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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 
 Pada masa lalu proses belajar-mengajar untuk mata pelajaran Matematika 

dan Sains pada umumnya serta pelajaran Fisika pada khususnya terlalu terfokus 

pada guru dan kurang terfokus pada siswa. Akibatnya kegiatan belajar-mengajar 

lebih menekankan pada transfer materi pelajaran dari pada prosesnya. 

Pembelajaran Fisika diharapkan lebih terfokus pada siswa sehingga siswa tidak 

hanya sekedar memahami konsep dan prinsip keilmuan, tetapi juga harus 

memiliki kemampuan untuk berbuat sesuatu dengan konsep dan prinsip keilmuan 

yang telah dikuasai. 

 Pembelajaran Sains menekankan pada pemberian pengalaman secara 

langsung. Semua siswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung melalui 

pengamatan indrawi yang memungkinkan mereka memperoleh informasi. 

Pemberian pengalaman belajar secara langsung sangat ditekankan melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah, dengan 

tujuan untuk memahami konsep-konsep dan mampu memecahkan masalah. 

 Pengembangan keterampilan proses Sains dapat dilakukan dengan 

kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum dapat berupa kegiatan demonstasi yang 
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dapat dilakukan guru atau kelompok siswa di kelas, di laboratorium, atau di 

lapangan. Dengan kegiatan demonstrasi siswa berkesempatan mengembangkan, 

mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil 

kesimpulan. 

 Di samping itu, siswa mempunyai sifat ingin diakui eksistensinya. Untuk 

mencapai eksistensi diri siswa harus diakui pula potensinya. Oleh karena itu, 

proses pembelajaran harus mengakomodasikan terjadinya kompetisi yang sehat, 

kerja sama dalam keberagaman, dan mengembangkan rasa solidaritasnya. Tugas-

tugas dapat memungkinkan situasi kompetitif, kerja sama dan solidaritas tersebut. 

Tugas juga dapat diberikan untuk memantapkan hasil pembelajaran melalui 

metode demonstrasi. 

 Ranah kognitif masih tetap mendapatkan penekanan khusus dalam tujuan 

pembelajaran meskipun pakar-pakar pendidikan IPA memasukkan ranah afektif 

dan psikomotor. Pendapat Bloom yang dikutip oleh Srini M. Iskandar (2001:99) 

ada enam tingkat intelegensia dalam ranah kognitif yaitu: 

1. Pengetahuan tentang fakta-fakta dan prinsip-prinsip. 

2. Pemahaman. 

3. Penerapan. 

4. Analisis. 

5. Sintesis. 

6. Evaluasi. 

Berbagai tingkat kemampuan kognitif di atas dapat diukur dengan beberapa 

model tes pilihan ganda. Beberapa model tes objektif adalah: 

1. Melengkapi pilihan. 

2. Analisis hubungan antar hal. 

3. Analisis kasus. 

4. Melengkapi berganda. 

5. Pemakaian diagram atau analisis diagram. 

1 
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 Soal bentuk nomor 5 mempermasalahkan gambar, diagram, grafik, dan 

sejenisnya. Soal bentuk tersebut yang ditanyakan adalah keadaan atau gejala yang 

terungkap di dalamnya. Permasalahan diajukan dalam bentuk gambar, diagram, 

atau grafik yang bersangkutan. Soal-soal pada pokok bahasan Gerak Lurus 

Berubah Beraturan dapat disajikan dalam bentuk tes pilihan ganda dan sebagian 

dapat disajikan dengan grafik-grafik. Dalam hal ini grafik dapat digunakan untuk 

mencari perpindahan, kecepatan, maupun percepatan benda yang bergerak lurus 

berubah beraturan. Untuk mencari perpindahan benda digunakan grafik hubungan 

antara kecepatan dengan waktu sehingga perpindahan benda dapat dicari dengan 

menghitung luas daerah di bawah grafik tersebut. Untuk mencari besarnya 

kecepatan benda dapat digunakan grafik hubungan antara perpindahan dengan 

waktu maka besarnya kecepatan merupakan gradien dari grafik tersebut. Untuk 

mencari besarnya percepatan benda dapat digunakan grafik hubungan antara 

kecepatan dengan waktu sehingga gradient grafik yang dibentuk adalah besarnya 

percepatan benda tersebut. 

  Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengadakan 

penelitian dengan judul  “PEMBELAJARAN GERAK LURUS BERUBAH 

BERATURAN DENGAN PENDEKATAN KETERAMPILAN PROSES 

DISERTAI PEMBERIAN TUGAS DITINJAU DARI KEMAMPUAN 

MEMBACA GRAFIK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

KOGNITIF SISWA DI SMP TAHUN AJARAN 2006/2007” 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

 Masalah-masalah dalam pembelajaran   dipengaruhi oleh  komponen-

komponen dalam pembelajaran. Masalah-masalah tersebut antara lain adalah: 

1. Banyak pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat digunakan sehingga 

diperlukan kecakapan dalam memilih pendekatan  dan metode pembelajaran 

yang sesuai. 

2. Terlalu banyak materi yang harus disampaikan sehingga diperlukan 

peningkatan efektivitas penyampaian materi pembelajaran. 
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3. Dengan banyaknya kegiatan di sekolah, perlu diberikan tugas-tugas di luar 

jam pelajaran. Bila hanya menggunakan seluruh jam pelajaran yang ada untuk 

tiap mata pelajaran, tidak akan mencukupi tuntutan karena luasnya pelajaran 

yang diharuskan seperti yang tercantum dalam kurikulum.  

4. Kurangnya kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas. 

Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan siswa yang cenderung sama. 

5. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari perubahan tingkah laku siswa yang dapat 

berupa kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. 

6. Soal-soal tes pada bidang studi Fisika dapat disajikan dalam bentuk tes 

objektif dan sebagian dapat disajikan dengan grafik-grafik.  

C. PEMBATASAN MASALAH 

 Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan Keterampilan 

Proses melalui metode demonstrasi disertai tugas. 

2. Materi yang diberikan adalah Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). 

3. Tugas yang diberikan adalah tugas individu dan tugas kelompok. 

4. Hasil belajar yang diteliti adalah kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB).  

5. Grafik yang digunakan dalam instrumen tes kemampuan membaca grafik 

adalah grafik dalam koordinat kartesius. 

 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas secara individu 

dan kelompok terhadap kemampuan kognitif siswa? 

2.  Apakah ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik 

kategori tinggi dan rendah  terhadap kemampuan kognitif siswa ? 
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3. Apakah ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas dan kemampuan 

siswa membaca grafik  terhadap kemampuan kognitif siswa? 

4. Apakah ada peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah diberlakukan 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai 

pemberian tugas?  

 

 

 

 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh antara penggunaan 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai 

pemberian tugas secara individu dan kelompok terhadap kemampuan kognitif 

siswa. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh antara siswa 

berkemampuan membaca grafik kategori tinggi dan rendah  terhadap 

kemampuan kognitif siswa. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya interaksi antara pengaruh penggunaan 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai 

pemberian tugas dan kemampuan membaca grafik terhadap kemampuan 

kognitif siswa. 

4.  Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan kognitif siswa 

setelah diberlakukan pendekatan keterampilan proses melalui metode 

demonstrasi disertai pemberian tugas. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan: 
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1. Sebagai salah satu sumber informasi tentang penggunaan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas pada 

pembelajaran Fisika pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). 

2. Sebagai salah satu sumber informasi tentang penggunaan grafik dalam soal-

soal pada pokok bahasan GLBB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Belajar Mengajar 

a. Pengertian Belajar 

  Slameto, 1995:2 menyatakan bahwa “Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya.” Sedangkan pendapat James L. Mursell yang dikutip oleh 

Syaiful Sagala (2005:13): “Belajar adalah upaya yang dilakukan dengan 

mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri.” 

 Para ahli pendidikan dan psikologi mengemukakan pengertian dan makna 

belajar sebagai berikut: 

1) Belajar menurut pandangan Skinner 

 Menurut Skinner: “Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai 

suatu perilaku. Pada saat belajar maka responnya menjadi lebih baik, bila ia tidak 

belajar maka responnya akan menurun”. (Syaiful Sagala, 2005:14). 
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2) Belajar menurut pandangan Robert M. Gagne 

 Gagne mengemukakan bahwa: “belajar merupakan kegiatan kompleks 
dan hasil belajar berupa kapabilitas yang ditimbulkan oleh stimulasi dari 
lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Setelah belajar, 
orang memiliki kemampuan, pengetahuan sikap, dan nilai. Dengan 
demikian belajar merupakan seperangkat proses kognitif yang mengubah 
sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, dan menjadi 
kapabilitas baru”. (Syaiful Sagala, 2005:17). 
 

3) Belajar menurut pandangan Piaget 

Menurut Piaget: “Belajar mengandung makna sebagai perubahan 

struktural yang saling melengkapi antara asimilasi dan akomodasi dalam proses 

menyusun kembali dan mengubah apa yang telah diketahui melalui belajar”. 

(Syaiful Sagala, 2005:29). 

 

4) Belajar menurut pandangan Carl R. Rogers 

Menurut Carl R.Rogers: “Belajar adalah kebebasan dan kemerdekaan 

mengetahui apa yang baik dan yang buruk, anak dapat melakukan pilihan tentang 

apa yang dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab”. (Syaiful Sagala, 

2005:33). 

5) Belajar menurut pandangan Benjamin Bloom 

Menurut Benjamin Bloom: “Belajar adalah perubahan kualitas 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf 

hidupnya sebagai pribadi, sebagai masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa”. (Syaiful Sagala, 2005:34). 

6) Belajar menurut pandangan Jerome S. Bruner 

Menurut Bruner: “Inti dari belajar adalah cara-cara bagaimana orang 

memilih, mempertahankan, dan mentransformasi informasi secara efektif. Dalam 

proses belajar dapat dibedakan pada tiga fase yaitu informasi, tranformasi, dan 

evaluasi”. (Syaiful Sagala, 2005:35). 

Dari berbagai pandangan sejumlah ahli tersebut mengenai belajar 

terdapat kesamaan makna yaitu difinisi manapun konsep belajar itu selalu 

menunjukan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang 

berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu. Hal-hal pokok dalam pengertian 
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belajar adalah belajar itu membawa perubahan tingkah laku karena pengalaman 

dan latihan, perubahan itu pada pokoknya didapatkannya kecakapan baru dan 

perubahan itu terjadi karena usaha yang disengaja.  

