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PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalarn ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang 
secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari surnber 
lain yang relevan atau bekerja sarna dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasarna dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk 
melaksanakan penelitian tentang Pengembangan Model Pembelajaran Konstruktivisme 
Menggzmakan CD Multimedia Interaktif Fisika Berwa~~asan Lingkungan untuk 
Mcningkafkan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN Padang. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab 
berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, maka Lembaga Penelitian 
Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai 
bagian upaya penting dan kompleks dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. 
Di sarnping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi instansi 
terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian 
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil 
penelitian ini telah diseminarkan yang melibatkan dosedtenaga peneliti Universitas 
Negeri Padang sesuai dengan fakultas peneliti. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik 
Universitas Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait 
yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu 
Lembaga Penelitian dan dosen-dosen pada setiap fakultas di lingkungan Universitas 
Negeri Padang yang ikut membahas dalam seminar hasil penelitian. Secara khusus kami 
menyampaikan terima kasih kepada Pemimpin Proyek PHK-A2 dan Rektor Universitas 
Negcri Padang yang telah berkcnan membcri bantuan pcndanaan bagi penclitian ini. 
Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak 
akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasarna yang baik 
ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME 
MENGGUNAKAN CD MULTIMEDIA INTERAKTIF FISIKA 
BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MEMNGKATKAN 

HASIL BELAJAR SISWA KELAS X SMAN PADANG 

ABSTRAK 

Penyclidikan untuk menghasilkan pembelajaran fisika yang menarik, mampu 
meningkatkan keterlibatan, dan kemandirian siswa perlu dilakukan. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui tingkat validitas desain produk CD multimedia interaktif 
fisika, mengetahui efektivitas penggunaan CD multimedia interaktif dalam model 
pembelajaran generatif, mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran 
konstruktivisme menggunakan CD multimedia interaktif terhadap hasil belajar, dan 
mengetahui perbedaan hasil belajar antara tipe-tipe model pembelajaran 
konstruktivisme pada siswa kelas X SMAN Padang. Untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan digunakan jenis penelitian dan pengembangan. Pada uji coba produk 
digunakan eksperimen semu dengan desain sebelum-sesudah dan pada uji coba 
pemakaian digunakan eksperimen murni dengan desain kelompok kontroll 
pembanding prates- pasca tes secara acak. Pada uji coba pemakaian terdapat tiga 
variable bebas yaitu model pembelajaran generatif, model pembelajaran five E, dan 
model siklus pembelajaran masing-masing menggunakan CD multimedia interaktif, 
sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar Fisika siswa. Teknik pengambilan 
sampel dari populasi dilakukan secara cluster random dua tahap. Tahap pertama untuk 
menentukan SMAN yang mewakili masing-masing level sedangkan tahap kedua untuk 
menentukan kelas-kelas yang dipakai sebagai kelas sampel penelitian. Instrumen 
penelitian yang digunakan untuk pengambilan data adalah tes hasil belajar yang terdiri 
dari dua bagian yaitu tes awal dan tes akhir. Data yang diperoleh dianalisis melalui dua 
cara yaitu menggunakan analisis deskriptif untuk memberikan informasi tentang hasil 
belajar siswa dan uji perbandingan nilai rata-rata untuk menentukan perbedaan hasil 
belajar antara kelas eksprimen dengan kelas kontrol dan antara dua kelas eksperirnen. 
Berdasarkan analisis data dapat dikemukakan empat hasil utama dari penelitian ini 
yaitu: 1). Desain produk CD multimedia interaktif Fisika yang dihasilkan secara 
pemikiran rasional termasuk valid dengan nilai rata-rata 84,79, 2). Implementasi 
model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif Fisika efektif 
pada mata pelajaran fisika kelas X di SMAN 2 Padang, 3). Terdapat pengaruh yang 
berarti d~ setiap model pembelajaran konstruktivisme menggunakan CD multimedia 
interaktif terhadap hasil belajar Fisika siswa, dan 4). Terdapat perbedaan hasil belajar 
yang berarti antara tipe model pembelajaran konstruktivisme pada sekolah level 
pertarna, sedangkan pada sekolah level kedua tidak terdapat perbedaan yang berarti. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fisika merupakan suatu cabang Sains yang memberikan kontribusi cukup besar 

terhadap kemajuan teknologi. Begitu banyak produk teknologi didasarkan pada prinsip 

Fisika. Disamping itu disadari pula bahwa Fisika menjadi salah satu dasar dari ilmu 

rekayasa seperti teknik listrik, teknik sipil, teknik mesin dan sebagainya. Fisika juga 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu meringankan dan 

mempermudah pekerjaan manusia. Karena itu Fisika memegang peranan penting dan 

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kehidupan manusia. 

Menyadari tentang peranan dan kontribusi Fisika dalam kehidupan manusia 

maka seharusnyalah Fisika merupakan mata pelajaran yang menarik bagi siswa. Begitu 

banyak peristiwa Fisika yang terdapat di sekitar siswa dan penerapan Fisika dalam 

teknologi merupakan ha1 yang menarik, menyenangkan, mendorong minat siswa untuk 

belajar Fisika, dan meningkatkan interaksi antara unsur-unsur pembelajaran sehingga 

keterlibaian siswa dalam pembelajaran tinggi. Adanya pengarnatan terhadap peristiwa 

Fisika akan mampu membangkitkan rasa ingin tahu, mengembangkan sikap ilmiah dan 

sikap positif siswa sehingga dapat menimbulkan kekaguman terhadap Fisika. 

Mengingat pentingnya Fisika dalam kehidupan, seharusnya pembelajaran yang 

dilaksanakan dan bahan ajar yang digunakan dapat menyenangkan, menarik, dan 

mampu melibatkan siswa secara aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan sistem 

belajar. Dalam pembelajaran seperti ini pengetahuan dan sistem belajar lebih banyak 

dikonstruksi oleh siswa, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai pembimbing, 



fasilitator, reflektor, dan evaluator. Dalam pembelajaran siswa harus banyak terlibat 

dan bekerja mengkonstruksi pengetahuan. Mereka menggunakan pikiran untuk 

mempelaj'ari ide, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang telah mereka 

pelajari. Pendapat ini sesuai dengan Meier, D dalarn Martinis, Y (2007) yang 

mengemukakan bahwa "belajar itu harus dilakukan dengan aktivitas, yaitu 

mcnggerakkan fisik ketika belajar, memanfaatkan indera sebanyak mungkin, dan 

membuat seluruh tubuh 1 pikiran terlibat dalam proses belajar". Dengan demikian 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran sangat penting. 

