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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia 

dimanapun di dunia ini. Selama di suatu tempat terdapat masyarakat maka secara 

langsung di situ akan muncul apa yang dinamakan dengan pendidikan. Meskipun 

pendidikan merupakan gejala yang umum dalam setiap kehidupan masyarakat, namun 

perbedaan filsafat dan pandangan hidup yang dianut oleh masing- masing bangsa atau 

masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan, termasuk perbedaan 

sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari tujuan 

pendidikan yang hendak dicapai. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pendidikan 

yang kita alami di Indonesia ini. Perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan kita terus 

dilakukan agar hasil dari pendidikan tersebut sesuai dengan tuntutan pembangunan. 

Perubahan-perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan undang-undang system 

pendidikan Indonesia dari UU No.2 tahun 1989 menjadi UU Sistem Pendidikan Nasional 

tahun 2003 dan perubahan kurikulum dari berbasis sekolah menjadi berbasis kompetensi  

Demikian halnya dengan Indonesia yang merupakan negara berkembang, sektor 

pendidikan mempunyai andil yang besar guna kelangsungan hidup bangsa dan negara ini. 

Pendidikan di Indonesia mempunyai tujuan sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas 

tahun 2003.  
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“Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 
yang demokratif serta bertanggung jawab”. (Abd. Rachman Assegaf , 2005:101) 

 
Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut maka akan dilakukan suatu usaha-usaha 

untuk pemilihan metode dan bahan pengajaran serta alat-alat untuk menilai apakah 

pengajaran itu berhasil atau tidak. 

Dalam proses belajar mengajar di sekolah banyak dijumpai prestasi belajar 

siswa yang rendah, hal ini banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kualitas 

dari pengajar itu sendiri. Di Indonesia banyak dijumpai para guru yang masih 

menggunakan model pembelajaran yang masih lama yaitu guru sebagai satu-satunya 

sumber ilmu pengetahuan yang mentransfer ilmu pengetahuan secara mutlak tanpa 

melibatkan siswa semaksimal mungkin, sebagaimana tugas guru dalam proses belajar 

mengajar diantaranya sebagai pengelola kegiatan belajar mengajar, katalisator dalam 

belajar mengajar dan peranan lainnya yang memang sudah menjadi tuntutan dari seorang 

guru yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. 

Sedangkan siswa itu sendiri adalah betindak sebagai pencari, penerima dan penyimpan isi 

pelajaran yang dibutuhkan  untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Paul Suparno (1996: 67) “ Seorang guru harus mampu melihat kondisi 

siswanya sebagai obyek dan subyek dalam proses pendidikan. Sebagai orang yang sudah 

membawa pengetahuan awal maka pengetahuan yang mereka punyai adalah dasar untuk 

membangun pengetahuan selanjutnya”  

Untuk mencapai hasil belajar yang baik, maka dalam proses belajar mengajar 

harus dikelola dengan baik, seperti penggunaan pendekatan pembelajaran yang tepat, 

metode mengajar yang sesuai, serta alat-alat penilaian yang tepat, sehingga dalam 

pembelajaran tidak hanya bermakna Rote Learning (hafalan) tetapi juga Role Learning 

yaitu rangkaian konsep dimana dalam mempelajari sesuatu kita menghubungkan dua atau 

lebih konsep.  

Dalam pencapaian hasil belajar yang maksimal, maka suatu pendekatan 

pembelajaran harus disertai dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Demikian 
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halnya dengan pendekatan konstruktvisme akan bisa dilihat kemaksimalannya apabila 

kita membandingkannya dengan dua metode yang berbeda sebagai contoh metode inkuiri 

terpimpin dan demonstrasi. Latihan juga perlu diberikan, hal ini dikarenakan latihan 

merupakan kondisi eksternal yakni pengulangan suatu respon dalam penyajian suatu 

stimulus. Latihan berfungsi sebagai balikan dan sebagai penguatan serta merupakan 

kondisi yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan yang kompleks. Latihan 

dapat dituangkan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) yang bertujuan untuk lebih 

mengaktifkan siswa dan mengurangi kebosanan sehingga siswa termotivasi untuk belajar. 

Pendekatan konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan baru dalam 

pembelajaran yang perlu kiranya dikembangkan dalam proses belajar mengajar. 

Pendekatan konstruktivisme dengan disertai metode inquiry dan metode demonstrasi 

kiranya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk itulah penulis mencoba untuk 

melakukan penelitian mengenai pendekatan pembelajaran dengan judul “ Penggunaan 

Pendekatan Konstruktivisme Pada Pembelajaran Fisika Pokok Bahasan Rangkaian 

Listrik Arus Searah Ditinjau Dari Kemampuan Siswa Menggunakan Alat Ukur Di 

SMA MTA Surakarta Tahun Ajaran 2004/2005 “. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ada, maka terdapat beberapa masalah 

yang muncul, yaitu : 

1. Rendahnya kualitas pendidikan yang bersumber pada kualitas pembelajaran. 

2. Prestasi belajar dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan 

3. Prestasi belajar dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan  

4. Pendekatan konstruktivisme merupakan salah satu pilihan dalam meningkatkan  

prestasi belajar. 

5. Prestasi belajar dipengaruhi juga oleh metode mengajar yang dipadukan dengan 

pendekatan pengajaran. 

6. Kemampuan dalam menggunakan alat ukur yang berbeda-beda mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah ada, penulis membatasi permasalahan 

penelitian ini pada : 

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini adalah pendekatan konstruktivisme. 

2. Pada penelitian ini penggunaan pendekatan pengajaran konstruktivisme melalui 

metode inquiry terpimpin dan metode demonstrasi. 

3. Indikator keberhasilan siswa dalam mempelajari Fisika dilihat dari prestasi belajar 

siswa.  

4. Kemampuan menggunakan alat ukur Amperemeter, Voltmeter dan Ohmneter 

mempengaruhi prestasi belajar siswa 

5. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Rangkaian Listrik Arus Searah 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah perbedaan pengaruh antara  pembelajaran Fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin dan demonstrasi terhadap prestasi 

belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 

2. Adakah perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa menggunakan alat-alat ukur 

kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan 

Rangkaian Listrik Arus Searah 

3. Adakah interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode pembelajaran dan kemampuan siswa menggunakan alat ukur terhadap 

prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk  

mengetahui sebagai berikut : 
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1. Ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh  antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin dan metode demonstrasi terhadap 

prestasi belajar Fisika pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 

2. Ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa menggunakan 

alat ukur kategori tinggi dan rendah terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok 

bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah.  

3. Ada atau tidak adanya  interaksi antara pengaruh pendekatan konstruktivisme melalui 

metode pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menggunakan alat ukur terhadap 

prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memotivasi siswa untuk lebih menyukai Fisika sehingga Fisika tidak lagi dipandang 

suatu mata pelajaran yang sulit. 

2. Memberikan cara yang lebih efektif dalam meningkatkan prestasi belajar Fisika. 

3. Memberikan masukan kepada guru Fisika tentang keefektifan penggunaan 

pendekatan konstruktivisme dengan metode inquiry terpimpin dan metode 

demonstrasi dalam proses belajar mengajar sehingga tercapai hasil yang maksimal. 

4. Memberikan masukan bagi para calon guru untuk lebih memperhatikan masalah-

masalah yang berkaitan dengan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan. 

5. Bahan masukan yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya 

dalam hal proses belajar mengajar. 

6. Memberikan masukan kepada guru untuk lebih dapat memotivasi siswanya guna 

lebih menyukai pelajaran Fisika sehingga Fisika tidak lagi dipandang sebagai suatu 

mata pelajaran yang sulit bagi siswa. 

7. Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan 

penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas dan pembahasan yang lebih dalam. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Dalam pendidikan formal belajar mengajar merupakan dua konsep yang tidak 

bisa dipisahkan satu sama lain. Secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses 

perubahan perilaku yang diakibatkan oleh interaksi antara individual dengan lingkungan, 

perilaku itu mengandung pengertian yang luas. 

Belajar tidak hanya meliputi mata pelajaran, tetapi juga penguasaan kebiasaan, 

persepsi, kesenangan, minat, penyesuaian sosial, bermacam-macam keterampilan dan 

cita-cita. Tidak semua perilaku berarti belajar, orang yang tangannya patah karena 

ledakan bom atau karena kecelakaan mengubah tingkah lakunya, tetapi kehilangan 

tangan itu sendiri bukanlah belajar. Mungkin orang itu melakukan kegiatan belajar untuk 

mengimbangi tangannya yang hilang dengan mempelajari keterampilan yang baru. 

Belajar memiliki makna yang sangat luas dan komplek, sehingga pengertian 

belajar banyak dipengaruhi oleh teori-teori belajar yang dianut oleh seseorang, namun 

pada intinya mempunyai kesamaan. Menurut Gagne yang dikutip oleh Ratna Wilis Dahar 

(1988 :12) bahwa :”Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana suatu 

organisme berubah prilakunya sebagai akibat pengalaman”. Pendapat senada juga 

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



dikemukakan oleh Morgan yang dikutip oleh Ngalim Purwanto bahwa :”Belajar adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari 

latihan atau pengalaman”(1990:84).  

Menurut kaum konstrukstivis, belajar merupakan proses aktif  belajar 

mengkonstruksi arti entah itu teks, dialog, pengalaman fisis dan lain-lainnya. Belajar juga 

merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman yang dipunyai 

oleh seseorang sehingga pengertiannya berkembang sebagai berikut : 

1) Belajar berarti membentuk makna, makna diciptakan siswa dari apa yang mereka 
lihat, dengar, alami dan rasakan. 

2) Konstruksi arti adalah proses yang terus menerus, setiap kali berhadapan dengan 
fenomena atau persoalan baru diadakan rekonstruksi baik secara kuat maupun 
lemah. 

3) Belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan lebih dari 
pengembangan yang baru. 

4) Proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu skema seseorang dalam 
keraguan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. 

5) Hasil belajar di pengaruhi oleh pengalaman pelajar dengan dunia fisik dan 
lingkungannya (Bettencourt, 1989) 

6) Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui pelajar : 
konsep-konsep, tujuan dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan 
bahan yang di pelajari. 

                                                                                       (Paul Suparno, 1996:61) 
Akhirnya dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu kegiatan yang dapat 

menghasilkan perubahan tingkah laku baik potensial maupun aktual. Perubahan itu 

berbentuk kemampuan-kemampuan yang baru dimiliki dalam selang waktu yang relatif 

lama, serta perubahan-perubahan itu terjadi karena usaha sadar yang dilakukan oleh 

individu yang sedang belajar. 

b. Tujuan Belajar  

Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting 

karena semua komponen dalam sistem pembelajaran sangat mendasar dan sangat perlu 

dilaksanakan untuk pencapaian tujuan belajar . Tujuan belajar yang utama adalah apa 

yang dipelajari dalam situasi tertentu memungkinkan untuk dapat memahami hal-hal lain. 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya sistem 

lingkungan/kondisi lain. Sistem lingkungan yang baik itu terdiri dari komponen-

komponen yang mendukung antara lain tujuan belajar yang akan dicapai, bahan 

pengajaran yang digunakan mencapai tujuan, guru dan siswa yang memainkan peranan 
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serta memiliki hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan dan sarana /prasarana yang 

tersedia, tiap-tiap tujuan belajar tertentu membutuhkan sistem lingkungan hidup yang 

relevan. Sistem lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar kognitif berbeda 

dengan lingkungan yang diarahkan untuk mencapai tujuan belajar ketrampilan. 

Menurut Sudirman R.M. (1987) “Tujuan belajar bermacam dan bervariasi, 

tetapi dapat diklasifikasikan menjadi dua: pertama yang eksplisit diusahakan untuk 

dicapai tindakan instruksional, lazim dinamakan instruksional efeks (Instruksional 

Effects), yang biasanya berbentuk pengetahuan dan ketrampilan. Sedangkan hasil 

sampingan yang diperoleh; misalnya: kemampuan berfikir kritis, kreatif dan sikap 

terbuka. Hasil sampingan ini disebut nurturant effect (Gino, Suwarni, Suripto, 

Maryanto dan Sutijan, 1996: 18) 

 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Belajar 

Telah dikatakan bahwa belajar adalah proses yang menimbulkan terjadinya 

suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku dan atau kecakapan. Sampai 

dimanapun perubahan tercapai atau dengan kata lain berhasil  tidaknya belajar itu 

tergantung pada bermacam-macam faktor. Faktor-faktor itu dapat dibedakan menjadi dua 

golongan. 

1)  Faktor yang ada pada diri  sendiri yang kemudian disebut faktor individual. 

 Yang termasuk di dalam faktor individual adalah faktor fisiologi yang meliputi fisik 

dan panca indera dan faktor psikologi yang meliputi bakat siswa, minat siswa, 

kecerdasan, motivasi, sikap belajar serta kemampuan kognitif.  

2)  Faktor yang di luar individu yang kemudian disebut dengan faktor sosial. 

Adapun yang termasuk faktor sosial adalah faktor lingkungan yang meliputi kondisi 

alam dan kondisi sosial yang terjadi di sekitar siswa dan faktor instrumental yang 

meliputi kurikulum atau bahan pelajaran, guru, sarana dan prasarana, administrasi 

atau manajemen pendidikan yang digunakan. 

