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ABSTRAK  

 

Tri Wahyu Edy, PEMBELAJARAN FISIKA DENGAN PENDEKATAN 
KONSTRUKTIVISME DITINJAU DARI KETERAMPILAN SISWA 
MELAKUKAN PERCOBAAN PADA  POKOK  BAHASAN  LISTRIK  
DINAMIS DI MTs MUHAMMADIYAH I GEMOLONG TAHUN  AJARAN 
2008/2009. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2009. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Ada atau tidak adanya 

perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode discovery-inquiry dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa, (2) Ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara keterampilan 

siswa melakukan percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan 

kognitif Fisika siswa, (3) Ada atau tidak adanya interaksi antara pengaruh 

penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode pembelajaran dan 

keterampilan siswa melakukan percobaan terhadap kemampuan kognitif Fisika 

siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 

(AXB). Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas IX  MTs 

Muhammadiyah 1 Gemolong, Sragen Tahun Ajaran 2008/2009 yang terdiri dari 

tiga kelas yaitu kelas IX A dengan 40 siswa, kelas IX B dengan 40 siswa, dan 

kelas IX C dengan 40 siswa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dua kelas siswa MTs Muhammadiyah 1 Gemolong, Sragen yaitu kelas IX A dan 

kelas IX B semester 1 Tahun Ajaran 2008/2009, yang diambil secara acak 

sederhana. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan teknik 

observasi. Teknik tes yang digunakan untuk memperoleh data kemampuan 

kognitif Fisika siswa, yang diambil dari nilai tes Fisika pokok bahasan Listrik 

Dinamis. Teknik observasi yang digunakan untuk memperoleh data keterampilan 

siswa melakukan percobaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah anava 

dua jalan dengan isi sel tak sama, kemudian dilanjutkan dengan uji lanjut anava 

yaitu komparasi ganda metode Scheffe. 
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Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: (1) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

pembelajaran Fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

discovery-inquiry dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif Fisika 

siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis (FA = 4,28>F0,05;1,76 = 3,96). Dari hasil 

uji komparasi ganda diperoleh bahwa pembelajaran Fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis, siswa mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada melalui 

metode eksperimen ( ·· > 21 XX ), (2) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan 

antara keterampilan siswa melakukan percobaan kategori tinggi dan rendah 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis 

(FB =4,31>F0,05;1,76 = 3,96). Dari hasil uji komparasi ganda diperoleh bahwa siswa 

yang mempunyai keterampilan melakukan percobaan kategori tinggi memperoleh 

kemampuan kognitif yang lebih baik daripada siswa yang mempunyai 

keterampilan melakukan percobaan kategori rendah ( 21 XX ·· > ), (3) Tidak ada 

interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode pembelajaran dan keterampilan siswa melakukan percobaan terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis (FAB = 

1,85<F0,05;1,76 = 3,96). 
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MOTTO 

 

v “Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat 

menghinggakannya “. (QS. Ibrahim : 34) 

 

v  “Jangan biarkan terlena dalam kegagalan tetapi berbuatlah yang terbaik 

untuk bangkit dari keterpurukan“. (Penulis) 

 

v “Dengan seni, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. 

Dengan agama, hidup menjadi terarah. Dengan cinta, hidup menjadi 

bahagia”.(Penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan 

Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional. Tujuan perjuangan Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 

1945 alenia 4. Tujuan tersebut antara lain: Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.  

Pendidikan merupakan suatu proses untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Pada umumnya pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu pendidikan 

formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal yang diselenggarakan di 

sekolah-sekolah memiliki arah dan tujuan yang lebih terstruktur. Dengan 

demikian keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan.  

Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No 20 tahun 2003 (Sisdiknas, pasal 3) adalah mengembangkan potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Untuk mencapai suatu tujuan cenderung mencari keefektifan dan 

keefisienan kerja dengan memilih dan menggunakan suatu metode yang tepat. 

Demikian juga dalam proses belajar-mengajar.  

Tujuan pembelajaran Fisika yang akan dicapai salah satunya adalah 

mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala alam, konsep dan 

prinsip Fisika yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Salah satu parameter yang digunakan guru untuk mengukur keberhasilan tujuan 

1 
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pembelajaran adalah dengan mengadakan evaluasi prestasi belajar. Prestasi belajar 

Fisika sangat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu: faktor dari dalam dan faktor dari 

luar. Faktor dari diri siswa adalah kemampuan dalam menyerap pelajaran yang 

disampaikan, motivasi, minat, bakat dan kesungguhan belajar. Sedangkan faktor 

dari luar siswa adalah faktor sosial yang meliputi: faktor keluarga, guru dan cara 

mengajar, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, lingkungan dan 

kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. Menurut Ngalim Purwanto (2002 : 

104): “Hasil belajar yang dapat dicapai siswa di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana sikap dan kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan yang 

dimiliki guru, dan bagaimana cara guru itu mengajarkan pengetahuan kepada 

anak-anak didiknya”. Dengan demikian seorang pengajar harus mampu 

menyampaikan materi dengan baik, efektif dan efisien dengan memilih metode 

atau cara yang sesuai sehingga tujuan dalam pembelajaran Fisika dapat tercapai 

secara optimal.  

Banyak dijumpai di sekolah-sekolah prestasi belajar Fisika siswa yang 

masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah 

penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat sehingga tidak dapat 

memotivasi siswa untuk belajar. Pada umumnya, pada proses pembe1ajaran 

cenderung menggunakan pendekatan tradisional yaitu pentransferan pengetahuan 

secara utuh kepada siswa.  

Upaya pentransferan pengetahuan ke siswa dilandasi oleh anggapan 

bahwa otak siswa itu seperti buku kosong yang dapat ditulisi sesuai dengan 

kehendak dari pengajar. Namun fakta menunjukkan bahwa otak siswa sudah 

penuh dengan pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan pelajaran 

sebelumnya. Dengan demikian, seorang pendidik dalam proses pembelajaran 

harus melihat siswa bukan seperti lembaran kosong tetapi mereka sudah 

membawa pengetahuan yang merupakan dasar untuk membangun.  

Dalam proses belajar-mengajar perlu dikelola dengan baik, sehingga 

terjadi pembelajaran bermakna yang bukan sekedar hafalan. Proses pembelajaran 

yang bermakna dapat dilakukan dengan pendekatan konstruktivisme. Dalam 

pendekatan ini siswa dipandang sebagai individu yang telah memiliki struktur 
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kognitif tertentu yang telah terbentuk melalui pengalaman sebelumnya. Menurut 

Paul Suparno (1996 : 18) bahwa : “satu-satunya alat sarana yang tersedia bagi 

seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah inderanya. Dari sentuhan inderawi itu 

seseorang membangun gambaran dunianya. Pengetahuan itu ada dalam diri 

seseorang yang sedang belajar. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja 

dari otak guru kepada murid”. Dengan demikian tampak bahwa pengetahuan lebih 

menunjukkan pada pengalaman seseorang. Tanpa pengalaman, seseorang tidak 

dapat membentuk pengetahuan. Pengetahuan tidak harus diartikan sebagai 

pengalaman fisik, tetapi juga dapat diartikan sebagai pengalaman kognitif dan 

mental. 

Pendekatan konstruktivisme ini dikembangkan melalui metode mengajar 

yang sesuai dengan : tujuan pengajaran, materi pelajaran, bentuk pengajaran, 

kemampuan pendidik itu sendiri dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, 

dalam memilih metode yang sesuai perlu dipertimbangkan benar-benar agar 

dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan mutu pendidikan dan 

meningkatkan prestasi belajar Fisika siswa.  

Metode pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan hakikat IPA yaitu 

produk, proses dan sikap ilmiah. Proses dan sikap ilmiah siswa dapat 

dikembangkan melalui kegiatan laboratorium. Laboratorium merupakan perangkat 

kelengkapan akademik, di samping buku-buku dan media lain. Dengan kegiatan 

laboratorium maka tidak hanya kemampuan akademik saja yang ditingkatkan 

tetapi keahlian, keterampilan dan wawasan siswa juga ditingkatkan. Aktivitas-

aktivitas siswa akan terlihat dalam kegiatan ini.  

Laboratorium dapat memperkenalkan dan memungkinkan siswa memakai 

konsep dan prinsip dasar yaitu prinsip yang menjadi tuntutan untuk 

pengembangan pengetahuan lanjut. Laboratorium ini memberikan pengetahuan 

dasar mengenai prosedur kerja di Laboratorium, alat-alat laboratorium sehingga 

dapat memperlancar kegiatan-kegiatan belajar, menggunakan laboratorium 

sebagai sumber dan media belajar.  
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Bentuk nyata kegiatan di laboratorium adalah praktikum atau eksperimen. 

Untuk menciptakan proses belajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi 

dua arah, sekaligus dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan 

waktu yang tersedia serta menimbulkan motivasi untuk belajar Fisika, maka perlu 

dikembangkan pendekatan yang tidak terpusat pada pendidik melainkan pada 

peserta didik yang belajar. Dengan demikian pendekatan pengajaran yang sesuai 

adalah pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry. Pendekatan 

ini memungkinkan terjadinya proses belajar-mengajar yang terpusat pada 

objeknya sesuai dengan hakikat IPA. Objek yang dimaksud di sini adalah siswa 

MTs Kelas IX. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Skripsi : “Pembelajaran 

Fisika dengan Pendekatan Konstruktivisme Ditinjau Dari Keterampilan Siswa 

Melakukan Percobaan Pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis di MTs 

Muhammadiyah 1 Gemolong”.  

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka ada masalah-masalah 

yang muncul, antara lain:  

1. Prestasi belajar dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan 

pendidik dalam mengajar sehingga keberhasilan akan hasil belajar ditentukan 

adanya pengembangan pendekatan pembelajarannya.  

2. Pada dasarnya siswa sudah mempunyai banyak pengetahuan awal tentang 

Fisika melalui pengalaman sehari-hari sehingga perlu adanya pengembangan 

pengetahuan melalui pendekatan konstruktivisme.  

3. Pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa.  

4. Hakikat IPA dapat dikembangkan dalam diri siswa melalui kegiatan 

percobaan di laboratorium.  

5. Keterampilan siswa dalam kegiatan percobaan di labolatorium dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
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C. Pembatasan Masalah  

Dari identifikasi masalah di atas, maka agar penelitian ini mempunyai 

ruang lingkup dan arah yang jelas, perlu pembatasan masalah:  

1. Pendekatan pembelajaran yang diteliti adalah pendekatan konstruktivisme 

melalui metode eksperimen dan metode discovery-inquiry.  

2. Acuan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penilaian acuan prestasi 

belajar siswa SMP.  

3. Keterampilan siswa melakukan percobaan dibedakan menjadi dua kategori 

yaitu: keterampilan siswa melakukan percobaan kategori tinggi dan 

keterampilan siswa melakukan percobaan kategori rendah.  

4. Subjek penelitian adalah siswa kelas IX SMP tahun 2008. 

5. Hasil akhir yang akan diteliti adalah kemampuan kognitif Fisika siswa. 

 

D. Perumusan Masalah  

Dari pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Adakah perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode discovery-inquiry dan metode eksperimen terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa?  

2. Adakah perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan percobaan 

kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa?  

3. Adakah interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode pembelajaran dan keterampilan siswa melakukan percobaan 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa? 
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E. Tujuan Penelitian  

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk:  

1. Mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara penggunaan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry dan metode 

eksperimen terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa. 

2. Mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan pengaruh antara keterampilan 

siswa melakukan percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan 

kognitif Fisika siswa. 

3. Mengetahui ada atau tidak adanya interaksi antara pengaruh penggunaan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode pembelajaran dan keterampilan 

siswa melakukan percobaan terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa. 

 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:  

1. Sebagai bahan masukan kepada pelaksana pengantar mata pelajaran Fisika 

dalam menggunakan pendekatan konstruktvisme.  

2. Memberi motivasi kepada sekolah-sekolah agar memfungsikan kembali 

laboratorium sehagai sumber dan media belajar yang dapat meningkatkan 

prestasi beiajar Fisika.  

3. Merangsang kepada pelaksana pengantar mata pelajaran Fisika untuk 

mengajak anak didik melakukan kegiatan eksperimen sehingga hakikat IPA 

dapat dikembangkan dalam diri siswa.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Hakikat Pendidikan dan Pengajaran 

a. Hakikat Pendidikan  

Menurut Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan terdiri dari 3 aspek yang saling terkait satu sama lain. Tiga 

aspek dalam pendidikan adalah kognitif, afektif dan psikomotor. Aspek kognitif 

mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui dan 

memecahkan masalah. Aspek afektif mencakup tujuan-tujuan yang berkaitan 

dengan sikap, nilai, minat, dan apresiasi. Sedangkan aspek psikomotorik meliputi 

tujuan-tujuan yang berkaitan dengan gerak tubuh dan keterampilan.  

Pada dasarnya pendidikan itu berlangsung sepanjang hidup manusia 

sehingga dapat dilaksanakan sampai kapanpun tanpa mengenal waktu, ruang dan 

usia. Oleh karena itu, pendidikan dapat diterapkan pada anak-anak maupun orang 

dewasa. 

Tulus Hidayat, dkk (1993:5) menyatakan: “Pendidikan adalah proses 

interaksi antara individu yang belum dewasa (anak) dengan orang dewasa, di 

mana orang dewasa tersebut memberikan bimbingan kepada anak yang belum 

dewasa untuk mencapai kedewasaan”. Dalam hal ini yang menjadi subjeknya 

adalah manusia dewasa sebagai pendidik, sedang sebagai objeknya adalah 

manusia yang belum dewasa atau peserta didik.  

Muhibbin Syah (2006:10) mengemukakan bahwa : “Pendidikan dapat 

diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode  tertentu   sehingga  orang 

7 
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memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai 

dengan kebutuhan”. Dari pendapat ini tampak bahwa pendidikan merupakan 

proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan perilaku manusia melalui 

pengajaran. 

Nana Syaodih (2003:3) berpendapat bahwa : “Pendidikan merupakan 

interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan 

yang berlangsung dalam lingkungan tertentu. Pendidikan terkait dengan 

memberikan, menanamkan, dan menumbuhkan nilai-nilai pada peserta didik”. 

Dari pendapat ini yang dimaksud dengan interaksi adalah interaksi pendidikan, 

yaitu saling pengaruh antara pendidik dengan peserta didik. 

Oemar Hamalik (2001:3) mengemukakan bahwa : “Pendidikan adalah 

suatu proses  dalam rangka mempengaruhi  peserta didik supaya mampu 

menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya”. Dengan demikian, 

peserta didik akan mempunyai bekal kemampuan melaksanakan peranan-

peranannya untuk masa yang akan datang. 