Dalam penelitian ini pengalaman belajar siswa diperoleh dari kegiatan 

demonstrasi dan mengerjakan tugas. Siswa mengalami proses untuk memperoleh 

informasi mengenai kecepatan, percepatan, serta contoh-contoh gerak lurus 

berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga memperoleh 

kecakapan baru dalam mengerjakan soal-soal pada pokok bahasan gerak lurus 

berubah beraturan melalui latihan dengan menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Sedangkan penguasaan siswa terhadap materi dapat diketahui dengan memberikan 

tes pada akhir pembelajaran. 

 

b. Pengertian Mengajar 

 Tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik adalah membantu dan 

membimbing siswa untuk mencapai kedewasaan sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. Untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu guru 

berkewajiban merealisasikan segenap upaya yang mengarah pada pengertian 

mengajar. Menurut pendapat beberapa ahli yang dirangkum dari buku yang ditulis  

Slameto (1995:30-34) maka definisi mengajar antara lain:  

1) Definisi dari De Queliy dan Gazali 

Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara 

paling singkat dan tepat. 

2) Kilpatrik 

Mengajar adalah mencari keadaan atau situasi yang mengandung problem 

kemudian siswa harus menghadapi masalah itu untuk dapat memecahkan atau 

mengatasinya. 

3) Alvin W. Howard 

Mengajar adalah suatu aktifitas untuk mencoba menolong, membimbing 

seseorang untuk mendapatkan, mengubah, atau mengembangkan skill, 

attitudes, ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge. 

4) John R. Pancella 
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Mengajar dapat dilukiskan sebagai membuat keputusan dalam interaksi, dan 

hasil dari keputusan guru adalah jawaban siswa atau sekelompok siswa. 

5) Mursell 

Mengajar digambarkan sebagai ”mengorganisasikan belajar” sehingga siswa 

memahami hubungan pengetahuan sebagai satu kesatuan. Tugas guru adalah 

sebagai organisator. 

6)   Waini Rasyidin 

Mengajar adalah mengkoordinasikan, menyusun, dan menagtur aktifitas dalam 

interaksi sedemikian rupa sehingga siswa belajar seperti apa yang diharapkan. 

 Dari beberapa definisi mengajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

mengajar itu pada intinya mengarah pada upaya menimbulkan perilaku belajar 

siswa. Pada definisi di atas disebutkan bahwa mengajar adalah menanamkan 

pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Hal ini terkait 

dengan pemilihan pendekatan dan metode mengajar yang disesuaikan dengan 

materi/ pokok bahasan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas. 

 Dalam hal pengorganisasian belajar dengan metode demonstrasi, guru 

merupakan koordinator yang membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan. 

Siswa juga diberikan kesempatan untuk mencoba sehingga dapat berpartisipasi 

secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Siswa juga dihadapkan pada 

permasalahan yang tertuang dalam Lembar Kerja Siswa (LKS) di mana siswa 

harus melengkapi LKS dari kegiatan demonstrasi serta tugas yang harus 

dikerjakan siswa sebagai latihan. 

 

2. Pendekatan Keterampilan Proses 

Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan pengajaran 
yang memberi kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses 
penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan 
proses. Guru menciptakan bentuk kegiatan pembelajaran yang bervariasi 
agar siswa terlibat dalam berbagai pengalaman. Siswa melakukan kegiatan 
percobaan, pengamatan, pengukuran, penghitungan, dan membuat 
kesimpulan-kesimpulan sendiri. (Syaiful Sagala, 2005: 74) 
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Sedangkan menurut Mulyasa (2005:99): “Pendekatan keterampilan proses 

merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, 

aktivitas dan kreativitas siswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

nilai, dan sikap, serta keterlibatan fisik, mental, dan sosial siswa dalam proses 

pembelajaran”. 

 Dalam penelitian ini digunakan pendekatan keterampilan proses pada 

pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) melalui metode 

demonstrasi (Prosedur kegiatan demonstasi dapat dilihat dalam Lembar Kerja 

Siswa pada lampiran), kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa adalah: 

a. Mengamati gejala yang timbul. 

Misal: - Siswa dapat mengamati bahwa saat troli bergerak turun pada bidang 

miring geraknya semakin lama semakin cepat dan semakin lambat 

saat troli bergerak naik pada bidang miring. 

 

 

 

 
Gambar 1 a. Troli bergerak turun pada bidang miring 

 
 

 

 

 

Gambar 1 b. Troli bergerak naik pada bidang miring 
 

- Siswa dapat mengamati rekaman kecepatan gerak troli pada pita ketik 

yang berupa titik-titik. Untuk troli yang bergerak turun pada bidang 

miring rekaman kecepatan gerak troli pada pita ketik berupa titik-titik 

yang semakin jarang. Untuk troli yang bergerak naik pada bidang 

miring rekaman kecepatan gerak troli pada pita ketik berupa titik-titik 

yang semakin dekat jaraknya satu sama lain. 

 

 
. .  .   .    .     .      .       .        .         .          .           .            

Papan luncur 

Power supplay Ticker 
timer 

Troli 

Pita 
ketik 

Papan luncur 
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ketik 
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Gambar 2 a. Pita ketik rekaman kecepatan gerak troli 
                saat bergerak turun pada bidang miring 

 
 

 
Gambar 2 b. Pita ketik rekaman kecepatan gerak troli 

                saat bergerak naik pada bidang miring 
 

b. Mengklasifikasikan sifat-sifat yang sama, serupa 

Misal siswa dapat mengklasifikasikan bahwa troli sama-sama bergerak pada 

bidang miring dengan gerak yang serupa yaitu gerak lurus berubah beraturan. 

1) Troli yang bergerak turun pada bidang miring mengalami gerak lurus 

dipercepat beraturan. 

2) Troli yang bergerak naik pada bidang miring mengalami gerak lurus 

diperlambat beraturan. 

 

c. Mengukur besaran-besaran yang bersangkutan (berupa variabel yang diteliti) 

Misal siswa dapat mengukur panjang potongan pita ketik dan membandingkan 

antara panjang potongan pita ketik dengan waktu yang diperlukan troli untuk 

bergerak. 

d. Mencari hubungan antar konsep-konsep yang ada dalam percobaan 

Misal siswa dapat menentukan hubungan antara panjang potongan pita ketik 

yang mewakili kecepatan gerak troli (v) dengan waktu yang diperlukan troli 

untuk bergerak (t). 

e. Mengenal adanya suatu masalah, merumuskan masalah 

Misal siswa dapat merumuskan masalah: 

- Bagaimana kecepatan troli yang bergerak turun pada bidang miring? 

- Bagaimana kecepatan troli yang bergerak naik pada bidang miring? 

- Mengapa rekaman kecepatan troli pada pita ketik untuk troli yang 

bergerak turun pada bidang miring berupa titik-titik yang semakin jarang 

sedangkan untuk troli yang bergerak naik pada bidang miring berupa titik-

titik yang semakin dekat jaraknya satu sama lain? 

.            .           .          .         .        .       .      .     .    .   .  . . 
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- Mengapa pada percobaan ini pita ketik dipotong dengan jumlah titik yang 

sama dan mengapa selisih panjang antar potongan pita sama?  

f.    Memperkirakan penyebab suatu gejala, merumuskan hipotesis 

Misal siswa dapat membuat hipotesis tentang: 

- Dari waktu ke waktu, troli yang bergerak turun pada bidang miring 

kecepatannya bertambah.  

- Dari waktu ke waktu, troli yang bergerak naik pada bidang miring 

kecepatannya berkurang. 

- Rekaman kecepatan troli pada pita ketik untuk troli yang bergerak turun 

pada bidang miring berupa titik-titik yang semakin jarang karena 

kecepatan geraknya bertambah sedangkan untuk troli yang bergerak naik 

pada bidang miring berupa titik-titik yang semakin dekat jaraknya satu 

sama lain karena kecepatannya semakin berkurang. 

- Pada percobaan yang dilakukan, pita ketik dipotong dengan jumlah titik 

yang sama untuk mengetahui perbedaan (selisih) kecepatan gerak troli 

untuk satu satuan waktu sedangkan selisih panjang antar potongan pita 

ketik yang sama menunjukkan bahwa pertambahan kecepatan troli setiap 

selang waktu tertentu adalah konstan, dengan demikian berarti percepatan 

gerak troli konstan. 

g. Meramalkan gejala yang mungkin akan terjadi 

Misal siswa dapat meramalkan bagaimana kecepatan troli yang bergerak lurus 

pada bidang miring dengan sudut kemiringan yang berbeda-beda. 

h. Berlatih menggunakan alat-alat ukur 

Misal siswa dapat menggunakan penggaris untuk mengukur panjang potongan 

pita ketik. 

i. Melakukan percobaan 

Misal siswa dapat menyusun alat percobaan dan melakukan percobaan gerak 

lurus berubah beraturan. 

j. Mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data 
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Misal:- Siswa dapat mengumpulkan dan menyusun potongan pita ketik 

menjadi grafik hubungan antara kecepatan gerak troli (v) dengan 

waktu yang diperlukan troli untuk bergerak (t) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- Dari grafik yang telah dibuat, siswa dapat menganalisis hubungan 

antara kecepatan gerak troli (v) dengan waktu yang diperlukan troli 

untuk bergerak (t). 

- Dari grafik yang telah dibuat, siswa dapat menafsirkan bagaimana 

percepatan gerak troli. 

k. Berkomunikasi 

Misal siswa dapat mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan atau 

tertulis (memasukkan data hasil percobaan dalam bentuk tabel) dalam bentuk 

laporan. 

l. Mengenal adanya variabel, mengendalikan variabel 

Misal siswa dapat mengendalikan variabel kecepatan (v), percepatan )(a , 

maupun waktu (t). 
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Gambar 3 a. Grafik hubungan antara kecepatan (v) dengan 
 waktu (t) pada gerak lurus dipercepat beraturan 
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Variabel terikat : kecepatan (v) 

Variabel bebas : waktu (t) 

Keunggulan Pendekatan Keterampilan Proses adalah: 

a. Memberi bekal cara memperoleh pengetahuan. Dari kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilakukan oleh siswa seperti contoh di atas siswa memperoleh 

pengetahuan mengenai gerak lurus berubah beraturan melalui suatu proses.  

b. Dapat meningkatkan keterampilan berfikir dan cara memperoleh pengetahuan. 