Pembelajaran berpusat pada siswa harus mampu mendorong siswa untuk 

membangun makna dan sistern belajar sehingga mereka rniliki kepekaan, kemandirian, 

dan bertanggung jawab. Proses pernbelajaran seperti ini akan mendorong 

pcngembangan life skills siswa sehingga setelah tamat mcreka mampu bcrtahan dan 

berhasil dalam hidup. Pernyataan ini sesuai dengan empat pilar pendidikan yang 

direkomendasikan oleh UNESCO yaitu belajar bagaimana cara belajar (learning to 

learn), belajar untuk berbuat (learning to do), belajar untuk menjadi diri sendiri untuk 

mempersiapkan masa depan (learning to be), dan belajar bekerja sama (learning to live 

together). Kemudian Hidayanto (2002) dalam Azwar menjabarkan- empat pilar 

menjadi: pengetahuan, keterampilan, kemandirian, kemampuan rnenyesuaikan diri, dan 

bekerjasarna. Keempat pilar ini penting dimiliki siswa dalam kehidupannya. 

Kenyataan menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang telah digarnbarkan 

belum terealisasi dengan baik di SMAN Padang. Dalam pembelajaran masih banyak 

siswa yang kurang menyenangi pelajaran fisika dan kurang terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran. Dalam pembelajaran rnereka lebih banyak rnendengarkan dan 

mencatat informasi dari guru sehingga interaksi antar komponen pembelajaran kurang 

berkembang dengan baik. 



Perrnasalah ini telah berdampak terhadap rendahnya hasil belajar Fisika siswa. 

Dari data Dinas Pendidikan Sumatera Barat tahun 2006 dari 15 SMAN yang ada di 

kota Padang diketahui bahwa nilai fisika berkisar antara 4,64 sampai 7,34 dengan nilai 

rata-rata 5,71. Data lengkap nilai UAS dan nilai Fisika tahun 2006 pada masing- 

masing sekolah diperlihatkan pada lampiran 1. Dari data ini dapat dikemukakan bahwa 

nilai fisika siswa di SMAN kota Padang masih belum memuaskan. 

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan beberapa orang guru Fisika SMAN 

Padang ada beberapa gejala yang terlihat dalam pembelajaran Fisika yaitu: rendahnya 

motivasi dan minat siswa terhadap fisika, lemahnya dasar Matematika yang relevan 

dengan Fisika, kurangnya perhatian siswa dalam pembelajaran Fisika, kurangnya 

penguasaan siswa terhadap peristiwa dan aplikasi Fisika di lingkungan, rendahnya 

aktivitas dan kemandirian siswa dalam belajar, dan keterbatasan waktu bagi guru untuk 

menyajikan materi pelajaran. Sebagai akar permasalahannya adalah pembelajaran yang 

dilaksanakan dan bahan ajar yang digunakan belum mampu melibatkan siswa secara 

aktif dalarn mengkonstruksi pengetahuan dan sistem belajar. 

Dalam mendorong siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dan sistem belajar 

diperlukan bahan ajar yang memadai. Melalui bahan ajar mereka dapat mempersiapkan 

diri untuk memasuki pelajaran yang baru, melibatkan diri secara aktif selama proses 

pembelajaran, dan menarnbah penguasaan terhadap materi setelah proses 

pembelajaran. Salah-satu jenis bahan ajar yang cukup penting adalah CD pembelajaran 

Fisika. Narnun, bahan ajar Fisika dalam bentuk CD multimedia interaktif ini tidak 

banyak dimiliki oleh guru dan siswa untuk menunjang proses pembelajaran di SMAN 

di kota Padang. Padahal penggunaan CD multimedia memiliki keuntungan dalam 

pembelajaran baik bagi guru maupun siswa. 

Upaya untuk mengatasi pennasalahan ini perlu dipikirkan. Salah satu alternatif 



yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan CD multimedia interaktif 

berwawasan lingkungan dan menerapkannya pada salah-satu model pembelajaran 

konstruktivisme. Adanya wawasan lingkungan pada multimedia dimaksudkan untuk 

meningkatkan kesadaran siswa terhadap keberadaan peristiwa Fisika dan aplikasi 

Fisika dalam kehidupan dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan sikap positif 

siswa terhadap Fisika yang berdampak terhadap peningkatan kompetensi siswa. 

Berbagai kreasi dan inovasi dapat dikembangkan melalui multimedia interaktif 

yang relevan dengan Fisika. Beberapa diantaranya adalah peristiwa Fisika di 

lingkungan siswa, aplikasi Fisika pada teknologi, simulasi dan animasi Fisika, proses 

pengamatan Sains di laboratorium, dasar Matematika yang relevan dengan materi, 

rnateri Fisika, serta latihan soal dan solusi. Semua ini diperkirakan memberikan 

kontribusi yang berarti dalam upaya meningkatkan motivasi, kcterlibatan, sikap positif, 

dan kemampuan siswa dalarn mengkonstruksi pengetahuan Fisika. 

Dari segi tampilan hasil, multimedia interaktif memiliki dua keuntungan utama 

yaitu dapat ditampilkan langsung pada layar komputer dan ditampilkan pada layar 

melalui LCD. Dengan solusi ini secara umum ada lima pemanfaatan CD multimedia 

dalam pembelajaran Fisika. Pertama, untuk menyajikan materi Fisika secara efektif. 

Kedua, sebagai bahan orientasi diawal pembelajaran untuk membangkitkan motivasi 

dan mempersiapkan siswa belajar. Ketiga, sebagai sumber untuk mernunculkan 

masalah dalarn kegiatan diskusi. Keempat, untuk membimbing siswa berlatih secara 

terstruktur di sekolah. Kelima, sebagai sumber untuk belajar dan berlatih secara 

mandiri bagi siswa yang memiliki komputer. 

Dengan keunggulan yang dimiliki diperkirakan penerapan pembelajaran 

konstrutivisme rnenggunakan CD multimedia interaktif berpengaruh terhadap hasil 

belajar Fisika siswa. Berdasarkan alasan ini peneliti tertarik untuk mengembangkan 



model pembelajaran kontruktivisme dan bahan ajar dalarn bentuk CD multimedia 

interaktif berwawasan lingkungan. Karena itu sebagai judul dari penelitian adalah 

"Pengembangan Model Pembelajaran Konstruktivisme Menggunakan CD Multimedia 

lnteraktif Fisika Berwawasan Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 

Kelas X SMAN Padang". 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah dikemukakan, maka 

dapat diidentifikasi masalah penelitian yaitu: 1). Model pembelajaran konstruktivisme 

digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengkonstruksi 

pengetahuan dan sistem belajar, 2). CD multimedia interaktif Fisika sebagai sistem 

pcndukung untuk model pembelajaran konstruktivisme, dan 3). Hasil belajar Fisika 

sebagai efek dari penerapan model pembelajaran konstruktivisme menggunakan CD 

multimedia intcraktif. Model pembelajaran konstruktivisme meliputi: model 

pembelajaran gencratif, model pembelajaran berpusat masalah, model five E, model 

siklus pembelajaran, model konstruktivisme berurutan, dan model pembelajaran 

konstruktivisme. CD multimedia interaktif meliputi: grafik, teks, suara, video, dan 

animasi. Hasil belajar meliputi: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan pennasalahan dalarn penelitian ini maka perlu 

dilakukan beberapa pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Komponcn CD multimedia yang dikembangkan meliputi: tcks, suara, dan video. 