Menurut Sumadi Suryabrata (2002:4) bahwa : “Proses pendidikan yaitu 

proses di mana pendidik dengan sengaja dan penuh tanggung jawab memberikan 

pengaruhnya kepada anak didik, demi kebahagiaan anak didik”. Proses ini terjadi 

dalam berbagai situasi, seperti : pergaulan antara pendidik dan anak didik, tujuan 

yang akan dicapai, materi yang diberikan, sarana yang dipakai, dan lingkungan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pendidikan, peranan pendidik lebih besar karena kedudukannya sebagai orang 

yang lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak menguasai nilai-nilai, 

pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan peranan peserta didik lebih banyak 

sebagai penerima pengaruh dan sebagai pengikut. Interaksi pendidikan berfungsi 

membantu pengembangan seluruh potensi, kecakapan, dan karakteristik peserta 

didik. Produk yang dihasilkan oleh proses pendidikan adalah berupa lulusan yang 

memiliki kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam peranan-

peranannya di masa yang akan datang. 
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Proses pendidikan selalu berlangsung dalam suatu lingkungan 

pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada umumnya 

pendidikan dilaksanakan melalui 2 jalur yaitu pendidikan non formal yang 

meliputi pendidikan di dalam rumah dan masyarakat, dan pendidikan formal yang 

diselenggarakan oleh sekolah. Pendidikan berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu 

pengajaran yang lebih terfokus pada pengembangan segi-segi intelektual, latihan 

pada segi-segi keterampilan dan bimbingan pada segi-segi afektif.  

b. Hakikat Pengajaran  

Poerwadarminto (1999:22) menyatakan bahwa, “Istilah pengajaran 

diartikan sebagai cara mengajar atau segala sesuatu mengenai mengajar”. Dari 

pendapat ini pengajaran dapat diartikan sebagai bahan pelajaran yang disajikan 

atau proses pengajaran yang disajikan atau proses pengajaran bahan pelajaran.   

Winarno Surakhmad (1990:14) berpendapat bahwa, “Pendidikan atau 

pengajaran adalah suatu usaha yang bersifat sadar, tujuan dengan sistematis 

terarah pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik”. Dari 

pendapat ini yang dimaksud dengan perubahan adalah menunjukkan proses yang 

dilalui. Proses yang dimaksud di sini adalah proses pendidikan.  

Oemar Hamalik (2001:11) mengemukakan bahwa : “Pengajaran adalah 

usaha sadar yang bertujuan mengembangkan aspek intelektual, jasmaniah, sosial, 

dan emosional peserta didik.” Dengan demikian, pendidikan terhadap peserta 

didik dilakukan secara keseluruhan. 

Pendapat Jones et al yang dikutip oleh Abdul Majid (2006:16): 

“Pengajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh para guru dalam 

membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki 

pengalaman belajar”. Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa pengajaran 

merupakan suatu cara bagaimana mempersiapkan pengalaman belajar bagi peserta 

didik. 

Sedangkan Tardif yang dikutip oleh Muhibbin Syah (2006:34) bahwa : 

“Pengajaran adalah sebuah proses kependidikan yang sebelumnya direncanakan 
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dan diarahkan untuk mencapai tujuan serta dirancang untuk mempermudah 

belajar”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengajaran 

bertugas mengarahkan proses pendidikan agar sasaran dari perubahan peserta 

didik itu dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan. Perubahan yang dimaksud 

adalah pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. 

 

2. Pendekatan Konstruktivisme  

Menurut kaum konstruktivisme, hakikat pengetahuan merupakan hasil 

dari interaksi dengan lingkungan dan bukan merupakan tiruan dari kenyataan. 

Oleh karena itu, pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari pendidik 

kepada siswa melalui pengalaman yang lebih tinggi.  

Teori yang menjadi dasar pengembangan pendekatan pembelajaran 

konstruktivisme adalah teori Piaget. Teori ini mengulas tentang 4 tahapan/ proses 

seseorang memperoleh pengetahuan. Proses tersebut antara lain:  

a. Skema/ skemata  

Skema adalah suatu struktur mental (kognitif) seseorang yang secara 

intelektual beradaptasi dan mengkoordinasikan lingkungan sekitarnya. Skemata 

itu akan beradaptasi dan berubah selama perkembangan mental anak. Skemata 

merupakan rangkaian proses dalam sistem kesadaran orang, maka tidak memiliki 

bentuk fisik dan tidak dapat dilihat. Skemata adalah hasil kesimpulan atau bantuan 

mental, konstruksi hipotesis, seperti intelek, kreativitas, kemampuan dan naluri.  

b. Asimilasi  

Asimilasi adalah proses kognitif seseorang dalam mengintegrasikan 

persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah 

ada dalam pikirannya. Proses asimilasi ini berjalan terus-menerus. Pendapat 

Wadsworth yang dikutip oleh Paul Suparno (2001:31) mengemukakan bahwa, 

“Asimilasi tidak menyebabkan perubahan/ pergantian skemata, melainkan 

memperkembangkan skemata”. 
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c. Akomodasi  

Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak 

dapat mengasimilasikan pengalaman tersebut dengan skema yang telah ia punyai. 

Pengalaman yang baru itu bisa jadi tidak cocok sama sekali dengan skema yang 

telah ada. Dalam keadaan seperti itu orang akan mengadakan akomodasi, yaitu 

membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan baru atau memodifikasi 

skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan itu.  

d. Equilibrium 

Dalam perkembangan intelek seseorang, diperlukan kesetimbangan 

antara asimilasi dan akomodasi. Proses ini disebut equilibrium, yaitu pengaturan 

diri secara mekanis untuk mengatur kesetimbangan proses asimilasi dan 

akomodasi. Equilibrium membuat seseorang dapat menyatukan pengalaman luar 

dengan struktur dalamnya (skemata).  

Pada pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme secara garis besar 

terdiri dari tahapan-tahapan sebagai berikut : 

a. Invitation  

Pada tahap ini guru memanfaatkan struktur kognitif yang telah ada pada 

siswa untuk membahas konsep-konsep sehingga siswa termotivasi untuk belajar. 

b. Eksplorasi  

Tahap ini menyangkut interaksi siswa dengan lingkungan alam atau 

lingkungan fisik sekitarnya. Dalam hal ini guru bertindak sebagai fasilitator agar 

siswa secara aktif menggunakan konsep-konsep baru 

c. Solusi atau Eksplanasi 

Pada tahap ini siswa dihadapkan pada situasi masalah yang menyangkut 

konsep atau prinsip yang baru diterimanya untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan atau yang dihadapi. 

d. Tindak lanjut atau Follow up 

Pada tahap ini siswa mengembangkan sikap dan perilaku untuk 

berkembang lebih jauh. 

Melalui pendekatan konstruktivisme siswa diajak untuk secara aktif 

membahas konsep-konsep dan prinsip baru yang diperkenalkan. Konsep-konsep 

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



 30 

baru hendaknya bertalian dengan konsep-konsep yang telah dikenal sebelumnya, 

sehingga konsep baru akan terjalin dalam struktur kognitif siswa. Agar terjadi 

kaitan yang kuat dengan konsep dan prinsip-prinsip yang baru, maka siswa diajak 

untuk bersikap kritis, yaitu penerimaannya melalui tahap negoisasi. 

Agar struktur siswa yang sudah ada dapat berhubungan dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip baru yang akan dibahas, maka siswa diminta 

mengamati peristiwa-peristiwa nyata yang menyangkut berbagai konsep dan 

prinsip bersangkutan yang pernah dikenalnya dari pengalaman belajar 

sebelumnya. Pengalaman ini dapat berupa pengamatan terhadap peristiwa sehari-

hari yang dialami oleh siswa di lingkungan sekitar, demonstrasi yang dilakukan 

oleh guru, atau kegiatan percobaan/praktikum oleh siswa di laboratorium. 

Setelah struktur kognitif siswa telah disegarkan  kembali, siswa 

diperkenalkan dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip baru menggunakan 

modul pembelajaran, seperti lembar kerja siswa. Siswa diberi batas waktu untuk 

membaca bahasan tentang konsep-konsep tertentu, kemudian siswa diminta  

berdiskusi untuk mencoba mengidentifikasi berbagai konsep yang baru dipelajari.  

Inti dari pola pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme adalah 

keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. Hal ini tercermin dalam keaktifan siswa 

dalam membaca, mengaitkan konsep-konsep baru dengan berdiskusi, 

menggunakan istilah, konsep, dan prinsip yang baru mereka pelajari maupun 

kegiatan praktikum di laboratorium. Dalam hal ini guru  sebagai fasilitator dan 

moderator yang mengendalikan dari jauh. Selanjutnya siswa diberi suatu masalah 

yang menyangkut konsep-konsep dan prinsip yang baru dipelajari. Masalah ini 

dapat berupa hitungan maupun masalah kualitatif yang memerlukan pemikiran. 

Kemudian siswa berlatih menyelesaikan permasalahan yang relevan terhadap 

konsep dan prinsip yang baru  dipelajari melalui kegiatan diskusi maupun 

praktikum di laboratorium. Dari kegiatan tersebut, siswa dapat mengeksplorasi 

dan membangun sendiri konsep-konsep dan prinsip-prinsip baru. 

Tahap terakhir pada pendekatan konstruktivisme adalah tahap eksplanasi, 

di mana siswa diminta untuk belajar sendiri berbagai aplikasi dan perluasan 
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berbagai konsep dan prinsip yang telah dipelajari. Siswa dilatih belajar untuk 

belajar. 

3. Hakikat Belajar  

a. Pengertian Belajar  

Belajar dapat diartikan perubahan tingkah laku pada individu berkat 

adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan 

lingkungannya. Menurut Muhibbin Syah (2006:92) bahwa : “Belajar dapat 

dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif 

menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif”. Hal ini mengandung pengertian bahwa seseorang 

dikatakan belajar kalau ada perubahan dalam dirinya yaitu dari tidak tahu menjadi 

tahu dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Belajar di sini merupakan suatu proses 

di mana guru terutama melihat apa yang terjadi selama mengalami pengalaman 

edukatif, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini yang selalu diperhatikan 

ialah pola perubahan pada pengetahuan selama pengalaman belajar berlangsung.  

Oemar Hamalik (2001:36) berpendapat bahwa : “Belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman dan latihan”. 

Menurut pendapat ini, belajar merupakan proses suatu kegiatan dan bukan suatu 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat tetapi mengalami. Hasil belajar 

bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan perubahan kelakuan. 

Dimyati dan Mudjiono (1999:7) mengemukakan bahwa : “Belajar 

merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks”. Pendapat ini 

mengandung pengertian bahwa belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa 

adalah penentu terjadi atau tidak terjadinya proses belajar. 

A. Suhaenah Suparno (2001:2) menyatakan bahwa : “Belajar merupakan 

suatu aktivitas yang menimbulkan perubahan yang relatif permanen sebagai akibat  

dari upaya-upaya yang dilakukannya”. Perubahan-perubahan tersebut tidak 

disebabkan faktor kelelahan, kematangan, ataupun karena mengkonsumsi obat 

tertentu. Tetapi merupakan hasil pengulangan-pengulangan yang berdampak 

memperbaiki kualitas perilakunya.   
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Menurut Witherington bahwa: “Belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru yang 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan” (Nana 

Syaodih ,2003:155). 

Slameto (1995:2) berpendapat bahwa : “Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1) Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. 

2) Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui latihan atau 

pengalaman. 

3) Perubahan yang dapat disebut belajar adalah perubahan yang  relatif mantap 

atau permanen. 

4) Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai 

aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti : perubahan dalam 

pengertian, pemecahan suatu masalah, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, 

dan sikap. 

b. Proses Belajar  

Belajar merupakan aktivitas yang diperoleh dari suatu proses yang di 

dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Proses berarti cara-cara 

atau langkah-langkah khusus yang dengannya beberapa perubahan ditimbulkan 

hingga tercapainya hasil-hasil tertentu.  

Muhibbin Syah (2006: 113) berpendapat bahwa : “Proses belajar dapat 

diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor 

yang terjadi dalam diri siswa”. Dalam hal ini perubahan tersebut bersifat positif 

dalam arti berorientasi ke arah yang lebih maju daripada keadaan sebelumnya.” 

Dimyati dan Mudjiono (1999:20) menyatakan bahwa : “Proses belajar 

merupakan hal yang dialami oleh siswa, suatu respons terhadap segala acara 

pembelajaran  yang diprogramkan oleh guru”. Dengan demikian guru hanya 

bertugas sebagai fasilitator dalam pencapaian hasil belajar. 
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Pendapat Cronbach yang dikutip oleh Nana Syaodih (2003:157) 

mengemukakan bahwa : “Unsur-unsur utama dalam proses belajar, meliputi: 

tujuan, kesiapan, situasi, interpretasi, respons, konsekuensi, dan reaksi terhadap 

kegagalan”. Hal ini mengandung pengertian bahwa belajar dimulai karena adanya 

sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk dapat melakukan perbuatan belajar 

dengan baik diperlukan kesiapan berupa kematangan untuk melakukan sesuatu, 

maupun penguasaan pengetahuan dan kecakapan-kecakapan yang mendasarinya. 

Dalam kegiatan belajar, siswa mengadakan usaha yang penuh perhitungan dan 

perencanaan. Hasil yang diperoleh adalah suatu keberhasilan maupun kegagalan. 

Sedangkan Oemar Hamalik (2001:50) menyatakan bahwa : “unsur-unsur 

yang terkait dalam proses belajar terdiri dari : motivasi siswa, bahan belajar, alat 

bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek yang belajar”. Kelima unsur 

inilah yang bersifat dinamis, yang sering berubah menguat atau melemah, dan 

yang mempengaruhi proses belajar tersebut. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses belajar 

merupakan proses internal siswa. Siswa sendiri yang mengalami, melakukan, dan 

menghayatinya. 

Perubahan-perubahan dalam belajar timbul melalui fase-fase di antara 

satu dengan lainnya bertalian secara berurutan dan fungsional.  

Pendapat Wittig yang dikutip oleh Muhibbin Syah (2006:114) bahwa : 

“Setiap proses belajar selalu berlangsung dalam tiga tahapan, yaitu : acquisition 

(tahap perolehan atau penerimaan informasi), storage (tahap penyimpanan 

informasi), dan retrieval (tahap memproduksi atau mengungkapkan kembali 

materi dari memori)”. 

c. Tujuan Belajar  

Dalam usaha pencapaian belajar perlu diciptakan adanya sistem 

lingkungan belajar yang lebih kondusif. Sistem lingkungan belajar ini dipengaruhi 

oleh berbagai komponen yaitu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, materi 

yang ingin diajarkan, guru dan siswa, jenis kegiatan, dan sarana prasarana belajar-

mengajar yang tersedia. 
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Menurut Sardiman A. M (1990:30) bahwa : “Tujuan belajar adalah ingin 

mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental atau nilai-

nilai.” 

