan siswa-

siswa melakukan eksperimen. 

4) Demonstrasi memberikan kesempatan pada siswa untuk mengamati 

sesuatu dengan cermat. 

5) Pada akhir demonstrasi dapat diskusi, dimana siswa mendapat kesempatan 

bertukar pikiran untuk memperbaiki atau mempertajam pengertian. 

                                                                                   (Rini Budiharti, 2000 : 33) 

 

Sedangkan kelemahan daripada metode ini antara lain: 

1) Metode ini memerlukan ketrampilan guru secara khusus, karena tanpa 

ditunjang dengan hal itu pelaksanaan demonstrasi kurang efektif. 

2) Fasilitas seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu 

tersedia dengan baik. 

3) Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang 

disamping sering memerlukan waktu cukup panjang, yang mungkin 

terpaksa mengambil waktu atau jam pelajaran. 

                                                                                     (Sudirman N, 1987 :133) 
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Selain mempunyai kelebihan, pengajaran Fisika dengan menggunakan 

metode demonstrasi juga mempunyai beberapa kekurangan. Oleh sebab itu 

dalam penggunaan metode tersebut guru harus pandai-pandai menerapkannya 

pada materi. 

Sebagai tindak lanjut setelah dilaksanakan suatu demonstrasi sering 

dibarengi dengan kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya. Kegiatan itu dapat 

berupa pemberian tugas tertentu, misalnya tugas membuat laporan, tugas 

menjawab pertanyaan atau masalah dan tugas mengadakan latihan atau 

percobaan lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh siswa di sekolahan 

maupun di rumah. Guru juga dapat bersama dengan siswa mengadakan 

evaluasi terhadap demonstrasi yang telah dilakukan, apakah dapat berjalan 

dengan efektif sesuai tujuan yang diharapkan, ataukah justru malah 

sebaliknya. 

d.  Pendekatan Mengajar 

Filsafat pengetahuan adalah bagian dari filsafat yang mempertanyakan 

soal pengetahuan dan juga bagaimana kita mengetahui salah satu filsafat 

pengetahuan yang banyak mempengaruhi pengajaran perkembangan 

pendidikan sains dan matematika akhir-akhir ini yaitu filsafat konstruktivisme. 

Konstruktivisme adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan 

bahwa pengetahuan kita itu adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Menurut 

Von Glassefersfeld dan Kitchener yang dikutip oleh Paul Suparno (2001 :21) 

secara ringkas gagasan tentang konstruktivisme dapat didefinisikan sebagai 

berikut : 

1) Pengetahuan bukanlah merupakan gambaran dunia kenyataan belaka tetapi 

selalu merupakan konstruktisi kegiatan subjek. 

2) Subjek membentuk skema konstruksi kognitif, kategori, konsep, dan 

stuktur yang perlu untuk pengetahuan. 

3) Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Struktur 

konsepsi membentuk pengetahuan bila konsepsi itu berlaku dan 

berhadapan dengan pengalaman-pengalaman seseorang.  
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Dari ringkasan tersebut konstruktivisme adalah salah satu filsafat 

pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita tentang dunia lepas 

dari pengamatan tetapi merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksi dari 

pengalaman/dunia sejauh-sejauh yang dialaminya. 

Ciri mengajar konstruktivisme menurut Drives dan Oldhom yang dikutip 

Paul Suparno (2001 :69-78). 

 1) Orientasi : Murid diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi 

dalam mempelajari suatu topik. Murid diberi kesempatan untuk 

mengadakan observasi terhadap topik yang hendak dipelajari. 

 2)  Elisitasi : Murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan 

berdiskusi, menulis, membuat poster, dll. Murid diberi kesempatan untuk 

mendiskusikan apa yang diobservasikan dalam wujud tulisan, gambar, 

ataupun poster. 

 3)  Restrukturisasi ide ada tiga hal : yaitu klasifikasi ide yang dikontraskan 

dengan ide-ide orang lain, membangun ide yang baru ini terjadi dalam 

diskusi itu, idenya bertentangan dengan ide lain, dan mengevaluasi ide 

barunya bila dengan eksperimen. 

 4)  Penggunaan ide dalam banyak situasi. 

 5)  Review : bagaimana ide itu berubah.  

Menurut Wahyudi yang dikutip oleh oleh Suryani dalam tesis 

‘Pengajaran Fisika melalui praktikum berdesain Konstruktivisme Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Ditinjau Dari kemampuan Investigasi Dengan 

Memperhatikan kemampuan Awal’ untuk pembelajaran di kelas yang 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme terdiri atas 

tahapan-tahapan yaitu : 

1) Invitasi : di mana guru memanfaatkan struktur kognitif yang telah ada 

pada siswa untuk membahas konsep-konsep baru sehingga tergugah 

motivasinya untuk belajar. 

2) Eksplorasi : yang menyangkut interaksi siswa dengan lingkungan alam 

atau lingkungan fisik disekitarnya. Dalam tahapan ini guru bertindak 
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sebagai fasilitator agar siswa secara aktif menggunakan konsep-konsep 

baru. 

3) Solusi atau eksplanasi : di mana siswa dihadapkan pada situasi masalah 

yang menyangkut konsep atau prinsip yang baru diterimanya untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan atau dihadapi. 

4) Tindak anjut : di mana siswa mengembangkan sikap dan perilaku untuk 

berkembang lebih jauh. 

5) Ekspansi : siswa diminta untuk belajar sendiri aplikasi dan perluasan 

berbagai konsep dan prinsip yang telah dipelajari. 

Dari uraian di atas terlihat bahwa pendekatan konstruktivisme, siswa 

diharapkan aktif untuk mengkonstruksi pengetahuannya dengan arahan dari 

guru berdasarkan pengalaman, konsep, prinsip, fakta dan sebagainya yang 

telah dimiliki.  

3.  Kemampuan Awal 

Kemampuan awal seseorang sangat berpengaruh terhadap keberhasilannya 

melakukan aktivitas berikutnya. Kemampuan awal merupakan keadaan awal yang 

dimiliki oleh siswa sebelum diberi perlakuan. 

a.   Macam-Macam Kemampuan / Kecakapan 

Menurut Gagne yang dikutip oleh W.S. Winkel (1996:98) ada 5 kecakapan 

ditinjau dari hasil belajar yaitu : 

1) Informasi verbal adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat 

diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, ataupun tertulis. Pengetahuan ini 

diperoleh dari sumber yang menggunakan bahasa lisan maupun tertulis. 

Informasi verbal meliputi cap verbal, yaitu kata yang dimiliki seseorang 

untuk menunjuk pada objek-objek yang dihadapi, dan data/fakta yang 

diketahui. 

2) Kemahiran Intelektual adalah kemampuan untuk berhubungan dengan 

lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu konsep dan 

simbol (huruf, angka, atau gambar). Kemahiran intelektual dibagi menjadi 

4 yaitu : 
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a). Diskriminasi jamak merupakan dasar dari pengamatan yang cermat 

terhadap suatu objek, orang dapat membedakan objek yang satu 

dengan yang lainnya. 

b). Konsep merupakan satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang 

mempunyai ciri-ciri yang sama. 

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

terbentuk suatu ketentuan yang membentuk suatu keteraturan. 

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

terbentuk suatu kaidah yang bertaraf lebih tinggi dan kompleks. 

 

 

 

3). Pengaturan kegiatan kognitif 

Ruang gerak aktivitas kognitif adalah aktivitas mentalnya sendiri. 

Pengaturan kegiatan kognitif mencakup penggunaan konsep dan kaidah 

yang dimiliki terutama apabila sedang mengalami suatu masalah. 

4). Ketrampilan motorik 

Orang yang memiliki ketrampilan motorik mampu melakukan suatu 

rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan 

koordinasi gerak secara terpadu. 

5). Sikap 

Orang yang bersikap tertentu cenderung menerima atau menolak suatu 

objek berdasarkan penilaian terhadap objek tersebut berguna atau tidak 

baginya. 

b.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Awal 

Kemampuan awal tiap individu berbeda antara yang satu dengan yang 

lainnya. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut 

Ngalim Purwanto dalam buku Psikologi Pendidikan (1990:21) Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan awal antara lain : 

1) Pembawaan 

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



 21 

Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri dari suatu generasi 

kegenerasi berikutnya. 

2) Kematangan 

Setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kadar gizi 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan intelektualnya. 

Sehingga akan berkembang sesuai perkembangan fisik dan mentalnya. 

3) Pembentukan 

Adalah keadaan di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi 

perkembangan misalnya lingkungan. 

4) Minat dan pembawaan yang khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. 

 

5) Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode tertentu 

dalam memecahkan masalah. 