Dengan keikutsertaan siswa secara langsung pada proses pembelajaran seperti 

contoh di atas, siswa dapat berlatih untuk meningkatkan keterampilan 

berfikirnya. 

Kelemahannya: 

a. Memerlukan banyak waktu sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan bahan 

pengajaran yang ditetapkan kurikulum. Untuk materi gerak lurus berubah 

beraturan bila disampaikan dengan pendekatan keterampilan proses 

memerlukan waktu 3 jam pelajaran, sedangkan jika tidak menggunakan 

pendekatan keterampilan proses dapat disampaikan 2 jam pelajaran. 

b. Memerlukan fasilitas yang cukup baik dan lengkap sehingga tidak semua  

sekolah dapat menyediakannya. 

c. Merumuskan masalah, menyusun hipotesis, merencanakan suatu percobaan 

untuk memperoleh data yang relevan adalah pekerjaan yang sulit. 

(Syaiful Sagala, 2005: 74-75) 

 

3. Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Metode Demonstrasi 

“Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran di mana guru 

memperlihatkan suatu proses, peristiwa, atau cara kerja suatu alat kepada siswa.” 

(Mulyasa, 2005:107).  Sedangkan menurut Syaiful Sagala (2005:210): “Metode 

demonstrasi adalah pertunjukan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau 

benda sampai pada penampilan tingkah laku yang dicontohkan agar dapat 

diketahui dan dipahami oleh peserta didik secara nyata atau tiruannya”.  
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 Tujuan penggunaan metode demonstrasi adalah untuk memperlihatkan 

proses terjadinya suatu peristiwa sesuai materi pelajaran, cara pencapaiannya, dan 

kemudahan untuk dipahami oleh siswa dalam pembelajaran kelas. “Dengan 

metode demonstrasi peserta didik berkesempatan mengembangkan kemampuan 

mengamati segala benda yang sedang terlibat dalam proses serta dapat mengambil 

kesimpulan-kesimpulan yang diharapkan”. (Syaiful Sagala, 2005:210). Di 

samping itu, menurut Roestiyah Nk (2001:83-84): “Dengan demonstrasi, proses 

penerimaan siswa terhadap pelajaran akan lebih terasa berkesan secara mendalam 

sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna”. Siswa juga dapat 

memperhatikan apa yang diperlihatkan guru selama pembelajaran berlangsung, 

berpartisipasi aktif, dan memperoleh pengalaman langsung sehingga memberikan 

motivasi yang kuat kepada siswa agar lebih giat belajar.  

 Metode demonstrasi mempunyai kebaikan-kebaikan antara lain: 

1) Perhatian murid dapat dipusatkan kepada hal-hal yang dianggapap penting 

oleh guru sehingga hal yang penting itu dapat diamati secara teliti. 

2) Dapat membimbing peserta didik ke arah berpikir yang sama dalam satu 

saluran pikiran yang sama. 

3) Ekonomis dalam jam pelajaran di sekolah. 

4) Dapat mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya 

membaca atau mendengarkan karena murid mendapatkan gambaran yang jelas 

dari hasil pengamatannya. 

5) Karena gerakan dan proses dipertunjukan maka tidak memerlukan keterangan-

keterangan yang banyak. 

6) Beberapa persoalan yang menimbulkan pertanyaan atau keraguan dapat 

diperjelas pada saat demonstrasi. 

  Metode demonstrasi memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 

1) Peserta didik tidak dapat melihat atau mengamati keseluruhan benda atau 

peristiwa yang didemonstrasikan. 

2) Diperlukan alat-alat khusus, kadang-kadang alat tersebut sukar didapat. 

3) Diperlukan pemusatan perhatian, ini kadang-kadang diabaikan murid. 

4) Tidak semua hal dapat didemonstrasikan di dalam kelas. 
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5) Memerlukan banyak waktu. 

6) Kadang-kadang proses yang akan didemonstrasikan di dalam kelas akan 

berbeda jika proses itu didemonstrasikan dalam situasi nyata atau sebenarnya. 

7) Agar hasilnya baik deperlukan ketelitian dan kesabaran, kadang-kadang hal itu 

diabaikan sehingga apa yang diharapkan tidak tercapai sebagaimana mestinya. 

(Syaiful Sagala, 2005:211-212) 

 Agar pembelajaran dengan menggunakan metode demonstrasi 

berlangsung secara efektif, diperlukan langkah-langkah: 

1) Melakukan perencanaan yang matang sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Merumuskan tujuan pembelajaran dengan metode demonstrasi. 

3) Membuat garis-garis besar langkah-langkah demontrasi. 

4) Menetapkan apakah demo tersebut akan dilakukan oleh guru atau peserta 

didik atau oleh guru kemudian diikuti peserta didik. 

5) Memulai demonstrasi dengan menarik perhatian seluruh peserta didik dan 

menciptakan suasana yang tenang dan menyenangkan. 

6) Mengupayakan agar semua peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. 

7) Melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.  

 Untuk memantapkan hasil pembelajaran melalui metode demonstrasi 

pada akhir pertemuan dapat diberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kegiatan 

yang telah dilaksanakan. 

(Mulyasa, 2005:108) 

 

b. Metode Pemberian Tugas 

“Metode pemberian tugas adalah metode pembelajaran di mana guru 

memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Tugas 

yang diberikan oleh guru dapat  memperdalam bahan pelajaran dan merangsang 

anak untuk untuk aktif belajar baik secara individual maupun kelompok” (Syaiful 

Sagala, 2005:219). 

Teknik pemberian tugas biasanya digunakan dengan tujuan agar siswa 
memiliki hasil belajar yang lebih mantap, karena siswa melakukan latihan-
latihan selama melakukan tugas sehingga pengalaman siswa dalam 
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mempelajari sesuatu dapat lebih terintegrasi. Hal itu terjadi karena siswa 
mendalami situasi atau pengalaman yang bebeda saat menghadapi masalah-
masalah baru. Di samping itu untuk memperoleh pengetahuan dengan 
melaksanakan tugas akan memperluas dan memperkaya pengetahuan serta 
keterampilan siswa. Dengan kegiatan melaksanakan tugas itu siswa aktif 
belajar, dan merasa terangsang untuk meningkatkan belajar yang lebih baik, 
memupuk inisiatif dan berani bertanggung jawab sendiri. Banyak tugas 
yang harus dikerjakan siswa, hal itu duharapkan mampu menyadarkan 
siswa untuk selalu mamanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang 
menunjang belajarnya, dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang berguna dan 
konstruktif. (Roestiyah N.K, 2001:133-135). 
 

Metode pemberian tugas memiliki beberapa kebaikan antara lain: 

1) Pengetahuan yang diperoleh murid dari hasil belajar, hasil percobaan atau 

hasil penyelidikan akan lebih meresap tahan lama dan lebih otentik. 

2) Siswa berkesempatan memupuk perkembangan dan keberanian mengambil 

inisiatif, bertanggung jawab dan berdiri sendiri. 

3) Tugas dapat lebih meyakinkan, memperdalam, memperkaya, atau memperluas 

wawasan tentang apa yang dipelajari. 

4) Tugas dapat membina kabiasaan siswa untuk mencari dan mengolah sendiri 

informasi dan komunikasi. 

5) Dapat membuat siswa bergairah dalam belajar. 

Beberapa kelemahan dari metode pemberian tugas ini dalam 

pembelajaran adalah: 

1) Seringkali siswa hanya meniru hasil pekerjaan orang lain tanpa mengalami 

peristiwa belajar. 

2) Ada kalanya tugas itu dikerjakan oleh orang lain. 

3) Ketegangan mental siswa dapat terpengaruh apabila tugas terlalu sering 

diberikan atau hanya sekedar melepaskan tanggung jawab bagi guru, apalagi 

bila tugas itu sukar dilaksanakan.  

4) Kalau tugas diberikan secara umum, mungkin seorang siswa akan mengalami 

kesulitan menyelesaikan tugas tersebut. 

(Syaiful Sagala, 2005:219). 
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Tugas dapat diberikan secara individu maupun kelompok dalam bentuk 

mengerjakan LKS, mengerjakan soal-soal, mengamati proses tertentu, membaca, 

dan membuat rangkuman. Tugas individu adalah tugas yang diberikan kepada 

siswa untuk dipertanggungjawabkan secara individu. Kadar aktivitas belajar 

individu lebih tinggi daripada kegiatan klasikal sebab siswa melakukan aktivitas 

mental masing-masing. Semakin tinggi tuntutan yang terdapat pada tugasnya 

semakin tinggi pula aktivitas mental yang terjadi pada siswa. Pemberian tugas 

secara individu dapat melatih siswa belajar mandiri, disiplin, tidak cepat putus 

asa, dan percaya diri pada kemampuannya. Namun pemberian tugas secara 

individu pada siswa yang kurang mampu dapat menghambat belajarnya dan bila ia 

sering tidak dapat mengerjakan tugasnya dapat menyebabkan siswa rendah diri. 

Sedangkan tugas kelompok adalah tugas yang diberikan kepada siswa untuk 

dipertanggungjawabkan secara kelompok. Tugas kelompok dapat memberi 

motivasi kepada siswa untuk belajar kelompok, memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas permasalahan, 

mengembangkan rasa menghargai dan menghormati, serta mengembangkan 

kepemimpinan. Namun kerja kelompok seringkali mengandalkan siswa yang 

mampu sebab mereka dapat memimpin dan mengarahkan siswa yang kurang 

mampu. 

(Roestiyah N.K, 1989: 68). 

Agar metode pemberian tugas efektif, perlu diperhatikan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1) Tugas yang diberikan harus jelas dan sistematis. 

2) Tugas yang diberikan harus dapat dipahami siswa, kapan dan bagaimana 

mengerjakannya, secara individu atau kelompok serta jangka waktu 

penyelesaiannya. 

3) Apabila tugas berupa tugas kelompok perlu diupayakan agar seluruh anggota 

kelompok terlibat dalam proses pengerjaannya. 

4) Diperlukan pengontrolan proses penyelesaian tugas dengan cara pengawasan 

maupun sistem konsultasi. 

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



 19 

5) Pemberian penilaian yang proporsional. Penilaian juga diberikan secara 

langsung setelah tugas diselesaikan sehingga menimbulkan minat dan 

semangat belajar siswa.  

(Mulyasa, 2005:113-114) 

3. Hakikat Fisika 

 

Mata pelajaran Fisika adalah salah satu mata pelajaran dalam rumpun 

sains yang dapat mengembangkan kemampuan berfikir analisis induktif dan 

deduktif dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peristiwa alam 

sekitar, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan 

matematika serta dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

percaya diri. 