Oemar Hamalik (2001:73) menyatakan bahwa : “Tujuan belajar adalah 

sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan 

belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru”. 

Dengan demikian tujuan belajar mengandung suatu deskripsi mengenai tingkah 

laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga tujuan tersebut 

sesuai dengan taksonomi pendidikan yang dikemukakan oleh Bloom, yang 

masing-masing aspek adalah:  

1) Ranah Kognitif  

2) Ranah Afektif  

3) Ranah Psikomotorik  

Dalam mencapai tujuan belajar yang meliputi tiga aspek tersebut, guru 

harus mengusahakan tercapainya tiap-tiap aspek tidak secara terpisah.  

d. Pandangan Teori Konstruktivisme terhadap Proses Belajar  

Menurut kaum konstruktivis, belajar merupakan proses aktif  

mengkonstruksi arti mentah teks, dialog, pengalaman fisis. Belajar juga 

merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan 

yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dipunyai seseorang sehingga 

pengertiannya berkembang.  

 

4. Hakikat Mengajar  

a. Pengertian Mengajar  

Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing dalam kegiatan belajar - 

mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha 

mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan 

pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar.  
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Menurut Tyson dan Caroll yang dikutip oleh Muhibbin Syah (2006:182) 

bahwa : “Mengajar adalah sebuah cara dan sebuah proses hubungan timbal balik 

antara siswa dan guru yang sama-sama aktif melakukan kegiatan”. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan belajar akan terjadi sesuai dengan harapan, jika 

interaksi guru dan siswa terjadi dengan baik. 

Abdul Majid (2006:225) berpendapat bahwa : “Mengajar pada 

hakikatnya adalah membantu siswa memperoleh informasi, ide, keterampilan, 

nilai, cara berfikir, sarana untuk mengekspresikan diri, dan cara-cara bagaimana 

belajar”. 

Sudarwan Danim (1995:34) mengemukakan bahwa : “Mengajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses mengorganisasi atau menata sejumlah sumber 

potensi secara baik dan benar sehingga terjadi proses belajar anak.”. Hal ini 

berarti bahwa guru dituntut harus pandai membawa peserta didik menuju kondisi 

belajar atau membawa peserta didik ke alam kesadaran akan perlunya belajar. 

Pendapat Alvin W. Howard yang dikutip oleh Slameto (1995:32) bahwa : 

“Mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing 

seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, 

ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan knowledge”. Dalam pengertian 

ini guru harus berusaha membawa perubahan tingkah laku yang baik. 

Sardiman A. M berpendapat bahwa : “Mengajar adalah upaya 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar bagi 

para siswa.” (Sardiman A. M, 1990:47). Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa 

fungsi pokok mengajar adalah menyediakan kondisi yang kondusif. Sedangkan 

yang berperan aktif melakukan kegiatan dalam upaya menemukan dan 

memecahkan masalah adalah siswa. Guru hanya sebagai pembimbing saja.  

Sedangkan S. Nasution mendefinisikan mengajar sebagai berikut:  

1) Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada anak.  
2) Mengajar adalah menyampaikan kebudayaan pada anak.  
3) Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur 

lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak 
sehingga terjadi proses belajar (S. Nasution, 2000:4).  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mengajar 

adalah mendorong, membimbing, membantu, dan memberi fasilitas belajar agar 

siswa mengalami proses belajar demi tercapainya tujuan belajar. Yang dimaksud 

proses belajar adalah suatu aktivitas mencari, menemukan, melihat, dan 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi siswa. 

b. Kegiatan Mengajar   

Nonoh Siti Aminah (1995: 2) mengemukakan bahwa: kegiatan mengajar 

terdiri atas sejumlah kejadian sebagai berikut:  

1) Membangkitkan serta memelihara perhatian.  
2) Menjelaskan kepada siswa hasil yang diharapkan dari siswa setelah 

belajar.  
3) Merangsang siswa untuk mengingat kembali konsep dan aturan yang 

merupakan prasyarat untuk mempelajari yang akan diperhatikan.  
4) Menganjurkan stimulus yang berkenaan dengan bahan pelajaran.  
5) Memberikan bimbingan kepada siswa dalam prosesnya.  
6) Memberikan umpan balik.  
7) Menilai hasil belajar siswa.  
8) Memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan 

untuk menerapkan apa yang dipelajari.  
 
c. Pandangan Teori Konstruktivisme terhadap Proses Mengajar  

Bagi kaum konstruktivis, berpendapat bahwa : “Mengajar bukanlah 

kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke murid, melainkan suatu kegiatan 

yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya” (Paul Suparno, 

2001:65). Mengajar berarti berpartisipasi dengan pelajar dalam membentuk 

pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis dan mengadakan 

justifikasi. Jadi mengajar adalah suatu bentuk belajar sendiri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 37 

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar-Mengajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar-mengajar menurut 

Muhibbin Syah (2006:132) dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:  

a. Faktor individual (internal)  
Faktor individual adalah faktor yang ada pada diri seseorang itu 

sendiri, yang termasuk faktor individual antara lain: 
1) Aspek  fisiologis (aspek yang bersifat jasmaniah) 
2) Aspek psikologis (aspek yang bersifat rohaniah) meliputi : 

a) Inteligensi siswa 
b) Sikap siswa 
c) Bakat siswa 
d) Minat siswa 
e) Motivasi siswa 

b. Faktor sosial (eksternal)  
Faktor-faktor yang berasal dari luar individu. Yang termasuk faktor 

sosial antara lain:  
1) Lingkungan sosial, meliputi : 

a) Lingkungan sosial sekolah seperti guru, staf administrasi,dan 
teman-teman sekelas. 

b) Lingkungan sosial siswa seperti orang tua, keluarga, masyarakat, 
tetangga, dan teman-teman sepermainan. 

2) Lingkungan nonsosial, meliputi : 
a) Gedung sekolah dan letaknya. 
b) Rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya. 
c) Keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar 
Faktor pendekatan belajar dapat dipahami sebagai segala cara atau 

strategi yang digunakan siswa dalam menunjang efektivitas dan efisiensi 
proses pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini berarti 
seperangkat langkah operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk 
memecahkan masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu.  
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6. Hakikat Fisika  

a. Pengertian Fisika  

Fisika merupakan cabang dari IPA yang memiliki ciri-ciri dan 

karaktefistik tertentu yang tidak terdapat dalam cabang IPA yang lain. Mengenai 

pengertian dari Fisika, banyak ahli yang mendefinisikaiinya sebagai berikut 

seperti yang dikutip oleh Druxes Herbert (1983: 3) antara lain:  

1) Menurut Brochaus  
Fisika adalah pelajaran tentang alam yang memungkinkan penelitian 
dengan percobaan, pengukuran apa yang didapat, penyajian secara 
matematis dan berdasarkan peraturan-peraturan umum.  

2) Menurut Gerthsen  
Fisika adalah suatu teori yang menerangkan gejala-gejala alam secara 
sederhana dan berusaha menemukan hubungan antara kenyataan-
kenyataannya. 

2) Menurut Brandi 
Fisika adalah suatu uraian tertutup tentang semua kejadian fisikalis yang 
berdasarkan beberapa hukum dasar. 
 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Fisika adalah 

salah satu cabang dari ilmu pengetahuan alam yang berusaha menguraikan serta 

menjelaskan hukum-hukum alam dan kejadian-kejadian dalam alam dengan 

deskripsi menurut pemikiran manusia yang prosesnya dapat dipelajari dengan 

teori, pengamatan, dan eksperimen. 

b. Tujuan Pengajaran Fisika  

Tujuan pengajaran merupakan arah yang hendak dicapai oleh setiap 

strategi pengajaran. Tujuan pengajaran Fisika tidak hanya memberikan produk 

ilmiah, tetapi lebih jauh bagaimana memperoleh produk ilmiah tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pendapat bahwa: 

Tujuan pengajaran Fisika adalah sebagai berikut:  

1) Mengembangkan daya pikir  
2) Mengembangkan pengetahuan  
3) Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk melancarkan 

komunikasi ide-ide  
4) Mengembangkan nilai-nilai,apresiasi dan sikap ilmiah (A. Himawan, 

1991:1) 
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Dari pendapat tersebut tampak bahwa Fisika tidak hanya memberikan 

produk ilmiah, tetapi lebih jauh bagaimana cara memperoleh produk ilmiah 

tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengajar dalam mengajarkan Fisika 

dituntut dapat merangsang perhatian dan keingintahuan siswa terhadap Fisika. 

Sehingga menimbulkan keinginan untuk meneliti dan menemukan sendiri konsep 

Fisika. Dengan demikian, dalam diri siswa akan tertanam sikap ilmiah dan akan 

memperoleh produk ilmiah secara bermakna. 

 

7. Metode Eksperimen  

Metode eksperimen merupakan rangkaian kegiatan yang dikenal sebagai 

keterampilan proses yang meliputi mengamati, menghitung, memberi arti dan 

mengartikan, menghubungkan hasil pengamatan, meramalkan, menggunakan 

informasi dan mengkomunikasikan.  

Sudirman et. al (1989: 163) berpendapat hahwa: “Metode eksperimen 

adalah cara penyajian pelajaran dimana siswa melakukan percoban dengan 

mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.”  

Roestiyah N.K (1991: 80) mengemukakan bahwa: “Metode eksperimen 

adalah cara mengajar dimana siswa melakukan suatu percobaun tentang suatu hal,  

mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaan, kemudian hasil 

pengamatannya itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru.”  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

eksperimen siswa diajak untuk dapat menemukan sendiri dari konsep-konsep yang 

diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode eksperimen sangat cocok jika 

diterapkan dalam hal pendekatan konstruktivisme.  

Adapun kelebihan maupun kekurangan dari metode eksperimen menurut 

Sudirman et. al (1989: 164 – 165) adalah sebagai berikut:  

Kelebihan metode eksperimen:  
a. Metode ini dapat membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau 

kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri daripada hanya menerima 
kata guru atau buku.  

b. Dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan eksplorasi tentang 
sains dan teknologi (suatu sikap yang dituntut dari seorang ilmuwan)  
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c. Akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru 
dengan penemuan sebagai hasil percobaannya, yang diharapkan dapat 
membawa manfaat bagi kesejahteraan hidup manusia.  

d. Hasil-hasil percobaan yang berharga ditemukan dari metode ini dapat 
memanfaatkan alam yang kaya raya untuk kemakmuran manusia.  

e. Metode ini didukung oleh asas-asas didaktik modern, antara lain:  
1) Siswa belajar dengan mengalami atau mengamati sendiri suatu 

proses atau kejadian.  
2) Siswa terhindar jauh dari verbalisme.  
3) Memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif dan 

realistis.  
4) Mengembangkan sikap berpikir ilmiah.  
5) Hasil belajar akan terjadi dalam bentuk referensi (tahan lama 

diingat) dan internalisasi (menyatu dengan jiwa raga)  
Kekurangan metode eksperimen:  
a. Metode ini lebih sesuai untuk menyajikan bidang-bidang sains dan 

teknologi.  
b. Pe1aksanaan metode ini sering memerlukan berbagai fasilitas peralatan 

dan bahan yang tidak selalu mudah diperoleh dan murah.  
c. Metode ini menuntut keuletan, ketelilian dan ketabahan.  
d. Hasil percobaan hanyalah usaha untuk mendekati kebenaran, bukanlah 

berupa kebenaran mutlak.  
e. Tidak semua hal dapat dijadikan materi percobaan dan harus dicobakan. 

Hal ini disebabkan karena terbatasnya biaya, fasilitas, waktu 
kebenarannya karena menyangkut nilai, moral dan keagamaan serta 
ketuhanan.  

f. Setiap percobaan tidak se1au memberikan hasi1 yang diharapkan karena 
mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar jangkauan 
kemampuan dan pengendalian.  

g. Sangat menuntut penguasaan perkembangan materi, fasilitas peralatan, 
dan bahan mutakhir.  

 
 

8. Metode Penemuan (Discovery-Inquiry) 

Metode discovery-inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran 

yang memberikan kebebasan belajar pada siswa. Sedangkan guru hanya sebagai 

pembimbing, fasilitator, dan motivator siswa dalam belajar. Dalam hal ini siswa 

dilatih untuk menganalisis konsep melalui pengamatan serta percobaan 

berdasarkan pengetahuan yang telah ada, penalaran serta pengalaman sebelumnya. 

Sudirman et al (1987 : 168) berpendapat bahwa : “Metode penemuan 

adalah cara penyajian pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses-

proses mental dalam rangka penemuannya.” 
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Pendapat Sund yang dikutip oleh Sudirman et al (1987:168) bahwa : 

“Discovery adalah proses mental dan dalam proses itu individu mengasimilasi 

konsep dan prinsip-prinsip.” 

E. Mulyasa (2005 : 110) menyatakan bahwa: “Penemuan (discovery) 

merupakan metode yang lebih menekankan pada pengalaman langsung. 

Pembelajaran dengan metode discovery lebih mengutamakan proses daripada 

hasil belajar.” 

Slameto (1991 : 116) mengemukakan bahwa: “Metode inquiry adalah 

cara penyampaian bahan pengajaran dengan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar mengembangkan potensi intelektualnya dalam jalinan 

kegiatan yang disusunnya sendiri untuk menemukan sesuatu sebagai jawaban 

yang menyakinkan terhadap permasalahan yang dihadapkan kepadanya melalui 

proses pelacakan data dan informasi serta pemikiran yang logis, kritis dan 

sistematis. 

Pendapat Moh Amien yang dikutip oleh Sudirman et al (1987:169) 

mengemukakan bahwa : “pengajaran discovery harus meliputi pengalaman-

pengalaman belajar untuk menjamin siswa dapat mengembangkan proses-proses 

discovery. Sedangkan inquiry adalah suatu perluasan proses-proses discovery 

yang mengandung proses-proses mental yang lebih tinggi tingkatannya.” 

Menurut Mulyani Sumantri, Johar Permana (2001 : 142), tujuan metode 

penemuan adalah : 

a. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam menemukan dan memproses 
bahan pelajaran. 

b. Mengurangi ketergantungan siswa pada guru untuk mendapatkan 
pengalaman belajar. 

c. Melatih siswa menggali dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber 
belajar. 

d. Memberi pengalaman belajar seumur hidup. 
 