 

4.  Lembar Kegiatan Siswa 

Banyak cara untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Salah satu 

cara untuk mengoptimalkan tercapainya hasil belajar adalah keterlibatan / 

aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Salah satu sarana yang dapat 

digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar 

mengajar adalah Lembar Kegiatan Siswa. Manfaat LKS menurut Widi Rahayu 

dan Kartono (1995:88) adalah sebagai berikut 

a. Mempermudah guru untuk mengelola proses belajar, misalnya untuk 

mengubah kondisi belajar dari guru sentris menjadi siswa sentris. 

b. Membantu guru mengarahkan siswanya untuk dapat menentukan konsep-

konsep dan aktivitasnya sendiri atau kelompok kerja. 

c. Membantu siswa dalam mengembangkan ketrampilan proses karena LKS 

menuntut siswa untuk selalu berpikir baik secara individu maupun kelompok 

untuk memecahkan masalah yang disajikan dalam LKS sehingga kemampuan 
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siswa mengamati, mengklasifikasi, memprediksi, menarik hipotesis, 

menyimpulkan dan ketrampilan-ketrampilan proses lainnya berkembang. 

d. Mempermudah guru memantau keberhasilan siswa untuk mencapai sasaran 

belajar. 

5.  Kemampun Kognitif 

Tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan “berfikir”, mencakup 

kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada 

kemampuan memecahkan masalah yang menuntutkan siswa untuk 

menghubungkan dan menggabungkan gagasan, metode atau prosedur yang 

sebelummya dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut (Martinis Yamin, 

2005:27).   

Kawasan kognitif menurut Benyamin S. Bloom dan Krathwool yang 

dikutip oleh (Martinis Yamin, 2005 : 27-30) terdiri dari enam tingkatan dengan 

aspek belajar yang berbeda-beda. Keenam tingkatan tersebut adalah : 

1) Tingkat pengetahuan (knowledge). 

2) Tujuan intruksional pada level ini menuntut siswa untuk mampu mengingat 

(recall) informasi yang telah diterima sebelumnya,seperti misalnya: fakta, 

terminologi, rumus,strategi pemecahan masalah, dan sebagainya. 

3) Tingkat pemahaman (comprehension) 

Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemamapuan untuk menjelaskan 

pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Dalam 

hal ini siswa diharapkan menerjemahkan, atau menyebutkan kembali yang 

telah didengar dengan kata-kata sendiri. 

4) Tingkat penerapan (aplication) 

Penerapan merupakankemampuan untuk menggunakan atau menerapkan 

informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan 

berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Tingkat analisis (analysis) 

Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan 

membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, 

pendapat, asumsi,hipotesa atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen 
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tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Dalam hal ini siswa 

diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara 

membandingkan gagasan tesebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang 

telah dipelajari. 

6) Tingkat sintesis (synthesis) 

Sintesis di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemendan unsur pengetahuan yang ada sehingga 

terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. 

 

 

7) Tingkat evaluasi (evaluation) 

Evaluasi merupakan level tertinggi, yang mengharapkan siswa mampu 

membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk 

atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Jadi evaluasi di sini lebih 

condong ke bentuk penilaian biasa daripada sistem evaluasi. 

6.  Pembelajaran Fisika di SMP 

a.  Hakekat Fisika 

Fisika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala alam. Fisika 

merupakan salah satu cabang dari IPA, maka sebelum mengetahui apa itu Fisika 

perlu diketahui terlebih dahulu apa itu definisi daripada IPA itu sendiri. Ada 

beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai IPA. 

Carin mengatakan, “IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang 

tersusun secara sistematis, yang dalam penggunaannya secara umum terbatas pada 

gejala-gejala alam” (Moh. Amien,1987 : 4). Dalam kurikulum SMP disebutkan 

bahwa, “IPA merupakan hasil kegiatan manusia berupa pengetahuan, gagasan, 

dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitarnya yang diperoleh dari 

pengalaman dan rangkaian proses ilmiah. 

Pendapat ahli yang lain Frisher mengatakan bahwa, “IPA adalah suatu 

kumpulan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode-metode 

yang berdasarkan observasi (Moh. Amien,1987 : 4).  
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Menurut Margono dkk (1994,28) menyatakan bahwa, “IPA adalah suatu 

kumpulan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. H.W. Fohler yang 

dikutip oleh Sukarno, dkk (1981,1) mendefinisikan IPA adalah ilmu yang 

sistematis dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi. Dari pendapat 

beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa IPAadalah kumpulan 

pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan dari gejala-gejala alam yang 

berhubungan dengan kebendaan yang didasarkan atas pengamatan. 

Sedangkan pengertian Fisika menurut Gerthsen yang dikutip oleh Druxes 

“Fisika adalah suatu teori yang menerapkan gejala-gejala alam sesederhana 

mungkin dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-kenyataannya. 

Berdasarkan pengertian Fisika tersebut, maka dalam Fisika meliputi 

proses, sikap, dan produk. Proses dalam kegiatan Fisika berupa aktivitas-aktivitas 

yang bertujuan untuk mempelajari, menggali, mencari,dan menyelidiki kejadian 

alam. Sedangkan sikap dalam kegiatan Fisika adalah suatu sikap mental yang 

diperlukan selama melakukan proses kegiatan Fisika. Termasuk dalam kegiatan 

ini adalah jujur, terbuka, kritis, dan menghargaipendapat orang lain. Produk Fisika 

adalah hasil kegiatan Fisika berupa konsep, hukum, dan teori yang tersusun 

berdasarkan fakta-fakta alam.  

b.   Konsep Tekanan 

1). Tekanan Dalam Zat Padat 

Dalam pengertian sehari-hari, kata tekanan sering dicampuradukkan 

dengan peristiwa gaya. Dalam sains, kata tekanan (atau pressure dalam bahasa 

Inggris) adalah besarnya persebaran suatu gaya yang bekerja gaya per satuan 

luas. Misal apabila kita berjalan di atas tanah yang lembek, mengapa bagian 

tanah yang terinjak akan tertekan ke bawah seluas alas sepatu kita? Hal ini 

disebabkan karena terdapat gaya yang dikerjakan oleh kaki kita pada tanah 

seluas bidang tekan alas sepatu kita, kemudidan waktu kita memotong apel, 

manakah yang lebih memudahkan waktu menggunakan pisau tumpul ataukah 

pisau yang tajam? Tentu saja kita lebih mudah menggunakan pisau yang 

tajam. Hal ini dikarenakan luas permukaan bidang tekan pisau tajam lebih 

kecil daripada luas permukaan bidang tekan pisau yang tumpul, walaupun 
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gaya yang diberikan sama besar.Dengan demikian, jika gaya tersebut bekerja 

pada daerah yang sempit, maka kekuatan gaya tersebut menjadi terpusat. Itu 

berarti tekanannya besar. Sebaliknya jika gaya bekerja pada daerah yang luas, 

maka gaya tersebar ke semua bagian permukaan. Karena itu tekanannya kecil. 

Sehingga dari uraian tersebut secara matematis tekanan dapat dirumuskan : 

Tekanan =     Gaya         

                   Luas bidang tekanan 

Jika tekanan dinyatakan dengan simbol P, gaya F, dan luas bidang 

tekan A, maka tekanan P dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut : 

 

      

 

     

   Dimana :  P = Tekanan (N/m2) 

                   A = Luas bidang tekan (m2) 

                   F = Gaya (N) 

Satuan untuk tekanan adalah N/m2. Satuan lain untuk tekanan adalah 

Pascal (Pa).  1 Pa = 1 N/m2. 

 

2).  Tekanan Dalam Zat Cair 

Apabila kita mengisikan air ke daldam sebuah tabung plastik, 

kemudian salah satu bagian dinding tabung kaca kita lubangi, maka air akan 

memancar keluar dari tabung tersebut. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan 

karena air dalam tabung menekan setiap bagian dinding tabung. Ternyata, zat 

cair dan padat memberikan tekanan meskipun zat cair tersebut diam pada 

suatu tempat. Tekanan yang didakibatkan oleh zat cair yang diam  disebut 

tekanan hidrostatis. 

  

  

 

 

A

F
P =
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Gb. 1.1 Makin dalam, tekanan zat cair semakin besar 

    Sehingga pancaran air semakin jauh. 

Dari gambar di atas, pada lubang A air memancar paling jauh 

kemudian baru B dan yang terpendek pada lubang C. Jadi berdasarkan 

keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis bergantung 

pada kedalaman atau ketinggian dari permukaan zat cair. 

Selain bergantung pada ketinggian, massa jenis suatu larutan juga 

mempengaruhi tekanan hidrostatis.Zat cair yang massa jenisnya lebih besar 

maka akan menghasilkan tekanan hidrostatis yang besar pula. Percepatan 

gravitasi juga berpengaruh terhadap tekanan ini. Sehingga secara matematis 

tekanan hidrostatis dapat dituliskan sebagai berikut : 

  

 

Dengan : P  = tekanan hidrostatis (N/m2 atau Pa) 

                                ρ   = massa jenis zat cair (kg/m3) 

                                 h     = kedalaman atau ketinggian permukaan zat cair (m) 

                                 g  = percepatan gravitasi (m/s2) 

(a). Hukum Pascal 

Bunyi hukum Pascal “ Tekanan yang diberikan kepada zat cair di 

dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dan sama besar”. Dari 

pernyataan tersebut untuk lebih memahami hukum pascal, perhatikan 

gambar 1.12 

 

 F1                              F2 

                   A1                                                                      A2 

 

 

 

 P P  

ghP ρ=  
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Gb. Tekanan yang dikerjakan penghisap yang kecil (A1) akan 

diteruskan oleh zat cair ke penghisap yang besar (A2) 

Pada gambar di atas sebuah bejana berhubungan mempunyai luas 

penampang masing-masing A1 dan A2. Bejana tersebut berisi zat cair dan 

ditutup oleh penghisap. Jika kita memberikan gaya F1 pada penghisap 1 

(penampang A1), maka akan menghasilkan tekanan. Tekanan yang 

dihasilkan akan diteruskan ke segala arah oleh zat cair yang berada pada 

bejana tertutup tersebut. Apabila tekanan itu dikerjakan pada penampang 

2, maka akan menghasilkan gaya sebesar F2.  