Definisi Fisika yang yang dikutip dari buku yang ditulis Herbert Druxes 

et.al. (1986:3) ada beberapa pendapat tentang Fisika: 

a. Brockhaus berpendapat: “Fisika adalah pelajaran tentang kejadian alam yang 

memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, 

penyajian secara matematis, dan berdasarkan peraturaan-peraturan umum”. 

b. Gerthsen menyatakan: “Fisika adalah suatu teori yang menerangkan gejala-

gejala alam sesederhana-sederhananya dan berusaha menemukan perubahan 

antara kenyataan-kenyataannya. Persyaratan dasar untuk pemecahan 

persoalannya ialah mengamati gejala-gejala tersebut”. 

c. Weizsacher menyatakan: “Fisika adalah teori peramalan alternatif-alternatif 

yang secara empiris (dengan percobaan) dapat dibeda-bedakan”. 

 

5. Kemampuan Membaca Grafik 

“Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis 

atau gambar. Untuk melengkapinya seringkali simbol-simbol verbal digunakan 

pula di situ. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara 

teliti, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa 

yang saling berhubungan secara singkat dan jelas”. (Arief S. Sadiman dkk, 

1996:41).  
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Ada beberapa macam grafik, di antaranya: grafik garis, grafik batang, 

grafik lingkaran, dan grafik gambar. Grafik garis termasuk dalam kelompok grafik 

dua skala atau dua proses yang dinyatakan dalam garis horisontal dan garis 

vertikal yang saling bertemu. Baik dalam garis vertikal maupun horisontal 

dicantumkan angka-angka yang mencantumkan informasi tertentu dari pesan yang 

akan disajikan. Grafik batang juga menggunakan proses vertikal dan horisontal. 

Grafik jenis ini bermanfaat untuk membandingkan suatu objek atau peristiwa 

yang sama dalam waktu yang berbeda atau menggambarkan berbagai hal/ objek 

yang berbeda tentang sesuatu yang sama. Grafik lingkaran dimaksudkan untuk 

menggambarkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan serta perbandingan bagian-

bagian tersebut. Penggambaran bagian-bagian tersebut dilakukan dengan pecahan 

atau prosentase. Grafik gambar menggunakan simbol-simbol gambar sederhana. 

Jumlah simbol gambar tersebut menggambarkan data kuantitatif. Selain dapat 

menunjukkan perbandingan dalam bentuk yang jelas dan singkat grafik gambar 

mudah dibaca karena menggunakan gambar-gambar tersebut. 

(Arief S. Sadiman dkk, 1996:42-45) 

Grafik digunakan secara luas termasuk dalam bidang Matematika dan 

Sains. Banyak sifat fungsi yang dapat diduga secara tepat dari grafik. Proses 

menemukan sifat-sifat sebuah fungsi dengan menyelidiki representasi grafik 

disebut membaca grafik. Di bidang matematika khususnya pada Aljabar, grafik 

digunakan untuk: 

a. Menyatakan himpunan penyelesaian kalimat matematika terbuka. 

Contoh: sebuah kapal berlayar 2 km ke timur dari suatu tempat kemudian 

berlayar lagi ke arah timur sejauh x km. berapakah jarak kapal dari tempat 

tadi? Kalimat matematika untuk jarak tersebut adalah: xy += 2 . Jika x adalah 

peubah pada 1,2,3,4,5,6 maka himpunan penyelesaiannya adalah (1,3), 

(2,4),(3,5),(4,6),(5,7),(6,8). Grafiknya: 

 

8         

7         

6         

y 
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5         

4         

3         

2         

1         

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

b. Menyatakan relasi 

Misalkan ada dua himpunan A={Adi, Budi, Candra, Doni} dan B={Basket, 

Voli, Catur}. Dengan relasi gemar bermain dihubungkan himpunan A dan B 

{(Adi, Catur), (Adi, Basket), (Budi, Catur), (Candra, Basket), (Candra, Voli), 

(Doni, Voli)}. Grafik kartesius relasi tersebut: 

 

     

     

     

     

c. Menunjukkan himpunan bagian dari himpunan bilangan real. 

Grafik dari interval pada garis bilangan real merupakan ruas garis tertentu. Hal 

ini ditunjukkan dengan garis tebal yang sesuai. 

Misal: 

1) Grafik interval tertutup {xï2≤x≤4} adalah: 

     

 2  4  

   

2) Grafik interval terbuka {xï2<x<4} adalah: 

      

 2  4  

3) Grafik selang {xïx≥2} adalah: 

     

 2  4  

Adi Budi Candra Doni 

Catur 

Baske
t Voli 
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d. Menyatakan pemetaan 

Misal: pemetaan yang digambarkan dengan diagram panah: 

1   2  

2  4  

3  6  

4  8  

 
Dapat digambarkan dengan grafik: 

 

         
8 

        
6  

       
4  

       
2  

       

 1 2 3 4 5 6 7 8
 

 

e. Menggambarkan suatu fungsi 

1) Fungsi linier 

Fungsi linier mempunyai bentuk umum baxy +=  dan grafiknya berupa 

garis lurus. 

xy =  
 
 
          
          
          
          
    O      
          
          
 

 

xy =  

x 

y 

y 

x 

R 
a 
n 
g 
e 

Domain 
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Himpunan {(x, y)ïy=x}yaitu himpunan semua titik yang memenuhi 

xy = adalah garis lurus yang melalui titik pangkal membuat sudut 45o 

dengan OX 

cxy += .  

Misal y = x + 3, grafiknya: 

 

          
    6      
    5      
    4      
    3      
    2      
    1      
 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  
 

 

Semua titik (x,y) yang memenuhi cxy +=  (c = konstanta) terletak pada 

garis lurus yang sejajar dengan garis y=x dan melalui titik (0, c) 

 

 

 

mxy =  

Misal y = 2x, grafiknya: 
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    2      
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x 

y 

y = x +3 

xy =  

x 

y 

y = 2x  
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Koefisien x merupakan ukuran bagi condong garis (gradien). Semua titik 

(x,y) yang memenuhi mxy =  (m = konstanta) terletak pada suatu garis 

yang melalui 0 dengan gradien m. 

2) Fungsi Kuadrat 

Fungsi f pada himpunan R yang ditentukan cbxaxxf ++= 2)( dengan a, 

b, c Є R dan a ≠0 dinamakan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang paling 

sederhana adalah 2)( xxf = . Grafik fungsi kuadrat dinamakan parabola. 

          

    6      

    5      

    4      

    3      

    2      

    1      

 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  

 

 

 

 

 

3) Fungsi Pangkat tiga 

Persamaannya: 3xy =  

Grafiknya: 

          

    8      

    6      

    4      

    2      

 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  

    -2      
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y = x2  

x 

y 

y = x3  
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    -4      

 -6 

 -8 

4) Fungsi trigonometri 

Misal: 

Grafik y = sin x 

 

          

          

1          

0  π/2  π  3/2π  2π  

-1          

 

Grafik y = cos x: 

 

          

          

1          

0  π/2  π  3/2π  2π  

-1          

 

Grafik y = tan x: 
 
          

          

1          

0 π/2 π 3/2π 2π      

-1          

          

          

f. Menyatakan himpunan penyelesaian sistem persamaan  

y 

x 

y 

x 

x 

y 
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Misalkan: carilah himpunan penyelesaian sistem persamaan y = 3 dan 2x-y = 

3, grafik  persamaan tersebut: 

          

    4      

    3      

    2      

    1      

 -3 -2 -1 0 1 2 3 4  

    -1      

 -2  

 -3 

g. Menyatakan himpunan penyelesaian suatu pertidaksamaan  

1) Pertidaksamaan linier 

Misal: 2x-7 < 4x-2, himpunan penyelesaiannya adalah x > -5/2, grafiknya: 

       

-3 -2 -1 0 1 2  

2) Pertidaksamaan kuadrat 

Misal: himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x2 +3x – 5 < 0 adalah 

{xï-21/2 < x < 1}, grafiknya adalah: 

       

-3 -2 -1 0 1 2  

 Pada mata pelajaran Fisika, grafik dapat digunakan untuk menyajikan 

soal-soal pada pokok bahasan tertentu misalnya Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

Soal-soal yang disajikan dengan grafik merupakan soal yang berbentuk 

pengalihan hubungan antara variabel-variabel yang telah diketahui (dalam 

penelitian ini hubungan antara jarak (s) dengan waktu (t) maupun hubungan antara 

kecepatan (v) dengan waktu (t)) kepada bahasa diagram/ grafik. Penyusunan 

maupun penyelesaian soal bentuk ini membutuhkan proses kognitif yang lebih 

tinggi. 

Contoh penggunaan grafik pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah 

Beraturan adalah: 

x 

y 

y = 3  

2x-y = 3 

(3,3) 
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1. Grafik hubungan antara jarak (s) dengan waktu (t): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bila P dan Q adalah dua titik pada grafik hubungan antara jarak (s) dengan waktu 

(t) tang bersesuaian dengan waktu t1 dan t2 maka kecepatan rata-rata dalam 

interval waktu (t2 - t1) disajikan oleh gradien tali busur PQ dan kecepatan pada 

saat t1 disajikan oleh gradient garis singgung di P. 

2. Grafik hubungan antara kecepatan (v) dengan waktu (t): 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik tersebut dapat digunakan untuk mencari percepatan benda maupun jarak 

yang ditempuh benda setelah benda bergerak dalam waktu tertentu. Jarak yang 

ditempuh benda yang bergerak pada interval waktu t2 dapat dicari dengan 

menghitung luas daerah di bawah grafik (luas trapesium) yaitu ½{(t2-0) + (t2 - t1)} 

x (vt-0). Sedangkan percepatan benda setelah bergerak selama t1 adalah 
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6. Kemampuan Kognitif 
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Hasil belajar siswa dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Pada ketiga ranah tersebut 

kemampuan bertingkat dari yang paling rendah hingga yang paling kompleks. 

Pada ranah kognitif, kemampuan yang paling rendah yaitu pengetahuan atau 

ingatan dan yang paling tinggi yaitu penilaian/evaluasi. 

Adapun tingkatan domain kognitif adalah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan atau ingatan: 

Bersangkutan dengan ingatan akan hal-hal yang telah dipelajari dan disimpan 

dalam ingatan. Pengetahuan dapat dibedakan menjadi: pengetahuan terhadap 

fakta, konsep, definisi, nama, kaidah, dan prinsip. 