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa melalui 

metode discovery-inquiry siswa dituntut aktif dalam mengeksplorasi konsep-

konsep yang diberikan melalui metode ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode discovery-inquiry sesuai jika diterapkan dalam pendekatan 

konstruktivisme. 
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Adapun kelebihan maupun kekurangan dari metode discovery-inquiry 

menurut Sudirman et. al (1987 : 169-172) adalah sebagai berikut : 

Kelebihan metode discovery-inquiry : 
a. Strategi pengajaran menjadi berubah dari yang bersifat penyajian 

informasi menjadi pengajaran yang menekankan kepada proses 
pengolahan informasi. 

b. Pengajaran berubah dari “teacher centered” menjadi “student centered”. 
c. Proses belajar meliputi semua aspek yang menunjang siswa menuju 

kepada pembentukan manusia seutuhnya. 
d. Proses belajar melalui kegiatan inquiry dapat membentuk dan 

mengembangkan self-concept pada diri siswa. 
e. Menambah tingkat penghargaan siswa. 
f. Penggunaan discovery-inquiry memungkinkan siswa belajar dengan 

memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar yang tidak hanya 
menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. 

g. Metode ini dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. 
h. Metode ini dapat menghindarkan cara belajar tradisional dan 

memberikan waktu yang memadai bagi siswa untuk mengumpulkan dan 
mengolah informasi. 

i. Metode ini dapat memperkaya dan memperdalam materi yang dipelajari 
sehingga retensinya menjadi lebih baik. 

Kekurangan metode discovery-inquiry : 
a. Memerlukan perubahan kebiasaan cara belajar siswa yang menerima 

informasi dari guru secara apa adanya ke arah kebiasaan belajar mandiri 
dan kelompok dengan mencari dan mengolah informasi sendiri. 

b. Guru juga dituntut mengubah kebiasaan mengajarnya sebagai pemberi 
atau penyaji informasi menjadi sebagai fasilitator, motivator, dan 
pembimbing siswa dalam belajar. 

c. Metode ini banyak memberikan kebebasan kepada siswa dalam belajar, 
tetapi kebebasan itu tidak menjamin siswa belajar dengan baik. 

d. Metode ini memerlukan penyediaan berbagai sumber belajar dan 
fasilitas yang memadai yang tidak mudah disediakan. 

e. Cara belajar siswa menuntut bimbingan guru yang lebih baik seperti 
pada waktu siswa melakukan penyelidikan. 

f. Pemecahan masalah dapat bersifat mekanistis, formalitas, dan 
membosankan. 
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9. Keterampilan dalam Melakukan Percobaan  

Dalam proses belajar-mengajar bidang IPA, termasuk Fisika dapat 

dilakukan dengan berbagai cara atau macam kegiatan, misalnya: diskusi, tanya 

jawab, percobaan, demonstrasi atau peragaan dan sebagainya. Melalui percobaan 

dalam proses belajar mengajar maka hakikat IPA yang meliputi produk, proses 

dan sikap ilmiah siswa dapat dikembangkan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, 

siswa diharapkan mampu menemukan hukum dan teori melalui aktivitas yang 

dilakukan.  

Menurut Muhibbin Syah (2006:119) bahwa:“Keterampilan ialah kegiatan 

yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot yang lazimnya tampak dalam 

kegiatan jasmaniah”. Kegiatan ini tersusun atas pola-pola tingkah laku yang 

kompleks, rapi, dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. 

Keterampilan siswa yang mendukung ditemukannya hukum dan teori 

dalam percobaan di laboratorium meliputi kemampuan dalam mengidentifikasi 

alat, merangkai alat, menggunakan alat, mendiskripsikan data sementara, menarik 

kesimpulan data, mengubah variabel, membuat grafik dll. Keterampilan-

keterampilan tersebut merupakan rangkaian yang dikenal sebagai keterampilan 

proses Fisika yang meliputi aktifitas: mengamati, menafsirkan, meramalkan, 

menggunakan alat dan bahan, merencanakan penelitian, mendiskusikan dan 

mengajukan pertanyaan.  

Aktivitas-aktivitas di atas disebut sebagai kegiatan belajar. Menurut J. 

Gino et al (1995: 15), ada tiga ciri khas pada aktivitas manusia sehingga aktivitas 

tersebut disebut sebagai bahan kegiatan belajar, yaitu:  

a. Aktivitas yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri pelajar 
(individu yang belajar) baik aktual maupun potensial.  

b. Perubahan itu pada pokoknya didapatkan kemampuan baru yang berlaku 
dalam waktu yang relatif lama.  

c. Perubahan itu terjadi karena siswa.  
 

Dari pendapat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum dan 

konsep yang ditemukan oleh siswa melalui aktivitasnya dalam percobaan akan 

mudah diserap sehingga diperoleh kemampuan baru yang tertanam dalam waktu 

yang relatif lama.  
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10. Evaluasi Belajar  

a. Pengertian Evaluasi  

Sebagai seorang pendidik senantiasa ingin mengetahui apakah dan 

sampai dimana tercapainya tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Untuk itu 

harus dilakukan evaluasi hasil belajar.  Evaluasi dapat menggambarkan kemajuan 

dan prestasi siswa, serta dapat menjadi bahan umpan balik bagi guru. 

Muhibbin Syah (2006:141) berpendapat bahwa “Evaluasi adalah 

penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang 

diterapkannya dalam sebuah program”. Sedangkan menurut Sudirman N. et al 

(1984:241) bahwa: “Evaluasi adalah suatu tindakan untuk menentukan nilai 

sesuatu”.  

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

suatu usaha dengan seperangkat kriteria yang bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan dalam proses belajar. 

b. Tujuan Evaluasi  

Menurut Muhibbin Syah (2006:142) : Tujuan evaluasi adalah : 

1) Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa 
dalam kelompok kelasnya.  

2) Untuk mengetahui posisi atau kedudukan seorang siswa dalam 
kelompok kelasnya.  

3) Untuk mengetahui tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam belajar.  
4) Untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mendayagunakan kapasitas 

kognitifnya (kemampuan kecerdasan yang dimilikinya) untuk keperluan 
belajar.  

5) Untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode ruang ajar 
yang telah digunakan guru dalam proses belajar mengajar.  

 
c. Fungsi Evaluasi  

Menurut Muhibbin Syah (1995:143) evaluasi belajar juga memiliki 

fungsi-fungsi sebagai berikut:  

1) Fungsi administrasi untuk menyusun daftar nilai dan pengisian buku 
raport.  

2) Fungsi promosi untuk menetapkan kenaikan atau kelulusan.  
3) Fungsi diagnostik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan 

merencanakan program remidial teaching (pengajaran perbaikan)  
4) Sumber data BP untuk memasok data siswa tertentu yang memerlukan 

bimbingan dan penyuluhan. 
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5) Bahan pertimbangan pengembangan pada masa yang akan datang yang 
meliputi pengembangan kurikulum, metode dan alat-alat PBM.  

 
d. Kemampuan Kognitif  

Hasil belajar merupakan suatu yang penting dalam proses belajar 

mengajar, karena dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan dalam belajar. 

Beberapa definisi dalam proses belajar diungkapkan oleh beberapa ahli sebagai 

berikut.  

Kemampuan kognitif merupakan hasil usaha yang telah dicapai untuk 

mendapatkan kecakapan dan kepandaian. Jadi kemampuan kognitif dapat 

diartikan sebagai hasil yang dicapai dari perbuatan belajar dan bertujuan 

mendapatkan kecerdasan. Winkel W.S. (1983:102) menyatakan bahwa: 

“Kemampuan kognitif adalah setiap kegiatan belajar yang menghasilkan sesuatu 

perubahan yaitu hasil belajar.”  

Rini Budiharti (1998 : 18) mengemukakan bahwa: “Kemampuan kognitif 

merupakan kemampuan yang mengatur cara belajar dan berpikir seseorang 

didalam arti yang seluas-luasnya, termasuk kemampuan memecahkan masalah.” 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif 

merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang untuk mendapatkan kecerdasan, 

setelah mengalami proses belajar.  

 

11. Pokok Bahasan Listrik Dinamis di SMP 

a. Terjadinya Arus Listrik dan Kuat Arus Listrik 

Setiap benda tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang 

disebut sebagai atom. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan 

elektron yang mengelilingi inti atom. Sedangkan inti atom terdiri dari proton dan 

neutron. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, dan 

neutron tidak bermuatan listrik. Sebuah atom dikatakan bermuatan positif apabila 

jumlah muatan positif (proton) dalam inti lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah muatan negatif elektron-elektron yang mengelilinginya. 

Muatan listrik yang menyusun suatu atom dapat bergerak dengan bebas 

apabila ada beda potensial. Muatan positif bergerak dari potensial tinggi ke 
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potensial rendah, sedangkan muatan negatif  bergerak dari potensial rendah ke 

potensial tinggi.  

Apabila benda Q dalam gambar 1 terdapat kelebihan elektron 

dibandingkan benda P, maka akan terjadi beda potensial atau beda tegangan 

antara benda P dan Q. Benda Q yang mempunyai kelebihan elektron dikatakan  

berpotensial negatif, sedangkan benda P yang kekurangan elektron dikatakan 

berpotensial positif. Apabila antara benda P dan Q dihubungkan dengan suatu 

penghantar listrik, maka kelebihan elektron pada benda Q akan mengalir menuju 

benda P. Aliran elektron tersebut menghasilkan arus listrik. 

 
Gambar 1. Arus Searah 

Arus listrik ditetapkan sebagai aliran partikel-partikel bermuatan positif 

yang bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Walaupun sebenarnya yang 

mengalir itu elektron-elektron. Arah arus listrik berlawanan dengan arah gerakan 

muatan elektron (negatif) dan searah dengan arah muatan positif. Dengan kata 

lain, arus listrik bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Gambar 1 

memperlihatkan arah arus listrik dan arah muatan listrik. 

Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada 

suatu penghantar tiap detik. Semakin banyak muatan positif yang mengalir 

melalui penghantar dalam selang waktu t maka semakin besar arus listriknya. 

Besar kuat arus listrik dapat dirumuskan : 

t
Q

I =  …………………………………………………………………..(1) 

 

dengan : 

I  = Kuat arus listrik, satuannya Ampere (A) 

t  = Waktu, satuannya sekon (s) 

Q  = Jumlah muatan listrik, satuannya Coulomb (C) 

+ + + 

+ + 

+ 
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b. Beda Potensial Listrik 

Beda potensial terjadi apabila dua ujung penghantar mengalami 

perbedaan jumlah muatan listrik. Dua buah titik dikatakan mempunyai beda 

potensial 1 Volt jika arus mengeluarkan energi sebesar 1 Joule untuk 

memindahkan muatan 1 Coulomb dari titik potensial tinggi ke potensial rendah. 

Beda potensial dapat dirumuskan : 

Q
W

V =  ….……………………………………………………………(2) 

dengan : 

V  = Beda potensial, satuannya Volt (V) 

W  = Energi, satuannya Joule (J) 

Q  = Jumlah muatan, satuannya Coulomb (C) 

 

c. Mengukur Kuat Arus Listrik dan Beda Potensial Listrik 

1) Mengukur Kuat Arus Listrik 

Amperemeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur kuat arus 

listrik. Untuk mengukur besar kuat arus listrik pada rangkaian, maka amperemeter 

harus dihubungkan secara seri dengan kawat penghantar. Pemasangan seri antara 

amperemeter dengan komponen yang akan diukur kuat arusnya dilakukan dengan 

cara memotong dahulu rangkaian listrik. Kemudian amperemeter disisipkan dalam 

rangkaian dengan menghubungkan ujung-ujung potongan rangkaian ke kutub-

kutub amperemeter dengan polaritas yang benar. Titik yang potensialnya lebih 

tinggi dihubungkan ke kutub positif amperemeter dan titik yang potensialnya 

lebih rendah dihubungkan ke kutub negatif amperemeter. Sehingga arus listrik 

mengalir masuk ke kutub positif dan meninggalkan amperemeter melalui kutub 

negatif. gambar 2 menunjukkan pengukuran arus listrik pada suatu rangkaian. 
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Gambar 2. Cara Mengukur Kuat Arus Listrik 

2) Mengukur Beda Potensial Listrik 

Voltmeter adalah alat ukur yang berfungsi untuk mengukur tegangan atau 

beda potensial listrik. Voltmeter harus dihubungkan secara paralel pada 

komponen listrik yang akan diukur tegangannya. Pemasangan voltmeter dalam 

rangkaian, dilakukan dengan cara menghubungkan titik yang potensialnya lebih 

tinggi dengan kutub positif voltmeter dan menghubungkan titik yang potensialnya 

lebih rendah dengan kutub negatif voltmeter. Gambar 3 menunjukkan pengukuran 

tegangan pada ujung-ujung resistor. 

 

Gambar 3. Cara Mengukur Beda Potensial Listrik 

 

d. Hukum Ohm 

Hukum Ohm merupakan hukum dasar dari listrik dinamis yang 

mengemukakan konsep tentang hubungan antara beda potensial listrik (V), kuat 

arus listrik (I), dan hambatan (R). Hukum Ohm menyatakan bahwa beda potensial 

sebanding dengan kuat arus, jika suhu penghantar adalah tetap. Hal ini 

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



 49 

menunjukkan bahwa perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus adalah 

selalu tetap. Jika beda potensial dilambangkan V dan kuat arus listrik adalah I, 

maka secara matematik hubungan ini dinyatakan sebagai persamaan berikut: 

Tegangan ~ kuat arus 

( ) IkonstantaV ´=   

Selanjutnya Ohm juga menyatakan bahwa hasil bagi antara beda potensial antara 

ujung-ujung penghantar dan kuat arus yang mengalir melaluinya disebut 

hambatan listrik dan diberi satuan ohm ( )W . Jika hambatan listrik diberi lambang 

R maka dari definisi hambatan listrik dapat dinyatakan dalam persamaan : 

I
V

R =   atau RIV ´=  ……………………………………………….(3) 

di mana: 

R = hambatan listrik suatu penghantar, satuannya ohm (W ) 

V = beda potensial atau tegangan listrik, satuannya volt (V) 

I = kuat arus listrik, satuannya ampere (A) 

Dari persamaan (1) dapat diperoleh hubungan antara satuan hambatan, 

tegangan listrik, dan kuat arus listrik sebagai berikut: 

Ampere1
Volt1

ohm1 =  

Definisi satu satuan ohm adalah suatu penghantar memiliki hambatan satu ohm 

bila diberi tegangan satu volt akan menghasilkan kuat arus satu ampere.  