2. Hakikat Mengajar 

Mengajar merupakan suatu proses yang kompleks, tidak hanya sekedar 

menyampaikan informasi dari guru kepada siswa. Banyak kegiatan maupun tindakan 

yang harus dilakukan, terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada seluruh 
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siswa. Oleh karena itu, rumusan pengertian mengajar tidaklah sederhana . dalam arti 

membutuhkan rumusan yang  meliputi seluruh kegiatan dan tindakan dalam perbuatan 

mengajar.  

Ada aneka ragam rumusan yang  meliputi pengertian tentang mengajar, sikap 

mengajar yang mempunyai kaitan dalam prakteknya. Seseorang berpandangan bahwa 

mengajar hanya sekedar menyampaikan materi ,tentu akan merumuskan pengertian yang 

sederhana. Rumusan yang dibuat mengajar adalah upaya menyampaikan bahan pelajaran 

kepada siswa , sehingga dengan demikian tujuan akhir dari mengajar disesuaikan dengan 

rumusan yang telah dibuat oleh para perumusnya. 

Mengajar sendiri banyak bahasan yang diberikan oleh para ahli, diantaranya 

Rochman Nata Wijaya  memberikan batasan mengajar sebagai “upaya guru untuk 

membangkitkan, yang berarti menyebabkan atau mendorong pelajar ”(Gino et al,1996: 

31). Dalam batasan tersebut terkandung maksud agar guru dapat menimbulkan semangat 

untuk mendorong siswanya dengan jalan penyajian pelajaran yang menarik dengan 

menggunakan metode dan alat belajar yang disesuaikan dengan materi dan tujuannya, 

serta memberi penguatan kepada siswa untuk mendorong siswa belajar lebih baik. 

Bagi kaum konstruktivis mengajar bukanlah kegiatan memindahkan 

pengetahuan dari guru ke murid, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa 

membangun sendiri pengetahuannya . Menurut Bettencourt (1989): “Mengajar berarti 

partisipasi  pelajar dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan 

bersikap kritis dan mengadakan justifikasi, jadi mengajar adalah suatu bentuk belajar 

sendiri ” (Paul Suparno, 1996:65) 

Berfikir yang baik adalah lebih penting daripada mempunyai jawaban yang 

benar atas suatu persoalan yang sedang dipelajari. Seseorang yang mempunyai cara 

berfikir yang baik dalam arti bahwa cara berfikirnya dapat digunakan untuk menghadapi 

suatu fenomena yang baru akan dapat menemukan pemecahan dalam menghadapi 

persoalan yang lain. Seorang pelajar yang hanya sekedar menemukan jawaban benar 

belum pasti dapat menemukan pemecahan terhadap persoalan yang baru, karena mungkin 

ia tidak mengerti bagaimana menemukan jawaban itu. Bila cara berfikir itu berdasarkan 

pengandaian yang salah satu atau tidak dapat diterima saat itu, ia masih dapat 

mengembangkannya . menurut Von Glasersfeld (1989): “Mengajar dalam konteks ini 
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adalah membantu seseorang berfikir secara benar dengan membuat kaumnya berfikir 

sendiri” (Paul Suparno, 1996:65). 

Dower dan Oldham dalam Mattews (1994) menjelaskan beberapa ciri mengajar 

konstruktivis, sebagai berikut : 

a. Orientasi, murid diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam 

mempelajari suatu topik. 

b.  Elastasi, murid dibantu untuk mengungkapkan idenya secara jelas dengan 

berdiskusi, menulis, membuat poster dan lain-lain. 

c. Rekonstruksi ide, dalam hal ini ada 3 hal 
1) Klarifikasi ide yang dikontrakkan dengan ide-ide yang orang lain atau teman 

lewat diskusi atau pengumpulan ide. 
2) Membangun ide ang baru, ini terjadi bila dalam diskusi idenya bertentangan 

dengan ide orang lain. 
3) Mengevaluasi ide barunya dengan eksperimen, kalau di mungkinkan ada 

baiknya bila gagasan yang baru itu di uji dengan suatu percobaan. 
d.  Penggunaan ide dalam banyak situasi, ide atau gagasan yang telah di bentuk oleh 

siswa perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi yang di hadapi. 

e. Review, bagaimana ide itu berubah, dapat terjadi  dalam aplikasi pengetahuannya 
pada situasi yang dihadapi sehari-hari.   

     (Paul Suparno, 1996: 69). 
3. Hakikat Fisika 

IPA adalah ilmu yang mengkaji tentang alam dengan segala isinya secara 

sederhana, awal dari IPA dimulai saat manusia mulai memperhatikan gejala-gejala alam, 

mencatatnya dan kemudian mempelajarinya. Pengetahuan yang diperoleh mula-mula 

terbatas pada pengamatan terhadap gejala-gejala alam yang ada, kemudian mungkin 

bertambah dengan pengetahuan yang diperoleh dari hasil pemikirannya. 

Secara sederhana IPA adalah suatu komponen penegetahuan yang tersusun 

secara sistematis tentang gejala alam. Perkembangan IPA tidak hanya di tunjukan dengan 

kumpulan fakta, tetapi juga oleh timbulnya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pengetahuan IPA meliputi 3 hal yaitu : 

a. Produk IPA yaitu semua pengetahuan tentang gejala alam yang telah disimpulkan 

melalui observasi. 

b.   Proses IPA atau metoda ilmiah yaitu cara kerja yang dilakukan untuk memperoleh 

hasil-hasil IPA atau produk IPA. 
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c.    Nilai dan sikap yaitu semua tingkah laku yang di perlukan selama melakukan proses 

IPA, sehingga di peroleh hasil IPA. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakekat Fisika 

meliputi produk, proses dan sikap ilmiah yang mempunyai hubungan erat dan mengikat. 

4. Pengajaran Fisika Pokok Bahasan Rangkian Listrik Arus Searah 

a.  Pengertian Fisika  
Fisika merupakan salah satu cabang dari IPA maka untuk mengetahui tentang 

Fisika kita harus mengetahui apakah Fisika itu sendiri. Dan untuk pengertian IPA sudah 

dibahas pada pembahasan sebelumnya. 

Fisika sebagai salah satu cabang dari IPA tentunya memiliki ciri yang tidak jauh 

berbeda dari IPA. Menurut Brochaus “Fisika adalah pengajaran tentang kejadian alam, 

yang memungkinkan penelitian dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, 

pengujian secara sistematis berdasarkan peraturan-peraturan umum“(Druxes, 1986: 3). 

Dengan demikian pengajaran Fisika menuntut kreativitas dan keterampilan guru 

serta siswa dengan alat-alat praktikum dan pemecahan masalah dari praktikum tersebut. 

Melalui pengajaran Fisika yang demikian diharapkan  dalam diri siswa terbentuk dan 

tertanam sikap ilmiah supaya siswa tidak menerima ilmu pengetahuan sebagai hasil saja, 

tetapi juga sebagai suatu proses. 

b. Pengajaran Fisika di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

Mata pelajaran Fisika di Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagai bagian dari 

mata pelajaran IPA di SMU dan ini merupakan lanjutan dari SLTP yang mempunyai sifat 

materi, gerak dan fenomena lain yang berhubungan dengan energi, selain itu juga 

mempelajari keterkaitan konsep-konsep  dengan kehidupan nyata dan pengembangan 

sikap kesadaran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi serta 

dampaknya . 

Seperti yang tercantum dalam  GBPP, pemberian mata pelajaran IPA di SMA 

bertujuan: 

1) Agar siswa menyukai Fisika sebagai ilmu pengetahuan dasar yang bersifat 
kuantitatif. 

2) Memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai konsep dan prinsip Fisika 
dalam menjelaskan berbagai peristiwa alam serta cara kerja produk teknologi 

3) Memiliki kemampuan untuk menggunakan system peralatan dalam rangka 
menguji kebenaran suatu pernyataan ilmiah. 
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4) Terbentuknya sikap ilmiah, yaitu sikap terbuka dan kritis terhadap pendapat orang 
lain. Serta tidak mudah mempercayai parnyataan yang tidak didukung dengan 
hasil observasi empiris. 

5) Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi untuk program studi eksakta atau 
mengikuti berbagai pelatihan yang memerlukan dasar Fisika yang kuat. 

(Depdiknas, 2001: 5) 

Bahan kajian mata pelajaran Fisika di SMU dikembangkan dari bahan kajian 

SLTP yang diperluas sampai pada bahan kajian yang mengandung  konsep yang abstrak 

dan dibahas secara kuantitatif analisis. Konsep dan subkonsep Fisika tersebut diperoleh 

dari berbagai kegiatan yang menggunakan keterampilan proses. 

5. Rangkaian Listrik Arus Searah 

a. Arus listrik dan kuat arus listrik 

Arus listrik didefinisikan sebagai aliran partikel-partikel bermuatan positif yang 

bergerak dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Di dalam penghantar, 

sesungguhnya yang bergerak adalah elekron-elektron dari titik berpotensial rendah ke 

titik berpotensial tinggi(disebut arus elektron).  

Arus listrik  dapat mengalir jika ada beda potensial antara ujung-ujung 

penghantar. Arus listrik hanya dapat mengalir melalui suatu rangkaian tertutup, yaitu 

rangkaian yang tidak berpangkal dan tidak berujung. 

Besaran yang menyatakan kuantitas arus listrik adalah kuat arus listrik (I), yang 

didefinisikan sebagai besar muatan listrik (q) yang mengalir setiap satuan waktu (t) yang 

melewati penampang tertentu. Kuat arus listrik dirumuskan : 

t

q
I =  

q dalam satuan coulomb, t dalam sekon dan I dalam satuan ampere. 

Contoh soal : 

Muatan listrik 160 coulomb mengalir melalui seutas kawat selama 32 menit. Berapa 

kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat tersebut ? 

Penyelesaian : 

Muatan listrik q = 160 C; waktu t =  32 menit = 32 ×60 s = 40 s 

Kuat arus listrik : 

t

q
I = .0,4

40

160
A

s

C
==  
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Jadi kuat arus listrik yang melalui kawat tersebut sebesar 4,0 ampere. 

b. Hukum ohm dan hambatan listrik 

Hukum Ohm menyatakan tegangan(V) pada ujung-ujung sebuah hambatan 

adalah sebanding dengan kuat arus listrik(I) yang melalui hambatan itu untuk  suhu yang 

tetap. Hukum Ohm dirumuskan : 

IRV =    atau    
I

V
R =  

di mana : R = tan θ    untuk grafik V-I diketahui. 

R = hambatan listrik, dengan satuan ohm (Ω) 

 
 
 

 

 

                    0 

                  Gambar 2.1.  Grafik V terhadap I.   

θ  adalah sudut kemiringan grafik terhadap sumbu mendatar. 

Hambatan suatu kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat(L), dan 

berbanding terbalik dengan luas penampang kawat(A), dirumuskan :  

A

L
R ρ=   

dengan ρ adalah hambatan jenis kawat dengan satuan ohm m dalam satuan SI. 

Hambatan kawat akan bertambah jika suhunya naik dan dinyatakan oleh : 

Rt= R0 (1+α ∆T) = R0 (1+α (T-T0) ) 

dengan R0 adalah hambatan mula-mula (pada suhu T0), Rt adalah hambatan pada suhu T, 

dan α  adalah koefisien suhu hambatan jenis. Jika kita membandingkan dua hambatan 

kawat pada suhu berbeda maka : 

)(1

)(1

01

02

1

2

TT

TT

R

R

−+

−+
=

α

α
 

c. Hukum I Kirchhoff 

Gustav Kirchhoff, ahli Fisika Jerman (1824-1887) berdasarkan hasil  

eksperimennya menyatakan : 

V 

I 

θ 
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“Pada rangkaian yang bercabang, jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu 

titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik cabang itu”.  

Pernyataan ini dikenal sebagai Hukum I Kirchhoff. Dirumuskan : 

keluarmasuk II Σ=Σ  

Sedangkan kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tak bercabang (rangkaian 

seri) di mana-mana besarnya sama. 

d. Hukum II Kirchhoff 

Perhatikan suatu rangkaian listrik yang kuat arusnya tetap, seperti pada gambar 

1 di bawah ini : 

 

 

     
            Gambar 2.2 Rangkaian pada H. II Kirchhoff 
Dalam rangkaian listrik ini, medan listrik (E = F/q) adalah medan konservatif. 

Dalam medan konservativ ini, usaha yang diperlukan untuk membawa suatu muatan uji 

positif dari satu titik ke titik lainnya tidak bergantung pada lintasan yang dilaluinya. Jika 

muatan uji positif kita bawa berkeliling dari titik a  melalui bcd, dan kembali lagi ke titik 

a, maka muatan uji tersebut tidak berpindah, dan usaha yang kita lakukan sama dengan 

nol. Usaha pada medan elektrostatik dirumuskan W = qV, sehingga   

W = qV = 0 

V = 0 

Fakta inilah yang disimpulkan oleh Gustav Kirchhoff dan dikenal sebagai 

hokum II Kirchhoff. 

Hukum II Kirchhoff menyatakan bahwa “jumlah aljabar perubahan tegangan 

yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup (loop) sama dengan nol”. 