Berdasarkan hukum Pascal, bahwa tekanan diteruskan ke segala arah 

dengan sama besar. Sehingga secara matematis dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Dengan : F1 = gaya pada penampang A1 (N) 

 F2 = gaya pada penampang A2 (N) 

 A1 = luas penampang 1 (m2) 

 A2 = luas penampang 2 (m2) 

Alat-alat yang menggunakan prinsip hukum pascal antara lain : dongkrak 

hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, rem hidrolik dan lain-lain. 

(b). Permukaan Zat Cair dalam Bejana Berhubungan 

 Minyak 

 

 

 Air 

 

 

      Air 

P1 = P2 

2

2

1

1

A

F

A

F
=  
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                  (a)                                      (b) 

Gb. 1.13 (a) bejana yang diisi zat cair yang sama, tinggi 

permukaannya sama dan (b) bejana yang diisi dua jenis 

zat cair yang berbeda, tinggi permukaannya berbeda. 

Apabila suatu bejana berhubungan diisi dengan air, maka tinggi 

permukaan zat cair di kedua  kakinya akan sama tinggi seperti terlihat 

pada gambar 1.13.a. Karena tinggi titik 1 dan titik 2 sama tinggi maka 

besar tekanan di kedua titik sama. Tetapi apabila dalam tabung                       

tersebut salah satu tabungnya dimasukkan suatu cairan yang berbeda 

misalnya minyak apa yang terjadi? 

Minyak yang diisikan pada kaki kiri  bejana akan mendesak air, 

sehingga air bergerak naik pada kaki yang lain. Oleh karena minyak dan 

air tidak bercampur, maka timbul garis batas antara minyak dan air. Jika 

dihitung dari garis batas, maka pertambahan minyak sebesar h1 akan 

menyebabkan air terdesak setinggi h2 seperti terlihat pada gambar 1.13.b. 

Besar tekanan di setiap titik yang mempunyai ketinggian sama adalah 

sama seperti halnya pada garis batas (pada titik 1 dan 2), sehingga 

diperoleh hubungan : 

                                                      Oleh karena besar percepatan 

gravitasi (g) sama, maka : 

 

 

 

 

Dengan : 1ρ  = massa jenis zat cair 1 

 2ρ  = massa jenis zat cair 2 

  h1 = tinggi permukaan zat cair 1 

  h2 = tinggi permukaan zat cair 2 

Penerapan prinsip bejana berhubungan antara lain : 

1. Cerek atau teko 

P1 = P2 

1ρ  h1 g = 2ρ  h2 g 

1ρ  h1 = 2ρ  h2 
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Pada cerek atau teko permukaan air dalam tempat air di dalam cerek 

adalah sama tinggi dengan permukaan air dalam leher penuang pada 

cerek. 

2. Penyipat air 

Alat sederhana ini digunakan oleh para pekerja bangunan untuk 

menentukan apakah dua buah titik yang berjauhan pada  suatu tempat 

yang akan dibangun itu telah datar atau belum. 

 

 

(c).  Hukum Archimedes 

Arcgimedes adalah orang yang pertama kali menemukan gaya ke 

atas pada suatu benda yang dicelupkan ke dalam zat cair. Akibat adanya 

gaya ke atas  maka ketika kita berenang, kita merasa berat kita lebih ringan 

di dalam air dibanding di darat sehingga kita dapat terapung di atas air. 

Untuk lebih memahami pengertian gaya ke atas perhatikan gambar di 

bawah ini : 

 

            20 N                            15 N 

 

 

 

                     5 N 

Dari gambar di atas, terlihat bahwa berat balok ketika bebas di udara 

sebesar 20 N, ketika dimasukkan ke dalam zat cair beratnya menjadi 15 N. 

Artinya berat balok berkurang bila ditimbang dalam zat cair. Kemudian 

bila kita menimbang berat zat cair yang dipindahkan balok ke dalam gelas 

ukur beratnya sebesar 5 N. Mengapa hal itu bisa terjadi? 

Pada saat balok dicelupkan, balok mendapat gaya ke atas sebesar 5 

N, sehingga bila ditimbang di dalam zat cair beratnya hanya 15 N. Berat 

balok ketika tercelup di dalam air sesungguhnya tidak berkurang, tetapi 

ketika balok tercelup air memberikan gaya yang mengarah ke atas pada 
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balok. Akibatnya, resultan gaya pada balok berkurang dan balok menjadi 

lebih ringan. Hal tersebut sesuai dengan hukum Archimedes yang 

berbunyi : “Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke 

daldam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan 

berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut “. 

Secara matematis, hukum Archimedes dapat ditulis : 

 

 

 

Dengan : Fa = gaya ke atas (N) 

 ρ  = massa jenis zat cair (kg/m3) 

  V = volume zat cair yang dipindahkan (m3) 

  g = percepatan gravitasi (m/s2) 

Alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Archimedes antara lain : 

kapal selam, kapal laut, balon udara, hidrometer, jembatan ponton dan 

lain-lain. 

(d). Terapung, Melayang, Tenggelam 

1). Terapung 

Jika sebuah gabus yang ringan dicelupkan ke dalam zat cair, maka 

gabus akan terapung. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan barat 

gabus tidak mampu melawan gaya ke atas dari zat cair. Sebuah benda 

dapat terapung karena massa jenis  zat cair lebih lesar dari gaya berat 

benda ( ρ zat cair > ρ benda ). 

2).  Melayang 

Peristiwa melayang terjadi jika benda tercelup seluruhnya tetapi tidak 

sampai tenggelam. Dalam keadaan ini terjadi keseimbangan antara 

gaya berat dan gaya ke atas. Peristiwa melayang terjadi karena karena 

massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda, sehingga gaya ke 

atas zat cair sama dengan gaya berat benda ( ρ zat cair = ρ benda ). 

3).  Tenggelam 

ρ=aF  g V  
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Jika sebuah batu kita celupkan ke dalam zat cair maka batu akan 

tenggelam. Hal ini terjadi karena gaya ke atas zat cair tidak mampu 

melawan gaya berat batu. Peristiwa tenggelam terjadi karena massa 

jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda, sehingga gaya ke atas 

zat cair lebih kecil dari gaya berat benda ( ρ zat cair < ρ benda ). 

Apabila dari ketiga keadaan tersebut digambar, akan tampak seperti 

gambar di bawah ini : 

 

 

     Fa > w                                 Fa = w                             Fa < w                                                                       

 Fa  

                                                      Fa   

 

 

                                                  

                                                         w                               w 

Gb. 1.14 (a) Terapung              (b). Melayang              (c). Tenggelam 

 

3).  Tekanan Udara 

Pada waktu kita meniup balon, maka balon akan membesar. 

Mengapa demikian? Karena udara yang kita tiup ke balon akan menekan 

dinding balon sehingga balon membesar. Kemudian kaleng yang berisi air 

panas, jika kita tutup kemudian kita siram dengan air dingin, apa yang terjadi 

pada kaleng? Kaleng akan penyok, mengapa? Karena uap air di dalam kaleng 

mengembun sehingga tekanan udara di dalam kaleng menjadi lebih kecil 

daripada tekanan udara luar. Akibatnya, udara luar menekan permukaan 

kaleng sehingga kaleng akan penyok. 

Manfaat tekanan udara dalam kehidupan sehari-hari antara lain : 

a. Pengisap karet 

              w 
 

            Fa 
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Pengisap karet dapat menempel pada benda lain hal itu dikarenakan 

tekanan udarda di dalam pengisap jauh laebih rendah daripada tekanan 

udara luar 

b. Sedotan minuman 

Sedotan minuman banyak digunakan orang untuk mengisap minuman baik 

botol maupun gelas. Pada waktu kita menyedot minuman, udara di dalam 

masuk ke dalam mulut. Akibatnya tekanan udara dalam sedotan menjadi 

lebih rendah daripada tekanan udara luar di atas permukaan gelas. Hal itu 

menyebabkan udara di sekitar permukaan gelas menekan minuman 

sehingga minuman naik melalui sedotan hingga akhirnya sampai ke mulut 

kita. 

c. Alat suntik 

Sebelum obat yang akan disuntikkan ke tubuh seorang pasien sebelumnya 

dimasukkan dahulu kedalam suatu alat yang namanya suntik. Caranya, 

mulut suntik yang ujungnya terdapat jarum dimasukkan ke dalam cairan 

obat dan pengisapnya ditarik ke atas, maka tekanan udara di bawah 

pengisap menjadi berkurang. Akibatnya udara luar menekan cairan obat ke 

atas, memasuki ruangan dibagian bawah pengisap. 