 

e. Hambatan Beberapa Jenis Bahan 

Berdasarkan teori atom, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom 

mudah bergerak dan berpindah dengan bebas. Arus listrik memerlukan medium 

untuk dapat berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Medium yang digunakan 

arus listrik untuk berpindah disebut penghantar listrik. Berdasarkan sifat 

materinya, bahan-bahan penghantar listik dikelompokkan menjadi tiga macam, 

yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. 
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1) Konduktor 

Konduktor adalah suatu bahan yang sangat baik untuk menghantarkan 

arus listrik. Pada bahan konduktor, elektron-elektron pada setiap atom tidak diikat 

dengan kuat sehingga dengan hanya memberi energi yang kecil saja, elektron-

elektron ini dapat berpindah. Perpindahan elektron-elektron menyebabkan bahan 

konduktor mudah mengalirkan arus listrik. Bahan-bahan yang termasuk 

konduktor adalah besi, baja, dan besi silikon. 

2) Isolator 

Isolator merupakan bahan yang daya hantar listriknya jelek. Pada bahan 

isolator, elektron-elektron pada setiap atom diikat dengan kuat, sehingga pada 

keadaan normal, elektron-elektron tidak bebas bergerak. Karena elektron-elektron 

tidak mudah berpindah maka bahan isolator sukar mengalirkan arus listrik. Bahan-

bahan yang termasuk isolator adalah karet, kayu, kaca, plastik, dan udara. 

3) Semikonduktor 

Semikonduktor adalah bahan yang daya hantar listriknya di antara 

konduktor dan isolator. Bahan semikonduktor pada suhu kamar (rendah) berfungsi 

sebagai isolator dan pada suhu tinggi dapat menjadi konduktor, misalnya silikon 

dan germanium. 

Pada suhu mendekati nol mutlak atau nol kelvin, berbagai bahan tertentu 

memiliki daya hantar sangat tinggi sehingga arus dapat mengalir bebas melalui 

logam tersebut hampir tanpa hambatan listrik. Bahan-bahan seperti ini disebut 

bahan super konduktor. 

f. Hukum 1 Kirchhoff 

Hukum 1 kirchhoff menjelaskan tentang kuat arus listrik yang mengalir 

dalam suatu rangkaian. Arus listrik hanya dapat mengalir dalam rangkaian 

tertutup. Beda potensial antara kutub-kutub sebuah sumber tegangan 

menyebabkan arus listrik mengalir sepanjang penghantar kawat yang 

menghubungkan kutub-kutub. Kuat arus yang mengalir dan beda potensial dapat 

diukur dengan amperemeter dan voltmeter. Hasil pengukuran yang didapat dalam 

suatu rangkaian sederhana menimbulkan suatu aturan dasar yang dapat digunakan 

untuk memecahkan setiap kasus yang ada dalam rangkaian. 
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Rangkaian tertutup dibedakan menjadi dua jenis rangkaian, yaitu: 

rangkaian tertutup tidak bercabang dan rangkaian tertutup bercabang. Pada 

rangkaian tertutup tak bercabang (gambar 4),  besar arus listrik dimana-mana 

adalah sama. 

a b

+

V

R2R1

 

Gambar 4. Rangkaian Tidak Bercabang 

Sedangkan pada rangkaian bercabang (gambar 5), jika kuat arus yang 

keluar dari sumber tegangan menemui suat titik percabangan, maka arus listrik 

akan terpecah melalui cabang-cabang kawat penghantar. 

a b
R2

+

V

R1

 

Gambar 5. Rangkaian Bercabang 

Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke 

suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik 

percabangan. 

∑ I masuk = ∑ I keluar  ………………………………………………….(4) 

 

 

                    

 

 

Gambar 6. Aliran Arus Listrik 

 

I 

I 

I 

I1 
I2 

I 

I 

I1 

I2 

I3 

o 
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g. Hambatan Pengganti Pada Rangkaian Listrik yang Disusun Secara Seri dan 

Rangkaian Listrik yang Disusun Secara Paralel 

1) Rangkaian Hambatan yang Disusun Secara Seri 

Pada gambar 7 ditunjukkan hambatan 1R  dan 2R  dirangkai seri. Dalam 

rangkaian seri, kuat arus listrik I yang mengalir melalui masing-masing hambatan 

adalah sama besar. 

a b c

+

V

R2R1

          

a cRs

+

V

 

Gambar 7. Rangkaian Hambatan Seri 

Sesuai dengan persamaan RIV ´= , tegangan pada ujung-ujung 1R dan 

2R  adalah 1ab RIV ´=  dan 2bc RIV ´= . Tegangan antara antara a dan c adalah: 

bcabac VVV +=  

( )2121ac RRIIRIRV +=+= ..…...……………………………………(5) 

Kedua hambatan yang dirangkai seri ini dapat diganti dengan sebuah hambatan 

pengganti SR  (gambar 7). Tegangan antara a dan c pada rangkaian adalah: 

Sac IRV = ….....…………….………………………………………......(6) 

Ruas kiri antara persamaan (5) dan (6) adalah sama,sehingga dapat diperoleh: 

( )21S RRIIR += …..……...……………………….…………………..(7) 

21S RRR += …..……………………………………………………....(8) 

Jadi hambatan pengganti dari dua atau lebih hambatan yang disusun seri 

sama dengan jumlah hambatannya. Untuk tiga atau lebih hambatan yang dirangkai 

secara seri, dapat dirumuskan sebagai berikut: 

....RRRR 321S +++=    ……..………………………………………(9) 

 

 

 

 

I 

I I 

I 

I 

I 

I 
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2) Rangkaian Hambatan yang Disusun Secara Paralel 

Pada gambar 8 ditunjukkan dua buah hambatan masing-masing dengan 

hambatan listrik 1R  dan 2R  dirangkai paralel. Dalam rangkaian paralel, tegangan 

pada ujung-ujung tiap hambatan sama besar. 

a b
R2

+

V

R1

                           

a b

+

V

Rp

  

Gambar 8. Rangkaian Hambatan Paralel 

Kuat arus listrik yang melalui 1R  adalah 1I  dan melalui 2R  dalah 2I , 

sedangkan kuat arus yang diberikan oleh baterai adalah I  dan kuat arus yang 

keluar adalah 21 II + . Sesuai hukum 1 Kirchhoff: 

21 III +=  

Dari hukum Ohm IRV = atau 
R
V

I = , persamaan di atas menjadi: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+=+=

2121 R
1

R
1

V
R
V

R
V

I  ..……………………………..………..(10) 

Kedua hambatan yang dirangkai paralel dapat diganti dengan sebuah 

hambatan pengganti paralel PR (gambar 8). Kuat arus yang diberikan oleh baterai 

pada rangkaian adalah: 

PR
V

I = ………………...……………………………...………………(11) 

Ruas kiri persamaan (10) dan persamaan (11) adalah sama sehingga 

diperoleh persamaan: 

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+=

21P R
1

R
1

V
R
V

 

21P R
1

R
1

R
1

+=  

I 

I 

I1 
I2 

I 

I 
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Untuk tiga atau lebih hambatan yang disusun secara paralel, hambatan 

pengganti paralelnya dapat dirumuskan: 

.........
R
1

R
1

R
1

R
1

321P

+++=     ……...……………………..…….….(12) 

Hambatan pengganti untuk dua buah hambatan yang disusun secara 

paralel adalah: 

21

12

22P RR

RR

R
1

R
1

R
1

´
+

=+=    

21

21
P RR

RR
R

+
´

=    ………………...…………..………………………..(13) 

 

 

B. Kerangka Berpikir  

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dikemukakan kerangka berpikir dalam penelitian ini : 

a.  Pengaruh Pendekatan Konstruktivisme Melalui Metode Pembelajaran 

Terhadap Kemampuan Kognitif  Fisika Siswa 

Dalam proses belajar mengajar Fisika dapat menggunakan berbagai 

macam pendekatan dan metode pengajaran. Proses belajar-mengajar akan berhasil 

baik jika menggunakan pendekatan dan metode pengajaran yang sesuai dengan 

konsep atau materi pelajaran yang disampaikan serta mengetahui karakteristik 

siswa. 

Siswa bukanlah kertas kosong melainkan individu yang mempunyai 

struktur kognitif tertentu yang telah terbentuk melalui pengalaman sebelumnya. 

Dalam diri siswa sudah penuh dengan pengalaman dan pengetahuan yang 

berhubungan dengan pelajaran sebelumnya sebagai dasar untuk membangun. 

Pendekatan konstruktivisme akan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk melakukan percobaan yang berhubungan dengan konsep dasar Fisika, 

menuliskan proses percobaannya dan menganalisis hasil-hasil percobaan tersebut 

untuk memdapatkan suatu konsep yang sedang dipelajari serta menumbuhkan 

sikap berpikir ilmiah. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikaji teknik 

mengajar yaitu teknik pengajaran dengan pendekatan konstruktivisme melalui 

metode eksperimen dan metode discovery-inquiry. Metode eksperimen adalah 

cara mengajar dimana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya kemudian hasil pengamatan itu 

disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Metode discovery-inquiry adalah 

cara penyajian pelajaran yang banyak melibatkan siswa dalam proses-proses 

mental dalam rangka penemuannya melalui metode ilmiah. 

Pembelajaran Fisika melalui metode discovery-inquiry lebih menekankan 

pada keaktifan siswa dalam proses penemuan konsep dasar Fisika. Guru hanya 

memberikan tugas kepada siswa untuk meneliti tentang suatu konsep Fisika 

kemudian siswa sendiri yang merancang percobaan, mengumpulkan dan 

menganalisis data serta membuat kesimpulan. Sedangkan pembelajaran Fisika 

melalui metode eksperimen, siswa mendapatkan bimbingan dari guru berupa 

LKS. Siswa melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

ditetapkan oleh guru. 

Dari sini dapat dipandang bahwa keaktifan siswa dalam proses belajar 

melalui metode eksperimen kurang begitu aktif, padahal pada pendekatan 

konstruktivisme dibutuhkan keaktifan siswa yang lebih tinggi, sehingga dengan 

keaktifan siswa yang tinggi dapat memperoleh pengetahuan (konsep) yang lebih 

mendalam dan dapat terbentuk konsep yang diharapkan oleh guru. Dari uraian di 

atas diharapkan pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry 

dapat menghasilkan kemampuan koqnitif Fisika siswa yang lebih baik. Dalam 

penelitian ini dapat dikemukakan hipotesis alternatif : Ada perbedaan pengaruh 

antara penggunaan pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry 

dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa. 

b. Pengaruh Keterampilan Siswa Melakukan Percobaan Terhadap Kemampuan 

Kognitif Fisika Siswa 

Keberhasilan siswa dalam belajar banyak dipengaruhi oleh keaktifan 

siswa dalam proses belajar mengajar. Siswa pasif yang hanya mendengar dan 

menghafal informasi dari guru, maka konsep yang diterima oleh siswa tersebut 
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tidak akan tersimpan lama. Dengan melaksanakan percobaan, maka siswa dapat 

lebih jelas menerima informasi atau konsep yang disampaikan oleh guru, sehingga 

dapat dikembangkan proses, produk dan sikap ilmiah siswa dalam menanggapi 

gejala alam. 

Aktivitas yang dilakukan berulang-ulang saat percobaan dapat 

memberikan kemungkinan merumuskan konsep-konsep dasar Fisika yang telah 

dimiliki, sehingga dapat memperkuat ingatan pada siswa tersebut. Penguasaan 

konsep dasar Fisika yang dilakukan melalui percobaan dapat membuat siswa 

berpikir objektif dan rasional sehingga akan lebih mudah dalam memecahkan 

masalah-masalah Fisika yang dihadapi dalam kehidupan. 

Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar Fisika dapat dilihat dari 

keterampilannya menemukan konsep dasar Fisika melalui metode ilmiah, antara 

lain: merumuskan masalah, merancang percobaan, melakukan percobaan, 

mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan percobaan. 

Setiap individu memiliki keterampilan melakukan percobaan yang 

berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kognitif yang telah terbentuk melalui 

pengalaman sebelumnya. Dengan demikian, keterampilan siswa dalam melakukan 

percobaan dapat dikategorikan tinggi dan rendah.  

Tingkat keterampilan siswa melakukan percobaan akan mempunyai 

makna yang berbeda bagi setiap siswa, meskipun siswa bekerja dalam satu 

kelompok. Siswa yang memiliki keterampilan melakukan percobaan kategori 

tinggi diharapkan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan 

dengan siswa yang memiliki keterampilan melakukan percobaan kategori rendah. 

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan hipotesis alternatif : Ada perbedaan 

pengaruh antara keterampilan siswa melakukan percobaan kategori tinggi dan 

rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 

c. Interaksi Antara Pengaruh Penggunaan Pendekatan Konstruktivisme Melalui 

Metode Pembelajaran dan Keterampilan Siswa melakukan Percobaan 

Terhadap Kemampuan Kognitif Fisika Siswa 

Dengan pemilihan pendekatan pengajaran yang sesuai, maka konsep 

dasar Fisika mampu diserap oleh siswa dengan baik. Keaktifan siswa dalam 
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proses belajar mengajar Fisika ikut mendukung keberhasilan siswa dalam belajar 

yang dapat dilihat dari tingkat kemampuan kognitif Fisika siswa setelah proses 

belajar mengajar. 

Siswa yang mempunyai keterampilan melakukan percobaan kategori 

tinggi dan didukung oleh metode pengajaran yang sesuai akan memperoleh 

kemampuan kognitif yang lebih baik daripada siswa yang mempunyai 

keterampilan melakukan percobaan kategori rendah. Dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan hipotesis alternatif : Ada interaksi antara pengaruh penggunaan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode pambelajaran dan keterampilan siswa 

melakukan percobaan terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat dikemukakan bahwa 

pendekatan pembelajaran dan keterampilan siswa melakukan percobaan dapat 

berpengaruh terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa. Untuk memperjelas 

kerangka berpikir di atas maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 9. Paradigma Penelitian 
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C. Hipotesis  

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode discovery-inquiry dan metode eksperimen terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa.  

2. Ada perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan percobaan 

kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  

3. Ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode pambelajaran dan keterampilan siswa melakukan percobaan 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di laboratorium IPA MTs Muhammadiyah 1 

Gemolong, Sragen.  