ΣV = 0 (1) 

Gaya gerak listrik ε dalam sumber tegangan menyebabkan arus listrik mengalir 

sepanjang loop, dan arus listrik yang mendapat hambatan menyebabkan penurunan 

tegangan, sehingga persamaan (1) dapat ditulis dalam bentuk lain : 

Σ ε + Σ IR = 0 (2) 

b 

R2 

R1 R3 

c f ε
 

a ε1 
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R1 R2 a b c 

I I 

+    - 
V I 

R
 

a c 

+     - 
V 

Hasil penjumlahan dari jumlah ggl dalam sumber tegangan dan penurunan 

tegangan sepanjang rangkaian tertutup (loop) sama dengan nol.   

Perjanjian tanda : 

Tegangan bertanda positif jika kuat arus berlawanan dengan arah loop yang kita tentukan, 

dan negatif jika searah arah loop yang kita tentukan. 

Bila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih 

dahulu daripada kutub negatifnya, maka ggl ε bertanda negatif, dan positif bila 

sebaliknya. 

Tegangan antara dua titik (misalnya a dan b) dalam suatu rangkaian listrik 

adalah : 

Vab = Σ ε + Σ IR   (3) 

dengan Σ ε adalah jumlah ggl dan Σ IR adalah jumlah penurunan tegangan yang dijumpai 

sewaktu berjalan dari a ke b, dengan perjanjian tanda seperti pada hukum II Kirchhoff. 

e. Susunan Seri Komponen Listrik 

Komponen-komponen listrik disebut disusun seri jika komponen-komponen 

tersebut dihubungkan sedemikian rupa sehingga kuat arus yang melalui tiap-tiap 

komponen sama besarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.  Dua Buah Lampu Disusun Secara Seri 
 

(a) 
(b) 

(c) 
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R1 

R2 a b 
I 

+    - 
V 
RP 

I1 

I2 

I 

+    - 
V 

Pada gambar 1 (a) ditunjukkan dua lampu pijar disusun seri, sedang gambar 

rangkaian listriknya ditunjukkan pada gambar 1 (b). Kedua hambatan seri R1 dan R2 

diganti oleh sebuah hambatan pengganti seri RS ditunjukkan pada gambar 1 (c).  

Untuk komponen-komponen listrik yang disusun seri, hambatan penggantinya sama 

dengan jumlah hambatan tiap-tiap komponen. Dirumuskan :  

....321
1

+++== ∑
=

RRRRR
n

i
iS   

Prinsip-prinsip yang berlaku pada susunan seri komponen listrik adalah : 

Susunan seri bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. 

Kuat arus yang melalui tiap-tiap komponen sama, yaitu sama dengan kuat arus yang melalui 

hambatan pengganti serinya 

I1 = I2 = I3 =…= ISeri 

Tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada 

ujung-ujung tiap komponen. 

VSeri  = V1 + V2 + V3 +…  

Susunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan, di mana tegangan pada ujung-ujung 

tiap komponen sebanding dengan hambatannya. 

V1 : V2 : V3 = R1 : R2 : R3  

f. Susunan Paralel Komponen-komponen Listrik 

Komponen-komponen listrik disebut disusun paralel jika komponen-komponen 

tersebut dihubungkan sedemikian rupa sehingga tegangan pada ujung-ujung tiap-tiap 

komponen sama besarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) 

(b) 

(c) 
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Gambar 2.4. Dua Buah Lampu Disusun Secara Paralel 

Pada gambar 2 (a) ditunjukkan dua buah lampu pijar disusun paralel, sedang 

gambar rangkaian listriknya ditunjukkan pada gambar 2 (b). Susunan paralel kedua 

lampu ini dapat diganti dengan sebuah hambatan pengganti paralel Rp, yang ditunjukkan 

pada gambar 2 (c). 

Untuk dua komponen R1 dan R2 yang disusun paralel, hambatan pengganti 

paralel dapat dihitung lebih cepat dengan persamaan khusus : 

21

21

RR

RR
RP

+

×
=  

Secara umum, untuk komponen-komponen yang disusun paralel, kebalikan 

hambatan pengganti paralel  sama dengan jumlah dari kebalikan tiap-tiap hambatan 

: ...
RRRRR

n

i iP

+++== ∑
= 3211

11111
 

Prinsip-prinsip yang berlaku pada susunan paralel komponen listrik adalah : 

Susunan paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan suatu rangkaian. 

Tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sama, yaitu sama dengan tegangan pada 

ujung-ujung hambatan pengganti paralelnya. 

   V1 = V2 = V3 =… = VParalel 

Kuat arus yang melalui hambatan pengganti parelel sama dengan jumlah kuat arus yang 

melalui tiap-tiap komponen. 

ISeri  = I1 + I2 + I3 +…  

Susunan paralel berfungsi sebagai pembagi arus di mana kuat arus yang melalui tiap-tiap 

komponen sebanding dengan kebalikan hambatannya. 

g. Susunan Gabungan Seri-Paralel 

Komponen-komponen dalam suatu rangkaian sering disusun gabungan seri-

paralel. Untuk menentukan hambatan penggantinya maka digunakan prinsip-prinsip 

susunan seri dan paralel di atas. 
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R1 R2 

R3 R4 I I 

G 

G X R 

A C 

B 

D L1 L2 

S 

h. Penyederhanaan Rangkaian dengan Prinsip Jembatan Wheatstone 

Pada tahun 1843, Sir Charles Wheatstone (1802-1875) membuat suatu 

rangkaian, dinamakan rangkaian jembatan Wheatstone, yang digunakan untuk mengukur 

hambatan kawat-kawat telegraf. Sampai saat ini, metode tersebut masih digunakan untuk 

mengukur hambatan dengan teliti. 

 

 

 

 

 

 

                                                      +  - 

   Gambar 2.5. Rangkaian Jembatan Wheatstone 

Pada rangkaian jembatan Wheatstone yang seimbang (galvanometer menunjuk 

nol), hasil kali dua pasang hambatan yang saling berhadapan sama besar. 

R1× R4 = R2×  R3 

Bentuk praktis jembatan wheatstone adalah seperti gambar 2.6 Jika saklar S 

dihubungkan, maka jembatan dapat dibuat seimbang dengan menggeser-geser kontak D 

sepanjang kawat AC. Pada keadaan seimbang maka berlaku : 

X L2 = R L1 

di mana X adalah hambatan yang tidak diketahui, dan R adalah hambatan yang diketahui 

nilainya. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Jembatan Wheatstone Pada Sebuah Kawat 
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I 

R5 

R1 R2 

R3 R4 I 

Prinsip Jembatan Wheatstone dapat digunakan untuk menyederhanakan 

rangkaian, sehingga susunan komponen-komponen yang semula tidak dapat 

disederhanakan secara seri-paralel menjadi dapat disederhanakan secara seri -paralel. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Penyederhanaan Rangkaian  dengan Jembatan Wheatstone 

Rangkaian seperti gambar 2.7 dapat digolongkan sebagai rangakaian jembatan 

Wheatstone jika berlaku prinsip jembatan Wheatstone, yaitu : hasil kali dua hambatan 

yang saling berhadapan sama besar. Hambatan R1 berhadapan dengan R4, dan hambatan 

R2 berhadapan dengan R3, sehingga sesuai prinsip jembatan wheatstone, maka :  

R1×R4 = R2×  R3 

Jika prinsip jembatan Wheatstone berlaku pada rangkaian gambar 5, maka 

hambatan R5 tidak dialiri arus, dan dapat dianggap R5 tidak ada. 

i.  Susunan Seri-Paralel Sumber Tegangan 

1) Pengertian Gaya Gerak Listrik dan Tegangan Jepit 

Setiap baterai tidak hanya menimbulkan beda potensial, akan tetapi sekaligus 

mengandung suatu hambatan karena kelajuan reaksi kimia yang berlangsung di dalam 

baterai membatasi jumlah arus yang dapat dihasilkan. Sebuah baterai dapat ditampilkan 

dalam diagram rangkaian sebagai sumber tegangan dengan gaya gerak listrik (ggl) ε dan 

hambatan dalam r, seperti ditunjukkan pada gambar 2.8 di bawah ini. 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Ggl ε dan Hambatan Dalam r pada Batere 

 r     ε  
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 a    baterai      b 

Lampu Pijar 
 

(a) 

        r            ε 
 
 a                               b                         
         R 
 
 
 

(b) 

    ε1r1     ε2r2    ε3r3 

I 

R 
 

(a) 

εS rS 

R 

 
(b) 

 
I 

Pengertian ggl dan tegangan jepit dapat dijelaskan dengan menggunakan 

rangkaian seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 (a). Rangkaian Untuk Mengukur Ggl  
dan Tegangan Jepit Baterai 

                                                  (b). Diagram Rangkaian dari (a) 
 
Gaya gerak listrik ε adalah tegangan pada ujung-ujung baterai saat baterai tidak 

dihubungkan ke beban. Tegangan jepit Vab adalah tegangan pada ujung-ujung baterai 

saat baterai mencatu arus ke beban. 

2) Sumber Tegangan Disusun Secara Seri 

Dua atau lebih sumber tegangan yang disusun sedemikian rupa sehingga kuat 

arus yang melalui tiap sumber tegangan (baterai) sama besarnya dikatakan disusun secara 

seri (gambar 210). 

  

 

 

 

 

Gambar 2.10 (a). Tiga Sumber Tegangan Disusun Secara Seri 
                                         (b). Sumber Tegangan Pengganti Seri 

 
Untuk sumber tegangan yang disusun seri berlaku : 

n

n

i
is εεεεεε ++++== ∑

=

...321
1

 

n

n

i
in rrrrrr ++++== ∑

=

...321
1

 

Untuk n sumber tegangan seragam dengan ggl dan hambatan dalam tiap sumber 

tegangan adalah ε dan r, maka : 

εε ns =  
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R 

εp rp 

I 

I1 ε1r1 

R 

I2 ε2r2 

 

 a     b 
I 

nrrs =  

 

3) Sumber Tegangan Disusun Secara Paralel 

Dua atau lebih sumber tegangan dikatakan disusun secara paralel  jika disusun 

sedemikian rupa sehingga tegangan jepit tiap baterai (sumber tegangan) sama besarnya 

(gambar 2.11).  

   

 

 

 

 

         (a) (b) 

                           Gambar 2.11 (a). Dua Sumber Tegangan Disusun Secara Paralel 
                                                 (b). Sumber Tegangan Pengganti Paralel  

Hubungan ggl εp dengan ε1 atau ε2 akan mudah diperoleh jika sumber tegangan 

yang diparalel memiliki ggl dan hambatan dalam yang sama. Untuk n sumber tegangan 

seragam dengan ggl dan hambatan dalam tiap sumber tegangan adalah ε dan r, maka : 

εε =p  

n

r
rp =  

Kuat arus I pada rangkaian dapat dihitung dengan menggunakan hukum Ohm, 

seperti pada rangkaian gambar 2.11 (b) : 

n

r
R

rR
I

p

p

+

=
+

=
εε

 

6. Proses Belajar Mengajar 

Bila ditelusuri secara mendalam, proses belajar-mengajar yang merupakan inti 

dari pendekatan formal di sekolah di dalamnya terjadi interaksi antara berbagai 

komponen pengajaran. Komponen-komponen itu dapat dikelompokan ke dalam tiga 

kategori utama yaitu guru, isi (materi pelajaran),  dan siswa itu sendiri : 
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Interaksi antara ketiga komponen utama memerlukan sarana dan prasarana, 

seperti media, metode, dan penataan lingkungan tempat belajar, sehingga tercipta situasi 

belajar-mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Dengan demikian guru yang memegang peranan sentral dalam proses 

belajar-mengajar setidak-tidaknya menjalankan tiga macam tugas utama, yaitu : 

a. Merencanakan 

b. Melaksanakan pengajaran  

c. Memberikan balikan 

Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu 

sama lain. Belajar menunjuk pada apa yang harus dilakukan seseorang sebagai subyek 

yang menerima pelajaran atau sasaran didik, sedangkan mengajar menunjuk pada apa 

yang harus dilakukan oleh guru sebagai pengajar  

Menurut prinsip konstruktivis, seorang pengajar atau guru berperan sebagai 

mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar murid dapat berjalan dengan 

baik. Tekanan ada pada siswa yang belajar dan bukan pada disiplin guru yang mengajar. 

Fungsi mediator dan fasilitator dapat dijabarkan dalam beberapa tugas sebagai berikut : 

a. Menyediakan pengalaman belajar 
b.Menurut Tobin, Tippins dan Gallard (1994) “Menyediakan atau memberikan 

kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan murid dan membantu mereka 
untuk mengekspresikan gagasan-gagasanya dan mengkomunikasikan ide ilmiah 
mereka”. 

c. Memonitor, mengevaluasi  dan menunjukan apakah penulisan si murid jalan atau 
tidak. 

                                                                                          (Paul Suparno, 1996:66) 
Karena murid harus membangun sendiri pengetahuan mereka, seorang guru 

harus melihat mereka bukan sebagai lembaran kertas putih kosong atau tabula rasa. 