 Contoh kegiatan belajar: mengemukakan arti misalkan pengertian Gerak 

Lurus Berubah Beraturan, pengertian kecepatan dan percepatan. 

2. Pemahaman: kemampuan untuk menangkap makna dan arti, mengubah data 

yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain. 

Contoh kegiatan belajar: mengungkapkan gagasan dengan kata-kata sendiri, 

menguraikan, membandingkan, mengintepretasikan data. 

3. Penerapan: menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. 

Contoh kegiatan belajar: menghitung (misal menghitung percepatan sebuah 

benda yang bergerak pada interval waktu tertentu dengan kecepatan yang 

bertambah secara teratur), menggunakan rumus (misalkan menggunakan 

rumus percepatan untuk menyelesaikan soal). 

4. Analisis: merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga 

keseluruhannya dapat dipahami dengan baik. 

Contoh kegiatan belajar: mengidentifikasi faktor penyebab (misalkan mengapa 

benda yang bergerak lurus berubah beraturan percepatannya tetap), membuat 

grafik (misalkan grafik hubungan antara jarak dengan waktu, dan kecepatan 

dengan waktu pada gerak lurus berubah beraturan). 

5. Sintesis: menyatukan bagian-bagian menjadi bentuk menyeluruh. 

Contoh kegiatan belajar: membuat hipotesis. 

6. Evaluasi: membuat penilaian terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. 
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Contoh kegiatan belajar: mempertahankan pendapat, adu argumentasi, 

menyusun kriteria penilaian, menulis laporan, menyatakan strategi baru.           

 Dalam penelitian ini ranah kognitif yang diukur adalah dari ranah 

pertama hingga empat (C1 sampai C4). 

 

7. Gerak Lurus  Berubah Beraturan 

Gerak lurus berubah beraturan (GLBB) didefinisikan sebagai gerak 

benda pada suatu lintasan  lurus dengan percepatan tetap. Percepatan a  pada 

GLBB diberikan oleh persamaan:  

( )
0
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tt
vv

a
-
-

=  

di mana: 

v  : kecepatan pada saat t (m/s) 

0v  : kecepatan awal benda (m/s) 

a  : percepatan (m/s2) 

to : waktu awal (s)  

Untuk to = 0 maka: 
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t
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Jarak yang ditempuh dalam waktu t adalah: 
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2
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 Grafik hubungan s-t dan v-t suatu benda yang bergerak lurus berubah 

beraturan adalah sebagai berikut:  
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B. KERANGKA BERPIKIR 

 

 Kegiatan pembelajaran perlu menyediakan pengalaman nyata yang 

terkait dengan penerapan konsep, kaidah, dan prinsip ilmu yang dipelajari. Semua 

siswa diharapkan memperoleh pengalaman yang memungkinkan mereka 

memperoleh informasi di antaranya dari melihat, mengamati, mendengar, 

membuat, membaca maupun menafsirkan grafik, sehingga diperlukan pemilihan 

pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat. Penggunaan pendekatan 
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keterampilan proses dapat membantu siswa memperoleh pengalaman belajar 

tersebut.  

 Pendekatan keterampilan proses dapat dilakukan melalui metode 

pembelajaran yang berbeda, di antaranya dengan metode demonstrasi disertai 

tugas secara individu dan metode demonstrasi disertai tugas secara kelompok. 

Dari metode pertama dan kedua akan memiliki keluaran yang berbeda. Dengan 

metode demonstrasi disertai tugas individu, kadar aktivitas belajar siswa tinggi 

sebab siswa melakukan aktivitas mental masing-masing, sedangkan metode 

demonstrasi disertai tugas kelompok dapat memberikan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk belajar kelompok. Penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas secara individu dan kelompok 

diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kognitif siswa sebab dengan 

pembelajaran tersebut siswa memperoleh pengalaman nyata terkait dengan prinsip 

ilmu yang dipelajari. 

 Dalam pembelajaran Fisika ada pula grafik-grafik yang menggambarkan 

data kuantitatif maupun menerangkan hubungan atau perbandingan rumus-rumus 

tertentu. Soal-soalnyapun ada yang dapat disajikan dengan menggunakan grafik-

grafik sehingga siswa diharapkan memiliki kemampuan membaca grafik. 

Penyelesaian soal bentuk grafik memerlukan aktivitas mental yang lebih tinggi. 

Siswa yang memiliki kemampuan membaca grafik kategori tinggi berbeda 

kemampuan kognitifnya dengan siswa yang memiliki kemampuan membaca 

grafik kategori rendah. 
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C. HIPOTESIS 

 Berdasarkan kerangka berfikir di atas dapat dikemukakan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan proses 

melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas secara individu dan 

kelompok terhadap kemampuan kognitif siswa. 

2. Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik kategori 

tinggi dan rendah  terhadap kemampuan kognitif siswa. 

3. Ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan proses 

melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas dan kemampuan siswa 

membaca grafik  terhadap kemampuan kognitif siswa. 

4. Ada peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah diberlakukan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas. 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

 
1. Tempat  Penelitian 

 Tempat penelitian di SMP Negeri 2 Pracimantoro Kelas VII A dan 
KelasVII B semester I Tahun Ajaran 2006/2007. 

2. Waktu Penelitian 
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 Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu : 

a. Tahap persiapan meliputi pengajuan judul, pembuatan proposal, perizinan, dan 

penyusunan instrumen. 

b. Tahap pelaksanaan meliputi uji coba instrumen, pengambilan data, dan 

pengolahan data hasil penelitian. 

c. Tahap penyelesaian yaitu penyusunan laporan. 

 Adapun jadwal kegiatan disajikan dalam lampiran 1. 

 

B. METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen dengan desain faktorial 2 x 2. Dalam hal ini dua kelompok perlakuan 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberi perlakuan 

dengan pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai 

pemberian tugas secara individu sedangkan kelas kontrol dengan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas secara 

kelompok. Pada akhir penelitian kedua kelompok diukur kemampuan membaca 

grafik dan kemampuan kognitif pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah 

Beraturan (GLBB) dengan alat ukur yang sama. Hasil kedua pengukuran 

digunakan sebagai data penelitian yang kemudian dianalisis. 

 

 

 

 

C. PENETAPAN POPULASI DAN SAMPEL 
1. Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 

2 Pracimantoro Tahun Ajaran 2006/2007 sebanyak lima kelas dengan jumlah 

siswa 189 orang. 

2. Sampel Penelitian 

32 
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 Sampel terdiri dari dua kelas yaitu kelas VII A dan kelas VII B yang 

diambil secara acak. Kelas VII A diberi perlakuan dengan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas secara 

individu sedangkan kelas VII B dengan pendekatan keterampilan proses melalui 

metode demonstrasi disertai pemberian tugas secara kelompok. Masing-masing 

kelas berjumlah 30 siswa. 

 

D. VARIABEL PENELITIAN 
 Variabel- variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu: 

1. Variabel terikat: kemampuan kognitif 

a. Definisi operasional : kemampuan kognitif adalah tingkat penguasaan 

siswa dalam mempelajari materi fisika yang 

direpresentasikan dalam enam jenjang kemampuan 

yakni pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, 

sintesis, dan evaluasi. 

b. Skala pengukuran  : interval 

c. Indikator  : keadaan awal dan nilai akhir siswa. 

2. Variabel bebas 

a. Pendekatan keterampilan proses 

1). Definisi operasional : pendekatan keterampilan proses adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati 

proses penemuan atau penyusunan suatu konsep 

sebagai suatu keterampilan proses. 

 

2). Skala pengukuran  : nominal dengan dua kategori 
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- pendekatan keterampilan proses melalui metode 

demonstrasi disertai pemberian tugas secara 

individu. 

- pendekatan keterampilan proses melalui metode 

demonstrasi disertai pemberian tugas secara 

kelompok. 

b. Kemampuan siswa membaca grafik 

1). Definisi operasional: kemampuan siswa membaca grafik adalah 

kemampuan siswa untuk menafsirkan grafik guna 

mendapatkan hubungan antar variabel misalnya 

hubungan antara perpindahan (s) dengan waktu (t), 

hubungan antara kecepatan (v) dengan waktu (t). 

2). Skala pengukuran : nominal dengan dua kategori 

- kemampuan siswa membaca grafik kategori tinggi. 

- kemampuan siswa membaca grafik kategori 

rendah. 

 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Dokumentasi 

 Teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

memanfaatkan arsip-arsip sumber data. Dalam penelitian ini dokumentasi yang 

digunakan untuk mengetahui keadaan awal siswa dan keseimbangannya ialah data 

nilai ulangan siswa pada pokok bahasan sebelumnya (Gerak Lurus dan Gerak 

Lurus Beraturan). 

2. Teknik Tes 

 Teknik tes adalah teknik pengumpulan data dengan alat tes (instrumen) 

yang disusun oleh peneliti yang dilakukan pada objek penelitian setelah 
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berakhirnya perlakuan. Dalam penelitian ini teknik tes digunakan untuk 

mengetahui kemampuan kognitif dan kemampuan siswa membaca grafik pada 

pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB). Sebelum digunakan 

dalam penelitian, instrumen tes diujicoba terlebih dahulu untuk kemudian dicari 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda dari instrumen tes 

tersebut. Tes berupa soal objektif dengan empat alternatif jawaban sejumlah 35 

soal untuk soal tes kemampuan kogitif dan 25 soal untuk tes kemampuan siswa 

membaca grafik. 

 

F. INSTRUMEN PENELITIAN 
 Dalam penelitian ini digunakan instrumen pengumpul data untuk 

kemampuan kognitif adalah perangkat tes kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan dan instrumen pengumpul data untuk 

kemampuan siswa membaca grafik adalah perangkat tes kemampuan siswa 

membaca grafik pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

 Instrumen tes sebelumnya diujicobakan agar memenuhi beberapa kriteria 

persyaratan tes yang baik yaitu validitas isi, reliabilitas,  maupun konsistensi 

internal. 

Validitas Isi 

 Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi melalui pangujian 

terhadap isi tes dengan analisis rasional. Validitas isi menggambarkan sejauh 

mana item-item dalam tes  mencakup keseluruhan isi objek yang hendak diukur 

atau sejauh mana isi tes mencerminkan cirri atribut yang hendak diukur. Artinya 

bahwa tes harus komprehensif isinya serta relevan dan tidak keluar dari batasan 

tujuan pengukuran. Validitas isi tidak melibatkan perhitungan statistik apapun 

melainkan hanya analisis rasional maka setiap orang mungkin saja berbeda 

pendapat mengenai sejauh mana validitas isi suatu tes telah tercapai. (Saifuddin 

Azwar, 1997:45-46) 

Reliabilitas 
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 Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. “Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek belum berubah.” 