Menu utama dari CD multimedia terdiri dari fenomena fisika, proses Sains di 

laboratorium, materi ajar, latihan, dan evaluasi. 



2. Model pembelajaran konstruktivisme yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga model yaitu: model pembelajaran generatif, model pembelajaran five-E, 

dan model siklus pembelajaran. 

3. Materi pelajaran fisika kelas X SMAN yang terdapat dalam CD multimedia 

interaktif terdiri dari lima bagian yaitu: pengukuran, vektor, gerak lurus, gerak 

melingkar, dan hukum Newton sedangkan materi yang digunakan selama 

penelitian meliputi: gerak lurus, gerak melingkar, dan hukum Newton dengan 10 

kali pertemuan. 

4. Hasil belajar yang diselidiki dalam penelitian ini adalah pada ranah kognitif. 

5.  Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gejala-gejala Fisika yang 

terdapat di sekitar siswa yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

6. Jenis penelitian yang digunakan adalah R& D dengan hanya 8 langkah sebagai 

berikut: mempelajari potensi dan masalah, mengumpulkan informasi, 

mengembangkan desain produk CD multimedia, melakukan validasi desain, 

memperbaiki desain, mcnguji coba produk, merevisi produk, dan mclakukan uji 

coba pemakaian. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini. Sebagai perumusan masalah penelitian yaitu : 

1. Apakah desain produk CD multimedia interaktif fisika secara pemikiran rasional 

adalah valid dan efektif diterapkan dalam model pembelajaran generatif ?. 

2. Apakah melalui implementasi model pembelajaran konstruktivisme menggunakan 

CD multimedia interaktif Fisika berwawasan lingkungan dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas X di SMAN kota Padang ". 



3. Jurusan Fisika dalam rangka meningkatkan kerjasama antara dosen di Perguruan 

Tinggi dengan guru-guru Fisika di SMAN dalam pengembangan model 

pembelajaran dan bahan ajar. 

4. Guru Fisika di sekolah menengah untuk memperkaya model pembelajaran dan 

bahan ajar untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran Fisika. 

5. Peneliti lain sebagai sumber ide dan referensi dalam pengembangan penelitian 

dalam bentuk model pembelajaran dan bahan ajar. 

6. Pimpinan Sekolah dan Depdiknas sebagai pedoman dalarn pengambilan kebijakan 

dalam pengembangan model pembelajaran dan bahan ajar. 



BAB I1 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

A. Kajian Teoritis 

1. Pengertian dan Prinsip Pembelajaran 

Pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk membantu seseorang berpikir secara 

benar dengan membiarkannya berpikir sendiri. Berpikir yang baik lebih penting 

daripada mempunyai jawaban yang benar atas suatu persoalan. Jika seseorang 

rnernpunyai cara berpikir yang baik, berarti cara berpikirnya dapat digunakan untuk 

menghadapi suatu fenomena baru, akan dapat menemukan pernecahan dalam 

menghadapi persoalan yang lain. Sementara itu, bagi mereka yang hanya sekedar 

menemukan jawaban yang benar belum pasti dapat rnemecahkan persoalan baru karena 

mungkin tidak mengerti bagaimana menemukan jawaban itu (Paulina, P: 2005). 

Pembelajaran pada dasamya meliputi dua aspek yakni pengertian yang 

dibangun oleh individual dan menunjukkan proses bagaimana pembentukan pengertian 

tersebut. Ada dua diantara 9 prinsip pembelajaran yang penting dikemukakan oleh 

Hein, G. E (1991) yaitu : 1). .Pembelajaran adalah suatu proses aktif dimana siswa 

menggunakan input pengindera dan membangun pengertiannya, 2). Seseorang belajar 

untuk belajar sebagaimana mereka belajar. Dari kutipan dapat dikatakan bahwa 

pernbelajaran terdiri dari dua bagian yaitu pembangunan pengertian (constructing 

meaning) dan pcmbangunan sistem (constructing system). 

2. Pembelajaran Konstruktivisrne 

Dalam proses pembelajaran siswa harus terlibat secara aktif dalarn 

mengkonstruksi pengetahuan. Mereka terlibat secara aktif dalam membaca, 



memecahkan masalah, mengemukakan ide, bekerja dan berdiskusi. Pembelajaran 

konstruktivisme mendorong siswa secara aktif dalam pembelajaran. Menurut Treagust,. 

Duit, and, Fraser dalam Puachrearn, P (2004) konstruktivisme dilukiskan terdiri dari 

dua prinsip yaitu psikologi dan epistirnologi. Prinsip pertama menyatakan bahwa 

pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi dibangun secara aktif oleh subjek. 

Prinsip kedua dari konstruktivisrne menyatakan bahwa hngsi dari pengarnatan adalah 

adaptif dan melayani organisasi dari dunia eksperimen. Disisi lain Sun, L (2002) 

rnengemukakan bahwa pembelajaran konstruktivisme mendorong siswa untuk 

memperoleh pengetahuan yang penting dan keterarnpilan untuk menemukan solusi 

yang bermakna untuk masalah dunia nyata. Pembelajaran ini melibatkan siswa sebagai 

pusat, tujuan diarahkan, dan aktivitas diposisikan. 

Menurut konstruktivisrne, kegiatan belajar adalah kegiatan aktif siswa untuk 

rnenemukan sesuatu dan membangun sendiri pengetahuannya. Siswa bertanggung 

jawab atas hasil belajarnya dan membuat penalaran atas apa yang dipelajarinya. Pada 

konstruktivisme, pernbelajaran bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru 

kepada siswa, melainkan suatu kegiatan yang rnemungkinkan siswa rnembangun 

sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi guru bersarna siswa 

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

mengadakan justifikasi. Tugas guru adalah mernbantu siswa agar rnampu 

rnengkontruksi pengetahuannya sesuai dengan situasi yang konkrit (Paulina, P : 2005). 

Gagnon, G.W (1996) rnengungkapkan bahwa ada empat asumsi yang menjadi 

jantung dari apa yang dikenal sebagai pembelajaran konstruktivisme. Keempat asumsi 

tersebut rneliputi : siswa rnembangun pengetahuan secara fisik artinya siswa adalah 

orang yang dilibatkan dalam pembelajaran aktif; siswa mernbangun pengetahuan 

secara sirnbolik artinya siswa adalah orang yang membuat penyajian mereka sendiri 



dari tindakan; siswa membangun pengetahuan secara sosial artinya siswa adalah orang 

yang menyampaikan maksud atau arti yang mereka buat ke orang lain; dan siswa. 

membangun pengetahuan secara teoritis artinya siswa adalah orang yang mencoba 

untuk menjelaskan berbagai ha1 yang tidak secara penuh mereka ketahui. 