Bahkan anak SD pun telah hidup  beberapa tahun dan menemukan sendiri suatu cara 

yang berlaku dalam berhadapan dengan lingkungan hidup mereka. Mereka sudah 

membawa pengetahuan awal. Pengetahuan awal yang mereka punyai adalah dasar untuk 

membangun pengetahuan selanjutnya. Oleh karena itu, menurut Von Glasersfeld (1989), 

“guru perlu mengerti pada taraf manakah pengetahuan mereka ?” (Paul Suparno, 1996:67 

)  

Hal penting dalam teori konstruktivisme adalah bahwa proses belajar siswalah 

yang harus mendapatkan tekanan. Merekalah yang harus aktif mengembangkan 
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pengetahuan, mereka bukannya guru ataupun orang lain yang harus bertanggungjawab 

terhadap hasil belajarnya. 

 

7. Pendekatan Konstruktivisme 

a. Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan adalah cara umum dalam memandang permasalahan atau obyek 

kajian, sehingga berdampak ibarat seseorang menggunakan kacamata dengan warna 

tertentu dalam memandang alam sekitarnya, kacamata berwarna hijau akan menyebabkan 

dunia menjadi kehijau-hijauan, kacamata berwarna coklat membuat dunia kecoklat-

coklatan. 

Pendekatan adalah jalan atau arah yang ditempuh oleh guru atau siswa dalam 

mencapai tujuan pengajaran dilihat dari sudut bagaimana materi itu disusun dan di 

sajikan. Misalnya : mengajarkan 2x3 himpunan, berarti pendekatannya adalah melalui 

himpunan. 

b. Pendekatan Konstruktivisme  

Pendekatan konstruktivisme merupakan sebuah pendekatan baru dalam 

pengajaran di sekolah. Pendekatan konstruktivisme menekankan pada keaktifan siswa 

untuk berperan dalam proses belajar-mengajar. Secara garis besar prinsip-prinsip 

konstruktivisme yang diambil adalah : 

1) Pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. 

2) Pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid 

3) Murid aktif mengkonstruksi terus menerus. 

4) Guru sekedar membantu menyediakan sarana dan prasarana serta agar proses 

konstruktivisme siswa berjalan mulus 

Konstruktivisme menurut Von Glasersfeld dalam Bettencourt (1989) adalah 

suatu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi 

(bentukan) kita sendiri dan dari kita sendiri (Paul Suparno, 1996: 18). Pengetahuan 

adalah bukan suatu tiruan dari suatu kenyataan, pengetahuan selalu merupakan akibat 

dari suatu konstruksi kognitif kenyataan dari kegiatan seseorang. 

Beberapa ciri mengajar konstruktivisme menurut Driver dan Oldham yang 

kemudian dikutip oleh Paul Suparno (1996:69-70) adalah sebagai berikut: 
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1) Orientasi. Murid diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam 
mempelajari suatu topik. Murid diberi kesempatan untuk mengadakan observasi 
terhadap topik yang hendak dipelajari. 

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

3) Restrukturasi ide. Dalam hal ini ada tiga hal. 
a). Klarifikasi ide yang dikontraskan dengan ide-ide orang lain atau teman 

lewat diskusi ataupun lewat pengumpulan ide. Berhadapan dengan ide-ide 
lain, seseorang dapat teerangsang untuk merekonstruksi gagasanya kalau 
tidak cocok atau sebaliknya, menjadi lebih yakin bila gagasanya cocok. 

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

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

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

5) Review, bagaimana ide itu berubah. Dapat terjadi bahwa dalam aplikasi 
pengetahunya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, seseorang perlu merevisi 
gagasanya entah dengan menambah suatu keterangan ataupun mungkin dengan 
mengubahnya menjadi lebih lengkap. 

 

Untuk kegiatan pembelajaran di kelas yang dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan konstruktivisme terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan-tahapan pembelajaran 

dengan pendekatan konstruktivisme adalah: 

1) Invitasi: guru memanfaatkan struktur kognitif yang telah ada pada siswa untuk 

membahas konsep-konsep baru sehingga tergugah motivasinya untuk belajar. 

2) Eksplorasi: menyangkut interaksi siwa dengan lingkungan alam atau lingkungan 

fisik disekitarnya. Dalam hal ini guru bertindak sebagai fasilitator agar siswa secara 

aktif menggunakan konsep-konsep baru. 

3) Solusi/eksplanasi: siswa dihadapkan pada situasi masalah yang menyangkut konsep 

atau prinsip yang baru diterimanya untuk menyeleaikan masalah yang diberikan 

atau yang dihadapi. 
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4) Tindak lanjut: siswa mengembangkan sikap dan perilaku untuk berkembang lebih 

jauh. 

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

berbagai konsep dan prinsip yang telah dipelajari 

Pendekatan konstrukstivisme menekankan pada keaktifan siswa untuk dapat 

membangun pengetahuan sendiri dengan tanpa otoritas seorang guru, sehingga siswa 

diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan kognitifnya. 

 

8. Metode Mengajar 

Metode mengajar sering disebut sebagai teknik penyajian. Hal ini sesuai 

pendapat bahwa “ Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat  untuk 

mencapai suatu tujuan“ (Winarno Surachmad, 1990: 96). Metode mengajar sangat 

penting artinya dalam kegiatan belajar-mengajar. Hal ini dikarenakan metode tersebut 

dapat mempermudah penyajian materi siswa. 

Menurut Winarno Surachmad (1990: 96) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pemilihan suatu metode dalam pengajaran, yaitu: 

a. Murid, pelajar 
b. Tujuan (berbagai jenis dan fungsinya) 
c. Situasi 
d. Fasilitas 
e. Pengajar                                                                                      
Perpaduan pengaruh faktor-faktor itulah yang menjadi pertimbangan utama 

untuk menentukan metode mana yang sesuai. Dalam penelitian ini akan digunakan  

metode mengajar inquiry terpimpin dan demonstrasi. 

a. Metode Inquiry 

Rostiyah N.K (1998: 75) “inquiry adalah istilah dalam bahasa Inggris ini 

merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan guru untuk mengajar di depan kelas”. 

Pelaksanaan metode ini akan mencapai optimal bila memenuhi kondisi berikut  

1) Kondisi fleksibel, bebas untuk berinteraksi  

2) Kondisi lingkungan yang responsive. 

3) Kondisi yang memudahkan untuk memperoleh perhatian. 

4) Kondisi yang bebas dari tekanan. 
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Untuk membangun motivasi siswa dalam mempelajari Fisika terutama dalam 

mengembangkan konsep-konsep Fisika, maka sudah seharusnya siswa diajak untuk 

menggunakan metode-metode ilmiah seperti yang digunakan ilmuwan ketika mereka 

sedang bekerja sehingga siswa dapat mendapatkan konsep tersebut berdasarkan 

pengalaman pribadi. Untuk menciptakan kondisi tersebut maka perlu memilih metode 

mengajar yang tepat. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode inquiry 

terpimpin 

 Metode inquiry merupakan slah salah satu metode mengajar penemuan yang 

banyak melibatkan siswa dalam proses-proses mental hal ini diperkuat oleh Roestiyah 

N.K, beliau mengatakan  

“Inquiry mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya, 
missal merumuskan problem, merancang eksperimen, melakukan eksperimen, 
mengumpulkan dan menganalisa data, menarik kesimpulan, mempunyai sikap-
sikap obyektif, jujur, hasrat ingin tahu, dan terbuka. Proses belajar mengajar 
melalui guide discovery inquiry learning dan teaching selalu melibatkan siswa 
dalam kegiatan bertukar pendapat melalui diskusi, seminar dan 
sebagainya”.(1998: 76) 

Lebih lanjut kemampuan inquiry dibedakan menjadi delapan bentuk kegiatan, yaitu: 

1) Membimbing kegiatan laboratorium (Guide Discovery Inquiry Laboratorium 
lesson) 
Guru menyediakan petunjuk yang cukup luas kepada siswa, dan sebagian besar 
perencanaannya dibuat oleh guru. Dimana siswa melakukan kegiatan percobaan/ 
penyelidikan untuk menemukan konsep-konsep atau prinsip yang telah ditetapkan 
guru 

2) Modifikasi Inquiry (Modified Discovery Inquiry) 
Dalam hal ini guru hanya menyeiakan masalah-masalah, dan menyediakan 
bahan/alat yabg diperlukan untuk memecahkan masalah secara perseorangan 
maupun kelompok. Bantuan yang bisa diberikan harus berupa pertanyaan-
pertanyaan yang memungkinkan siswa dapat berfikir dan menemukan cara-cara 
penelitian yang tepat. 

3) Kebebasan Inquiry (Free Inquiry) 
Setelah siswa mempelajari dan mengerti tentang bagaimana memecahkan suatu 
problema dan memperoleh pengetahuan cukup tentang mata pelajaran tertentu 
serta telah melakukan modifikasi inquiry maka siswa telah siap untuk melakukan 
kegiatan kebebasan inquiry. Dimana guru dapat mengundang siswa untuk 
melibatkan diri dalam kegiatan kebebasan inquiry, dari siswa dapat 
mengindentifikasikan dan merumuskan macam-macam masalah yang akan 
dipelajari. 

4) Inquiry pendekatan peranan (Role Inquiry Approach) 
Siswa dilibatkan dalam proses pemecahan masalah, yang cara-caranya serupa 
dengan cara-cara yang biasanya diikuti oleh para ilmuwan. Suatu undangan 
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memberikan suatu masalah kepada siswa, dan dengan pertanyaan yang telah 
direncanakan dengan teliti, mengundang siswa untuk melakukan beberapa 
kegiatan seperti merancang eksperimen, merumuskan hipotesis, menetapkan 
pengawasan dan seterusnya. 

5) Mengundang ke dalam inquiry (Invitation Into Inquiry) 
Merupakan kegiatan proses belajar yang melibatkan siswa dalam tim-tim yang 
masing-masing terdiri dari 4 anggota utnuk memecahkan masalah, masing-masing 
anggota diberi tugas suatu peranan yang berbeda seperti: coordinator tim, pensihat 
teknis , merekam data, proses penikaian 

6) Teka-teki bergambar (Pictorial Riddle)  
Kegiatan ini adalah salah satu teknik untuk mengembangkan motivasi dan 
perhatian siswa di dalam diskusi kelompok kecil/besar. Gambar, peragaan atau 
situasi yang sesungguhnya dapat digunakan untuk meningkatkan cara berpikir 
kritis dan kreatif siswa. 

7) Synectics lesson  
Pada dasarnya kegiatan ini memusatkan pada keterlibatan siswa untuk membuat 
berbagai macam bentuk kiasan agar dapat membuka intelgensinya dan 
mengembangkan daya kreativitasnya. Hal itu dapat dilaksanakan karena kiasan 
dapat membantu dalam melepaskan ikatan structural mental yang melekat kuat 
dalam memandang suatu masalah sehingga dapat menunjang timbulnya ide-ide 
kreatif. 

8) Kejelasan Nilai-nilai (Value Clarification) 
Perlu diadakan evaluasi lebih lanjut tentang keuntungan-keuntungan pendekatan 
ini, terutama yang menyangkut sikap, nilai-nilai dan pembentukan self consept 
siswa. Ternyata dengan teknik inquiry siswa melakukan tugas-tugas kognitif lebih 
baik. 

       (Roestiyah N.K.,1998:77) 

Keunggulan metode inquiry adalah :  

1) Siswa memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 
2) Membantu dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi proses 

belajar yang baru. 
3) Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri . 
4) Mendorong siswa untuk berpikir, berinisiatif dan merumuskan hipotesis sendiri.  
5) Memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik 
6) Situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. 
7) Dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. 
8) Memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. 
9) Siswa dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. 
10) Dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat 

mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. 
                                                                                     (Roestiyah N.K.,1998:79) 

Kelemahan metode inquiry adalah: 

1) Tidak dapat diterapkan secara efektif pada semua tingkatan kelas. 

2) Tidak semua guru/instruktur mampu menerapkannya 
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3) Terlalu menekankan aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek afektif 

4) Memerlukan banyak waktu 

(Slameto, 1998:117) 

f. Metode Demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah suatu cara penyajian pelajaran dengan penjelasan 

lisan disertai dengan perbuatan atau memperlihatkan suatu proses tertentu yang kemudian 

diikuti oleh oleh muridnya, dalam demonstrasi guru dan siswa melakukan suatu proses 

yang disertai dengan penjelasan lisan. 

Kelebihan metode demonstrasi :  

1) Membuat pelajaran menjadi lebih jelas dan lebih kongkrit dan menghindari 
verbalisme 

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

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

metode yang lain 
                                                        (Mulyani Sumantri & Johar Permana, 2001: 134) 
 

Dalam metode ini kadar CBSA-nya cukup tinggi karena setiap siswa dapat terlibat secara 

langsung.    