 

2. Waktu Penelitian  

Penulis melakukan penelitian ini melalui 3 tahap, yang dimulai pada 

bulan Juli 2008 sampai selesai. Adapun tahap tersebut adalah:  

a. Tahap persiapan  

Tahap ini meliputi: pengajuan judul, permohonan pembimbing, 

pembuatan proposal, permohonan ijin dan pembuatan instrumen.  

b. Tahap pelaksanaan 

Tahap ini meliputi: kegiatan yang berlangsung di lapangan, antara lain: 

uji cuba instrumen, pelaksanaan eksperimen dan pengambilan data dengan 

instrumen yang sudah diujicobakan.  

c. Tahap penyelesaian 

Tahap ini meliputi: analisis data, penyusunan laporan penelitian.  

Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 1. 

 

B. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan rancangan faktorial (AXB). Faktor pertama (faktor  A) adalah pendekatan 

pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan konstruktivisme melalui metode 

eksperimen dan metode discovery-inquiry. Faktor kedua (faktor B) adalah 

keterampilan siswa melakukan percobaan yang terbagi dalam dua kategori yaitu 

tinggi dan rendah. 

 

 

41 
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Desain metode penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1. Desain Metode Penelitian Faktorial 2X2.  

 A 

 

  B 

B1 B2 TOTAL 

A1 

 

A2 

A1 B1 

 

A2 B1 

A1 B2 

 

A2 B2 

Ai 

 

Aq 

TOTAL Bi Bq G 

 

Keterangan :  

A  = Pendekatan Konstruktivisme  

A1  = Pendekatan Konstruktivisme melalui metode eksperimen 

A2  = Pendekatan Konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry 

B  = Keterampilan siswa melakukan percobaan  

B1  = keterampi1an siswa melakukan percobaan kategori tinggi  

B2  = keterampi1an siswa melakukan percobaan kategori rendah 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas 

IX  MTs Muhammadiyah 1 Gemolong, Sragen Tahun Ajaran 2008/ 2009.  

2. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua kelas siswa MTs 

Muhammadiyah 1 Gemolong, Sragen yaitu kelas IX A dan kelas IX B semester 1 

Tahun Ajaran 2008/2009, yang diambil secara acak sederhana.  
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D. Variabel Penelitian  

1. Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

a. Pendekatan Konstruktivisme 

1) Definisi Operasional 

Pendekatan konstruktivisme adalah cara penyajian bahan pelajaran 

dengan cara merekonstruksi pengetahuan yang ada dalam struktur koqnitif siswa 

yang didapat dari pengalaman sehari-hari.  

2) Skala Pengukuran 

Skala pengukuran nominal dengan dua kategori, yaitu : 

a) Pendekatan Konstruktivisme melalui metode eksperimen. 

b) Pendekatan Konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry. 

b. Keterampilan siswa melakukan percobaan 

1) Definisi Operasional 

Keterampilan siswa melakukan percobaan adalah keterampilan yang 

dimiliki oleh setiap individu dalam menemukan konsep dasar Fisika melalui 

metode ilmiah. 

2) Skala Pengukuran 

Skala pengukuran nominal dengan dua kategori, yaitu : 

a) Keterampilan siswa melakukan percobaan kategori tinggi. 

b) Keterampilan siswa melakukan percobaan kategori rendah. 

3) Indikator : 

a) Keterampilan siswa melakukan percobaan kategori tinggi,bila nilai ³ rata-rata. 

b) Keterampilan siswa melakukan percobaan kategori rendah,bila nilai< rata-rata 

 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemampuan kognitif Fisika 

siswa:  

a. Definisi operasional  

Kemampuan kognitif Fisika siswa adalah tingkat penguasaan konsep 

pada siswa dalam mata pelajaran Fisika pada pokok bahasan Listrik Dinamis.  
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b. Skala pengukuran 

Skala pengukurannya adalah interval. Pada akhir pelaksanaan 

pembelajaran, kemampuan kognitif Fisika siswa diukur dengan pemberian tes 

obyektif yang sesuai dengan konsep dasar Fisika dalam percobaan. Kemudian 

mengolah data yang ada dan membandingkan hasil uji data dengan tabel statistik 

yang digunakan. 

c. Indikator 

Indikator yang ada adalah nilai dari hasil tes obyektif yang telah diujikan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Instrumen Penelitian  

a. Keterampilan siswa dalam melakukan percobaan  

Untuk menjaring keterampilan siswa dalam percobaan maka dilakukan 

pengamatan partisipan yaitu pengamat memasuki dan mengikuti kegiatan 

kelompok yang sedang diamati sehingga dapat dilihat kemampuan yang dilakukan 

siswa. Data ini diungkap dengan lembar observasi. Untuk lebih jelasnya lihat 

lampiran 24 sampai lampiran 33. 

b. Kemampuan kognitif Fisika siswa 

Pengembangan alat ukur ini disesuaikan dengan materi yang digunakan 

dalam kegiatan percobaan. Instrumen untuk menjaring data kemampuan kognitif 

ini berupa tes tertulis yang dilakukan sebagai tes akhir. Tes ini digunakan untuk 

mengetahui apakah siswa telah menguasai konsep dasar. Tes akhir ini meliputi 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan evaluasi. 

2. Analisis Item  

Untuk mengetahui kelayakan instrumen yang digunakan dalam 

penelitian, maka instrumen ditinjau dari beberapa aspek kelayakan masing-

masing, yaitu : 

a. Instrumen Kemampuan Kognitif Fisika Siswa 

Untuk mengetahui data untuk menguji hipotesis yang dikemukakan di 

atas, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes. Tes tersebut untuk 

mengukur kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis.  
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Untuk mendapatkan bentuk soal yang valid, reliabel yang mempunyai 

taraf kesukaran serta daya pembeda yang baik akan diujicobakan terlebih dahulu. 

Uji coba dilakukan di luar tempat penelitian. Cara untuk mengetahui bahwa soal 

tersebut mempunyai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran serta daya pembeda 

yang baik adalah sebagai berikut:  

1) Validitas butir 

Validitas butir adalah butir tes dapat menjalankan fungsi pengukurannya 

dengan baik, hal ini dapat diketahui dari seberapa besar peran yang diberikan oleh 

butir soal tes tersebut dalam mencapai keseluruhan skor seluruh tes.  

Untuk menguji validitas tiap item digunakan korelasi point biserial, 

dengan rumus yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2002:79) adalah sebagai 

berikut:  

q
p

S

MM
γ tp

phi

-
=  

di mana : 

phiγ  = Koefisien korelasi biserial 

tM  = Rerata skor total 

pM  = Rerata skor dari subyek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

validitasnya 

P = Proporsi siswa yang menjawab benar 

 = 
siswaseluruhjumlah

benarmenjawabyangsiswabanyaknya
 

S = Standar deviasi dari skor total 

q = Proporsi siswa yang menjawab salah 

Kriteria nilai phiγ dikatakan valid jika harga phiγ > tabelr  untuk N =  40  , 

yaitu 0,312 
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2) Reliabilitas Tes  

Reliabilitas sering diartikan keterandalan. Suatu tes dapat dikatakan andal 

(reliabel) jika selalu memberikan hasil yang sama, diteskan pada kelompok yang 

sama, pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Dengan demikian reliabilitas 

item dalam penelitian ini digunakan rumus KR-20 dengan rumus yang 

dikemukakan Suharsimi Arikunto (1992: 96) sebagai berikut:  

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ -
÷
ø
ö

ç
è
æ

-
= å

2

2

11 S

pqS

1n
n

r  

dengan :  

r11  = koefisien reliabilitas  

n  = banyaknya item  

p  = proporsi subjek yang menjawab betul tiap-tiap butir  

q  = proporsi subjek yang menjawab salah dalam tiap-tiap butir  

Spq  = jumlah total p dan q pada masing-masing hutir yang sudah dikalikan  

S  = standart deviasi  

Kriteria reliabel jika r11 > rtabel dalam hal ini didapatkan r11 = 0,897 yang 

nilainya lebih besar dari rtabel = 0,312, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

instrumen kemampuan kognitif tersebut dikatakan reliabel.  

3) Tingkat Kesukaran  

Menghitung tingkat kesukaran item tes adalah mengukur berapa kasarnya 

kesukaran butir-butir suatu item tes. Jika suatu item tes memiliki tingkat 

kesukaran seimbang, maka dapat dikatakan bahwa tes tersebut baik. Dengan kata 

lain butir soal hendaknya tidak terlalu sukar atau tidak terlalu mudah.  

Untuk menghitung tingkat kesukaran (P) tiap-tiap item digunakan rumus 

yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (1992: 210) sehagai berikut:  

JS
B

P =  

di mana :  

P  = derajad kesukaran  

B  = jumlah yang menjawab benar untuk tiap soal  

JS  = jumlah seluruh peserta tes  
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Kriteria penerimaan harga P adalah sebagai berikut:  

0,00 £ P < 0,30 : item soal dikatakan sukar  

0,30 £ P < 0,70 : item soal dikatakan sedang  

0,70 £ P £ 1,00 : item soal dikatakan mudah  

Dalam hal ini penulis mengambil item soal yang harga derajad 

kesukarannya termasuk sedang dan mudah.  

4) Daya Pembeda  

Menghitung daya pembeda adalah mengukur sejauh mana suatu butir 

soal mampu membedakan antara anak yang pandai dan yang kurang pandai 

berdasarkan kriteria butir soal tersebut.  

Besarnya daya pembeda (D) ditentukan dengan rumus yang 

dikemukakan Suharsimi Arikunto (1992:216) sebagai berikut:  

B

B

A

A

J

B

J

B
D -=  

di mana :  

BA  = kelompok atas yang menjawab benar 

BB = kelompok bawah yang menjawab benar  

JA = jumlah kelompok atas  

JB = jumlah kelompok bawah  

D  = daya pembeda  

Kriteria :  

0,00 £ D £ 0,20 : item soal mempunyai daya pembeda jelek  

0,21 £ D £ 0,40 : item soal mempunyai daya pembeda cukup  

0,41 £ D £ 0,70 : item soal mempunyai daya pembeda baik  

0,71 £ D £ 1,00 : item soal mempunyai daya pembeda baik sekali   

 

b. Instrumen keterampilan siswa dalam melakukan percobaan 

Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data untuk mengetahui 

keterampilan siswa melakukan percobaan adalah berupa sebuah lembar observasi. 

Dalam proses penilaian, pengamat memberikan tanda pada kolom yang tersedia 
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dalam lembar observasi. Pemberian tanda pada kolom disesuaikan dengan 

keterampilan siswa dalam melakukan percobaan. 

1) Validitas  

Untuk mengukur validitas instrumen keterampilan siswa dalam 

melakukan percobaan digunakan rumus korelasi product moment dengan angka 

kasar : 

( )( )
( )( ) ( )( )å åå å

å åå
--

-
=

2222
xy

YYNXXN

YXXYN
r  

(Suharsimi Arikunto, 2002:72) 

Jika tabelxyhitungxy rr >  maka kesimpulan bahwa korelasi antara X dan Y 

adalah signifikan. Karena tabelxyhitungxy rr >  maka kesimpulan bahwa korelasi 

antara skor dari rater 1 dan rater 2 adalah signifikan artinya lembar observasi 

untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan percobaan adalah valid. 

2) Reliabilitas 

Menurut Saifuddin Azwar (1986:105) mengemukakan bahwa : “Rating 

adalah prosedur pemberian skor terhadap aspek atau atribut tertentu, yang 

dilakukan melalui pengamatan sistematik secara langsung maupun tidak 

langsung”. Umumnya untuk meminimalkan pengaruh subyektifitas pemberian 

skor tertentu, suatu prosedur evaluasi melalui rating dilakukan oleh lebih dari 

seorang pemberi rating (rater) 

Cara yang lebih praktis dan lebih disukai adalah pemberian rating yang 

dilakukan oleh beberapa rater yang berbeda dan independen satu sama lain 

terhadap kelompok subyek yang sama. Bila rating dilakukan oleh beberapa orang 

rater maka reliabilitas hasil rating lebih dirtekankan pengertiannya pada 

konsistensi antar rater. 

Reliabilitas penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

reliabilitas internal dengan menggunakan reliabilitas pengamatan. Pendapat Ebel 

yang dikutip oleh Saifudin Azwar (1986:106) : “Formula untuk mengestimasi 

reliabilitas hasil rating yang dilakukan oleh banyak k orang rater terhadap 

sebanyak n orang subyek”. Rumus berikut akan memberikan koefisien yang 

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



 67 

merupakan rata-rata interkorelasi hasil rating diantara semua kombinasi pasangan 

rater yang dapat dibuat dan merupakan rata-rata reliabilitas bagi rater orang: 

( ) 2
e

2
S

2
e

2
S

XX' S1kS

SS
r

-+
-

=  

Sedangkan reliabilitas dari rata-rata rating  yang dilakukan oleh k rater, yaitu : 

( )
2
S

2
e

2
S

XX' S

SS
r

-
=  

di mana : 

XX'r  = Estimasi rata-rata reliabilitas bagi seorang raters 

XX'r  = Estimasi reliabilitas rata-rata rating oleh k orang raters 

2
SS  = Varian antar subyek yang dikenai rating 

2
eS  = Varian error, yaitu varian interaksi antara subyek (s) dan rater (r) 

k = Banyaknya rater yang memberikan rating 

Untuk menghitung 2
SS  dan 2

eS  dilakukan dengan formula sebagai berikut : 

( ) ( ) ( )

( )( )1k1n
nk

I

k

T

n

R
I

S

222
2

2
e --

+--
=

åååå
 

( ) ( )

( )1n
nk

I

k

T

S

22

2
S -

-
=

åå
 

di mana : 

I = Angka rating yang diberikan oleh seorang rater kepada seorang subyek 

T = Jumlah angka rating yang diterima oleh seorang subyek dari semua rater 

R = Jumlah angka rating yang diberikan oleh seorang rater pada semua 

subyek 

n = Banyaknya subyek 

k = Banyaknya rater 

Kriteria reliabel jika XX'r dan XX'r > tabelr  maka dapat disimpulkan bahwa 

instrumen yang digunakan untuk menilai kemampuan menggunakan alat ukur 

tersebut reliabel. 
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F. Teknik Analisis Data  

1. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui suatu sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal.Ciri khas dari uji normalitas 

yaitu mempunyai satu puncak pada histogram distribusi frekuensi skor Fisika. 

Peneliti menggunakan rumus uji lilliefors yang dikemukakan oleh Sudjana (2005: 

466 – 467). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1) Pengamatan X1, X2, X3, ..., Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3, ..., Zn 

dengan menggunakan rumus:  

( )
SD

XX
Z i

i

-
=  

dengan X  dan SD berturut-turut merupakan rata-rata dan simpangan baku.  

2) Data sampel tersebut kemudian diurutkan dari skor terendah sarnpai skor 

tertinggi. 