Pesan konstruktivisme yang utama adalah siswa dibuat sibuk dalam 

pembelajaran aktif dengan membuat pengertian dan membangun pengetahuan sendiri 

melalui proses. Dengan alasan ini, implementasi dari model pembelajaran 

konstruktivisme untuk rancangan instruksional adalah menyediakan berbagai penyajian 

yang nyata, menghadirkan kompleksitas alarni dari dunia nyata, memfokuskan pada 

membangun pengetahuan bukan menghasilkan pengetahuan kembali, menyediakan 

kasus dunia nyata berdasarkan lingkungan belajar, membantu merefleksikan praktek, 

menghubungkan konteks dan isi dari membangun pengetahuan, dan mendukung proses 

membangun pengetahuan kolaboratif melalui negosiasi sosial (Jonassen : 1994). 

Ada beberapa model pembelajaran konstruktivisme yang telah dikenal. Paulina, 

P (2005) mengemukakan beberapa pembelajaran konstruktivisrne seperti belajar 

mandiri, belajar kooperatif dan kolaboratif, dan pembelajaran generatif. Disisi lain 

Puacharearn, P (2004) mengemukakan beberapa model pembelajaran konstruktivisme 

antara lain: model pembelajaran berpusat masalah, model pembelajaran 

konstruktivisme berumtan, model siklus pembelajaran, model pembelajaran 

konstruktivisme, dan model siklus pembelajaran lima E. 

a. Model Pembelajaran Generatif 

Model pembelajaran generatif pada awalnya disusun oleh Wittrock pada tahun 

1974 yang mengintegrasikan beberapa daerah psikologi kognitif meliputi 

perkembangan kognitif, pembelajaran manusia, kemampuan manusia, pengolahan 

informasi, dan interaksi perlakuan kecerdasan (Bonn, K. L : 2001). Pembelajaran 
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generatif adalah proses aktif dari pengkonstruksian hubungan antara pengetahuan baru 

dengan yang lama. Escnsi dari model pembelajaran generatif adalah pikiran, atau brain, 

tidak suatu konsumer pasif dari informasi. Model ini mengkonstruksi secara aktif dan 

penginterpretasian informasi dan melukiskan inferensinya. Pembelajaran melibatkan 

aktivitas mental pikiran (Furey, D : 1997). 

Keuntungan dari pembelajaran generatif adalah siswa diikutsertakan secara 

aktif dalam pembelajaran, pemahaman dari kemampuan tinggi maupun kemampuan 

rendah siswa ditingkatkan, prestasi ditingkatkan tanpa melakukan penambahan waktu 

dan tanpa peralatan atau material yang mahal, perhatian sengaja ditingkatkan dan siswa 

mengembangkan keahlian metakognitif (Wittrock: 1991, dalam Furey, D). Berarti 

pembelajaran generatif mampu meningkatkan aktivitas belajar, pemahaman terhadap 

materi dan perhatian siswa. Pembelajaran generatif adalah suatu teori yang melibatkan 

pengintegrasian secara aktif ide baru. Disisi lain Morrison (2005) mengemukakan 

bahwa strategi pembelajaran generatif dapat dibagi ke dalarn empat elemen yaitu 

mengingat kembali (recall), pengintegrasian (integration), pengorganisasian 

(organization), dan perluasan (elaboration) 

Model pembelajaran generatif memiliki empat komponen penting. Keempat 

komponen tersebut yaitu: proses motivasi (motivasionalprocesses), proses belajar (the 

learning processes), proses penci ptaan pengetahuan (the knowledge creation 

processes), dan proses generasi (the processes of generation). 

1). Proses motivasi 

Proses motivasi sangat ditentukan oleh minat dan atribusi. Persepsi siswa 

terhadap dirinya yang berhasil atau gaga1 sangat mempengaruhi motivasi belajar 

siswa, sedangkan minat sangat bersifat pribadi dari diri siswa sendiri. Strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, ketekunan, dan motivasi adalah 
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aktivitas yang bercirikan : 1). Mengatribusikan belajar sebagai hasil dan upaya 

individu rnemperbaiki konsep diri, 2). Menciptakan kepuasan dari keterlibatan 

dalarn proses belajar memodifikasi persepsi siswa sebagai siswa aktif, 3). 

Meningkatkan kendali, tanggung jawab, dan akuntabilitas siswa dalam proses 

belajar, dan 4). Menggunakan sistem penghargaan sebagai atribusi langsung 

tcrhadap upaya individu. 

2). Proses belajar 

Proses belajar seseorang dipengaruhi oleh rangsangan dan niat. Faktor 

penting dalam proses belajar adalah perhatian karena tanpa perhatian proses 

belajar tidak akan pernah terjadi. Perhatian dirangsang oleh stimulus eksternal, 

kernudian siswa secara aktif dan dinamik menyeleksi rangsangan tersebut. 

Walaupun perhatian dirangsang secara eksternal, narnun informasi yang masuk 

berinteraksi secara langsung dalam kognisi seseorang untuk mampu 

merrsbangkitkan rnakna. Aktivitas pembelajaran yang akan mernbantu dalam 

rnenarik perhatian siswa dan memelihara perhatian tersebut adalah aktivitas yang : 

1). Menyediakan latihan untuk memperhatikan melalui kontrol diri, perencanaan, 

dan pengorganisaian, 2). Menyediakan tujuan instruksional yang jelas dan 

pertanyaan kunci rnenjelaskan relevansi topik-topik yang disajikan menggunakan 

kasus yang rnencerminkan permasalahan, misteri, ketidak konsistenan, cerita 

detektif, dan 3). Mengarahkan perhatian siswa pada kebermaknaan dan makna. 

3). Proses penciptaan pengetahuan 

Proses penciptaan pengetahuan dilandasi pada beberapa komponen ingatan 

yaitu hal-ha1 yang sudah diketahui sebelumnya, kepercayaan atau sistem nilai, 

konsep, keterampilan strategi kognitif, dan pengalaman. Ingatan berfungsi untuk 



mengkode dan menyimpan informasi. Aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas 

yang : 1). Mencoba menghubungkan informasi pengetahuan yang disampaikan 

dengan pengalaman dan pengetahuan awal siswa, membelajarkan siswa tentang 

proses metalcognitif dan secara aktif memonitor belajamya, dan 2). Menghasilkan 

suatu hasil yang dapat dilihat dari proses belajar aktif. 