Kelemahan metode demonstrasi: 

1) Memerlukan keterampilan guru secara khusus. 
2) Keterbatasan dalam sumber belajar, alat pelajaran, situasi yang harus dikondisikan 

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

(Mulyani Sumantri & Johar Permana, 2001: 134) 

 

9. Kemampuan Siswa Menggunakan Alat Ukur  

Dalam mempelajari  Fisika dibutuhkan pengetahuan  dan penguasaan terhadap 

berbagai alat ukur  mengingat dalam fisika akan banyak sekali menemui hal-hal yang 

bersifat nyata yang mempunyai bentuk, ukuran, volume. Oleh karena itu, alat ukur 

mempunyai peranan penting sebagai jalan untuk mempelajari  Fisika. 
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Menurut Gagne ”Penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil 

belajar disebut kemampuan-kemampuan”(Ratna Wilis Dahar, 1988:162). Lebih jauh 

Gagne membagi 5 macam kemampuan ditinjau dari hasil belajar, yaitu: 

a. Kemampuan kognitif 
b. Informasi verbal 
c. Belajar mengatur  intelektual 
d. Sikap-sikap 
e. Keterampilan-keterampilan motorik 

(Ratna Wilis Dahar, 1988:163) 

Dan keterampilan menggunakan alat ukur termasuk dari kemampuan yang didapat dari 

keterampilan-keterampilan motorik siswa. 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kemampuan menggunakan alat ukur 

apabila dapat mengetahui kegunaan  dan dapat mengoperasikannya, akan sangat tidak 

selaras bila kita mempelajari listrik tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk 

menggunakan alat ukur listrik, atau ketika kita akan melakukan eksperiman tentang 

kalorimeter tetapi kita tidak tahu bagaimana menggunakan neraca untuk menimbang 

beban. Selain menguasai alat-alat ukur siswa juga dituntut menguasai langkah-langkah 

percobaan sebelum melakukan kegiatan praktikum, sehingga kegiatan praktikum dapat 

berjalan lancar. Dengan kata lain kemampuan menggunakan alat ukur adalah kemampuan 

yang dimiliki siswa dalam mengoperasikan berbagai macam alat ukur dalam Fisika. 

Secara garis besar ada enam hal yang perlu diperhatikan dari kemampuan yang 

dimiliki siswa dalam mengoperasikan alat ukur, yaitu: 

1. Kebenaran penggunaan alat 
2. Ketepatan dalam membaca hasil pengukuran 
3. Ketekunan dalam bekerja 
4. Keefektifan penggunaan waktu 
5. Kemampuan bekerja sama 
6. Keselamatan kerja 

                                                 (Depdiknas, 2003:6) 

 

10. Prestasi Belajar Fisika 

Pendapat Bloom (1986) yang dikutip oleh Afandi (1995: 23) merumuskan 

“prestasi belajar Fisika sebagai perubahan tingkah laku yang meliputi kognitif, afektif 

dan psykomotorik”. Oleh karena itu prestasi belajar boleh dikatakan sebagai hasil belajar. 
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Menurut Purwodarminto (1976) “ prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dilakukan, 

dikerjakan” (Gino et al, 1996: 22) 

Dari pendapat tersebut yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah hasil yang 

telah dicapai dalam suatu kegiatan tertentu baik hasil itu memuaskan atau tidak 

memuaskan . Dengan demikian hasil belajar  yang menunjukan tingkat keberhasilan 

siswa dalam mempelajari materi. Hasil belajar siswa dapat digunakan untuk mengetahui 

tingkat penguasaan siswa terhadap materi yang dinyatakan dengan skor. 

Sasaran prestasi belajar adalah meliputi semua tujuan pembelajaran, yang salah 

satunya adalah kemampuan/ranah kognitif. Menurut Gagne “Kemampuan kognitif 

merupakan kemampuan yang mengatur cara belajar dan berpikir seeorang di dalam arti 

yang seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah” (Rini Budiharti, 1998: 

18). 

Ranah kognitif oleh Bloom di bagi menjadi enam tingkatan, yaitu: 

a. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah tujuan ranah kognitif berupa pengenalan 
kembali terhadap pengetahuan tentang fakta, istilah, dan prinsip-prinsip dalam bentuk 
seperti dipelajari. 

b. Pengertian/ pemahaman, merupakan tingkat berikutnya dari ranah kognitif berupa 
kemampuan mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu 
menghubungkannya dengan isi pelajaran lainnya. 

c. Penggunaan/ penerapan, merupakan kemampuan menggunakan generalisasi atau 
abstraksi lainnya yang sesuai dalam situasi yang konkret. 

d. Analisis, merupakan kemampuan menjabarkan isi pelajaran kebagian-bagian yang 
menjadi unsur pokok. 

e. Sintesis, merupakan kemampuan menggabungkan unsur-unsur pokok ke dalam 
struktur yang baru. 

f. Evaluasi, merupakan kemampuan menilai isi pelajaran untuk suatu maksud atau 
tujuan tertentu. 

( Dimyati dan Moedjiono, 1999:26) 

Siswa dikatakan berhasil dalam belajarnya bila mampu mengingat kembali 

pengetahuan, dan mengingat serta memahami tentang isi pelajaran yang telah dipelajari. 

Selain itu siswa juga mampu menggeneralisasikan, menilai, dan menjabarkan isi 

pelajaran kebagian-bagian yang menjadi unsur pokok serta mampu menggabungkan 

unsur pokok tersebut menjadi struktur baru. 

 

 

11. Media Pengajaran 
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Media pengajaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Bentuk-bentuk media digunakan untuk 

meningkatkan pengalaman belajar agar menjadi lebih kongkret. Belajar dengan bantuan 

media dipandang effektif  dibandingkan tidak menggunakan media, hal ini diperkuat oleh 

Gene L. Wilkinson (1984: 16) ”Program instruksional dengan menggunakan berbagai 

media (multimedia) yang didasarkan pada pendekatan, memudahkan siswa dalam belajar 

secara lebih effektif ketimbang pengajaran secara konvensional”  

Media pengajaran sangat beraneka ragam. Berdasarkan hasil penelitian para 

ahli, ternyata media yang beraneka ragam itu hampir semuanya bermanfaat. Aneka ragam 

pengajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Bretz (1971)  membuat 

klasifikasi berdasarkan 3 ciri yaitu suara (audio), bentuk (visual), dan gerak (motion) 

(Basuki & Farida, 1998: 31). LKS merupakan salah satu bentuk media pengajaran yang 

banyak digunakan oleh guru, LKS termasuk media pengajaran kelompok semi motion 

(semi gerak) yakni yang menggunakan garis dan tulisan, seperti autograph. 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh penggunaan 

pendekatan yang disertai metode tertentu dan kemampuan lain yang mendukung dalam 

hal ini adalah kemampuan dalam menggunakan alat ukur  

1. Pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin 

dan metode demonstrasi terhadap prestasi belajar Fisika. Dalam penelitian ini kedua 

kelompok diberi perlakuan dengan pendekatan yang sama dan metode yang berbeda. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konstruktivisme  sedangkan metode 

yang digunakan adalah metode inquiry terpimpin yang dan metode demonstrasi,  

kelompok kontrol diberi perlakuan dengan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode demonstrasi dan kelompok eksperimen  diberi perlakuan dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui  metode inquiry terpimpin yang. Pada metode inquiry 

terpimpin siswa mampu menemukan dan memahami konsep pada pokok bahasan 

yang dipelajari melalui percobaan sendiri dengan berdasarkan pada konsep yang telah 

dimilikinya. Sedangkan pada metode demonstrasi siswa tidak dapat melakukan 
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percobaan sendiri, siswa hanya dapat melihat seorang guru yang melakukan 

demonstrasi dengan demikian siswa sulit untuk memahami arah konsep yang 

ditanamkan oleh guru. Oleh karena itu, penggunaan metode inquiry terpimpin pada 

pendekatan konstruktivisme diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik daripada 

penggunaan metode demonstasi 

2. Pengaruh kemampuan penggunaan alat ukur yang berbeda-beda terhadap prestasi 

belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. Kemampuan 

dalam menggunakan alat ukur berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari seberapa jauh 

kemampuan siswa dapat menggunakan alat ukur. Siswa yang mempunyai 

kemampuan menggunakan alat ukur tinggi lebih menguasai alat maka siswa tersebut 

akan lebih rajin dalam melakukan percobaan, sehingga mudah membuktikan suatu 

konsep, menangkap dan memahami materi. Sebaliknya siswa yang mempunyai 

kemampuan menggunakan alat ukur rendah akan susah dalam memahami cara 

melakukan eksperimen, malas, dan kurang dalam menanggapi suatu permasalahan 

konsep yang ada, karena merasa belum bisa menggunakan atau kurang terampil 

dalam menggunakan alat. Dengan demikian siswa yang mempunyai kemampuan 

menggunakan alat ukur kategori tinggi kemungkinan besar prestasinya lebih baik 

daripada siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat ukur kategori 

rendah.  

3. Interaksi antara  penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

demonstrasi dan inquiry terpimpin dan kemampuan dalam menggunakan alat ukur 

terhadap prestasi belajar Fisika. Siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan 

alat ukur kategori  tinggi apabila dikenai metode inquiry terpimpin diharapkan 

mempunyai prestasi belajar lebih baik dibandingkan dengan siswa dengan 

kemampuan menggunakan alat ukur kategori tinggi yang dikenai metode 

demonstrasi. Sedangkan siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat ukur 

kategori rendah dan dikenai metode inquiry terpimpin diharapkan dapat lebih 

berkembang prestasi belajarnya dari pada siswa dengan kemampuan menggunakan 

alat ukur kategori rendah  yang dikenai metode demonstasi  

Untuk lebih memperjelas kerangka berpikir di atas, kiranya dapatlah dibuat satu 

bagan yang akan memperjelas kerangka pemikiran di atas, yaitu sebagai berikut : 

Pendekatan 
Konstruktivisme 
melalui Metode 

Inquiry terpimpin 
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C. Pengajuan Hipotesis 

Berdasarkan dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas maka dapat 

dikemukakan  hipotesis sebagai berikut : 

1. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode inquiry terpimpin  dan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

demonstrasi terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listik 

Arus Searah . 

2. Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa menggunakan alat ukur kategori 

tinggi dan kategori rendah terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan 

Rangkaian Listrik Arus Searah.  

3. Ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode pembelajaran dan kemampuan siswa menggunakan alat-alat ukur terhadap 

prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok 
Eksperimen 

Kemampuan menggunakan 
alat ukur kategori tinggi 

 

Kemampuan menggunakan 
alat ukur kategori rendah 

 

Kemampuan menggunakan 
alat ukur kategori tinggi 

Kemampuan menggunakan 
alat ukur kategori rendah 

 

Kelompok 
Kontrol 

Sampel 

Pendekatan 
Konstruktivisme 
melalui Metode 

demonstrasi 

Prestasi belajar 
Fisika 

Gambar 2.12 Kerangka Berpikir 
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BAB III 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Tempat dan waktu penelitian 
 

1. Tempat Penelitian 

Sesuai dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penelitian 

ini dilaksanakan di SMU MTA Surakarta  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap. Adapun langkah-langkah yang 

hendak penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

a. Tahap persiapan 

Pada tahap ini penulis melakukan kegiatan seperti pengajuan judul skripsi, 

permohonan pembimbing, pembuatan proposal penelitian, pembuatan perijinan pada 

lembaga terkait dan pembuatan instrumen penelitian, kesemuanya itu membutuhkan 

waktu selama 2 bulan. 

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini penulis melakukan kegiatan sebagai berikut : permohonan 

ijin dan survey ke semua SMU yang akan dijadikan obyek penelitian, uji instrumen 

penelitian, pengambilan data, tabulasi data dan analisis data. Waktu yang dibutuhkan 

selama 5 bulan. 
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c. Tahap Penyelesaian 

Pada tahap ini penulis mulai dengan penyusunan laporan dan konsultasi dengan 

pembimbing. Waktu yang dibutuhkan adala 4 bulan. 

 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian eksperimen,dengan 

desain faktorial 2 x 2. Faktor  pertama adalah pendekatan pembelajaran (A) yaitu 

pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin disertai LKS (A1) dan 

metode demonstrasi disertai LKS (A2). Faktor kedua adalah kemampuan menggunakan 

alat ukur (B)yaitu kemampuan menggunakan alat ukur tinggi (B1) dan kemampuan 

menggunakan alat ukur rendah (B2). Pada akhir eksperimen kedua kelompok diukur 

dengan alat ukur yang sama, apabila hasil analisis variansi menunjukkan bahwa hipotesis 

nol (H0) ditolak, maka diadakan uji lanjut anava atau uji komparasi ganda.  

 

C. Variabel Penelitian 
Pada penelitian ini variable-variabel yang terlibat didefinisikan sebagai berikut : 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi penggunaan pendekatan 
konstruktivisme dan pemberian tugas. 
a. Penggunaan Pendekatan Konstruktivisme 

1) Definisi Operasional : Konstruktivisme adalah cara penyajian bahan pelajaran 

di mana siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sedangkan guru hanya 

sebagai fasilitator. 

2) Skala Pengukuran : Nominal dengan dua kategori 

a. Pendekatan Konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin. 

b. Pendekatan Konstruktivisme melalui metode demonstrasi. 

b. Kemampuan Siswa Menggunakan Alat Ukur 

1) Definisi Operasional : Kemampuan siswa menggunakan alat ukur adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam mengoperasikan alat-alat ukur yang 

digunakan dalam praktikum Listrik arus Searah 

2) Skala Pengukuran : Nominal dengan dua kategori, yaitu  

a. Kemampuan siswa menggunakan alat ukur kategori tinggi 
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b. Kemampuan siswa menggunakan alat ukur kategori rendah 

 
 
 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini meliputi prestasi siswa untuk mata pelajaran 
Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 
a. Definisi Operasional : prestasi siswa pada mata pelajaran Fisika adalah tingkat 

penguasaan siswa untuk mata pelajaran Fisika 

b. Skala Pengukuran : Interval 

 

D.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa SMU MTA Surakarta kelas 2, 

yang terdiri dari tujuh kelas berjumlah 278 siswa. 