Tekanan udara biasa dinyatakan dalam satuan atmosfer (disingkat 

atm). Namun, demikian, tekanan udara juga dapat dinyatakan dengan satuan 

lain yaitu Pascal (Pa) dan bar. Hubungan antara ketiga satuan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1 atm = 101300 Pa 

1 bar = 100.000 pa 

1 atm = 1,013 bar 

Hubungan antara ketinggian tempat dengan tekanan udara. Bumi 

dikelilingi oleh lapisan udara yang disebut atmosfer. Makin ke atas lapisan 

udara makin tipis, sehingga makin rendah suatu tempat, makin tinggi tekanan 

udaranya, demikian sebaliknya jika makin tinggi suatu tempat maka tekanan 

udaranya semakin rendah. Secara matematis dapat dituliskan : 
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  Di mana :  h  = ketinggian tempat di atas permukaan laut (m) 

                                         x   = tekanan tempat dari atas permukaan laut (cmHg) 

 

4). Tekanan Gas Dalam Ruang Tertutup 

Alat untuk mengukur tekanan udara dalam ruang tertutup dinamakan 

manometer. Di bawah ini gambar manometer zat cair 

 

 

 

 Pluar                                               Pluar 

          Pgas           Pgas 

 

h 

                                                        h 

 

 

Gb.1.15 (a)Tekanan gas lebih besar dari tekanan udara luar sehingga zat 

cair dalam tabung terbuka lebih tinggi dan (b) tekanan gas lebih 

kecil dari tekanan udara luar sehingga zat cair dalam tabung 

terbuka lebih rendah. 

Dari kedua gambar di atas secara matematis dapat dituliskan sebagai 

berikut :                                        Jika : Pgas > Pluar 

                                 

                                     Jika : Pgas < Pluar 

Sedangkan manometer bourdon termasuk ke dalam manometer logam. 

5).  Hukum Boyle 

Hukum Boyle berbunyi : “Hasil kali tekanan dan volume gas dalam 

ruang tertutup adalah tetap”. Apabila dituliskan secara matematis sebagai 

berikut : 








 −
=

1,0

76 x
h  10 meter 

 

hPP luargas +=  

hPP luargas −=  

PV = konstan 
atau 

P1V1 =P2V2 
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Di mana :  P1 = tekanan mula-mula, V1 = volume mula-mula 

                  P2 = tekanan akhir, V2 = volume akhir 

B.  Kerangka Berpikir 

Guru dalam kesehariannya mempunyai tugas utama yaitu mengajar. 

Mengajar bukanlah tugas yang ringan bagi seorang guru yang menghadapi sekian 

banyak siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda antara individu yang satu 

dengan yang lainnya. Kemajuan teknologi yang kompleks di masa sekarang ini 

mengharuskan bagi seorang guru untuk dapat meningkatkan keberhasilan proses 

belajar-mengajar dengan segala permasalahan yang muncul. Guru harus mampu 

memilih sistem pengajaran yang tepat untuk menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Pada prose belajar-mengajar terdapat berbagai macam metode-

metode pengajaran yang dapat digunakan dalam pembelajarn. Semua bertujuan 

agar proses belajar mengajar dapat berjalandengan baik dan berhasil secara 

efektif. 

Apabila didalam pemilihan metode pembelajaran sesuai dengan materi 

yang diajarkan serta sarana dan prasarananya memungkinkan maka dalam 

penyampaian materi pelajaran atau bahan ajar nantinya akan dapat dengan mudah 

diterima oleh para peserta didik. Seperti contohnya penggunaan metode 

eksperimen dan demonstrasi, disini guru juga harus mempertimbangkan sarana 

dan prasarana yang ada juga waktu yang akan digunakan saat melakukan 

percobaan. Jika waktu yang tersedia terbatas dikhawatirkan nantinya siswa kurang 

begitu terlibat dalam proses belajar-mengajar tersebut.  

Apabila dituangkan dalam alur pemikiran, maka akan terlihat diagram 

kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Sampel 

Kelompok Eksperimen Kelompok kontrol 

Kemampuan 
awal tinggi 

Kemampuan 
awal rendah 

Kemampuan 
awal rendah 

Kemampuan 
awal tinggi 

Metode 
eksperimen 

Metode 
demonstrasi 
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Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesa sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

eksperimen dan demonstrasi  

2. Ada pengaruh pengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah. 

3. Ada pengaruh interaksi penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode eksperimen dan demonstrasi terhadap pengelompokkan siswa 

yang memiliki kemampuan awal tinggi dan yang memiliki kemampuan 

awal rendah.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 

Colomadu. 

2.  Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2006 / 

2007. 

 

B.  Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian eksperimen dengan 

desain faktorial (A x B). Faktor (A) yaitu pembelajaran fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen dan demonstrasi. Faktor (B) adalah 

kemampuan awal tinggi dan rendah. Dalam hal ini ada dua kelompok perlakuan, 

yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

C. Penetapan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1.  Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII  SMP Negeri 3 

Colomadu Tahun Ajaran 2006/2007  
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2.  Sampel Penelitian  

Dalam penelitian ini sampel diambil dua kelas dari enam kelas yang 

adasecara acak yaitu kelas VIIA dan VIID 

3.  Teknik pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik random sampling (sistem 

acak) sehingga setiap siswa mempunyai peluang sama untuk diteliti. Dalam 

penelitian ini diambil dua kelas untuk sampel yang dipilih dengan metode undian. 

Adapun hasilnya diperoleh sampel dalam penelitian ini adalah dua kelas dari 

seluruh siswa kelas VII. Dari kedua kelas tersebut diundi lagi untuk menentukan 

kelas mana yang menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.  

 

D. Variabel Penelitian 

           Variabel-variabel dalam penelitian ini  dapat didefinisikan sebagai berikut : 

1) Variabel terikat : Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah kemampuan 

kognitif siswa. 

a. Definisi operasional  

Kemampuan kognitif adalah tingkat kemampuan dan penguasaan siswa 

dalam mempelajari meteri fisika pada pokok bahasan Tekanan yang 

ditunjukkan oleh hasil tes prestasi belajar (kemampuan kognitif). 

a. Skala pengukuran : interval 

b. Indikator : Skor tes prestasi belajar (kemampuan kognitif) pada pokok 

bahasan Tekanan. 

2)  Variabel bebas : Penggunaan pendekatan konstruktivisme dan kemampuan 

awal 

a. Definisi operasional : Pendekatan Konstruktivisme adalah suatu kegiatan 

yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya dan guru 

membantu membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan 

siswa atau dalam hal ini guru hanya sebagai mediator dan fasilitator yang 

membantu agar proses belajar siswa berjalan baik. 

b. Skala pengukuran : Nominal dengan dua kategori, yaitu : 

1. Pengajaran dengan metode eksperimen dan demonstrasi  

36 
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2. Penggolongan kelompok yang memiliki kemampuan awal tinggi dan 

rendah. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik dokumentasi dan teknik tes. 

1.  Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang 

memanfaatkan arsip-arsip sumber data. Dokumentasi yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah nilai ulangan Fisika pada konsep Gaya. Tujuan dari 

pengambilan data tersebut adalah untuk membagi kelas menjadi dua kelompok 

yaitu kelompok siswa yang memilki kemampuan awal tinggi dan rendah. 

2.   Teknik Tes 

Pengumpulan data dengan tes adalah dengan menggunakan alat 

(instrumen) yang disusun oleh peneliti yang dilakukan pada sampel setelah 

berakhirnya perlakuan. Instrumen sebelum digunakan untuk pengambilan data 

dari instrumen yang telah dibuat diujicobakan terlebih dahulu pada sekolah lain 

dalam hal ini penelii mengadakan tes uji coba di SMP Negeri 1 Colomadu  

 

F.  instrumen penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1.  Instrumen pelaksana 

Instrumen pelaksana yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

Satuan Pelajaran (SP), Rencana pembelajaran (RP) yang digunakan saat 

melakukan pembelajaran. 