4). Proses generasi 

Pada saat proses konstruksi pengetahuan, siswa membangkitkan hubungan 

antara berbagai bagian informasi yang diperolehnya melalui pengalaman. Melalui 

proses generasi hubungan tersebut, siswa kemudian mengorganisasi kembali, 

memperluas, dan mengkonsetualisasikan kembali informasi untuk membentuk 

pengetahuan. Beberapa kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasikan 

proses generasi adalah : 1). Pengkodean dengan membuat judul atau sub judul dari 

wacana, 2). Pengorganisasian dengan membuat garis besar dari wacana, membuat 

rangkuman, dan membuat diagram, 3). Pengkonseptualisasian dengan cara 

menguraikan wacana, memberikan alternatif penjelasan 1 contoh, membuat peta 

kognitif, dan mengidentifikasi informasi penting, 4). Penginterasian dengan cara 

memberi contoh, menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya, membuat 

analogi dan metafora, dan membuat sintesis, 5). Pentranslasian dengan cara 

membuat evaluasi, membuat pertanyaan berdasarkan wacana, menganalisis unsur- 

unsur dalam wacana, membuat prediksi dan membuat kesimpulan. 

Dalam pelaksanaannya pembelajaran generatif dibagi ke dalam empat fase. 

Menurut Norris, D (2001) keempat fase pembelajaran generatif yaitu: fase permulaan 

(preliminary), fase pemusatan f icus), fase tantangan (challenge) dan fase aplikasi 

(application). 



1). Fase permulaan 

Aktivitas guru adalah mengetahui pandangan siswa terhadap pengalaman dan, 

pengamatan. Aktivitas siswa pada fase ini adalah menyelesaikan survey, quiz, atau 

aktivitas untuk mengetahui keberadaan dari ide. 

2). Fase pemusatan 

Aktivitas guru adalah menyediakan pengalaman motivasi, mengajukan 

pertanyaan open ended, menginterpretasikan respon siswa, menginterpretasikan 

dan menjelaskan pandangan siswa. Aktivitas siswa pada fase ini adalah ikut serta 

dalam aktivitas untuk menjadi familiar dengan fenomena yang dihubungkan 

dengan konsep baru, mengajukan pertanyaan tentang fenomena dan aktivitas, 

melukiskan tentang apa yang mereka ketahui tentang peristiwa dan fenomena, 

mengklarifikasi pandangannya pada konsep, mempresentasikan pada grup kecil 

dan keseluruhan kelas. 

3). Fase tantangan 

Aktivitas guru pada fase ini adalah memfasilitasi perubahan dari pandangan, 

mengkreasikan suatu lingkungan dimana semua pandangan dipikirkan, 

mendemontrasikan prosedur dan fenomena jika diperlukan, menghadirkan 

peristiwa untuk mendukung ide ilrnuwan, menyelidiki sifat sementara siswa atau 

reaksi terhadap pandangan baru. Disisi lain aktivitas siswa adalah memikirkan 

pandangan siswa lain, dan membandingkan pandangan ilmuwan dengan 

pandangan kelas. 

4). Fase aplikasi 

Aktivitas guru adalah merancang masalah dan aktivitas yang dapat 

diselesaikan dengan ide b m  atau konsep baru, membantu siswa mengklarifikasi 



pandangan pada ide baru dan mendorong suatu suasana dimana siswa melukiskan 

secara verbal solusi dari masalah. Aktivitas siswa pada fase ini adalah' 

memecahkan problem praktis menggunakan konsep baru sebagai basis, 

mempresentasikan solusi pada siswa lain, mendiskusikan solusi, dan 

menganjurkan masalah lebih lanjut yang timbul dari solusi yang dipresentasikan. 

b. Model Pembelajaran Five E 

Model five E merupakan salah satu tipe dari pembelajaran konstruktivisme. 

Bybee, R (2000) dalam model instruksional untuk konstruktivisme yang disebut five E 

menyimpulkan tentang pendekatan pembelajaran ini yaitu mempelajari sesuatu yang 

baru atau mencoba untuk memaharni lebih jauh sesuatu yang umum dikenal bukanlah 

suatu proses linier. Dalam ha1 ini dibutuhkan dua ha1 yaitu pengalaman dan pegetahuan 

yang langsung diperoleh dari ekplorasi baru. Model pembelajaran konstruktivisme five 

E ini memiliki lima tahap yaitu Engage, Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate. 

1). Tahap 1. Engange (melibatkan) 

Dalam tahap ini, siswa pertama menemukan dan mengidentifikasi tugas 

instmksional. Mereka membuat hubungan antara pengalaman belajar yang lalu dengan 

yang sekarang. Aktivitas dalam tahap ini adalah mengarahkan perhatian siswa, 

mendorong keterarnpilan berpikir, menimbulkan rasa ingin tahu, dan membantu 

mereka mengakses pengetahuan yang lalu. Guru dapat melakukannya melalui 

pemilihan pertanyaan yang baik, mendefenisikan masalah untuk dipecahkan, atau 

mempertunjukkan sesuatu yang dapat membangkitkan minat. Fase ini dapat 

meletakkan dasar untuk aktivitas awal pembelajaran dan merangsang motivasi. Prinsip 

dasar dari fase ini adalah menciptakan suatu kebutuhan bagi siswa untuk terlibat dalam 

proses pembelajaran. 
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2). Tahap Fxplore (menyelidiki) . - -  . _ ._ - _ 

Dalam tahap ini siswa siswa diberi waktu untuk berpikir, merencanakan, 

menyelidiki, dan mengorganisasikan informasi yang dikumpulkan. Siswa mempunyai 

peluang untuk terlibat secara langsung dengan fenomena maupun material. Mereka 

mengembangkan pengetahuan awalnya melalui fenomena tersebut. Siswa bekerja 

dalam kelompok atau tim membangun komunikasi dan bertukar pengalaman. Pada 

tahap ini, guru bertindak sebagai fasilitator, menyediakan materi, parameter dan fokus. 

Ketika siswa belajar, potongan-potongan konsep atau gagasan mulai dicocokan atau 

mungkin konsep-konsep yang telah terpecah dikonstruksi beberapa kali. 

3). Tahap Explain (menjelaskan) 

Pada tahap ketiga siswa dilibatkan dalarn melakukan analisis dari 

penyelidikannya. Ketika bekerja secara kolaboratif, siswa mulai mengurutkan kejadian 

ke dalam suatu format logis dan mengkomunikasikan ke siswa lain dan guru. 

Kelompok memberikan artikulasi dan bertanya satu dengan yang lainnya, membuat 

hasil pengamatan dan hipotesis, serta membentuk abstrak yang lebih konkrit. Guru 

berperan sebagai fasilitator untuk memberikan kemudahan, menyediakan pengertian 

tambahan seperti memberi label, mengoreksi istilah, perspektif historis dan lain-lain. 

Peranan guru pada tahap ini akan sangat menolong jika dilaksanakan setelah siswa 

mengalami pengalaman langsung. Hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan 

sebelum siswa mengalami pengalaman langsung. Tahap menjelaskan dapat juga 

meliputi bentuk tertulis, lisan, atau komunikasi lain sebagai hasil pengembangan siswa. 