2. Sampel 

Dari populasi tersebut diambil sampel dua kelas sebagai subyek penelitian yaitu 

siswa SMU MTA Surakarta kelas 2.6 dan 2.7. 

3. Teknik Sampling 

Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan secara acak menggunakan teknik 

random sampling. Teknik ini merupakan cara penelitian sampel sedemikain rupa 

sehingga semua kelompok kelas mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai 

sampel. 

 

E. Teknik Pengambilan data 

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
 

1. Teknik Dokumentasi 

Teknik  dokumentasi digunakan untuk mengungkap  keadaan awal siswa 
Sebelum siswa diberi perlakuan. Pada penelitian ini digunakan nilai ulangan mata 
pelajaran Fisika pokok bahasan Listrik Statis.  
 
 

2. Teknik Tes 
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Teknik tes untuk mengungkap prestasi belajar siswa. Instrumen penelitian yang 
digunakan untuk mengungkap prestasi belajar adalah berupa seperangkat alat tes. 
Sebelum  instrumen itu digunakan terlebih dahulu harus diujicobakan. Untuk 
mendapatkan instrumen yang baik harus memenuhi syarat yaitu validitas, reliabilitas, 
daya pembeda  dan taraf kesukaran . Hal ini diuraikan di bawah ini:  
a. Uji Validitas Tes  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan 
atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen tes tersebut valid apabila instrumen tes 
ini dapat mengukur kemampuan kognitif siswa. Teknik yang digunakan untuk mengukur 
validitas butir soal dalam penelitian ini digunakan teknik korelasi point biserial dengan 
persamaan sebagai berikut : 

q

p

S

MM

t

tp

pBis











 −
=γ  

                                                            ( Suharsimi Arikunto, 1999 : 79 ) 

Keterangan : 

pBisγ = Koefisien korelasi biserial. 

pM : Rerata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari validitasnya. 

tM  : Rerata skor total.  

tS    : Standart Deviasi dari skor total. 

p    :  Proporsi siswa yang menjawab benar      

p     = 
siswa seluruh Jumlah

benar menjawab yang siswa Banyaknya
 

q    : Proporsi siswa yang menjawab salah ( )pq −=1  

Tingkat hubungan dinyatakan sebagi koefisien-koefisien yang dihitung 

berdasarkan dua kelompok nilai. Jika dua variabel sangat erat hubungannya, maka 

koefisien korelasi mendekati +1,00 atau –1,00. Hasil selanjutnya di konsultasikan dengan 

tabel validitas untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid atau tidak. Item 

dinyatakan valid jika rpbis ≥ rt table pada taraf signifikansi 5%. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas sering diartikan dengan keterandalan artinya suatu tes memiliki 
keterandalan bilamana tes tersebut dipakai untuk mengukur berulang-ulang hasilnya 
sama. Dengan demikian reliabilitas dapat pula diartikan dengan keajegan atau stabilitas. 

Penguji reliabilitas item dalam penelitian ini digunakan K-R 20 dengan rumus 
sebagai berikut : 
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       (Suharsimi Arikunto, 1999 :100) 

keterangan : 

r11 : Koefisien reliabilitas 

n   : banyaknya item  

p    : Proporsi subyek yang menjawab betul dalam tiap-tiap butir 

q    : Proporsi subyek yang menjawab betul salah tiap-tiap butir 

pqΣ  : Jumlah total p dan q pada masing-masing butir yang salah kalikan 

S     : Standart deviasi total 

Jika nilai r11 ≥ rtabel  maka instrumen dikatakan reliabel. 

c. Daya Pembeda 

Untuk mendapatkan alat ukur penelitian yang sahih dan handal harus memenuhi 
persyaratan hal tingkat :  

 JA   : Jumlah dari kelompok pandai 

             JB  : Jumlah dari kelompok yang kurang pandai  

 

Dalam penelitian ini merupakan kelompok besar maka 27 % ke atas sebagai 

kelompok atas ( AJ  ) dan 27 % ke bawah sebagai kelompok bawah ( BJ  ) maka :  

                               D = 
B

B

A

A

J

B

J

B
−  

            = PA - PB 

                                          ( Suharsimi Arikunto, 1999 :213 ) 

dengan  :  

 J  : Jumlah tes 

JA : Banyaknya peserta kelompok atas  

JB  : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA  : Banyaknya kelompok atas yang menjawab itu dengan benar  

BB  : Banyaknya kelompok bawah yang menjawab itu dengan benar 

PA  : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 

PB  : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar 
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D  : Indeks Kesukaran 

Daya pembeda (nilai D) diklasifikasikan sebagai berikut : 
Soal dengan 0,00 ≤ D < 0,2,   soal dikatakan jelek 
Soal dengan 0,20 ≤ D < 0,40, soal dikatakan cukup 
Soal dengan 0,40 ≤ D < 0,70, soal dikatakan baik 
Soal dengan 0,70 ≤ D < 1,00, soal dikatakan baik sekali 
d. Tingkat Kesulitan 

Untuk menentukan tingkat kesulitan item soal digunakan rumus sebagai berikut 

: 

 

  P = B/JS =
2

PP BA +
 

          ( Suharsimi Arikunto, 1999 :208 ) 

 

keterangan : 

P  : Indeks Kesukaran 
B  : Banyaknya peserta yang dapat menjawab dengan betul terhadap butir item    

yang bersangkutan. 
Js   : Jumlah peserta yang mengikuti tes hasil belajar 
PA  : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 
PB   : Proporsi  peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Kategori item soal :  

Soal dengan  0,00 ≤ P < 0,30, soal dikatakan sukar 
Soal dengan 0,30 ≤ P < 0,70, soal dikatakan sedang 
Soal dengan 0,70 ≤ P < 1,00, soal dikatakan mudah 

3. Teknik Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk mengungkap tentang kemampuan dan 

keterampilan siswa dalam menggunakan alat ukur. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung dan dilaksanakan secara teliti terhadap suatu 

gejala. Untuk melaksanakan observasi ini dibuat alat ukur  observasi seperti yang 

telampir pada lampiran 13 halaman 204. Untuk mengetahui kelayakan intrumen yang 

digunakan dalam penelitian maka instrumen dapat ditinjau dari beberapa aspek kelayakan 

masing-masing, yaitu: 

a. Validitas 
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Untuk mengetahui validitas dari intrumen kemampuan menggunakan alat ukur 

digunakan teknik validitas content (isi) dan construct (konstruksi) yang masing-masing 

diterangkan sebagai berikut 

1) Validitas Isi 

Validitas yang menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur mampu mengukur 

apa yang ingin diukur. Sejauh mana suatu instrumen memiliki validitas isi, 

menurut Saifuddin Azwar (1997:57) dapat ditetapkan menurut analisis rasional 

terhadap isi tes yang penilaiannya didasarkan atas perimbangan subyektif 

individual. Salah satu tipe validitas isi adalah validitas logis, yaitu validitas yang 

menuntut batasan seksama terhadap domain perlaku yang diukur dan suatu desain 

yang logis. Untuk validitas isi pada instrumen ini didasarkan pada konsultasi yang 

dilakukan penulis kepada pembimbing. 

2) Validitas konstruksi  

Validitas konstruksi menunjuk pada sejauh mana suatu instrumen mengukur 

theoretical construct yang menjadi dasar penyusunan instrumen. Untuk validitas 

konstruksi instrumen ini didasarkan  pada kajian teori tentang hal-hal yang 

menjadi dasar kemampuan siswa dalam mengoperasikan alat ukur menurut 

Depdiknas pada bab sebelumnya. 

b. Reliabilitas 

Ratings adalah prosedur pemberian skor berdasarkan judgment subyektif terhadap 

aspek atau atribut tertentu, yang dilakukan melalui pengamatan sistematik secara 

langsung maupun tidak langsung. Bila ratings dilakukan oleh beberapa orang raters 

maka reliabilitas hasil ratings lebih ditekankan pengertiannya pada konsistensi antar 

raters ( interraters realibility) 

Pendapat Abel yang dikutip oleh Saifudin Azwar (1997:44): memberikan 

formulanya untuk mengestimasi reliabilitas hasil ratings yang dilakukan oleh sebanyak k 

orang raters terhadap sebanyak n orang obyek. 
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Keterangan 

'xxr   : Estimasi rata-rata reliabilitas bagi seorang raters 

xxr     : Estimasi reliabilitas rata-rata ratings oleh k orang raters 

2

sS   : Varians antar subyek yang dikenai ratings 

2

eS   : Varians error yaitu varian interaksi antara subyek dan raters 

k      : Banyaknya raters yang memberikan ratings 

untuk menghitung  2

sS  dan  2

eS  dilakukan dengan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan: 

I   : Angka ratings yang diberikan oleh seorang raters kepada seorang subyek 

T  : Jumlah angka ratings yang diterima oleh seorang subyek dari semua raters 

R  : Jumlah angka ratings yang diberikan oleh seorang raters pada semua subyek 

k  : Banyaknya raters 

 Indeks korelasi yang merupakan interpretasi terhadap koefisien korelasi (nilai r) 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

   Tabel 3.1.   Interpretasi r 
Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 
Antara 0,600 sampai dengan 0,800 
Antara 0,400 sampai dengan 0,600 
Antara 0,200 sampai dengan 0,400 
Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi 
Cukup 
Agak rendah 
Rendah 
Sangat rendah 

(Suharsimi, 1999:260) 

 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Kesamaan Keadaan Awal 
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Untuk  mengetahui apakah ada kesamaan keadaan awal antara siswa kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol, yaitu dengan menganalisis data dokumentasi yang 
berupa nilai ulangan pokok bahasan Listrik Statis. Dengan uji-t dua ekor, yaitu:  

Hipotesisnya : 
H0 : Tidak ada perbedaan antara keadaan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol. 
H1 : Ada perbedaan antara keadaan awal kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Rumus-rumus yang digunakan adalah : 

  

21
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n
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t

−

−
=  

Dengan   s = 
2nn
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2
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22
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                                                                  (Nana Sudjana,1996 :239) 
keterangan : 

X1  : Nilai rata-rata hasil kelas eksperimen 
X2  : Nilai rata-rata hasil kelas kontrol 
s  : Standar deviasi gabungan 
n1   : Jumlah subyek kelas eksperimen 
n2  : Jumlah subyek kelas kontrol 

2
1s   : Variansi kelas eksperimen 
2
2s   : Variansi kelas kontrol 

jika :  -t(1-1/2α) ;(dk) < thitung < t(1-1/2α) ; (dk)  maka H0 diterima 
2. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sample yang didapat berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. Untuk uji normalitas 

digunakan uji Liliefors. 

Langkah-langkah pengujian normalitas adalah : 

1) Pengamatan   nXXXX ...............,, 321 , dijadikan bilangan baku 

nZZZZ ..................,, 321  dengan menggunakan rumusan : 

 
( )

SD

XX
Z i

i

−
= , dengan SD adalah simpangan baku dan X adalah rata – rata. 

2) Data dari sampel tersebut kemudian diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai 

yang terendah. 

3) Untuk setiap bilangan baku ini dicari dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku, kemudian dihitung peluang ( ) ( )ii ZZPZF ≤= . 

4) Menghitung S ( Zi ) dengan rumusan : 
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S ( Zi ) = 
n

ZZZZZ in dengan  sama dari kurang yang.......,,,Banyaknya 321  

dengan n: banyaknya subjek  

5) Mencari selisih antara ( ) ( ) ( ) ( )iiiii ZSZFLyaituZSdanZF −=:,  

6) Mengambil harga yang paling besar diantara Li, harga ini dinamakan 

( )imaksLLL =00  

7) Keputusan Uji 

L0 ≤ Ltab maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
L0 ≥ Ltab maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal 

(Nana Sudjana,1996 :467) 

b. Uji Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang homogen atau 
tidak maka menggunakan Metode Bartlett : 

1). Hipotesis 

  H0 : 
2
4

2
3

2
2

2
1 α=α=α=α  ; keempat sampel homogen 

  H0 : 2
2

2
1 αα ≠  , atau 2

3
2
1 αα ≠  , atau 2

4
2
1 αα ≠  , atau 2

3
2
2 αα ≠ , atau 2

4
2
2 αα ≠ ; 

keempat sampel tidak homogen. 
Dengan menggunakan rumus dari Metode Bartlett sebagai berikut : 
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di mana : 
k : Cacah sampel 
f : Derajat bebas untuk MSerr = N-k 
j : 1,2,3,……..k 
nj : Cacah pengukuran pada sampel ke-j 
N : cacah semua pengukuran 

2). Daerah Kritik 
  jika χ2 > χ2

α;k-1 maka H0 ditolak 
  Untuk α = 0.05 

3). Keputusan Uji 
  jika X2 < X2

0,05 ;k-1 maka H0 diterima 
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2. Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data digunakan analisis varians  

( ANAVA ) dua jalan. 

a. Uji Analisis Variansi Dua Jalan Isi Sel Tak Sama 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data hasil eksperimen 

dalam rangka menguji hipotesis penelitian adalah dengan Uji Analisis Variansi (ANAVA) 
Dua Jalan  dengan menggunakan isi sel tak sama, hal ini sesuai dengan desain 
eksperimen yang digunakan faktorial 2x2. 