2.  Instrumen pengambilan Data 

Instrumen pengambilan data berupa tes prestasi belajar kemampuan 

kognitif. Soal-sosal prestasi belajar fisika digunakan untuk memperoleh data 

prestasi belajar fisika pada konsep Tekanan. Perangkat tes yang digunakan berupa 

tes obyektif yang terdiri dari 40 butir sosal dan 4 alternatif jawaban. Sebelum tes 

digunakan dalam penelitian, terlebih dahulu diadakan uji coba soal tes untuk 
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mengetahui kualitas soal yang digunakan. Untuk mendapatkan instrumen tes yang 

berkualitas dilakukan uji coba dulu pada subyek lain di luar populasi dan dianalisa 

tentang uji taraf kesukaran, daya pembeda, validitas dan reliabilitas. 

a.   Indeks Kesukaran 

Indeks kesukaran adalah untuk mengetahui apakah butir soal tersebut 

terlalu sukar, sedang dan mudah. Soal yang baik adalah yang tidak terlalu 

mudah dan tidak terlalu sukar. Untuk menghitung tingkat kesukaran tes 

digunakan rumus : 

JS
BP =  

           (Suharsimi Arikunto, 1996 : 210) 

Di mana :  P   = Indeks kesukaran 

  B   = Jumlah siswa yang menjawab soal dengan benar 

  JS  = Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Acuan penilaian indeks kesukaran suatu tes adalah sebagai berikut : 

0,00 < P ≤  0,30⇒ soal sukar 

0,30 < P ≤  0,70⇒ soal sedang 

0,70 < P ≤  1,00⇒ soal mudah 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 12 soal mudah yaitu item 

nomor 1, 3, 6, 9, 13, 17, 19, 20, 23, 32, 37, dan 39. Yang 24 masuk dalam 

kategori sedang dan 4 soal tergolong sulit yaitu item nomor 10, 12, 25, dan 38.                                                                                                

b.   Daya Pembeda 

daya pembeda suatu tes bertujuan membedakan siswa yang betul-betul 

belajar dengan yang tidak. Suatu soal yang mempunyai daya pembeda yang 

tinggi mengisyaratkan bahwa soal tersebut dapat membedakan seorang murid 

yang pandai dengan yang kurang. Untuk mengukur tinggi rendah daya 

pembeda dalam analisis butir soal digunakan rumus : 

JB

BB

JA

BA
D −=  

           (Suharsimi Arikunto, 1996 : 216) 

dengan : BA = Jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar 

 BB = Jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar 
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 JA = Jumlah siswa yang termasuk kelompok atas 

 JB = Jumlah siswa yang termasuk kelompok bawah 

Acuan penilaian daya pembeda susatu tes adalah sebagai 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 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 5 soal dikategorikan jelek 

yaitu item soal nomor 6, 12, 20, 31, dan 37. Yang 14 soal dikategorikan 

cukup, 20 soal  baik, dan 1 soal baik sekali yaitu item soal nomor 30. 

c.   Validitas Item 

Validitas adalah kualitas yang menunjukkan hubungan antara susatu 

pengukuran dengan tujuan kriteria belajar. Untuk menghitung validitas soal 

digunakan rumus korelasi Point Biserial, yaitu : 

q

p

S

MM
r

t

tp

pbis

−
=                                       (Suharsimi Arikunto, 1998 : 76) 

Dimana : 

rpbis : Angka indeks 

Mp : Mean (nilai rata-rata hitung) skor yang dicapai oleh peserta tes yang 

menjawab benar, yang sedang dicari korelasinya dengan tes secara 

keseluruhan. 

Mt : Mean skor total yang berhail dicapai oleh keseluruhan peserta tes. 

      St : Deviasi standar total. 

p : Proporsi peserta tes yang menjawab benar terhadap butir soal yang 

sdang dicari korelasinya dengan tes secara keseluruhan. 

q : Proporsi peserta tes yang menjawab salah terhadap butir soal yang 

sedang dicari korelasinya secara keseluruhan. 

Dengan kriteria sebagai berikut : 
invalidrr

validrr

tabelpbis

tabelpbis

=<

=≥
 

Dari hasil perhitungan terdapat 34 soal dikatakan valid dan 6 soal 

dikatakan tidak valid yaitu item soal nomor 6, 12, 20, 26, 31, dan 37 
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d.   Reliabilitas 

Untuk menghitung koefisien tes dalan penelitian ini digunakan teknik Kuker 

Richardson yang lebih dikenal dengan KR-20, yaitu : 

)(
1 2

2

11
S

pqS

n

n
r

∑−

−
=                                

                                                                          (Suharsimi Arikunto, 1996 : 98) 

  

Dimana : 

r11 : Indeks reliabilita tes 

p : Proporsi subjek yang menjawab benar 

q : p-1 (Proporsi subjek yang menjawab salah) 

n : Banyaknya butir soal 

S : Standar deviasi dari tes 

Kriteria reliabilitas adalah : 

0,00 < ≤11r  0,20 ⇒  sangat rendah 

0,20 < ≤11r  0,40 ⇒  rendah 

0,40 < ≤11r  0,60 ⇒  cukup 

0,60 < ≤11r  0,80 ⇒  tinggi 

0,80 < ≤11r  1,00 ⇒  sangat tinggi 

Setelah diadakan analisis butir soal, diperoleh harga reliabilitas tes 

sebesar 0,891. Maka dapat dinyatakan bahwa soal tes telah memenuhi syarat 

reliabilitas dan dikategorikan reliabilitas sangat tinggi.  

 

G.  Teknik Analisis Data 

1. Uji Prasarat Analisis 

a.   Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji normal tidaknya sebaran data 

yang akan dianalisa. Dalam penelitian ini menggunakan uji lilliefors, yaitu :  

)()( iiobs zSzFmakL −=                                  

                                                                                           (Sudjana, 1992 : 466) 
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Dimana : 

Lobs  : Harga statistik uji lilliefors 

F(zi) : Fungsi distribusi normal standar zi 

S(zi) : Distribusi kumulatif empirik zi 

( )
Ni

s

xx
z i

i ,......3,2,1; =
−

=  

Dan ditentukan : 

( )
1−

−
=

n

xx
s i  

Kriteria pengujian : 

Sampel berasal dari populasi yanga terdistribusi normal bila obsL < tabelL  

Sampel berasal dari populasi yang tidak terdistribusi normal bila tabelobs LL ≥  

b.   Uji Homogenitas  

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak. Metode yang digunakan untuk uji 

homogenitas adalah metode Bartlett yang dikemukakan oleh Budiyono 

(1998:62), sebagai berikut: 

1) Hipotesis  

H 0 : αα =1 , sampel berasal dari populasi yang homogen  

H1 : 11 αα ≠ , sample berasal dari populasi yang tidak homogen 

2) Statistik Uji 

C

303,22 =χ [ ]∑− 2loglog jjerr SfMSf   

( ) 










−

−
+= ∑

jj ffk
C

11

13

1
1

 
 fSSMS jerr ∑=  

1−= jj nf  

( )
j

jj
j

j

j

j n
SS

n

SS
S ∑∑ −

=
−

=
22

2 ;
1

χχ
 

keterangan: 

k  : cacah sampel 
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f   : derajat kebebasan untuk kNMSerr −=  

f j : derajat kebebasan untuk 12 −= jj nS  

j   : 1,2,3…k 

n j : cacah pengukuran pada sampel ke j 

N  : cacah siswa pengukuran 

 
3) Daerah Kritik 

DK = { 1;
222 ; −> kαχχχ }; taraf signifikansi 0,05 

 
4) Keputusan Uji 

H 0  diterima jika 2χ < 2χ ; 1; −kα  

H 0  ditolak jika 2χ > 2χ ; 1; −kα  

2.  Uji kemampuan Awal 

Dalam pengujian kemampuan awal siswa digunakan uji beda rerata yaitu 

uji-t dua pihak yang rumusnya sebagai berikut : 









+









−
=

21

21

11

nn
S

xx
t  

dengan  
2

)1()1(

21

2

22

2

112

−+

−+−
=

nn

SnSn
S  

                                                                                               (Sudjana, 1996 : 239) 

Keterangan : 

1x  =  Skor rata-rata kelompok eksperimen 

x2  = Skor rata-rata kelompok kontrol 

S = Simpangan baku 

n1 =  Jumlah sampel kelompok eksperimen 

n2 = Jumlah sampel kelompok kontrol 

Kriteria pengujian : 

Kelompok eksperimen dan kelompok kontrol mempunyai keadaan awal sama jika  

tabelhittabel ttt ≤≤−  dengan taraf signifikan 5 % 
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3.  Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel bebas yaitu : yang 

pertama, pedekatan konstruktivisme dengan metode eksperimen dan metode 

demonstrasi yang kedua, pengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi dan rendah.  

 

a.   Tujuan 

Mengetahui ada / tidaknya perbedaan pengaruh perlakuan dari 2 variabel 

bebas/faktor terhadap variabel terikat. 

b.   Asumsi 

1). Populasi berdistribusi normal 

2). Populasi homogen 

3). Sampel dipilih secara acak 

4). Variabel terikat berskala pengukuran interval 

5). Variabel bebas pengukuran nominal 

c.   Model 

ijkijjiijkX ∈++++= αββαµ  

Keterangan : 

=ijkX Observasi pada subjek ke-k di bawh faktor I kategori ke i dan faktor II  

kategori ke j (i = 1,2,3, ...........,p), j = 1,2,3, ......,q), k = 1,2,3, .......n). 

=µ grand mean (konstan) 

=∈ijk kesalahan pada ijkX  

=iα efek faktor I kategori i terhadap ijkX  

=jβ Efek faktor II kategori j terhadap ijkX  

=ijαβ kombinasi efek faktor I dan II terhadap ijkX  

d.   Hipotesis 

H01   : 0=iα , untuk semua i 

H011 : 0≠iα , untuk paling sedikit satu harga i 
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H02  : 0=jβ , untuk semua j 

H12   : 0≠jβ , untuk paling sedikit satu harga j 

H03  : 0=ijαβ , untuk semua (i, j) 

H13   : 0≠ijαβ , untuk paling sedikit satu harga (i, j) 

 

 

e.    Komputasi 

1). Tabel jumlah AB 

A/B B1 B2 Total 

A1 A1B1 A1B2 A1 = 

A2 A2B1 A2B2 A2 = 

Total B1 = B2 = G = 

2). Rerata harmonik 

∑
=

ij ij

h

n

qp
n

1

.
 