4). Tahap Elaborate (memperluas) 

Pada tahap keempat ini siswa mengembangkan pengetahuan mereka, 

menghubungkannya dengan konsep yang serupa, memperluas apa yang telah mereka 



pelajari dan menghubungkannya dengan pembelajaran terdahulu untuk menciptakan 

pemahaman, dan mengaplikasikan konsep baru pada situasi yang lain. Tahap ini juga, 

memperkenankan inkuiri lebih lanjut, pemahaman baru, dan aplikasi dalam situasi 

kehidupan nyata yang lain. 

5). Tahap Evaluate (mengevaluasi) 

Evaluasi adalah suatu proses berkelanjutan dalam pengalaman yang 

memperkenankan guru untuk menentukan apakah siswa telah mencapai tingkat 

pemahaman konsep yang diharapkan. Guru seharusnya mengobservasi pengetahuan 

siswa, keterampilan, aplikasi konsep baru, dan perubahan berpikir siswa. Evaluasi 

dapat terjadi pada tahap manapun dalam proses dan ada beberapa perangkat untuk 

menilai seperti mbrik, pengamatan guru, checklist, wawancara, jurnal presentasi, 

portfolio dan sebagainya. Perkakas evaluasi ini hams dirancang untuk cocok dengan 

aktivitas siswa dan menyediakan bukti nyata. Proses evaluasi ini memperkenankan 

guru untuk merasa miskonsepsi dan mengunjungi kembali konsep-konsep yang 

membantu pemahaman. 

Peran guru dalam model pembclajaran konstruktivisme five E ini adalah 

memfasilitasi proses, situasi atau masalah, tujuan dan aktivitas siswa (pengalaman 

yang akan memperkenankan siswa mencapai tujuan). Model ini memberikan tanggung 

jawab belajar secara jujur dan sepcnuhnya pada bahu siswa. Hasil studi menyntaknn 

bahwa strategi ini menfasilitasi pembelajaran lebih efektif untuk jumlah siswa yang 

lebih banyak dibandingkan dengan strategi tradisional (Heppert, A.J : 2000). 

c. Model Siklus Pembclajaran 

Siklus pembelajaran adalah suatu model dari instruksi yang didasarkan pada 

inkuiri ilmiah. Model ini mendorong siswa untuk mengembangkan pengertiannya dari 



suatu konsep ilmiah, melakukan pcnyelidikan untuk mendapatkan pengertian secara 

mendalam, dan kemudian mengaplikasikan konsep pada situasi baru (David, J: 2003). 

Model siklus diciptakan untuk membuat pembelajaran bermakna, instruksi 

diadaptasikan untuk membantu siswa rnenyadari pengetahuan awalnya, dapat bekerja 

secara berkelompok dalam keadaan nyaman, memiliki lingkungan belajar positif, dan 

dapat mernbandingkan ide baru dengan pengetahuan awalnya; menghubungkan ide 

baru dengan pengetahuan yang siap; menrngkonstntksi pengetahuan baru; 

mengaplikasikan pengetahuan baru dalam situasi berbeda. Ada beberapa alasan 

mengapa menggunakan pembelajaran siklus, karena pembelajaran ini 

memperkenankan siswa menjadi lebih sadar, mengaplikasikan pemikiran kritis, 

menyelidlki lebih efisien, mengaplikasikan apa yang mereka ketahui, dan mentransfer 

pengetahuan (Jeanelle, D: 2003). 

Jenanelle, D (2003) mengernukan ada tiga tahap pembelajaran siklus yaitu 

mengekplorasi, mengembangknn, dan menemukan. Stepans, Dyche (1988) 

mengernukakan ada tiga fase model siklus pembelajaran yakni mengekplorasi, 

memperkenalkan pola, dan rnengaplikasikan konsep. Disisi lain DaGallos, Treagust, 

and Berg tahun 2001 dalam Puachrearn, P, (2004) telah mengembangkan tahap model 

siklus pembelajaran (the Learning Cycle Model). Model pembelajaran ini terdiri dari 

enam tahap dalarn pernbelajaran sains sebagai berikut: 

1). Tahap 1. Mercvicw, mcngecek kcrja harian scbelumnys dan mcngajar ulang jika 

diperlukan. 

2). Tahap 2. Mempresentasikan konten akademik atau keterampilan baru. 

3). Tahap 3. Menyediakan pernahaman awal, rnembimbing siswa berlatih, dan 

mengecek penguasaan siswa. 

4). Tahap 4. Menyediakan umpan balik dan koreksi secara berkelanjutan. 



5). Tahap 5. Menyediakan siswa peluang untuk berlatih secara bebas. 

6). Tahap 6. Melakukan review baik secara mingguan maupun secara bulanan. 

3. Multimedia Interaktif 

Multimedia dapat diartikan sebagai lebih dari satu media. la bisa berupa 

kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara dan video. Perpaduan dan kombinasi dua 

atau lebih jenis media ditekankan kepada kendali komputer sebagai penggerak 

keseluruhan gabungan media itu. Umumnya multimedia yang dikenal dewasa ini 

adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. 

Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan 

informasi, pesan, atau isi pelajaran (Azhar, A: 2003). 

Tool multimedia memberikan keuntungan dalam pendidikan baik dari 

perspektif guru maupun siswa. Keuntungan dari segi perspektif guru adalah: 

menyediakan peluang kepada siswa untuk merepresentasikan dan mengekspresikan 

pengetahuan sebelumnya; memperkenankan siswa untuk berhngsi sebagai perancang 

menggunakan tool untuk menganalisis dunia, mengakses dan menginterpretasikan 

informasi, mengorganisasi pengetahuan personal, dan merepresentasikan apa yang 

diketahui pada temannya; aplikasi multimedia melibatkan siswa dan menyediakan 

nilai berharga dalam pembelajaran; dan meningkatkan kedalaman berpikir reflektif. 

Keuntungan dari segi perspektif siswa antara lain: memiliki pengalaman tahap 

teknis yang diperlukan untuk menggunakan multimedia secara efektif; dapat 

mempelajari material secara lebih mendalam; siswa bekerja dengan informasi yang 

sama dari empat perspektif yaitu: 1). Sebagai peneliti, mereka mengetahui lokasi dan 

mcnseleksi informasi yang diperlukan untuk mengerti topik yang dipilih, 2). Sebagai 

pengarang, mereka memikirkan dan memutuskan informasi yang diperlukan untuk 



membcrikan bacaannya suatu pengertian dari topik, 3). Sebagai perancang, mereka 

lian~s menseleksi pendekatan media untuk memilih konsep, dan 4). Sebagai penulis, 

mereka hams menemukan suatu cam untuk mencocokan infonnasi. Semua ini 

memberikan kontribusi pada pembelajaran siswa dan membantu meningkatkan 

pembelajaran siswa (Smith: 1993). 