1). Tujuan 
Analisis variansi dua jalan untuk menguji signifikansi perbedaan efek baris, efek 
kolom, dan kombinasi efek baris dan efek kolom terhadap variabel terikat. 

2). Asumsi Dasar 
a). Populasi-populasi berdistribusi normal dengan variasi sama. 
b). Sampel dipilih secara acak (random). 

3). Hipotesis 
H01 : αi=0, untuk semua harga i 

Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin dan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode demonstrasi terhadap prestasi belajar Fisika 

pada pokok bahasan Rangkaian Listik Arus Searah . 

H11 : αi ≠0, untuk paling sedikit satu harga i 
Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode inquiry terpimpin dan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode demonstrasi terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan 

Rangkaian Listik Arus Searah . 

H02 : βj = 0, untuk semua j 
Tidak ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa menggunakan alat 

ukur kategori tinggi dan kategori rendah terhadap prestasi belajar Fisika pada 

pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah.  

H12 : βj  ≠ 0, untuk paling sedikit satu harga j 
Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa menggunakan alat ukur 

kategori tinggi dan kategori rendah terhadap prestasi belajar Fisika pada 

pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah.  
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H03 : αβij = 0, untuk semua harga ij 
Tidak ada interaksi pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 
melalui metode pembelajaran dan  kemampuan siswa menggunakan alat ukur 
terhadap prestasi belajar siswa. 

H13 : αβij ≠ 0, untuk paling sedikit satu harga ij 
Ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme 
melalui metode pembelajaran dan  kemampuan siswa menggunakan alat ukur 
terhadap prestasi belajar siswa. 

4) Komputasi 

a) Tabel 1 

Tabel 3.2. Jumlah AB  

                         B 

A 

B1 B2 TOTAL 

A1 A1B1 A1B2 A1 

A2 A2 B1 A2 B2 A2 

TOTAL B1=……. B2 = ……. G =……. 

di mana : 

A : Kemampuan siswa menggunakan alat ukur  

B : Pendekatan konstruktivisme  

A1 : Kemampuan siswa menggunakan alat ukur kategori tinggi 

A2 : Kemampuan siswa menggunakan alat ukur kategori rendah 

B1 : Pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin disertai LKS. 

B2 : Pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi disertai LKS 

b) Rerata Harmonik 

 

ij

ij
n

1

pq
n

Σ

=  

 

A B B1 B2 
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A1 

j1

j1

j1
2
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1j

SS

C

X

X

X

nij

∑

∑
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11

11

SS
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n

χΣ

χ
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12

12

2

12

12

12

SS

C

nij

χΣ

χ

χΣ

 

A2 

j

j

j

j

j

ij

SS

C

n

1

2

2

2

2

2

χΣ

χ

χΣ

 

21

21

2

21

21

21

21

SS

C

n

χΣ

χ

χΣ

 

22

22

2

22

22

22

22

SS

C

n

χΣ

χ

χΣ

 

 

c) Komponen Jumlah Kuadrat  

1. 
pq

G2

 

p = banyaknya kategori variabel I 

q = banyaknya kategori variabel II 

2. Tak perlu 

3. 
q

A
i

i∑ 2

 

4. 
p

B
j

j∑ 2

 

5. ∑
ij

ijAB2  

d)  Jumlah Kuadrat ( SS ) 

SSa    = nb [ ( 3 ) – ( 1 ) ] 

SSb    = nb [ ( 4 ) – ( 1 ) ] 

SSab   = nb [ ( 5 ) – ( 4 ) – ( 3 ) + ( 1 ) ] 
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SSer     = yy SSΣ  

SStotal = nb [ ( 5 ) – ( 1 ) ±  yy SSΣ ] 

e)   Derajat Kebebasan 

dfa       = p – 1 

dfb       = q - 1 

dfab      = ( P – 1 ) ( q – 1 ) 

dfer  = N - pq 

dftotal  = N – 1 

f)   Rerata Kuadrat 

MSa  = 
a

a

df

SS
   MSb  = 

b

b

df

SS
 

MSab  = 
ab

ab

df

SS
  MSer   = 

er

er

df

SS
 

g)   Statistik Uji 

Fa  = 
er

a

MS

MS
 

Fb  = 
er

b

MS

MS
 

Fab  = 
er

ab

MS

MS
 

h)   Daerah Kritik 

Fa      = Fα ; ( p – 1 ),  N – pq  

F b      = Fα ; ( q – 1 ),  N – pq  

Fa b     = Fα ; ( p – 1 ) ( q – 1 ), N – pq 

i) Rangkuman  Uji 

Tabel 3.3 Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber Var  

efek utama 

SS df MS F P 

A ( kolom ) SSa dfa MSa Fa <α atau >α  

B ( kolom ) SSb dfb MSb Fb <α atau >α  
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Interaksi AB SSab dfab MSab Fab <α atau >α  

Kesalahan SSer dfer MSer - - 

Total SStotal dftotal MStot - - 

 (Nonoh, 2004:34-37) 

b. Uji Lanjut 

 Uji lanjut Anava adalah tindak lanjut dari analisis variansi , apabila hasil analisis 

variansi menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Dalam penelitian ini digunakan uji 

Scheffe. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi semua pasangan komparasi rataan yang ada. 

2) Menentukan tingkat signifikansi α . 

3) Mencari nilai statistik uji F; yaitu  

- Komparasi rataan antar baris  

Fi –j =

)
n

1

n

1
(S M

)xx(

ji

err

2
ji

−

−
 

Dengan daerah kritik : Dk = { Fi-j / Fi – j > ( P – 1 ) Fα , P-1 , N – Pq. 

- Komparasi rataan antar kolom 

F I – j = 














+

−
=

ji

err

ji

ij

nn
MS

XX
F

11

)( 2

                                 (Nonoh, 2004:51) 

Keterangan : 

X i  : rerata kolom ke-i 

X j : rerata kolom ke-j 
MSerr : rerata kuadrat kesalahan 
ni  : banyaknya observasi ke kolom i 
nj  : banyaknya observasi ke kolom j 
N  : cacah semua observasi 
k   : cacah kolom, perlakuan(treatment) 
α : Taraf signifikansi 

Dengan daerah kritik Dk = { Fi – j / Fi – j > ( p – 1) Fα ; q – 1, N – q } 

Komparasi rataan antar sel pada kolom yang sama  
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Fij – ik = 

)
n

1

n

1
(S M

)xx(

kj

err

2
kjji

ij

−

−
 

Dengan daerah kritik : Dk = {Fij - kj / Fij – kj > (pq – 1) Fα  ; (p – 1) (q – 1) , N – pq} 

- Komparasi rataan antar sel pada baris yang sama  

Fij – ik = 

)
n

1

n

1
(S M

)xx(

ikij
err

2
ikij

−

−
 

Dengan daerah kritik : Dk = { Fij – ik / Fij – ik  > ( pq – 1 ) Fα  ; ( p – 1 ) ( q – 1 ) , N – pq} 

4) Menentukan keputusan uji untuk setiap pasangan komparasi rerata Ho  ditolak jika 

Fhitung > Ftabel 

5) Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada. 

 

 BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data 

Pada penelitian ini ada beberapa variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebasnya adalah Pendekatan mengajar dan kemampuan menggunakan alat-alat 

ukur listrik, variabel terikatnya adalah prestasi akhir siswa pada pokok bahasan 

Rangkaian Listrik Arus Searah. 

Jumlah kelas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2 kelas yaitu kelas 

eksperimen dan kontrol, masing-masing kelas terdiri dari 40 siswa dan 41 siswa, 

sehingga secara keseluruhan terdapat 81 siswa. 
 

1. Data Nilai Keadaan Awal Siswa . 

Nilai keadaan awal yang digunakan adalah nilai Ulangan Harian kelas kontrol dan 

eksperimen. Nilai keadaan awal siswa kelompok eksperimen memiliki rentang antara 

4,3 sampai 8,3 dengan rata-rata 6,4450, standar deviasi 1,0335 dan variansinya 
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1,0682 yang disajikan pada lampiran 15. Deskripsi datanya dapat dilihat dalam tabel 

histogram berikut : 

 

 Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Nilai Keadaan awal Siswa  Kelompok       
Eksperimen. 

Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif (%) 

4.3 – 4.9  

5.0 – 5.6 

5.7 – 6.3 

6.4 – 7.0 

7.1 – 7.7 

7.8 – 8.4 

3 

6 

11 

9 

7 

4 

7.5  

15 

27.5 

22.5 

17.5 

10 

Jumlah 40 100  

 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7

Tengah interval

F
re

ku
e

n
s
i

 
Gambar 4.1. Histogram Nilai Keadaan awal Fisika Kelompok Eksperimen. 

 

 

Nilai keadaan awal siswa kelompok kontrol memiliki rentang antara 4,3 sampai 9,0 

dengan rata-rata 6,6317, standar deviasinya 0,9835 dan variansinya 0,9672 yang 

disajikan pada lampiran 15. Deskripsi datanya dapat dilihat dalam tabel histogram 

berikut ini : 

 

                 4.6             5.3            6.0            6.7            7.4             8.1 
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 Tabel  4. 2.  Distribusi Frekuensi Nilai Keadaan Awal Siswa Kelompok 
Kontrol. 

Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif (%) 
4.3 – 5.0 

5.1 – 5.8 

5.9 – 6.6 

6.7 – 7.4 

7.5 – 8.2 

8.3 – 9.0 

2 

5 

11 

16 

4 

3 

4.88 

12.20 

26.83 

39.02 

9.75 

7.32 

Jumlah 41 100  
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Ga
mbar 4.2. Histogram Nilai Keadaan awal Fisika Siswa Kelompok     

              Kontrol. 
 

2. Data Nilai Prestasi Akhir Fisika  

Nilai prestasi akhir fisika kelompok eksperimen yang diberi pengajaran dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin yang disertai LKS 

memiliki rentang antara 4,3 sampai 8,3 dengan rata-rata 6,7050, standar deviasinya 

0,8323 dan variasinya 0,6928. Hasil selengkapnya yang disajikan pada lampiran 20. 

                   4.65            5.45            6.25          7.05          7.85            8.65 
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Deskripsi datanya dapat dilihat dalam tabel histogram berikut ini : 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Nilai Prestasi Akhir Siswa Kelompok        
Eksperimen 

Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif (%) 
4.3 – 4.9 

5.0 – 5.6 

5.7 – 6.3 

6.4 – 7.0 

7.1 – 7.7 

7.8 – 8.4 

2 

2 

9 

10 

15 

2 

5 

5 

22.5 

25 

37.5 

5 

Jumlah 40 100  
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 Gambar 4.3. Histogram Nilai Prestasi Akhir Siswa Kelompok Eksperimen. 

 

Nilai prestasi akhir Fisika siswa kelompok kontrol yang diberi pengajaran dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi memiliki rentang antara 4,0 

sampai 8,0 dengan rata-rata 6,1122, standar deviasinya 1,010 dan variansinya 1,0201 

yang disajikan pada lampiran 20. Deskripsi datanya dapat dilihat dalam tabel 

histogram berikut : 

 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Nilai Prestasi akhir Siswa Kelompok    Kontrol 

                4.6             5.3                6.0            6.7            7.4               
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Interval Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif  (%) 
4.0 – 4.6 

4.7 – 5.3 

5.4 – 6.0 

6.1 – 6.7 

6.8 – 7.4 

7.5 – 8.1 

3 

4 

14 

9 

8 

3 

7.32 

9.76 

34.14 

21.95 

19.51 

7.32 

Jumlah 41 100 
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G

ambar 4.4. Histogram Nilai Prestasi Akhir Siswa Kelompok Kontrol 

 

B. Uji Kesamaan Keadaan awal Siswa  
Hasil uji normalitas keadaan awal siswa kelompok eksperimen didapatkan 

nilai Lo sebesar 0,0915 yang lebih kecil dari harga keritik untuk n = 40 dengan taraf 

signifikansi  α = 5 % yaitu Ltab = 0,1401 karena Lo < Ltabel maka  dapat disimpulkan 

bahwa sampel kelompok eksperimen berasal dari populasi yang berdistribusi  normal 

(lampiran 16).  

                 4.3             5.0             5.7             6.4            7.1              7.8 
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Sedangkan uji normalitas keadaan awal  siswa kelompok kontrol didapatkan nilai Lo 

sebesar 0,1118 yang lebih kecil dari harga keritik untuk n = 41 dengan taraf 

signifikansi  α = 5 % yaitu Ltab = 0.1384 karena Lo < Ltabel maka  dapat disimpulkan 

bahwa sampel kelompok kontrol berasal dari populasi yang berdistribusi  normal 

(lampiran 17). 

Hasil uji homogenitas pada nilai  keadaan awal diproleh harga χ2 hit =  0,096 

yang tidak melebihi harga χ2 pada taraf signifikansi 5 %, dk = 1 yaitu  χ2
tab = 3,841, 

karena χ2 hitung < χ 2 tabel berarti sampel berasal dari populasi yang homogen 

(lampiran 18). 