3). Komponen jumlah kuadrat 

(1) = G2 / pq = G2 / N 

  Dimana:  N = pq = cacah isi sel 

        p = banyak kategori variabel I 

        q = banyak kategori variabel II 

(2) = 
2

∑ ijSS  

(3) = qA
i

i /
2

∑  

(4) = pB
j

j /
2

∑  

(5) = ∑
ij

ijAB
2

 

4). Jumlah kuadrat 

SSa = (3) – (1) 
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SSb = (4) – (1) 

SSab = (5) – (4) – (3) + (1) 

SSerr = - (5) + (2) 

SStotal = (2) – (1) 

5). Derajat kebebasan 

dfa = (p – 1) 

dfb = (q – 1) 

dfab = (p – 1)(q – 1) 

dferr = N – pq 

dftotal = N – 1 

6). Rerata kuadrat 

MSa = SSa  / dfa 

MSb = SSb / dfb 

MSab = SSab / dfab 

MSerr = SSerr / dferr 

7). Statistik uji 

Fa = MSa / MSerr 

Fb = MSb / MSerr 

Fab = MSab / MSerr 

8). Daerah Kritik 

( )( ) pqNqqabab

pqNqbb

pqNpaa

FFDK

FFDK

FFDK

−−−

−−

−−

≥

≥

≥

,11;

,1;

,1;

:

:

:

α

α

α

 

9).  Keputusan uji 

H01 ditolak, jika pqNpa FF −−≥ ,1;α  

H02 ditolak, jika pqNpFFb −−≥ ,1;α  

H03 ditolak, jika pqNpFFab −−≥ ,1;α  

10).Rangkuman ANAVA 

  

Sumber variasi SS Df MS F P 
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Efek utama 

A (baris) 

 

SSa 

 

Dfa 

 

MSa 

 

Fa 

 

α<  atau >α  

B (kolom) SSb Dfb MSb Fb α<  atau >α  

AB (interaksi) SSab Dfab MSab Fab α<  atau >α  

Error (kesalahan) SSerr Dferr MSerr - α<  atau >α  

Total SStot Dftot - -  

 Catatan : F <α  = ditolak  dan  F > α  = diterima 

4. Uji lanjut Anava 

Uji lanjut anava adalah tindak lanjut dari analisis variansi apabila hasil 

analisis variansi menunjukkan hipotesis Ho ditolak. Hal ini digunakan untuk 

melakukan pelacakan terhadap perbedaan rerata setiap pasangan kolom, baris, dan 

setiap pasangan sel. Dalam penelitian ini digunakan Metode Scheffe. 

Langkah-langkah Uji Scheffe menurut Nonoh Siti Aminah (2004:52), 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rerata. 

2. Menemukan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

i. 21: AAOAH µµ =   tidak ada pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap 

peningkatan kemampuan kognitif siswa. 

211 : AAAH µµ ≠  ada pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode eksperimen dan metode demonstrasi terhadap 

peningkatan kemampuan kognitif siswa. 

ii. 21: BBOBH µµ =    tidak ada perbedaan pengaruh tingkat pemahaman siswa 

tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa  

 211 : BBBH µµ ≠  ada perbedaan pengaruh tingkat pemahaman siswa   

tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa 

iii. 21: ABABOABH µµ =  tidak ada interaksi pengaruh antara penggunaan 

keterampilan proses melalui metode pembelajaran dengan tingkat 

pemahaman siswa terhadap kemampuan kognitif siswa 
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   211 : ABABABH µµ ≠  ada interaksi pengaruh antara penggunaan 

Sketerampilan proses melalui metode pembelajaran dengan tingkat 

pemahaman siswa terhadap kemampuan kognitif siswa 

3. mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus : 

a. komparasi rerata antar baris : 
( )














+

−
=−

..

2

..

..

11

ji

er

ji

ji

nn
MS

xx
F  

b. komparasi rerata antar kolom :
( )














+

−
=−

ji

er

i

ji

nn
MS

jxx
F

..

,

...

11

.
 

c. komparasi rerata antar sel : 
( )














+

−
=−

klij

er

klij

klij

nn
MS

xx
F

11
..  

           Keterangan: 

.ix  = rerata pada baris ke i 

..jx = rerata pada baris ke j 

ix. = rerata pada kolom ke i 

jx. = rerata pada kolom ke j 

ijx = rerata pada sel ij   

klx = rerata pada sel kl 

.in = cacah observasi pada baris ke i 

.jn = cacah observasi pada  baris ke j 

in.  = cacah observasi pada kolom kei 

jn.  = cacah observasi pada kolom kej 

ijn  = cacah observasi pada sel ij 

kln  = cacah observasi sel kl 

4.  Daerah kritik (Dk) 
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i).   Komparasi antar baris 

( ) pqNpjiji FpFDK −−−− −≥ ,1;.... 1; α  

ii).  Komparasi antar kolom 

( ) pqNpjiji FqFDK −−−− −≥ ,1;.... 1; α  

iii). Komparasi antar sel 

 ( )( ) ( )( ) pqNqpjiji FqpFDK −−−−− −−≥ ,11;.... 11; α
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A.  deskripsi data 

Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yaitu variabel bebas dan 

terikat. Variabel bebasnya adalah pendekatan mengajar dan metode mengajar, 

variabel terikatnya adalah kemampuan kognitif siswa  pokok bahasan Tekanan. 

Jumlah kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu kelas VIIA yang terdiri dari 40 

siswa  dan kelas VIID yang juga terdiri dari 40 siswa, sehingga secara 

keseluruhan terdapat 80 siswa. 

1. data Dokumentasi 

Pada Bab III telah disebutkan bahwa data yang diperoleh ini adalah 

data dokumentasi nilai ulangan Fisika pada konsep gaya yang dijadikan sebagai 

kemampuan awal dan juga digunakan untuk mengetahui keadaan awal siswa. 

Secara rinci data tersebut adalah sebagai berikut : 

a. kelompok eksperimen 

Nilai kemampuan awal siswa yang digunakan adalah nilai ulangan 

fisika konsep gaya kelas VII semester 1 untuk kelompok eksperimen memiliki 

rentang antara 45 sampai 79 dengan nilai rata-rata 62,9 standar deviasi 9,2426 dan 

variansinya 85, 4256. Deskripsi datanya dapat dilihat dalam tebel distribusi 

frekuensi nilai kemampuan awal siswa kelompok eksperimen sebagai berikut : 

Tabel  4.1. Distribusi frekuensi nilai Kemampuan Awal Kelas Eksperimen 

Interval Frekuensi 
Mutlak 

Frekuensi 
relatif 

45 – 50 5 12,5 % 
51 – 56 6 15 % 
57 – 62 8 20 % 
63 – 68 10 25 % 
69 – 74 7 17,5 % 
75 –80 4 10 % 
Jumlah 40 100 % 
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Gambar 4.1 Histogram Nilai Kemampuan Awal Kelas Eksperimen 

 
b. Kelompok Kontrol 

Nilai kemampuan awal siswa kelas VII semester 1 kelompok kontrol 

memiliki rentang antara 43 sampai 77  dengan nilai rata-rata 61,675 stsandar 

deviasi 8,4501 dan variansinya 71,4045. Deskripsi datanya dapat dilihat dalam 

tabel distribusi frekuensi nilai kemampuan awal siswa kelompok kontrol sebagai 

berikut : 

Tabel  4.2. Distribusi frekuensi nilai Kemampuan Awal Kelas Kontrol 

Interval Frekuensi 
Mutlak 

Frekuensi 
relatif 

45 – 50 3 7,5 % 
51 – 56 5 12,5 % 
57 – 62 8 20 % 
63 – 68 13 32,5 % 
69 – 74 7 17,5 % 
75 –80 4 10 % 
Jumlah 40 100 % 

 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

48 

48 

0

2

4

6

8

10

12

14

47.5 53.5 59.5 65.5 71.5 77.5

Tengah Interval

fr
ek

u
e
n

si

 
Gambar 4.2. Histogram nilai kemampuan Awal kelas Kontrol 

 
2.  Data Nilai Tes Kemampuan Kognitif Siswa 

 
a.  Kelompok Eksperimen 

Nilai prestasi akhir fisika kelompok eksperimen yang diberi 

pengajaran dengan pendekatan Konstruktivisme melalui metode eksperimen 

disertai LKS memiliki rentang antara 51 sampai 86 dengan rata-rata 67,3750 dan 

standar deviasinya  9,4150. Deskripsi datanya dapat dilihat dalam tabel distribusi 

frekuensi nilai kognitif kelompok eksperimen sebagai berikut : 