Multimedia interaktif dapat didefinisikan sebagai suatu pengintegrasian dari 

teks, audio, grafik, bayangan tetap dan gambar berpindah, dikontrol oleh komputer 

yang menghasilkan produk multimedia (Schreeder: 2000). Multimedia interaktif sering 

discbut teknologi hibrid merupakan kombinasi dari kemampuan pcnyimpanan dm 

mendapatkan kembali dari teknologi database komputer dengan tool lanjut untuk 

memandang dan memanipulasi material (Bass, R: 2000). 

Sistem multimedia interaktif terdiri dari beberapa komponen yaitu: 1). Sistem 

informasi atau data, 2). Software untuk mengakses infonnasi, 3). Hardware atau 

teknologi, dan 4). Sistem komunikasi yang diperlukan untuk menghubungkan semua 

bagian komponen tersebut. Sistem infonnasi atau data meliputi konten dari database 

multimedia dapat berupa teks, audio, atau bayangan visual. Komponen software terdiri 

dari program generik seperti hypercard, ToolBook, Linkway, Quest, Guide, dan 

Notecard. Indeks program ini menyediakan akses untuk teks, visual, dan audio dalam 

database multimedia. Komponen hardware terdiri dari berbagai variasi potongan 

peralatan meliputi CD-ROM player, videodisk player, voice syintesizer, audio 

digitizer, video digitizer, dan digital scanner yang dihubungkan pada sistem komputer 

tunggal (Schreeder: 2000). 

Setiap konten dari multimedia interaktif mempunyai keuntungan secara spesifik. 

Teks mempunyai keuntungan diproses pada kecepatan siswa sendiri, adanya latihan 

atau ulangan, mudah untuk disimpan dan dipertahankan untuk perioda waktu lama, 



cfisien disimpan dan diproses dalam suatu komputer, menekankan teknik yang unik 

seperti ukuran karakter, wama dan huruf, Suara, baik digunakan untuk menyampaikan 

inforrnasi semcntara. Visual dapat mernbuat yang abstrak menjadi kongkrit, 

mendorong pemahaman dan bentuk korespondensi pengertian. Khayalan, digunakan 

untuk mengkonstruksi hubungan inforrnasi baru dengan inforrnasi lama. 

Menurut Neo, M (2001) ada beberapa tujuan penggunaan multimedia interaktif 

ke dalam kelas yaitu: 1). Keterampilan berpikir orde lebih tinggi, siswa perlu 

menghadirkan inforrnasi mereka secara tepat dan efektif; 2). Keterampilan kelompok 

dan interpersonal, tujuan ini memerlukan siswa bekerja secara sukses dalam suatu 

kelompok, dengan kelompok lain dalam kclas, dan berinteraksi dengan orang lain di 

luar lingkungan kelas; 3). Konten dan disiplin, memerlukan kemampuan untuk 

mempelajari fakta dan konsep secara berarti dalam disiplin multimedia; dan 4). 

Keterampilan teknis, memerlukan siswa mempelajari tentang perencanaan proyek dan 

terampil melaksanakan. Siswa terampil menggunakan link kerja interaktif dalam 

bentuk multimedia, menggunakan teks, grafik, suara, video, dan anirnasi. Kombinasi 

semua elemen ini akan membawa sukses akhir dalam aplikasi multimedia interaktif. 

Multimedia interaktif memberikan keuntungan dalam pembelajaran yaitu dapat 

rnengembangkan dua channel proses siswa. Satu channel proses inforrnasi verbal 

seperti teks dan audio, serta channel proses bayangan non verbal seperti ilustrasi' dan 

suara dalam lingkungan. Keuntungan lain dari multimedia interaktif yaitu: siswa dapat 

mengontrol pembelajarannya langsung; memperkenankan potongan materi; 

penggunaan lebih fleksibel; dan menimbulkan efek motivasi melalui penemuan 

terbirnbing, bentuk sensitif siswa dalam pernbelajaran, dan instruksi langsung. 

Penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran memberikan dampak 

terhadap penguasaan siswa karena melibatkan indera penglihatan dan pendengaran 



siswa. Orang biasanya mengingat 10 % dari yang mereka baca, 20 % dari yang mereka 

dengar, 30 % dari yang mereka lihat, dan 50 % dari yang mereka dengar dan lihat 

(Treichlerrr: 1967). 

4. CD Multimedia Multimedia Interaktif Bemawasan Lingkungan 

CD multimedia adalah CD-ROM yang khusus dijalankan di personal computer 

(PC). CD ini berisi materi multimedia meliputi teks, grafis, video, audio, dan animasi 

interaktif (Winastwan, G.S: 2006). CD dikatakan berwawasan lingkungan karena 

konten konten dari CD dihubungan dengan lingkungan di sekitar untuk pembelajaran. 

Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan. 

Lingkungan menyediakan rangsangan (stimulus) terhadap individu dan sebaliknya 

individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat 

terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku. Disamping itu 

dapat juga terjadi, individu menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan baik 

yang positif atau bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kngsi lingkungan 

merupakan faktor penting dalam proses belajar mengajar. 

Alam sekitar mencakup segala ha1 yang ada di sekitar manusia tinggal, baik yang 

jauh maupun yang dekat letaknya, baik masa silam maupun yang akan datang tidak 

terikat pada dimensi waktu dan tempat. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di 

alam sekitar yang memiliki maknal dan atau pengaruh tertentu kepada individu. lstilah 

lain yang erat kaitannya dengan lingkungan adalah ekologi atau sering disebut 

lingkungan hidup. Ekologi teridiri dari bio-ekologi, geo-ekologi, dan kultur ekologi. 

Bio-ekologi mencakup unsur lingkungan yang hidup meliputi manusia, tumbuh 

tumbuhan dan binatang. Geo-ekologi mencakup alam seperti bumi, air, matahari, dan 

sebagainya. Kultur-ekologi mencakup budaya dan teknologi. Lingkungan hidup sangat 



menyiapkan peserta didik dalam proses belajar, untuk mengetahui tingkat kemajuan 

peserta didik, untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai kompetensi 

dasar, dan untuk mengetahui darimana seharusnya pembelajaran dimulai. 

Hal kedua adalah pembentukan kompetensi yang merupakan kegiatan inti dari 

pelaksanaan proses pembelajaran, yakni bagaimana kompetensi dibentuk pada peserta 

didik, dan bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan. Proses pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan. Hal 

terscbut menuntut aktivitas dan kreativitas guru dalam menciptakan lingkungan yang 

kondusif. Strategi pembelajaran yang sesuai dengan KTSP yaitu strategi yang 

digunakan dalam pembelajaran seperti diskusi, pengamatan, tanya jawab, inkuiri, serta 

kegiatan lain yang dapat mendorong pembentukan kompetensi peserta didik. 