3) Untuk tiap bilangan baku ini dan dengan menggunakan daftar distribusi 

normal baku dihitung peluang F (Zi) = P (Z £ Zi) 

4) Menghitung proporsi 1Z , 2Z ,………., nZ  yang lebih kecil atau sama dengan 

iZ  yang dinyatakan dengan ( )iZS , 

( )
n

Zyang...Z,.........Z,ZBanyaknya
ZS in21

i

£
=  

5) Mencari selisih antara F (Zi) – S (Zi) dan menentukan harga mutlaknya  

6) Menentukan harga terbesar dan harga mutlak diambil sehagai L0,  rumusnya : 

( ) ( )iiO ZSZFL -=  

Menurut kriteria:  

OL  < Ltab = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal  

OL  ≥ Ltab
 = sampel berasal dari populasi yang berdistribusi tidak normal  
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b. Uji Homogenitas  

Uji homogenitass diperlukan untuk mengetahui apakah kelompok-

kelompok sampel berasal dari populasi yang homogen. Untuk pengujian 

homogenitas digunakan uji barlett. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut :  

1) Hipotesis  

2
k

2
2

2
10 ............:H sss ===  (sampel homogen) 

paling:Hi sedikit terdapat satu variansi yang berbeda (sampel tidak homogen) 

2) Uji Statistik 

[ ]å-= 2
jjerr

2
0 logSflogMSf

C
2,303

χ  

( ) ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
-÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ

-
+= å f

1
f
1

1k3
1

1C
j

 

di mana : 

k = cacah sampel 

f = derajad kebebasan untuk knMSerr -=  

jf  = derajad kebebasan untuk 1nS j
2
j -=  

j = 1, 2, 3, ………….. , k 

jn  = cacah pengukuran pada sampel ke-j 

3) Daerah Kritik 

{ }2
1k;α1

 22 χχχDk --³=  

4) Keputusan Uji 

Jika 2
1k;α1

2 χχ --³  maka 0H  ditolak 

Jika 2
1k;α1

2 χχ --<  maka 0H  diterima 

0H  diterima berarti sampel berasal dari populasi yang homogen. Dan sebaliknya 

0H  ditolak berarti sampel berasal dari populasi yang tidak homogen 

 

 

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



 70 

2. Pengujian Hipotesis  

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data sampel yang digunakan 

yang akan dicari pengaruhnya terhadap kemampuan kognitif Fisika ada dua faktor 

yaitu faktor pendekatan Konstruktivisme melalui metode pembelajaran (A) dan 

keterampilan siswa dalam melakukan percobaan (B). Analisis dua jalan tersebut 

digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Adapun rancangan 

sel serta rumus-rumus ANAVA dua jalan dengan frekuensi isi sel tidak sama 

yaitu:  

a. Model 

å++++= ijkαββαµX ijjiijk  

di mana : 

ijkX  = Pengamatan ke-k di bawah faktor A kategori i, faktor B kategori j 

µ  = Rerata besar  

1α  = Efek faktor A kategori i terhadap ijkX  

jβ  = Efek faktor B kategori j terhadap ijkX  

ijαβ  = Interaksi faktor A dan B terhadap ijkX  

å ijk  = Kesalahan eksperimental yang berdistribusi normal 

i = 1, 2, ……………., p ; p = cacah kategori A 

j = 1, 2, ……………., q ; q = cacah kategori B 

k = 1, 2, ……………., n ; n = cacah kategori pengamatan setiap sel 

b. Hipotesis  

H01  :  Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry dan eksperimen 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  

H11  :  Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry dan eksperimen 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  
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H02  :  Tidak ada perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan 

percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa.  

H12  :  Ada perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan 

percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa.  

H03  : Tidak ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode pembelajaran dan keterampilan siswa 

melakukan percobaan terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  

H13  : Ada interaksi antara pengaruh penggunaan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode pembelajaran dan keterampilan siswa melakukan 

percobaan terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  

c. Komputasi 

1) Rancangan ANAVA dua jalan isi sel tidak sama 

Tabel 3.2. Tabel Jumlah AB  

 A 

 

  B 

B1 B2 TOTAL 

A1 

 

A2 

A1 B1 

 

A2 B1 

A1 B2 

 

A2 B2 

'
1A  

 

'
2A  

TOTAL '
1B  

'
2B  

'G  

Keterangan :  

A  = Pendekatan Konstruktivisme  

A1  = Pendekatan Konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry 

A2  = Pendekatan Konstruktivisme melalui metode eksperimen  

B  = Keterampilan siswa melakukan percobaan  

B1  = keterampi1an siswa melakukan percobaan kategori tinggi  

B2  = keterampi1an siswa melakukan percobaan kategori rendah 
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2) Rerata harmonik frekuensi sel 

å
=

ij ij

h

n
1

pq
n  

3) Komponen jumlah kuadrat  

( )

( )

( )

( )

( ) å

å

å

å

=

=

=

=

=

ij

'
ij

j

'
j

i

'
i

j,i
ij

2

2

2

2

BA5

/pB4

/qA3

SS2

pq
G'

1

 

di mana : 

N = Jumlah cacah pengamatan semua sel 

2G'  = Kuadrat jumlah rerata pengamatan semua sel 
2'
iA  = Jumlah kuadrat rerata pengamatan baris ke-i 

2'
jB  = Jumlah kuadrat rerata pengamatan baris ke-j 

2'
ijBA  = Jumlah kuadrat rerata pengamatan pada sel ijab  

4) Jumlah kuadrat  

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( )[ ]

å ++++==

+--=
-=
-=

pqp11q11ijerr

hab

hb

ha

SSSS..............SSSSSSSS

1345nSS

14nSS

13nSS

 

( ) ( ){ } å+-=
j,i

ijhtot SS15nSS  

 

 

 

 

+ 
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5) Derajad kebebasan  

dfa  = p – 1  

dfb  = q – 1  

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

dferr  = pq (n – 1)      = N – pq  

dftot = N – 1   

6) Rerata kuadrat (MS)  

err

err
er

ab

ab
ab

a

b
b

a

a
a

df

SS
MS

df

SS
MS

df

SS
MS

df

SS
MS

=

=

=

=

 

7) Statistik Uji  

err

ab
ab

err

b
b

err

a
a

MS

MS
F

MS

MS
F

MS

MS
F

=

=

=

 

8) Daerah kritik  

( )( ) pqN,1q1p;αβabab

pqN1,q;βbb

pqN1,p;αaa

FFDk

FFDk

FFDk

---

--

--

³=

³=

³=

 

9) Keputusan Uji  

Jika pqN,1p;αa FF --³  maka H01 ditolak 

Jika pqN,1q;βb FF --³  maka H02 ditolak 

Jika ( )( ) pqN,1q1p;αβab FF ---³ maka H03 ditolak 

 

+ 
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10) Rangkuman analisis variansi 

Sumber varian SS df MS F P 

Efek utama 

Baris (A) 

Kolom (B) 

Interaksi AB 

Kesalahan 

 

SSa 

SSb 

SSab 

SSerr 

 

dfa 

dfb 

dfab 

dfer 

 

MSa 

MSb 

MSab 

MSerr 

 

Fa 

Fb 

Fab 

- 

 

< a atau a< 

< a atau a< 

< a atau a< 

- 

Total SStot dftot    

 

3. Uji Lanjut Anava 

Sebagai tindak lanjut dari analisis variansi, digunakan analisis rerata 

pasca anava, apabila hasil analisis variansi menunjukkan Ho ditolak. Tujuannya 

untuk melakukan pelacakan terhadap perbedaan rerata setiap pasangan kolom, 

baris, dan setiap pasangan sel. Dalam penelitian ini digunakan metode scheffe. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi semua pasangan komparasi ganda. 

b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi 

H01  :  Tidak ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen dan discovery-inquiry 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  

H11  :  Ada perbedaan pengaruh antara penggunaan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode eksperimen dan discovery-inquiry 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa.  

H02  :  Tidak ada perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan 

percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa.  

H12  :  Ada perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan 

percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa.  
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c. Mencari harga statistik uji F dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

1) Komparasi rerata antar baris ke-i dan ke-j :  

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

-
=

··

··
·-·

ji
err

2

ji

ji

n
1

n
1

MS

XX
F  

2) Komparasi rerata antar kolom ke-i dan ke-j:  

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

-
=

··

··
·-·

ji
err

2

ji
ji

n
1

n
1

MS

XX
F  

3) Komparasi rerata antar sel :  

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
+

-
=-

ikij
err

2

ikij
ikij

n
1

n
1

MS

XX
F

 

di mana :  

F  = harga F beda rerata shceffe  

X   = rerata group yang diuji  

n  = cacah observasi  

d. Menentukan tingkat signifikansi (α) 

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

( ){ }pqN,1p;αjijiji F1pFFDK --·-··-··-· ->=  

( ){ }pqN,1q;αjijiji F1qFFDK --·-··-··-· ->=  

( ){ }pqN,1pq;αkjijkjijkjij F1pqFFDK ----- ->=  

( ){ }pqN,1pq;αikijikijikij F1pqFFDK ----- ->=  

f. Menentukan keputusan uji untuk setiap pasang komparasi rerata 

g. Menyusun rangkuman analisis (komparasi ganda) 

(Budiyono, 2000:208) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

Deskripsi Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas : data keadaan awal 

Fisika siswa yang diambil dari nilai mid semester 1 siswa kelas IX Tahun Ajaran 

2008/2009, data keterampilan siswa melakukan percobaan yang diambil dari hasil 

observasi keterampilan melakukan percobaan pada saat siswa melakukan 

praktikum, dan data kemampuan kognitif Fisika siswa diambil dari nilai tes 

Listrik Dinamis  siswa MTs Muhammadiyah 1 Gemolong, Sragen. Secara rinci 

data tersebut adalah sebagai berikut : 

 

1. Data Nilai Keadaan Awal Fisika Siswa  

Nilai keadaan awal Fisika siswa kelompok Eksperimen memiliki rentang 

antara 6,00 sampai 9,00, dengan rata-rata 7,36 dan standar deviasinya 0,8718, 

sedangkan kelompok kontrol  memiliki rentang antara 6,00 sampai dengan 9,20 

dengan rata-rata 7,63 dan standar deviasinya 0,8796 yang disajikan pada lampiran 

43. Distribusi frekuensi keadaan awal Fisika siswa pada kelompok eksperimen 

dan kontrol disajikan dalam tabel 4.1. dan 4.2. Untuk lebih jelasnya distribusi 

frekuensi keadaan awal Fisika siswa kelompok eksperimen dan kontrol disajikan 

histogram pada gambar 4.1. dan 4.2. 

 

Tabel 4.1.  Distribusi Frekuensi Nilai Keadaan Awal Fisika Siswa Kelompok 
Eksperimen  

Interval kelas   Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif (%) 
6,00 - 6,50 8 20 % 
6,60 - 7,10 9 22,5 % 
7,20 - 7,70 9 22,5 % 
7,80 - 8,30 8 20 % 
8,40 - 8,90 5 12,5 % 
9,00 - 9,50 1 2,5 % 

Jumlah 40 100 % 
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Gambar 4.1. Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Keadaan Awal 

Fisika Siswa Kelompok Eksperimen 
 

Tabel.4.2.  Distribusi Frekuensi Nilai Keadaan Awal Fisika Siswa 
      Kelompok Kontrol 

Interval kelas   Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif (%) 
6,00 - 6,50 4 10 % 
6,60 - 7,10 7 17,5 % 
7,20 - 7,70 11 27,5 % 
7,80 - 8,30 8 20 % 
8,40 - 8,90 7 17,5 % 
9,00 - 9,50 3 7,5 % 

Jumlah 40 100 % 
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Gambar 4.2. Histogram Distribusi Frekuensi Nilai Keadaan Awal 
Fisika Siswa Kelompok Kontrol 
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2. Data Nilai Keterampilan Siswa Melakukan Percobaan 

Keterampilan siswa melakukan percobaan dibedakan menjadi dua 

kategori, yaitu : kategori tinggi dan rendah. Siswa dikatakan memiliki 

keterampilan melakukan percobaan kategori tinggi apabila nilainya lebih dari atau 

sama dengan nilai rata-rata, sedangkan siswa dikatakan memiliki keterampilan 

melakukan percobaan kategori rendah apabila nilainya kurang dari rata-rata. 

Kelompok eksperimen adalah kelompok yang diberi pembelajaran dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry. Nilai rata-rata 

keterampilan siswa melakukan percobaan kelompok eksperimen adalah 66 dengan 

standar deviasi 15. Siswa yang memiliki nilai keterampilan melakukan percobaan 

lebih dari atau sama dengan 66 termasuk kategori tinggi, sedangkan siswa yang 

memiliki nilai keterampilan melakukan percobaan kurang dari 66 termasuk 

kategori rendah. (lampiran  49). 

Kelompok kontrol adalah kelompok yang diberi pembelajaran dengan 
pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen. Nilai rata-rata 
keterampilan siswa melakukan percobaan kelompok kontrol adalah 66 dengan 
standar deviasi 13. Siswa yang memiliki nilai keterampilan melakukan percobaan 
lebih dari atau sama dengan 66 maka termasuk kategori tinggi, sedangkan siswa 
yang memiliki nilai keterampilan melakukan percobaan kurang dari 66 termasuk 
kategori rendah. (lampiran 49). 

Distribusi frekuensi keterampilan siswa melakukan percobaan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol disajikan dalam tabel 4.3. dan 4.4. 

Untuk memperjelas distribusi frekuensi tersebut disajikan histogram pada gambar 

4.3. dan 4.4 

Tabel 4.3.  Distribusi Frekuensi Nilai Keterampilan Siswa Melakukan Percobaan 
Kelompok Eksperimen  

Interval Kelas Frekuensi Mutlak  Frekuensi Relatif (%) 
40 - 49 7 17,5 % 
50 - 59 7 17,5 % 
60 - 69 4 10 % 
70 - 79 15 37,5 % 
80 - 89 5 12,5 % 
90 - 99 2 5 % 
Jumlah 40 100 % 
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Gambar 4.3. Histogram Distribusi Frekuensi Keterampilan Siswa 

Melakukan Percobaan Kelompok Eksperimen 

 

Tabel 4.4.  Distribusi Frekuensi Nilai Keterampilan Siswa Melakukan Percobaan 
Kelompok Kontrol 

Interval Kelas Frekuensi Mutlak  Frekuensi Relatif (%) 
40 - 48 5 12,5 % 
49 - 57 5 12,5 % 
58 – 66  8 20 % 
67 – 75 12 30 % 
76 – 84 8 20 % 
85 – 93 2 5 % 
Jumlah 40 100 % 
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Gambar 4.4. Histogram Distribusi Frekuensi Keterampilan Siswa 

Melakukan Percobaan Kelompok Kontrol 

 

3. Data Nilai Kemampuan Kognitif Fisika Siswa 

Distribusi frekuensi kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis untuk kelompok eksperimen diberi pembelajaran Fisika 

dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry, sedangkan 

kelompok kontrol diberi pembelajaran Fisika dengan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode eksperimen disajikan pada tabel 4.5. dan 4.6. Untuk memperjelas 

distribusi frekuensi tersebut disajikan histogram yaitu gambar 4.5. dan 4.6. 