Tabel  4.3. Distribusi frekuensi nilai Kognitif Kelas Eksperimen 

Interval Frekuensi 
Mutlak 

Frekuensi 
relatif 

51 – 56 5 12,5 % 
57 – 62 7 17,5 % 
63 – 68 10 25 % 
69 – 74 8 20 % 

     75 – 80  6 15 % 
81 – 86  4 10 % 
Jumlah 40 100 % 
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Gambar 4.3 Histogram Nilai kemampuan Kognitif  Kelas Eksperimen 
 
b.  Kelompok Kontrol 

Nilai prestasi akhir fisika kelompok eksperimen yang diberi 

pengajaran dengan pendekatan Konstruktivisme melalui metode demonstrasi 

disertai LKS memiliki rentang antara 49 sampai 83 dengan rata-rata 63,00 dan 

standar deviasinya  8,6440. Deskripsi datanya dapat dilihat dalam tabel distribusi 

frekuensi nilai kognitif kelompok demonstrasi sebagai berikut : 

Tabel  4.4. Distribusi Frekuensi Nilai Kognitif Kelas Kontrol 

Interval Frekuensi 
Mutlak 

Frekuensi 
relatif 

49 – 54 8 20 % 
55 – 60 10 25 % 
61 – 66 11 27,5 % 
67 – 72 5 12,5 % 

     73 – 78  3 7,5 % 
79 – 84  3 7,5 % 
Jumlah 40 100 % 

 

0

2

4

6

8

10

12

53.5 59.5 65.5 71.5 77.5 83.5

Tengah Interval

F
re

k
u

e
n

s
i

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



 

 

50 

50 

0

2

4

6

8

10

12

51.5 57.5 63.5 69.5 75.5 81.5

Tengah Interval

F
r
e
k
u

e
n

s
i

 
Gambar 4.4 Histogram Nilai kemampuan Kognitif  Kelas Kontrol 

 
B.  Hasil Analisis Data 

 
1.  Hasil Uji Kemampuan Awal 

Uji kesamaan kemampuan awal siswa dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah kemampuan awal siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol sama atau tidak. Untuk menguji kesamaan kemampuan awal antara 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol digunakan uji-t. Hasil uji-t ini 

didapatkan nilai 619,0=hitt , sedangkan tabelt  pada taraf signifikansi 5 % dengan 

db = (40+40-2) = 78 sebesar 2,00. Karena tabelhittabel ttt <<−  atau -2,00 < 0,619 < 

2,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan keadaan awal antara 

siswa baik kelompok eksperimen maupun kelompok demonstrasi. 

 

2.  Hasil Uji Prasyarat Analisis 

Hasil uji normalitas kemampuan awal siswa dengan menggunakan 

metode Lilliefors diperoleh : 

a. Hasil uji normalitas kemampuan awal kelompok eksperimen didapatkan nilai 

Lobs sebesar 0,0815 yang lebih kecil dari harga kritis unuk n = 40 dengan taraf 

signifikansi 5=α  % yaitu Ltabel = 0,1401 karena Lobs < Ltabel maka dapat 
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disimpulkan bahwa sampel untuk kelompok eksperimen berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

b. Hasil uji normalitas kemampuan awal kelompok demonstrasi didapatkan nilai 

Lobs sebesar 0,0647 yang lebih kecil dari harga kritis untuk n = 40 dengan taraf 

signifikansi 5=α  % yaitu Ltabel = 0,1401 karena Lobs < Ltabel maka dapat 

disimpulkan bahwa sampel untuk kelompok eksperimen berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. 

Hasil Uji Homogenitas kemampuan awal siswa dengan 

menggunakan metode Bartlett diperoleh harga 309,02 =hitχ  yang tidak melebihi 

harga 2χ  pada taraf signifikansi 5 % yaitu 841,3=tabelχ . Dengan demikian 

diperoleh keputusan uji bahwa H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sampel 

berasal dari populasi homogen. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran  halaman   

 

3.  Hasil Pengujian Hipotesis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis 

Dua Jalan (2x2) sel tak sama. Namun demikian uji tersebut baru dapat 

dilaksanakan jika terpenuhi uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dengan 

teknik uji Lilliefors dan uji homogenitas dengan uji bartlrtt. Hasil uji ini adalah 

sebagai berikut : 

a.  Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data kemampuan kognitif kelompok eksperimen 

didapakan nilai Lobs sebesar 0,1057 yang lebih kecil dari harga kritik untuk n = 40 

dengan taraf signifikansi 5=α  % yaitu Ltabel sebesar 0,1401. Karena Lobs < Ltabel 

maka dapat disimpulkan bahwa sampel kelompok eksperimen berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. 

Sedangkan data kemampuan kognitif kelompok kontrol didapatkan 

nilai Lobs sebesar 0,100 yang lebih kecil dari harga kritik untuk n = 40 dengan 

taraf signifikansi 5=α  % yaitu Ltabel sebesar 0,1401. Karena Lobs < Ltabel maka 
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dapat disimpulkan bahwa sampel kelompok kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b.  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas kemampuan kognitif siswa diperoleh harga 

458,02 =hitχ  yang tidak melebihi harga 2χ  pada taraf signifikansi 5 % yaitu 

841,32 =tabelχ  berarti sampel berasal dari populasi yang homogen 

 
c.  Pengujian Hipotesis 

Dari hasil uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa 

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

dengan ANAVA dua jalan. Selanjutnya diuji dengan uji Scheffe 

Dari hasil uji ANAVA dua jalan (2x2) diperoleh harga 

687,19;551,4 == ba FF  dan 395,4=abF . Harga Ftabel pada taraf signifikansi 5 % 

diperoleh harga 3,97. hasil pengujian ini terangkum dalam tabel 4.5 sebagai 

berikut : 

Sumber 

variasi 

SS Df MS F P 

Efek utama 

A (baris) 

 

297,17362 

 

1 

 

297,17362 

 

4,551 

 

< 0,05 

B (kolom) 1285,45739 1 1285,45739 19,687 < 0,05 

AB (interaksi) 286,96682 1 286,96682 4,395 < 0,05 

error 4962,34450 76 65,29401 - - 

Total 6831,94233 79 - - - 

 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

Keputusan uji dari hasil analisi ini adalah berupa kesimpulan hasil 

pengujian hipotesis, yaitu : 

a.  Fa   = 4.551 > F0.05; 1.76 = 3.97, maka Hoa ditolak . Hal ini menunjukkan bahwa 

ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode eksperimen disertai LKS dan demonstrasi disertai LKS 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Tekanan. 
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b.  Fb   = 19.687 > F0.05; 1.76   = 3.97, maka H0b  ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada perbedaan pengaruh antara kemampuan awal tinggi dan 

kemampuan awal rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Tekanan. 

c.  Fab = 4.395 > F0.05; 1.76 = 3.97, maka H0ab ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

ada interaksi antara pendekatan konstruktivisme dan kemampuan awal 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Tekanan. 

 

4.  Uji Lanjut ANAVA 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah di atas, maka 

dilakukan uji komparansi ganda antar rerata dengan menggunakan metode 

Scheffe, yang rangkuman analisisnya sebagai berikut : 

Komparasi ganda Statistik Uji Harga kritik P 

A1 vs A2 5,863 3,97 < 0,05 

B1 vs B2 21,290 3,97 < 0,05 

A1B1 vs A1B2 21,424 8,19 < 0,05 

A1B1 vs A2B1 8,725 8,19 < 0,05 

A1B1 vs A2B2 23,338 8,19 < 0,05 

A1B2 vs A2B1 2,468 8,19 > 0,05 

A1B2 vs A2B2 0,001 8,19 > 0,05 

A2B1 vs A2B2 2,729 8,19 > 0,05 

 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa : 

a. komparasi rerata antar baris terdapat perbedaan yang signifikan antara 

penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen disertai 

lKs dengan metode demonstrasi disertai LKS terhadap kemampuan kognitif 

siswa pokok bahasan Tekanan dengan harga Fa = 4.551 > Ftabel = 3.97. Rerata 

kemampuan kognitif siswa yang diberi pengajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen disertai LKS adalah 
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3750,671 =AX  dan pendekatan konstruktivisme melalui metode semonstrasi 

disertai LKS adalah 00,632 =AX . Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen disertai LKS 

memberikan pengaruh lebih baik terhadap kemampuan kognitif siswa 

daripada pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi disertai 

LKS. 

b. Komparasi rerata antar kolom terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara kemampuan awal tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 

siswa pada pokok bahasan tekanan dengan harga 

97,3290,2112 =>= tabelB FF . Rerata kemampuan kognitif siswa yang 

mempunyai kemampuan awal kategori tinggi adalah 46154,691 =BX  dan 

siswa yang mempunyai kemampuan awal kategori rendah adalah 

12195,612 =BX . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang 

mempunyai kemampuan awal kategori tinggi memberikan pengaruh yang 

lebih baik terhadap kemampuan kognitif daripada siswa yang mempunyai 

kemampuan awal kategori rendah. 

c. Komparasi rerata antar sel 

1. Sel A1B1 dan A1B2 

FA1B1-A1B2  =  21.424 > 3F0.05; 3.76  =  8.19, maka Ho ditolak 

Terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel 

A1B1(pembelajaran dengan metode eksperimen disertai LKS pada 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi) dan sel  A1B2 

(pembelajaran dengan metode Eksperimen disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah). 