(Saifuddin Azwar, 1997:4) 

 Koefisien reliabilitas dapat dicari dengan rumus KR-20: 

( )
÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ -
-÷

ø
ö

ç
è
æ

-
= å

2
x

11
S

p1p
1

1k
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di mana: 

r11  : reliabilitas tes  

p    : proporsi subjek yang menjawab item soal dengan benar. 

1-p  : proporsi subjek yang menjawab item soal dengan salah (q) 

k   : banyaknya item 

Sx
2  : deviasi standar 

(Saifuddin Azwar, 1997:82) 

  Estimasi terhadap tingginya reliabilitas dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan, salah satunya adalah pendekatan konsistensi internal. Dalam 

pendekatan konsistensi internal, prosedurnya hanya memerlukan satu kali 

pengenaan sebuah tes kepada sekelompok individu sebagai subjek sehingga 

pendekatan ini mempunyai nilai efisiensi tinggi. Konsistensi merupakan salah satu 

ukuran kualitas suatu tes. Pengujian konsistensi menghendaki dilakukannya 

komputasi koefisien korelasi. Pada bentuk tes yang skor itemnya berupa angka 0 

dan 1 saja, prinsip pengujian konsistensi item dapat dilakukan dengan formula 

korelasi poin biseral dengan rumus: 

q
p

S
MM

r
x

xi
pb

-
=  

di mana : 

pbr  : koefisien korelasi biseral 

iM  : mean skor x dari subjek yang mendapat angka 1  

xM  : mean skor dari seluruh subjek 
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xS    : deviasi standar skor x 

p : proporsi subjek yang mendapat angka 1 

(Saifuddin Azwar, 1997:162-168) 

G. TEKNIK ANALISIS DATA 
Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Kesamaan Keadaan Awal 

Uji kesamaan keadaan awal menggunakan uji-t dua ekor dengan rumus:  

21
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112
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=
nn
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Hipotesis : 

Ho  =  Tidak ada perbedaan keadaan awal siswa antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan.  

H1 = Ada perbedaan keadaan awal siswa antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol sebelum diberi perlakuan. 

Taraf signifikansi 5 %. 

Kriteria pengujian:  Jika -ttabel £  thitung £  ttabel maka Ho diterima  

Jika  thitung < -ttabel 

thitung > ttabel maka Ho ditolak. 

b. Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan apakah sampel yang digunakan dalam 

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Liliefors. Pada metode 

Liliefors setiap data Xi diubah menjadi bilangan baku Zi dengan transformasi: 

SD

XX
Z i

i

-
=  

Statistik uji untuk metode ini adalah: 

)Zi(S)Zi(FMaksL -=  
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dengan: 

F(Zi):  P(Z≤Zi) 

S(Zi):  proporsi cacah Z £  Zi terhadap seluruh Zi 

Hipotesis:  

Ho  :  sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

H1 : sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal. 

Sebagai daerah kritik untuk uji ini adalah: 

{ }n;LLLDK a>=  dengan n adalah ukuran sample. 

Keputusan uji: Jika Lobs < Ltabel maka Ho diterima. 

(Budiono, 2000:169) 

c. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas digunakan untuk menguji kesamaan dua variansi antara 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Statistik uji untuk uji homogenitas adalah: 
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XSS

S
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dengan 

k : banyaknya populasi = banyaknya sampel 

f : derajat kebebasan untuk MSerror = N-k 

fj : derajat kebebasan untuk SSj = nj-1 

j : 1, 2,…, k 

N : banyaknya seluruh nilai 

nj : banyaknya nilai sampel ke-j 

Hipotesis:  Ho  :  sampel berasal dari populasi yang homogen.  

H1 : sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. 
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{ }2
tabel

22 XXXDK >=  

Keputusan uji: Jika Xobs < Xtabel maka Ho diterima. 

(Budiono, 2000:176-177) 

Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan Anava dua jalan 

dengan isi sel tak sama.  

1. Model:  

 ( ) ijkijjiijkX e+ab+b+a+m=  

 dengan:  

 Xijk :  data amatan ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

 m  :  rerata dari seluruh data amatan (rerata besar, grand mean) 

 ai  :  efek baris ke-I pada variabel terikat 

 βj  :  efek kolom ke-j pada variabel terikat 

 (aβ)ij  :  kombinasi efek baris  ke-i dan kolom ke-j pada variable terikat 

 εijk  :  deviasi data amatan terhadap rataan populasinya (mij) yang 

berdistribusi normal dengan rataan 0. deviasi amatan terhadap rataan 

populasi juga disebut galat (error) 

 i  :  1, 2, 3,…, p; p = banyaknya baris 

 j  :  1, 2, 3,…, q; q = banyaknya kolom 

 k  :  1, 2, 3,…, nij; nij = banyaknya data amatan pada sel ij 

2. Hipotesis 

:H A0  ai = 0 untuk setiap i = 1, 2, 3,…, p 

:H A1  paling sedikit ada satu ai yang tidak nol 

:H B0   βi = 0 untuk setiap j = 1, 2, 3,…, q 

:H B1   paling sedikit ada satu βi yang tidak nol 

:H AB0  (aβ)ij = 0 untuk setiap i = 1, 2, 3,…, p dan j = 1, 2, 3,…, q 

:H AB1  paling sedikit ada satu (aβ)ij yang tidak nol 

3. Komputasi 

Pada analisis variansi dua jalan dengan isi sel tidak sama didefinisikan notasi:  
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 nij  =  ukuran sel ij (sel pada baris ke-i dan kolom ke-j) 

  = banyaknya data amatan pada sel ij 

  = frekuensi sel ij 

 hn  = rerata harmonik frekuensi seluruh sel = 

å
j,i ijn

1
pq

 

 N = å
j,i

ijn  = banyaknya seluruh data amatan  

 SSij = 
ijk

2

k
ijk

k

2
ij n

X

X
÷
ø

ö
ç
è

æ

-
å

å  

  = jumlah kuadrat deviasi data amatan pada sel ij 

 ijAB  = rerata pada sel ij 

 Ai = å
j

ijAB  = jumlah rerata pada baris ke-i 

 Bj = å
i

ijAB  = jumlah rerata pada kolom ke-j 

 G = å
j,i

ijAB  = jumlah rerata semua sel 

 Komponen jumlah kuadrat: 

 (1) = 
pq
G 2

 

 (2) = å
j,i

ijSS  

 (3) = å
i

2
i

q
A

 

 (4) = å
j

2
j

p

B
 

 (5) = å
j,i

2
ijAB  

 Jumlah kuadrat (SS) 

 SSa = hn {(3)-(1)} 
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 SSb = hn {(4)-(1)} 

 SSab = hn {(5)-(4)-(3)+(1)} 

 SSerr = å
j,i

ijSS  = (2) 

 SStot = SSa + SSb + SSab + SSerr 

 Derajat kebebasan (df) 

 dfa = p-1 

 dfb = q-1 

 dfab = (p-1) (q-1) 

 dferr = N-pq 

 dftot = N-1 

 Rerata Kuadrat (MS) 

 MSa = 
dfa
SSa

 

 MSb = 
dfb
SSb

 

 MSab = 
dfab
SSab

 

 MSerr = 
dferr
SSerr

 

 Statistik Uji 

 Untuk A0H  adalah 
dfa

MSa
FA =  yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan p-1 dan N-pq. 

 Untuk B0H  adalah 
dfb

MSb
FB =  yang merupakan nilai dari variabel random yang 

berdistribusi F dengan derajat kebebasan q-1 dan N-pq. 

 Untuk AB0H  adalah 
dfab

MSab
FAB =  yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p-1)(q-1) dan N-pq. 

4. Daerah Kritik: 

 DKa = Fa ≥ Fα; p-1, N-pq 

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



 43 

 DKb = Fb ≥ Fα; q-1, N-pq 

 DKab = Fab ≥ Fα; (p-1)(q-1), N-pq 

5. Keputusan Uji 

 Jika Fa ≥ Fα; p-1, N-pq maka A0H  ditolak. 

 Jika Fb ≥ Fα; q-1, N-pq maka B0H  ditolak. 

 Jika Fab ≥ Fα; (p-1)(q-1), N-pq maka AB0H  ditolak. 

6. Rangkuman Analisis Variansi Dua jalan  
 

Sumber 
Variansi 

SS df MS hitF  P 

A (Baris) SSa dfa MSa Fa < a atau > a 
B (Kolom) SSb dfb MSb Fb < a atau > a 

AB (Interaksi) SSab dfab MSab Fab < a atau > a 
Error SSerr dferr MSerr - - 
Total SStot dftot - - - 

 
 Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kemampuan kognitif 

siswa digunakan uji-t satu pihak dengan rumus: 

21

21

hit

n
1

n
1

S

XX
t

+

-
=  

2nn
S)1n(S)1n(

S
21

2
22

2
112

-+
-+-

=  

Keterangan: 

t = harga distribusi eksperimen 

X 1 = mean nilai akhir siswa 

X 2 = mean nilai keadaan awal siswa  

S = harga simpangan baku gabungan 

S2 = harga simpangan gabungan 

S1
2 = harga varians nilai akhir siswa 

S2
2 =  harga varians keadaan awal siswa  

n1 = jumlah peserta akhir 

n2 = jumlah peserta awal 
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1. Hipotesis 

 H0 =  Tidak ada peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah diberi 

pembelajaran. 

 H0 =  Ada peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah diberi 

pembelajaran. 

2. Taraf signifikansi 5% 

3. Kriteria (uji satu pihak) 

 Jika thitung < ttabel maka H0 diterima. 

 Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak. 

 

3. Uji Pasca Anava 

 Uji lanjut Anava dilakukan jika hasil Anava menunjukkan hipotesis 

nol ada yang ditolak. Tujuan uji lanjut ini adalah melakukan pelacakan 

terhadap perbedaan rerata setiap pasangan kolom, baris, dan sel. Pada 

penelitian ini digunakan uji lanjut Anava Metode Scheffe yaitu: 

1. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi tersebut. 

2. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

:H A0  mA1= mA2 tidak ada perbedaan rerata antara baris A1(pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas 

individu) dengan baris A2 (pendekatan keterampilan proses melalui 

metode demonstrasi disertai tugas kelompok). 

:H A1  mA1 ≠ mA2 ada perbedaan perbedaan rerata antara baris 

A1(pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi 

disertai tugas individu) dengan baris A2 (pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas kelompok). 

:H B0   mB1 = mB2 tidak ada perbedaan rerata antara kolom B1 

(kemampuan siswa membaca grafik kategori tinggi) dan kolom B1 

(kemampuan siswa membaca grafik kategori rendah). 

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



 45 

:H B1  mB1 ≠ mB2 ada perbedaan rerata antara kolom B1 (kemampuan siswa 

membaca grafik kategori tinggi) dan kolom B1 (kemampuan siswa 

membaca grafik kategori rendah). 

3. Mencari harga statistik uji F dengan rumus: 

 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

-
=

2A1A

2
2A1A

12A

n
1

n
1

MSerr

)XX(
F  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+

-
=

2B1B

2
2B1B

12B

n
1

n
1

MSerr

)XX(
F  

4. Menentukan Daerah Kritik 

 DKA12 = {FA12 | FA12 > (2-1) F0.05:1.56} 

 DKB12 = {FB12 | FB12 > (2-1) F0.05:1.56} 

5. Menentukan Keputusan Uji 

 Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

B. DESKRIPSI DATA 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas tiga data yaitu data 

keadaan awal yang berupa nilai ulangan pokok bahasan sebelumnya yaitu Gerak 

Lurus dan Gerak Lurus Beraturan, data kemampuan membaca grafik siswa pada 

pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beratuan, dan data kemampuan kognitif 

siswa pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beratuan kelas VII SMP N 2 

Pracimantoro. Berikut ini disajikan data dari kedua kelompok sampel penelitian. 

1. Data Keadaan Awal Siswa 

 Berdasarkan data yang terkumpul, keadaan awal siswa adalah sebagai 

berikut: 

Eksperimen Kontrol         Kelas  
Data Tinggi Rendah Tinggi Rendah 
Keadaan Awal 77 43 73 33 

 

Kelas 
Data 

Eksperimen Kontrol 

Harga Rata-rata 58.97 55.93 
Simpangan Baku   9.15 11.60 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2. 
 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Keadaan Awal Siswa  
 Kelas Eksperimen. 

Frekuensi  No Interval 
Mutlak Relatif (%) 

1 43-48 3  10.0 
2 49-54 5  16.7 
3 55-60 11  36.6 
4 61-66 5  16.7 
5 67-72 3  10.0 
6 73-78 3  10.0 

Jumlah 30 100.0 
 

45 
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Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Keadaan Awal Siswa Kelas Kontrol. 

Frekuensi  No Interval 
Mutlak Relatif (%) 

1 33-39 3  10.0 
2 40-46 3  10.0 
3 47-53 6  20.0 
4 54-60 8  26.6 
5 61-67 5  16.7 
6 68-74 5    16.7 

Jumlah 30          100.0 
 

2. Data Kemampuan Kognitif Siswa 

 Berdasarkan data yang terkumpul, mengenai kemampuan kognitif siswa 

untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh data sebagai berikut: 

Eksperimen Kontrol         Kelas  
Data Tinggi Rendah Tinggi Rendah 
Kemampuan 
Kognitif 

93 40 90 43 

 

Kelas 
Data 

Eksperimen Kontrol 

Harga Rata-rata 71.77 62.53 
Simpangan Baku 13.41 11.18 

 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4. 
 

Tabel 4.3.  Distribusi Frekuensi Kemampuan Kognitif Siswa  
Kelas Eksperimen. 

Frekuensi  No Interval 
Mutlak Relatif (%) 

1 40-48 2     6.7 
2 49-57 2     6.7 
3 58-66 4   13.3 
4 67-75 9   30.0 
5 76-84 8   26.6 
6 85-93 5   16.7 

Jumlah 30 100.0 
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Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Kemampuan Kognitif Siswa Kelas Kontrol. 

Frekuensi  No Interval 
Mutlak Relatif (%) 

1 43-50 5  16.7 
2 51-58 6  20.0 
3 59-66 7  23.3 
4 67-74 8  26.6 
5 75-82 2    6.7 
6 83-90 2    6.7 

Jumlah 30          100.0 
 

3. Data Kemampuan Siswa Membaca Grafik  

 Kemampuan siswa membaca grafik dikelompokkan menjadi dua 

kategori, yaitu kategori tinggi dan kategori rendah. Nilai rata-rata gabungan kedua 

kelompok adalah 52.50 maka kemampuan siswa membaca grafik termasuk 

kategori tinggi jika skor lebih besar atau sama dengan 52.50 dan termasuk 

kategori rendah jika skor kurang dari 52.50. 

Eksperimen Kontrol         Kelas  
Data  Tinggi Rendah Tinggi Rendah 
Kemampuan Siswa 
Membaca Grafik 

80 30 75 30 

 
                           Kelas 

Data 
Eksperimen Kontrol 

Harga Rata-rata 56.00 49.00 
Simpangan Baku 14.47 10.62 
Nilai Rata-rata Gabungan kedua Kelompok 52.50 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5 dan 4.6. 
 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Kemampuan Siswa Membaca Grafik  
Kelas Eksperimen. 

Frekuensi  No Interval 
Mutlak Relatif (%) 

1 30-38 5 16.7 
2 39-47 3 10.0 
3 48-56 7 23.3 
4 57-65 8 26.7 
5 66-74 3 10.0 
6 75-83 4 13.3 

Jumlah 30         100.0 
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Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Kemampuan Siswa Membaca Grafik  
Kelas Kontrol. 

Frekuensi  No Interval 
Mutlak Relatif (%) 

1 30-37 6  20.0 
2 38-45 7  23.3 
3 46-53 4  13.3 
4 54-61 11   36.7 
5 62-69 0   0.0 
 70-77 2 6.7 

Jumlah 30         100.0 
 

C. UJI KESAMAAN KEADAAN AWAL 

i. Uji Normalitas 

a. Kelompok Eksperimen 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 

1588,0Lobs = . Sedangkan untuk n = 30 pada taraf signifikansi 0.05 harga 

1610,0Ltab = , karena tabobs LL <  maka dapat disimpulkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 20). 

b. Kelompok Kontrol 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 

1042,0Lobs = . Sedangkan untuk n = 30 pada taraf signifikansi 0.05 harga 

1610,0Ltab = , karena tabobs LL <  maka dapat disimpulkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 21). 

 

ii. Uji Homogenitas 

 Dari hasil perhitungan diperoleh harga 594.1Hitung
2 =c , dan 

841,3Tabel
2 =c untuk 1dk =  pada taraf signifikansi 0.05. Karena 

Tabel
2

Hitung
2 c<c , maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari 

populasi yang homogen. (Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 

22). 
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iii. Uji Kesamaan Keadaan Awal 

 Uji kesamaan keadaan awal antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dilakukan dengan uji-t dua pihak. Dari hasil pengujian data diperoleh 

harga 124.1t hit =  sedangkan harga  tabelt  pada taraf signifikansi 0.05 untuk db 

= 58 adalah 1.670, karena 1241t16701t1241t tabHitttab ... =<=<-=-   maka 

OH diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara 

keadaan awal siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. (Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 23). 

 

D. PENGUJIAN PRASYARAT ANALISIS 

i. Uji Normalitas 

1. Kelompok Eksperimen 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 

104,0Lobs = . Sedangkan untuk n = 30 pada taraf signifikansi 0.05 harga 

1610,0Ltab = , karena tabobs LL <  maka dapat disimpulkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 25). 

2. Kelompok Kontrol 

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan uji Liliefors diperoleh harga 

0814,0Lobs = . Sedangkan untuk n = 30 pada taraf signifikansi 0.05 harga 

1610,0Ltab =  karena tabobs LL <  maka dapat disimpulkan bahwa sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada lampiran 26). 

ii. Uji Homogenitas 

 Dari hasil perhitungan diperoleh harga 937.0Hitung
2 =c , dan 

841,3Tabel
2 =c untuk 1dk =  pada taraf signifikansi 0.05. Karena 

Tabel
2

Hitung
2 c<c , maka dapat disimpulkan bahwa kedua sampel berasal dari 

populasi yang homogen. (Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 27). 
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E. PENGUJIAN HIPOTESIS 

i. Uji Hipotesis dengan Anava Dua Jalan 

 Untuk hipotesis pertama sampai ke tiga digunakan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan analisis variansi (Anava) dua jalan dengan isi sel tak sama 

dilanjutkan dengan uji Scheffe. Dari hasil uji Anava dua jalan diperoleh 

harga 498.5FA = ,  110.14FB = , dan 053.0FAB = . Harga tabelF  pada taraf 

signifikansi 0.05 dengan 1dfdfdf ABBA ===  dan 56dferror =  atau adalah 

56.1;05.0F  diperoleh harga 4.020. Hasil pengujian ini terangkum dalam tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4.7. Rangkuman Analisis Variansi Dua jalan  
Sumber Variansi SS df MS 

hitF  tabelF  P 

A (Baris)   693.435 1 693.435 5.498 4.020 <0.05 
B (Kolom) 1779.622 1 1779.622 14.110 4.020 <0.05 

AB (Interaksi)       6.730 1 6.730 0.053 4.020 >0.05 
Error 7063.202 56 126.129 - - - 
Total 9542.989 59 - - - - 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 28). 