 

Tabel 4.5.  Distribusi Frekuensi Kemampuan Kognitif Fisika Siswa Pada  Pokok  
Bahasan Listrik Dinamis Kelompok Eksperimen  

Interval kelas  Frekuensi Mutlak Frekuensi Relatif (%) 
5,50 – 5,13 5 12,5 % 
6,14 – 6,77 7 17,5 % 
6,78 – 7,41 9 22,5 % 
7,42 – 8,05 11 27,5 % 
9,06 – 8,69 5 12,5 % 
8,70 – 9,33 3 7,5 % 

Jumlah  40 100 % 
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Gambar 4.5. Histogram Distribusi Frekuensi Kemampuan Kognitif 

Fisika Siswa Pada  Pokok Bahasan Listrik Dinamis 

Kelompok Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6.  Distribusi Frekuensi Kemampuan Kognitif Fisika Siswa Pada  Pokok  
Bahasan Listrik Dinamis Kelompok Kontrol 
 

Interval Kelas  Frekunsi Mutlak Frekuensi Relatif (%) 
5,00 – 5,63 4 10 % 
5,64 – 6,27 11 27,5 % 
6,28 – 6,91 6 15 % 
6,92 – 7,55 9 22,5 % 
7,56 – 8,19 6 15 % 
8,20 – 8,83 4 10 % 

Jumlah  40 100 % 
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Gambar 4.6. Histogram Distribusi Frekuensi Kemampuan Kognitif 

Fisika Siswa Pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis 

Kelompok Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Analisis Data 

Hasil Uji Keadaan Awal Fisika Siswa 

5,32 5,96 6,60 7,24 7,88 8,52 

Nilai Tengah 
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Data nilai yang digunakan untuk uji kesamaan keadaan awal Fisika siswa 

dalam penelitian adalah nilai mid semester satu. Teknik uji kesamaan keadaan 

awal adalah Uji-t dua pihak. Sebelum dilaksanakan Uji-t dua pihak terlebih 

dahulu dilakukan Uji Prasyarat yaitu Uji Normalitas dan Homogenitas. 

Hasil uji normalitas keadaan awal siswa dengan rumus lilliefors 

diperoleh hasil : 

a. Untuk kelompok eksperimen menunjukkan harga statistik uji Lo = 0,1128 

yang tidak melebihi harga kritik L0,05; 40 = 0,1401atau ( Lo < L0,05; 40), yang  

berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (lampiran 44) 

b. Untuk kelompok kontrol menunjukkan harga statistik uji Lo = 0,0962 yang 

tidak melebihi harga kritik L0,05; 40 = 0,1401 atau ( Lo < L0,05; 40), yang berarti 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (lampiran 45) 

Hasil uji homogenitas menggunakan uji Bartlett untuk sampel kelompok 
eksperimen dan kontrol diperoleh harga =c2

hitung  0,0031. Harga ini tidak melebihi 

harga 840,32
tabel =c  untuk dk =1, yang berarti sampel berasal dari populasi yang 

homogen. (lampiran 46) 

Uji-t dua pihak digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 

perbedaan antara keadaan awal Fisika siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. Dari pengujian terhadap data diperoleh harga thitung = 1,3789. Sedangkan 

harga ttabel pada taraf signifikan 5 % dengan derajat kebebasan = 78 adalah 1,99, 

karena –ttabel = -1,99 < thitung = 1,3789 < ttabel = 1,99, yang berarti tidak ada 

perbedaan antara keadaan awal Fisika siswa kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. (lampiran 47) 

 

 

 

 

 

Hasil Uji Prasyarat Analisis 

Uji Normalitas  
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Hasil uji normalitas kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis dengan menggunakan rumus lilliefors diperoleh hasil : 

Untuk kelompok eksperimen menunjukkan harga statistik uji Lo = 0,1081yang 

tidak melebihi harga kritik L0,05; 40 = 0,1401atau (Lo < L0,05; 40), yang berarti 

sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (lampiran 50) 

Untuk kelompok kontrol menunjukkan harga statistik uji Lo = 0,1039 yang tidak 

melebihi harga kritik L0,05; 40 = 0,1401 atau (Lo < L0,05; 40), yang berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. (lampiran 51) 

Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel berasal 

dari populasi yang homogen atau tidak homogen. Dari uji homogenitas 

menggunakan Uji Bartlett untuk sampel kelompok eksperimen dan kontrol 

diperoleh harga 2c = 0,0738 yang  tidak melebihi harga tabel yaitu 

840,32
1;95,0 =c atau ( )2

1;95,0
2
hitung c<c , yang berarti sampel berasal dari populasi 

yang homogen. (lampiran 52) 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 
1. Hasil Analisis Variansi 

Penelitian melibatkan dua variabel bebas. Pertama adalah pembelajaran 

Fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry dan 

metode eksperimen. Kedua adalah tingkat keterampilan siswa melakukan 

percobaan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu : kategori tinggi dan rendah. 

Untuk variabel terikatnya adalah kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

variansi dua jalan dengan isi sel tak sama (tabel di lampiran  53 ). Hasil Anava 

dua jalan dengan isi sel tak sama terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa yang 

diberi pembelajaran Fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

mengajar dan keterampilan siswa melakukan percobaan disajikan sebagai berikut : 

Tabel 4.7. Rangkuman Analisis Variansi (Anava) Dua Jalan Isi Sel Tak Sama 
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Sumber Variansi 

Efek Utama 
SS df MS F P 

A (Baris) 3,9334 1 3,9334 4,28 < 0.05 

B (Kolom) 3,9557 1 3,9557 4,31 < 0.05 

Interaksi (AB) 1,6990 1 1,6990 1,85 > 0.05 

Error 69,78 76 0,865 - - 

Total 79,3709 79 - - - 

Perhitungan Anava dua jalan selengkapnya terdapat pada lampiran  53. Keputusan 
uji : 

Dari tabel 4.4. dapat disimpulkan pengujian hipotesis sebagai berikut: 

a. Ada perbedaan pengaruh antara pembelajaran Fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry dan metode eksperimen 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis, sebab Fhitung = 4,28 > Ftabel = 3,96.  

b. Ada perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan percobaan 

kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada 

pokok bahasan Listrik Dinamis sebab Fhitung = 4,31 > Ftabel = 3,96.  

c. Tidak ada interaksi antara pengaruh tingkat keterampilan siswa melakukan 

percobaan dan pembelajaran Fisika dengan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode mengajar terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada 

pokok bahasan Listrik Dinamis, sebab Fhitung = 1,85 < Ftabel = 3,96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uji Lanjut Anava 
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Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan antar rerata pada 

anava, maka dilakukan uji komparasi ganda antar rerata dengan metode scheffe , 

yang rangkuman komparasi ganda sebagai berikut : 

Tabel 4.8. Rangkuman Komparasi Ganda 

Rerata  Harga Kritik Komparasi 

Ganda 1 2 

Statistik Uji 

(F) 0,01 0,05 
P Kesimpulan 

·· 21 mm vs  7,34 6,86 4,9145 6,96 3,96 <0,05 ·· > 21 mm   

21 ·· mm vs  7,30 6,85 4,3081 6,96 3,96 <0,05 21 ·· > mm  

Keputusan uji : 

Berdasarkan tabel 4.5. dapat disimpulkan hasil uji coba rerata yaitu : 

1. F1.-2 = 4,9145 > F0,05; 1,76 =3,96 maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa : 

Ada perbedaan rerata yang signifikan antara baris A1 (pembelajaran Fisika 

dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry) dan A2 

(pembelajaran Fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

eksperimen) terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. 

2. F.1-.2 = 4,3081 > F0,05; 1,76 = 3,96 maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

: Ada perbedaan rerata yang signifikan antara kolom B1 (tingkat keterampilan 

siswa melakukan percobaan kategori tinggi) dan B2 (tingkat keterampilan 

siswa melakukan percobaan kategori rendah) terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

Dari keputusan uji dapat disimpulkan bahwa : 

a. Komparasi rerata antar baris  

Harga F1.-2 = 4,9145 > F0,05; 1,76 =3,96 berarti : Ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara pembelajaran Fisika dengan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode discovery-inquiry dan metode eksperimen terhadap kemampuan 

kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. Rerata kemampuan 

kognitif Fisika siswa dengan pembelajaran fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry 7,34X1 =  dan rerata 

kemampuan kognitif Fisika siswa dengan pembelajaran Fisika dengan pendekatan 
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konstruktivisme melalui metode eksperimen 6,86X2 = . Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa : Pembelajaran Fisika dengan pendekatan konstruktivisme 

melalui metode discovery-inquiry lebih efektif dari pada pembelajaran Fisika 

dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode eksperimen  pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis. 

b. Komparasi rerata antar kolom  

Harga F.1.-2 = 4,3081  > F0,05; 1,76=3,96, berarti : Ada perbedaan pengaruh 

yang signifikan antara tingkat keterampilan siswa melakukan percobaan kategori 

tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. Rerata kemampuan kognitif Fisika siswa yang memiliki 

keterampilan melakukan percobaan kategori tinggi 7,30X1 =  dan rerata 

kemampuan kognitif Fisika siswa yang memiliki keterampilan melakukan 

percobaan kategori rendah 6,85X2 = . Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa : Siswa yang memiliki keterampilan melakukan percobaan kategori tinggi 

lebih efektif dari pada siswa yang memiliki keterampilan melakukan percobaan 

kategori rendah pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

 

Pembahasan Hasil Analisis Data 

Berdasarkan dari analisis variansi dan Uji lanjut anava dapat diuraikan 

hal-hal sebagai hasil penelitian : 

1. Uji Hipotesis Pertama 

0:H i01 =a : Tidak ada perbedaan pengaruh antara pembelajaran Fisika 

dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-

inquiry dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis  

0:H i01 ¹a : Ada perbedaan pengaruh antara pembelajaran Fisika dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry 

dan metode eksperimen terhadap kemampuan kognitif Fisika 

siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis  
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Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa : Ada 

perbedaan pengaruh antara pembelajaran Fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry dan metode eksperimen 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan  Listrik Dinamis. 

Dari uji lanjut anava menunjukkan bahwa siswa yang diberi pembelajaran Fisika 

dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-

inquiry mempunyai kemampuan kognitif Fisika yang lebih baik dari pada melalui 

metode eksperimen. 

 

2. Uji Hipotesis Kedua 

0:H j02 =b : Tidak ada perbedaan pengaruh antara tingkat keterampilan 

siswa melakukan percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis. 

0:H j02 ¹b : Ada perbedaan pengaruh antara tingkat keterampilan siswa 

melakukan percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis. 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa : Ada 

perbedaan pengaruh antara keterampilan siswa melakukan percobaan kategori 

tinggi dan rendah terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. Dari uji lanjut menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai 

keterampilan melakukan percobaan kategori tinggi mempunyai kemampuan 

kognitif yang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai keterampilan 

melakukan percobaan kategori rendah. Siswa yang mempunyai keterampilan 

melakukan percobaan kategori tinggi mempunyai tingkat keterampilan yang lebih 

baik dan tidak memiliki banyak hambatan dalam melakukan pembelajaran. 
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3. Uji Hipotesis Ketiga 

0:H ij03 =ab : Tidak ada Interaksi antara pengaruh pembelajaran Fisika 

dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode 

pembelajaran dan keterampilan siswa melakukan percobaan 

terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok 

bahasan Listrik Dinamis 

0:H ij03 ¹ab : Ada Interaksi antara pengaruh pembelajaran Fisika dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode pembelajaran dan 

keterampilan siswa melakukan percobaan terhadap 

kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis 

 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

Interaksi antara pengaruh pembelajaran Fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode pembelajaran dan keterampilan siswa melakukan 

percobaan terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis. Jadi antara tingkat keterampilan siswa melakukan percobaan dan 

pembelajaran fisika dengan pendekatan konstruktivisme melalui metode mengajar 

mempunyai pengaruh sendiri-sendiri terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa 

pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat ditarik 

kesimpulan : 

1. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran Fisika dengan 

pendekatan konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry dan metode 

eksperimen terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. Siswa yang diberi pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode discovery-inquiry pada pokok bahasan Listrik 

Dinamis mempunyai kemampuan kognitif yang lebih baik daripada melalui 

metode eksperimen.  

2. Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara keterampilan siswa 

melakukan percobaan kategori tinggi dan rendah terhadap kemampuan 

kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. Siswa yang 

mempunyai keterampilan melakukan percobaan kategori tinggi mempunyai 

kemampuan kognitif Fisika yang lebih baik dari pada siswa yang mempunyai 

keterampilan melakukan percobaan kategori rendah. 

3. Tidak ada interaksi antara pembelajaran Fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode mengajar dan keterampilan siswa melakukan 

percobaan terhadap kemampuan kognitif Fisika siswa pada pokok bahasan 

Listrik Dinamis. Jadi antara pembelajaran Fisika dengan pendekatan 

konstruktivisme melalui metode mengajar dan keterampilan siswa melakukan 

percobaan mempunyai pengaruh sendiri-sendiri terhadap kemampuan kognitif 

Fisika siswa pada pokok bahasan Listrik Dinamis. 

 

 

 

 

71 
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B. Implikasi 

Dengan diperolehnya hasil penelitian, implikasinya adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran Fisika dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dapat 

membantu siswa dalam menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan 

konsep. 

2. Keterampilan melakukan percobaan yang lebih baik akan mempermudah 

siswa dalam melakukan proses pembelajaran melalui praktikum sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan kognitif Fisika. 

 

C. Saran 

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Pada pembelajaran Fisika diharapkan lebih memperhatikan pendekatan dan 

metode pembelajaran yang digunakan untuk tercapainya tujuan pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

2. Perlunya meningkatkan kreativitas dalam melaksanakan proses pembelajaran 

Fisika. 

3. Penambahan jumlah dan kelengkapan sarana dan prasarana laboratorium 

sebagai penunjang pembelajaran Fisika. 
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