2.   Sel A1B1 dan A2B1 

F A1B1-A2B1  = 8.725  > 3F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho ditolak. 

Terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel 

A1B1(pembelajaran dengan metode eksperimen disertai LKS pada 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi) dan sel  A2B1 
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(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi). 

3.   Sel A1B1 dan A2B2 

F A1B1-A2B2  = 23.338  >3 F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho ditolak. 

Terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel 

A1B1(pembelajaran dengan metode Eksperimen disertai LKS pada 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi) dan sel  A2B2 

(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah). 

4.   Sel A1B2 dan A2B1 

F A1B2-A2B1  = 2.468  < 3F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho diterima. 

Terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A1B2 

(pembelajaran dengan metode Eksperimen disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah) dan sel  A2B1 

(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal tinggi). 

5.   Sel A1B2 dan A2B2 

F A1B2-A2B2  = 0.001  < 3F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho diterima. 

Tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A1B2 

(pembelajaran dengan metode Eksperimen disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah) dan sel  A2B2 

(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah). 

6.   Sel A2B1 dan A2B2 

F A2B1-A2B2  = 2.729  < 3F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho diterima. 

Tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel 

A2B1(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi) dan sel  A2B2 
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(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa 

yang mempunyai kemampuan awal rendah). 

 

C.  Pembahasan Hasil Analisis Data 

1.  Hipotesis Pertama 

Harga Fa   = 4.551 lebih besar dari Ftabel = 3.97 sehingga hipotesis 

nol ditolak dan hipotesis alternative diterima, maka terdapat perbedaan pengaruh 

penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen disertai LKS 

dan demonstrasi disertai LKS terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Tekanan. Penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

eksperimen disertai LKS ternyata memberikan hasil yang lebih baik, hal ini 

dikarenakan pada pendekatan konstruktivisme siswa mampu menemukan dan 

mengkonstruk atau membangun konsep yang ditanamkan guru dan melalui 

percobaan sendiri dengan berdasarkan konsep yang telah dimilikinya. Sehingga 

pendekatan konstruktivisme sangat mendukung jika dilakukan dengan 

menggunakan metode eksperimen disertai LKS, karena dengan metode 

eksperimen siswa akan selalu dapat melakukan percobaan sendiri dan secara 

teratur sehingga konsep-konsep yang didapat secara bertahap melalui serangkaian 

eksperimen akan selalu tetap melekat kuat pada ingatannya. Selain itu dengan 

adanya lks akan sangat mendukung sekali dalam pembelajaran sehingga  siswa 

akan dengan mudah dapat membangun konsep yang diajarkan. Sedangkan 

penggunaan metode demonstrasi disertai LKS kurang cocok, karena dengan 

metode demonstrasi siswa tidak dapat melakukan percobaan sendiri, siswa hanya 

dapat melihat seorang guru yang melakukan demonstrasi. 

 

2.  Hipotesis kedua 

Harga  FB = 19.687  lebih besar  Ftabel   = 3.97, sehingga hipotesis nol 

ditolak. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara kemampuan 

awal kategori tiggi dan rendah terhadapa kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Tekanan. Siswa yang mempunyai kemampuan awal lebih tinggi lebih 

mudah menangkap materi dan juga mudah memahami dalam melakukan 
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percobaan dalam membuktikan susatu konsep, lebih kritis dalam beragumen. 

Selain itu siswa yang memiliki kemampuan awal yang lebih tinggi akan 

mendukung untuk mereaksi atau merespon suatu hal yang baru. Sedangkan siswa 

yang memiliki kemampuan awal rendah akan lebih sulit dalam memahami cara 

melakukan eksperimen, kurang dalam menanggapi susatu permasalahan konsep 

yang ada. Sehingga siswa sulit memahami petunjuk praktikum, maka siswa 

tersebut cenderung tidak mau atau malas melakukan eksperimen. 

3.  Hipotesis Ketiga 

FAB = 4.395 lebih besar dari  Ftabel  = 3.97, maka hipotesis nol ditolak. 

Hal ini berarti terdapat interaksi antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode eksperimen disertai LKS dan metode demonstrasi disertai LKS 

dengan kemampuan awal terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Tekanan. Komparasi antar sel A1B1 dengan A1B2 diperoleh FA1B1-A1B2  =  

21.424 lebih besar dari 3F0.05; 3.76  =  8.19, maka Ho ditolak. Hal ini berarti 

Terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A1B1(pembelajaran dengan 

metode eksperimen disertai LKS pada siswa yang mempunyai kemampuan awal 

tinggi) dan sel  A1B2 (pembelajaran dengan metode Eksperimen disertai LKS 

pada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah). F A1B1-A2B1  = 8.725  > 

3F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho ditolak. Hal in berarti terdapat perbedaan rerata yang 

signifikan  antara sel A1B1(pembelajaran dengan metode eksperimen disertai LKS 

pada siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi) dan sel  A2B1 

(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi). F A1B1-A2B2  = 23.338  >3 F0.05; 3.76  =  8.19 

maka Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara 

sel A1B1(pembelajaran dengan metode Eksperimen disertai LKS pada siswa yang 

mempunyai kemampuan awal tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran dengan metode 

demonstrasi disertai LKS pada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah). 

F A1B2-A2B1  = 2.468  < 3F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho diterima. Hal ini berarti 

terdapat perbedaan rerata yang signifikan  antara sel A1B2 (pembelajaran dengan 

metode Eksperimen disertai LKS pada siswa yang mempunyai kemampuan awal 

rendah) dan sel  A2B1 (pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS 
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pada siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi). F A1B2-A2B2  = 0.001  < 

3F0.05; 3.76  =  8.19 maka Ho diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan 

rerata yang signifikan  antara sel A1B2 (pembelajaran dengan metode Eksperimen 

disertai LKS pada siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah) dan sel  A2B2 

(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa yang 

mempunyai kemampuan awal rendah).F A2B1-A2B2  = 2.729  < 3F0.05; 3.76  =  8.19 

maka Ho diterima. Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan rerata yang signifikan  

antara sel A2B1(pembelajaran dengan metode demonstrasi disertai LKS pada 

siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi) dan sel  A2B2 (pembelajaran 

dengan metode demonstrasi disertai LKS pada siswa yang mempunyai 

kemampuan awal rendah). 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Dari hasil analisis data pada bab IV, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

5. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

dengan metode eksperimen disertai LKS dan demonsrasi disertai LKS 

terhadap kemampuan kognitif fisika siswa pada pokok bahasan tekanan. Siswa 

yang diberi pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode eksperimen disertai LKS memberikan hasil yang lebih baik terhadap 

kemampuan kognitif fisika daripada pendekatan konstruktivisme dengan 

metode demonstrasi disertai LKS 

6. Ada perbedaan pengaruh pengelompokkan siswa yang memiliki kemampuan 

awal tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan awal rendah terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan tekanan. Kemampuan 

kognitif Fisika siswa dengan kemampuan awal kategori tinggi lebih baik 

daripada siswa dengan kemampuan awal kategori rendah. 

7. Ada pengaruh interaksi penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode eksperimen dan demonstrasi disertai LKS dengan pengelompokkan 

siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dan yang memiliki kemampuan 

awal rendah terhadap kemampuan kognitif fisika siswa. 

 

B.  Implikasi 

1. Terdapat perbedaan pengaruh antara kemampuan awal kategori tinggi dan 

kemampuan awal kategori rendah terhadap kemampuan kognitif fisika siswa 

pada pokok bahasan tekanan. Hal ini dapat digunakan guru agar dapat 

mengetahui tingkat pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. 

2.  Pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen disertai LKS dapat 

memotivasi siswa untuk memperoleh atau membangun sendiri konsep yang 

ada berdasarkan fakta-fakta hasil percobaan yang siswa peroleh sehingga mutu 

pembelajaran akan menjadi lebih baik lagi. 

62 

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



 

 

60 

60 

3.  Kemampuan awal pada pokok bahasan gaya dapat digunakan sebagai prasyarat 

konsep untuk pokok bahasan tekanan. 

 

C.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut : 

2. Agar siswa dapat lebih mudah memahami konsep fisika, maka sebaiknya guru 

mempertimbangkan kemampuan awal yang dimiliki masing-masing siswa 

sehingga guru dapat memprediksi keberhasilan siswa dan guru dapat 

membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

3. Dalam pembelajaran fisika, diharapkan guru mempertimbangkan dan memilih 

pendekatan dan metode belajar yang tepat, agar pada sast proses belajar 

mengajar berlangsung siswa dapat aktiv dan kreatif dan merasa antusias saat 

mengikutinya. 

4. Penambahan alat-alat praktikum sehingga setiap siswa dapat bereksperimen 

dengan demikian siswa akan lebih memahami tentang pokok bahasan yang 

diajarkan. 
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