 Keputusan uji dari hasil analisis ini adalah berupa kesimpulan hasil 

pengujian hipotesis yakni: 

a. 498.5FA =  dan 020.4Ftab = , karena tabA FF >  maka A0H  yang berbunyi: ” 

Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas individu dan kelompok 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Gerak Lurus 

Berubah Beraturan” ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pengaruh 

antara penggunaan pendekatan keterampilan proses melalui metode 

demonstrasi disertai tugas individu dan kelompok terhadap kemampuan 

kognitif siswa pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

b. 110.14FB =  dan 020.4Ftab = , karena tabA FF >  maka B0H  yang berbunyi: 

“Tidak ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik 

kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan” ditolak. Hal ini menunjukkan 

adanya perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik 
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kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

c. 053.0FAB =  dan 020.4Ftab = . Karena tabA FF <  maka AB0H yang berbunyi: 

“Tidak ada interaksi pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas dengan kemampuan siswa 

membaca grafik terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Gerak Lurus Berubah Beraturan” diterima. Hal ini menunjukkan tidak adanya 

interaksi antara penggunaan pendekatan keterampilan proses melalui metode 

demonstrasi disertai tugas dan kemampuan siswa membaca grafik terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah 

Beraturan. 

ii. Uji Lanjut Anava 

Tabel 4.8. Rangkuman Komparasi Rerata Pasca Anava  
 

Rerata Komparasi 
Ganda 

iX  jX  

Statistik 
Uji 

Harga 
Kritik 

P Kesimpulan 

2A1A vsmm  71.767 62.533 10.139 4.02 >0.05 
2A1A m>m (signifikan) 

2B1B vsmm  73.000 60.464 18.605 4.02 >0.05 
2B1B m>m  Signifikan) 

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran) 

 Harga statistik uji untuk komparasi ganda antar baris menunjukkan 

bahwa 139.10F 12A =  sedangkan 020.4Ftab = , karena tab12A FF >  maka 0H  yang 

berbunyi: “Tidak ada perbedaan rerata antara pendekatan keterampilan proses 

melalui metode demonstrasi disertai tugas individu dan baris A2 (pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas kelompok).” 

ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rerata antara baris A1 (pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas individu) dan baris 

A2 (pendekatan keterampilan proses melalui metode  demonstrasi disertai tugas 

kelompok). Bila ditinjau dari nilai rerata untuk 2A1A vsmm  didapatkan 2A1A XX >  

maka dapat dikatakan  bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas individu 

memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap kemampuan kognitif siswa pada 
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pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan dari pada pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan keterampilan proses melalui metode  demonstrasi 

disertai tugas kelompok. 

 Harga statistik uji untuk komparasi ganda antar kolom menunjukkan 

bahwa 605.18F 12B =  sedangkan 020.4Ftab = , karena tab12B FF >  maka 0H  yang 

berbunyi: “Tidak tidak ada perbedaan rerata antara kolom B1 (kemampuan siswa 

membaca grafik kategori tinggi) dan kolom B1 (kemampuan siswa membaca 

grafik kategori rendah)” ditolak. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan rerata 

antara  kolom B1 (kemampuan siswa membaca grafik kategori tinggi) dan B2 

(kemampuan siswa membaca grafik kategori rendah). Bila ditinjau dari nilai rerata 

untuk  2B1B vsmm  didapatkan 2B1B XX >  maka dapat dikatakan  bahwa siswa yang 

mempunyai kemampuan membaca grafik kategori tinggi maka kemampuan 

kognitif siswa tersebut pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan lebih 

baik dari pada siswa yang mempunyai kemampuan membaca grafik kategori 

rendah. 

 

iii. Uji-t Satu Pihak 

 Uji-t satu pihak digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan 

kognitif siswa sebelum dan sesudah mendapatkan pembelajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas 

individu sebagai kelompok eksperimen dan pendekatan keterampilan proses 

melalui metode  demonstrasi disertai tugas kelompok sebagai kelompok kontrol.  

Tabel 4.9. Hasil Perhitungan Uji-t Satu Pihak 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol  

No 
 

Keterangan Keadaan 
Awal 

Kemampuan 
Kognitif 

Keadaan 
Awal 

Kemampuan 
Kognitif 

1 Rerata 58.967 71.767 55.933 62.533 
2 Jumlah Siswa 30 30 30 30 
3 Simp. Baku 9.152 13.413 11.605 11.184 
4 Hitungan  318.4t hitung =  

 670.1t tabel =  

243.2t hitung =  

  670.1t tabel =  

5 Kesimpulan 
tabelhitung tt >  tabelhitung tt >  

(Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 30). 

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



 55 

 Hasil uji-t satu pihak untuk kelompok eksperimen diperoleh 

318.4t hitung =  dan 670.1t tabel = , karena tabelhitung tt >  maka dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas 

individu. Sedangkan uji-t satu pihak untuk kelompok kontrol diperoleh  

243.2t hitung =  dan 670.1t tabel = , karena tabelhitung tt >  maka dapat disimpulkan 

bahwa ada peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas 

kelompok. 

 

F. PEMBAHASAN HASIL ANALISIS DATA 

i. Hipotesis Pertama 

:H A0  Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas individu 

dan kelompok terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

:H A1  Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas individu dan kelompok 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Gerak Lurus 

Berubah Beraturan. 

 Dari pengujian hipotesis pertama diputuskan bahwa A0H  ditolak yang 

berarti ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas individu dan kelompok terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

Dari hasil komparasi ganda disimpulkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi 

disertai tugas individu memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap 

kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan 

dari pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan keterampilan proses 

melalui metode demonstrasi disertai tugas kelompok. Hal ini sesuai teori bahwa 
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kadar aktivitas belajar individual lebih tinggi sebab siswa melakuan aktivitas 

mental masing-masing. Semakin tinggi tuntutan yang terdapat pada tugasnya 

semakin tinggi pula aktivitas mental yang terjadi pada siswa. Di samping itu  

pemberian tugas secara individu memungkinkan siswa untuk lebih bertanggung 

jawab terhadap tugasnya sehingga ia berusaha keras untuk mengerjakannya 

sehingga siswa lebih mendalami materi yang dipelajari. 

 

ii. Hipotesis Kedua 

:H B0   Tidak ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik 

kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada 

pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

:H B1  Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik kategori 

tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

 Dari pengujian hipotesis kedua diputuskan bahwa B0H  ditolak yang 

berarti ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik 

kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok 

bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan. Dari hasil komparasi ganda disimpulkan 

bahwa siswa yang mempunyai kemampuan membaca grafik kategori tinggi maka 

kemampuan kognitif siswa tersebut pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah 

Beraturan lebih baik dari pada  siswa yang mempunyai kemampuan membaca 

grafik kategori rendah. Hal ini sesuai dengan teori karena kemampuan membaca 

grafik termasuk kemampuan dalam menyelesaikan soal yang berbentuk 

pengalihan hubungan antara variabel-variabel yang telah diketahui (dalam 

penelitian ini hubungan antara jarak (s) dengan waktu (t) maupun hubungan antara 

kecepatan (v) dengan waktu (t)) kepada bahasa diagram/ grafik. Penyelesaian soal 

bentuk ini lebih tinggi sehingga apabila siswa mampu menyelesaikan soal dalam 

bentuk grafik seharusnya mampu menyelesaikan soal dalam bentuk kalimat. Atau 

dengan kata lain apabila nilai tes kemampuan siswa membaca grafik tinggi maka 

nilai kemampuan kognitifnya tinggi pula. 
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iii. Hipotesis Ketiga 

:H AB0  Tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas dan kemampuan siswa 

membaca grafik terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

:H AB1  Ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui  metode demonstrasi disertai tugas dan kemampuan siswa 

membaca grafik terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan 

Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

 Dari pengujian hipotesis ketiga diputuskan bahwa AB0H  diterima yang 

berarti tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas dengan kemampuan siswa 

membaca grafik terhadap kemampuan kognitif siswa pada pokok bahasan Gerak 

Lurus Berubah Beraturan. Jadi antara penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai tugas dan kemampuan siswa membaca 

grafik mempunyai pengaruh sendiri-sendiri terhadap kemampuan kognitif siswa 

pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan. 

iv. Hipotesis Keempat 

 Hasil uji-t satu pihak untuk kelompok eksperimen diperoleh 

3184t hit .= dan 6701t tab .= , karena tabhit tt >  maka dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran dengan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas individu. 

Sedangkan uji-t satu pihak untuk kelompok kontrol diperoleh  

3184t hit .= dan 6701t tab .= , karena tabhit tt >  maka dapat disimpulkan bahwa ada 

peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran dengan pendekatan 

keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas kelompok. Hal ini 

sesuai dengan teori bahwa dengan pendekatan keterampilan proses melalui 

metode demonstrasi disertai tugas, siswa terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, proses penerimaan siswa terhadap materi pembelajaran akan lebih 

terasa berkesan secara mendalam sehingga membentuk pengertian dengan baik. 

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



 58 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 
A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh maka pada penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

2. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan proses 

melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas secara individu dan 

kelompok terhadap kemampuan kognitif siswa.  Kemampuan kognitif siswa 

yang mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses 

melalui metode demonstrasi disertai tugas individu lebih baik dari pada 

pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses melalui metode  

demonstrasi disertai tugas kelompok pada pokok bahasan Gerak Lurus 

Berubah Beraturan. 

2.  Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik kategori 

tinggi dan rendah  terhadap kemampuan kognitif siswa. Siswa yang 

mempunyai kemampuan membaca grafik kategori tinggi kemampuan 

kognitifnya pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan lebih baik 

dari pada  siswa yang mempunyai kemampuan membaca grafik kategori 

rendah. 

3.  Tidak ada interaksi pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan 

proses melalui metode demonstrasi disertai pemberian tugas dan kemampuan 

siswa membaca grafik terhadap kemampuan kognitif siswa. 

4.  Ada peningkatan kemampuan kognitif siswa setelah pembelajaran dengan 

pendekatan keterampilan proses melalui metode demonstrasi disertai tugas. 

 
B. IMPLIKASI 

1. Terdapat pengaruh antara penggunaan pendekatan keterampilan proses 

melalui metode demonstrasi disertai tugas individu dengan metode 

demonstrasi disertai tugas kelompok. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan 

agar lebih variatif dalam memilih maupun membuat model tugas yang akan 

diberikan kepada siswa. 
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2. Pemberian tugas kepada siswa dapat membantu siswa untuk lebih memahami 

dan mendalami materi pembelajaran. 

3. Ada pengaruh antara kemampuan siswa membaca grafik kategori tinggi dan 

rendah terhadap kemampuan kognitif siswa. Siswa yang mempunyai 

kemampuan membaca grafik kategori tinggi kemampuan kognitifnya pada 

pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan lebih baik dari pada siswa 

yang mempunyai kemampuan membaca grafik kategori rendah. 

4. Soal-soal pada pokok bahasan Gerak Lurus Berubah Beraturan dapat disajikan 

dalam bentuk grafik. 

 

C. SARAN 

1. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika diharapkan lebih 

memperhatikan penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran. 

2. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya dengan 

mengkaitkan aspek-aspek yang belum diungkapkan dan dikembangkan dari 

variabel yang telah disebutkan di depan. 

3. Diperlukan kreativitas dalam pembuatan model soal-soal tes kemampuan 

membaca grafik agar lebih menarik. 
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