Uji  keadaan awal menggunakan uji-t. Hasil uji-t ini didapatkan nilai thit 

sebesar -0,833. Sedangkan ttabel pada taraf signifikan 5% dengan db = (40+41)- 2 = 79 

sebesar 1,99. Karena –ttabel < thit < ttabel atau -1,99 < -0,833 < 1,99 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan keadaan awal antara siswa kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol (lampiran 19) 

 
C. Uji Prasyarat Analisis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Dua Jalan 

(2x2) isi sel tak sama. Namun demikian uji tersebut baru dapat dilaksanakan bila 

terpenuhi uji prasyarat yang terdiri dari uji normalitas dengan teknik uji Liliefors dan uji 

homogenitas dengan uji Bartlett. Hasil uji prasyarat ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data prestasi akhir siswa kelompok eksperimen 

didapatkan nilai Lo  sebesar  0,0783 yang lebih kecil dari harga kritik untuk n = 40   

dengan tarap signifikansi α = 5% yaitu Ltab = 0,1401 karena Lo < Ltabel maka dapat 

disimpulkan  bahwa data prestasi akhir dari sampel kelompok eksperimen berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal (lampiran 21). 

Sedangkan data prestasi akhir siswa kelompok kontrol uji normalitas didapatkan nilai 

Lo sebesar 0,0415 yang lebih kecil dari harga kritik untuk n = 41   dengan tarap 

signifikansi α = 5% yaitu Ltab = 0.1384 karena Lo < Ltabel maka dapat disimpulkan  
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bahwa data prestasi akhir dari sampel kelompok kontrol berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal (lampiran 22) 

 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas prestasi akhir siswa diproleh harga χ2
hit= 1,449 yang tidak 

melebihi harga  χ2 pada  taraf  signifikansi  5 % dk = 1 yaitu     χ2
tab = 3,841, berarti 

sampel berasal dari populasi yang homogen (lampiran 23). 

 

 

D. Pengujian Hipotesis 

 

1. Uji Analisis Variansi Dua Jalan Isi Sel Tak Sama 
 

Dari hasil uji normalitas dan uji homogenitas dapat diketahui bahwa prasyarat uji 

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 Fa = 4,311;                Fb = 26,686; 

dan Fab = 2,586. Harga Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan  df = 1 dan jumlah 

kesalahan (error) 77 atau F(0,05;1,77) diperoleh harga 3,974. Hasil pengujian ini 

terangkum dalam  tabel 4.5 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.5. Rangkuman Anava Prestasi akhir  Fisika. 

Sumber 

Variansi 

SS df MS Fobs Fα P 

Efek Utama 

A (Baris) 

B (Kolom) 

 Interaksi  

AB 

Error 

 

2.76727 

17.12930 

 

1.65965 

49.42516 

 

1 

1 

 

1 

77 

 

2.76727 

17.12930 

 

1.65965 

0.64189 

 

4.311 

26.686 

 

2.586 

 

3.974 

3.974 

 

3.974 

 

< 0.05 

< 0.05 

 

> 0.05 

Total 70.98139 80 - - - - 
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Hasil perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

 

Keputusan uji dari hasil analisis ini adalah berupa kesimpulan hasil pengujian 

hipotesis, yakni : 

1. Fa = 4,311 > F(1.77) = 3,974, maka H01 ditolak, yang berarti ada perbedaan pengaruh 

antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin 

yang disertai LKS dan pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi yang 

disertai LKS terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik 

Arus Searah. 

2. Fb = 26,686 > F(1.77) = 3,974, maka H02 ditolak, yang berarti ada perbedaan pengaruh 

antara kemampuan siswa menggunakan alat ukur kategori tinggi dan kategori rendah 

terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 

3. Fab = 2,586 < F(1.77) = 3,974, maka H03 diterima, yang berarti tidak ada interaksi 

antara pendekatan konstruktivisme melalui metode pembelajaran dan kemampuan 

siswa menggunakan alat-alat ukur terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok 

bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 

 

2. Uji Lanjut Anava 
 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah di atas, maka dilakukan uji 

komparasi ganda antar rerata dengan menggunakan metode Scheffe, yang rangkuman 

analisisnya sebagai berikut : 

Tabel 4.5. Rangkuman Komparasi Ganda. 
Komparasi Statistik Uji Harga Kritik P 
XA1 vs XA2 11,085 3,974 <  0,05 

XB1 vs XB2 31,752 3,974 <  0,05 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Komparasi rerata antar baris terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode demonstrasi terhadap prestasi belajar Fisika pada 

pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah  dengan harga FA12 = 11,085 > Ftabel = 

3,974. Rerata prestasi belajar fisika siswa yang diberi pengajaran dengan pendekatan 
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konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin yang adalah XA1 = 6,7050 dan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi adalah  XA2 = 6,1122. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendekatan konstruktivisme melalui 

metode inquiry terpimpin memberikan pengaruh lebih baik terhadap prestasi belajar 

Fisika dari pada pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi . 

2. Komparasi rerata antar kolom terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan 

menggunakan alat ukur kategori tinggi dan kategori rendah terhadap prestasi belajar 

Fisika siswa pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah dengan harga FB12 = 

31,752 > Ftabel = 3,974.  

Rerata prestasi belajar Fisika siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat 

ukur kategori tinggi adalah XB1 = 6,980 dan siswa yang mempunyai kemampuan 

menggunakan alat ukur kategori rendah adalah XB2 = 5,9674.  Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat 

ukur kategori tinggi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi belajar 

Fisika dari pada siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat ukur kategori 

rendah. 

 

E. Pembahasan Hasil Analisis Data. 

1. Hipotesis Pertama 

Harga Fa = 4,311  lebih besar dari Ftabel = 3,974  sehingga hipotesis nol ditolak 

dan hipotesis alternatif diterima, maka ada perbedaan antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin dan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode demonstrasi terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan 

Rangkaian Listrik Arus Searah. 

Pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin ternyata 

memberikan hasil yang lebih baik (FA12 = 11,085 > Ftabel = 3,974), hal ini dikarenakan 

pada pendekatan ketrampilan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin 

siswa mampu menemukan dan memahami konsep pada pokok bahasan yang 

dipelajari melalui percobaan sendiri dengan berdasarkan pada konsep yang telah 

dimilikinya. Sehingga  pendekatan konstruktivisme sangat mendukung jika dilakukan 

dengan menggunakan metode inquiry terpimpin, karena dengan metode inquiry yang 
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siswa akan selalu dapat melakukan percobaan sendiri dengan cara melihat LKS yang 

dimilikinya dan disamping itu siswa secara teratur akan menghubungkan secara 

bertahap melalui serangkaian eksperimen, sehingga konsep akan selalu tetap melekat 

pada pikirannya. Dengan demikian serangkaian kegiatan melalui metode inquiry 

secara teratur dan terpadu akan menghasilkan suatu konsep Fisika yang benar dan 

mudah dipahami. 

Dengan metode inquiry ini,  siswa akan lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri. Selain itu dengan metode ini 

diharapkan siswa akan lebih memahami arti konsep Fisika yang sesungguhnya 

sehingga tidak dapat menimbulkan konsep yang bermakna ganda dalam suatu konsep 

Fisika. Sedangkan penggunaan metode demonstrasi pada pendekatan konstruktivisme 

melalui metode demonstrasi kurang sesuai, karena dengan metode demonstrasi siswa 

tidak dapat melakukan percobaan sendiri, siswa hanya dapat melihat seorang guru 

yang melakukan demonstrasi dengan demikian siswa sulit untuk memahami arah 

konsep yang ditanamkan oleh guru. Selain itu Rangkaian Listrik Arus Searah  juga 

merupakan pokok bahasan yang mempelajari hal-hal yang kecil dan abstrak sehingga 

apabila hanya dengan demonstrasi kurang sesuai karena siswa sulit untuk mengahafal 

dan memahaminya. 

 

2. Hipotesis Kedua 

  Harga FB = 26,686 lebih besar dari Ftabel = 3,974 , sehingga hipotesis nol  

ditolak. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa 

menggunakan alat ukur kategori tinggi dan kategori rendah terhadap prestasi belajar 

Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah.  

Siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat ukur tinggi lebih 

mudah menangkap materi dan juga mudah memahami dalam melakukan percobaan 

dalam membuktikan suatu konsep, lebih kritis dalam berargumen, dan lebih rajin 

dalam melakukan percobaan (FB12 = 31,752 > Ftabel = 3,974).. Selain itu pemahaman 

penggunaan alat ukur yang tinggi akan mendukung untuk mereaksi atau merespon 

suatu tindakan yang baru. Dengan demikian memahami suatu alat ukur sangat 

diperlukan dalam mendukung suatu tindakan ilmiah, sehingga menghasilkan hasil 
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yang ilmiah. Sebaliknya siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat ukur 

rendah akan susah dalam memahami cara melakukan eksperimen, malas, dan kurang 

dalam menanggapi suatu permasalahan konsep yang ada, karena merasa belum bisa 

menggunakan atau kurang terampil dalam menggunakan alat. 

 

3. Hipotesis Ketiga 

 Harga Fab = 2,586 lebih  kecil dari Ftabel = 3,974 . sehingga hipotesis nol  

diterima. Hal ini berarti bahwa tidak Ada interaksi antara pengaruh penggunaan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode pembelajaran dan kemampuan siswa 

menggunakan alat-alat ukur terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan 

Rangkaian Listrik Arus Searah. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa prestasi belajar Fisika siswa yang 

diajar dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin selalu 

lebih baik dibanding dengan siswa yang diajar dengan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode demonstrasi baik pada siswa yang mempunyai kemampuan 

menggunakan alat ukur kategori tinggi maupun kategori rendah. Di samping itu, 

prestasi belajar Fisika siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat 

ukurnya tinggi selalu lebih baik dibanding siswa yang mempunyai kemampuan 

menggunakan alat ukur kategori rendah, baik yang diberi pengajaran dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry maupun melalui metode 

demonstrasi.  

Penggunaan metode mengajar yang tepat yang sesuai dengan materi yang 

diajarkan akan memberikan hasil prestasi belajar Fisika siswa yang optimal. Selain itu 

kemampuan menggunakan alat ukur yang tinggi juga akan mempengaruhi prestasi 

belajar Fisika siswa, semakin tinggi kemampuan menggunakan alat ukur siswa maka 

akan semakin tinggi prestasi belajarnya. Sebaliknya semakin rendah kemampuan 

menggunakan alat ukur oleh  siswa, maka akan semakin rendah pula prestasi 

belajarnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

4. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode inquiry terpimpin dan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

demonstrasi terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan Rangkaian Listrik 

Arus Searah. Pendekatan konstruktivisme melalui metode inquiry terpimpin 

memberikan pengaruh lebih baik terhadap prestasi belajar Fisika dari pada 

pendekatan konstruktivisme melalui metode demonstrasi. 

5. Ada perbedaan pengaruh antara kemampuan siswa menggunakan alat ukur kategori 

tinggi dan kategori rendah terhadap prestasi belajar Fisika pada pokok bahasan 

Rangkaian Listrik Arus Searah. Siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan 

alat ukur kategori tinggi memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap prestasi 

belajar Fisika dari pada siswa yang mempunyai kemampuan menggunakan alat ukur 

kategori rendah. 

6. Tidak ada interaksi antara pendekatan konstruktivisme melalui metode pembelajaran 

dan kemampuan siswa menggunakan alat-alat ukur terhadap prestasi belajar Fisika 

pada pokok bahasan Rangkaian Listrik Arus Searah. 
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B. Implikasi 

 Dari kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai 

akibat diadakannya penelitian ini, yaitu: 

1. Implikasi Teoritis 

 Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa adanya perbedaan antara kemampuan 

siswa menggunakan alat ukur kategori tinggi dan kategori rendah terhadap prestasi 

belajar Fisika. Hal ini menunjukan bahwa kemampuan menggunakan alat ukur 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kemampuan menggunakan alat ukur dapat menjadi 

penunjang siswa dalam memahami materi yang sedang dipelajari, sehingga konsep yang 

ada teraplikasi pada penggunaan alat ukur dalam sebuah kegiatan praktikum.  

2. Implikasi Praktis 

 Selain adanya implikasi teoritis pada penelitian ini, muncul juga implikasi praktis, 

yaitu: 

a. Penggunaan metode yang berbeda ternyata bisa mempengaruhi prestasi belajar siswa, 

dalam penelitian metode yang digunakan adalah metode inquiry dan demontrasi. 

Oleh karena itu, pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi siswa dan materi yang 

akan diberikan dengan efektifitas dan efisiensi penggunaan metode tersebut. 

b. Dari penelitian ini terungkap tidak adanya interaksi antara kemampuan menggunakan 

alat ukur dengan pendekatan pengajaran, sehingga guru boleh menggunakan  

pendekatan apapun pada siswa dengan kategori kemampuan menggunakan alat ukur 

rendah maupun tinggi. 

 

C. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi dari penelitian ini, maka peneliti 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru dapat bersikap terbuka dalam membantu kegiatan belajar siswa tanpa 

membeda-bedakan kepribadian, karakteristik, dan kemampuan siswa. 

2. Guru mendorong secara sadar untuk mau dan mampu memahami konsep Fisika 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

3. Memberikan kesempatan yang semaksimal mungkin kepada siswa untuk mengelola, 

mencoba, dan mengamati berbagai macam alat ukur.  
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4. Dalam kegiatan pembelajaran diharapkan guru dapat merancang strategi 

pembelajaran secara terprogram dengan memperhatikan kondisi siswa. 
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