Hal ketiga adalah postes yaitu tes yang diberikan oleh p r u  pada akhir 

pembelajaran. Postes memiliki banyak kegunaan terutama dalam melihat keberhasilan 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Fungsi postes antara lain: untuk 

mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah 

ditentukan, untuk mengetahui kompctensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh 

peserta didik serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasai, untuk 

mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial, dan sebagai bahan 

acuan untuk melakukan perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran dan pembentukan 

kompetensi yang telah dilaksanakan. 

6. Kompetensi dan Hasil Belajar 

Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi 

berkenaan dengan kemampuan siswa melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, 



menjclaskan pengalaman belajar yang dialami siswa, merupakan hasil belajar (learning 

outcome) yang menjelaskan hal-ha1 yang dilakukan siswa setelah melalui proses 

pembelajaran, dan kehandalan kemampuan siswa melakukan sesuatu. 

Kompetensi dasar merupakan pernyataan minimal atau memadai tentang 

pengetahuan, keterarnpilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak setelah siswa menyelesaikan suatu aspek dan sub aspek mata 

pelajaran tertcntu. Hasil belajar mencerminkan kemampuan siswa dalam memenuhi 

suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam satu kompetensi dasar (Boediono: 

2002). Dengan kata lain, kompetensi dapat diukur melalui hasil belajar siswa. 

Hasil belajar adalah tingkah laku baru yang timbul misalnya dari tidak tahu 

menjadi tahu, timbulnya pengertian baru, perubahan dalam sikap, kebiasaan, 

keterarnpilan, kesanggupan, menghargai, sifat-sifat sosial, emosional dan pertumbuhan 

jasmaniah. Semua indikator ini menunjukkan terjadinya perubahan tingkah laku dalam 

diri siswa. Untuk melihat sejauh mana taraf keberhasilan mengajar guru dan belajar 

peserta didik secara tepat dan dapat dipercaya diperlukan informasi yang didukung 

olch data yang objcktif dan mcmadai tcntang indikator-indikator pcrubahan prilaku dan 

pribadi peserta didik. Identifikasi wujud perubahan tingkah laku dan pribadi sebagai 

hasil belajar itu dapat bersifat hngsional-struktural, material-substansial, dan 

behavioral (Tabrani, R: 1989). 

Hasil belajar terbagi atas tiga ranah yaitu: ranah kognitif (cognitive domain), 

ranah afektif (aflective domain), dan ranah psikomotor (psycomotor domain). Tujuan 

ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan atau 

informasi, serta pengembangan intelektual. Bloom mengemukakan ada 6 tingkatan 

dalam ranah kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. Tujuan ranah afektif berhubungan dengan hirarki perhatian, sikap, 



penghargaan, nilai, perasaan, dan emosi. Disisi lain tujuan ranah psikomotorik 

berhubungan dengan keterampilan mootorik, memanipulasi benda atau kegiatan yang 

memerlukan kordinasi saraf dart koordinasi badan (Dimyati: 2002). 

B. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir memuat teori, dalil, atau konsep-konsep yang akan dijadikan 

dasar dalam penelitian yang menjelaskaan hubungan dan keterkaitan antara variabel 

variabel penelitiaan (Riduwan: 2006). Berdasarkan pengertian ini dapat disusun 

kerangka berpikir dalam penelitian seperti skema berikut: 

Pem belaj aran 

- - 

Pembelajaran 
Konstruktivisme r I 

+ 
Konsep Model: 
Sintak 
Sistem sosial 
Prinsip reaksi 
Sispen 

(CD MI, dl]) 

Efek 
langsung 

dan ~enverta 

Konsep Model: 
Sintak 
Sistem sosial 
Prinsip reaksi 
Sispen 

(CD MI, dl]) 

Pembelajaran Sesuai 1 I y P  1 

Konsep Model: 
Sintak 
Sistem sosial 
Prinsip reaksi 
Sispe 

(CD MI, dl]) 

langsung langsung 

I 
Metode : 
Tes kecil 
In forrnasi 
Demostrasi 
Diskusi 
Tugas 3 
pem belajaran u 

I-4 Hasil Belajar I.-' 
Keterangan 



Tabel 1. Keterangan Istilah Pada Kerangka Berpikir 

C. Perurnusan Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diteliti. 

Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir dapat dirumuskan dua hipotesis kerja 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Implementasi model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia 

interaktif efektif pada mata pelajaran fisika siswa kelas X di SMAN 2 Padang. 

2. Terdapat pengaruh yang berarti dari penerapan pembelajaran konstruktivisme ti pe 

model pembelajaran generatif, model pembelajaran five E, dan model siklus 

pembelajaran masing-masing menggunakan CD multimedia interaktif terhadap 

hasil belajar fisika siswa kelas X di SMAN Padang. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika yang berarti antara model pembelajaran 

generatif, model pernbelajaran five E, dan model siklus pembelajaran yang 

masing-masing menggunakan CD multimedia interaktif pada siswa kelas X di 

SMAN Padang. 

Keterangan Istilah 

Model Pembelajaran Generatif 

Model Pembelajaran Five E 

Model Siklus Pembelajaran 

Sistem Pendukung 

CD Multimedia Interaktif 

No 
I 

2 

3 

4 

5 

Istilah 

MPG 

MPFE 

MSP 

Sispen 

CDMI 



BAB 111 

METODE PENELITIAN 

A. Jcnis dan Dcsain Pcnclitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dan pengembangan (Research 

and Developntent/ R&D). Sugiyono (2006) mengemukakan pengertian R&D adalah 

mctode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji 

keefektifan produk tersebut. Disisi lain menurut Nana, S.S (2006) R&D adalah suatu 

proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Produk 

tersebut tidak selalu bcrbentuk perangkat keras (hardware) seperti buku, modul, alat 

bantu pembelajaran di kelas maupun di laboratorium, tetapi juga bisa berupa perangkat 

lunak (software) seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di 

kelas, laboratorium, model pendidikan dan pembelajaran, dan evaluasi. Berarti produk 

merupakan bagian yang penting pada pada penelitian ini. 

Pada uji coba produk dalarn R& D digunakan desain eksperimen sebelum- 

sesudah (before-afrer) dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan keadaan 

sesudah perlakuan. Model eksperimen semu ini diperlihatkan seperti pada Gambar 1: 

Gambar 1. Desain Eksperimen Sebelum - Sesudah 

Disini 01 adalah nilai sebelum perlakuan, sedangkan 0 2  adalah nilai sesudah 

perlakuan. Eksperimen semu dilakukan dengan membandingkan hasil obsewasi 0 1  dan 

02. Efektifitas pemberian perlakuan dapat diukur dengan cara membandingkan nilai 0 2  



dengan 0,. Bila nilai O2 lebih besar dari pada 0 1 ,  maka dapat dikatakan perlakuan 

tersebut efektif. 

Pada uji coba pemakaian digunakan penelitian eksperimen mumi. Dalam 

penelitian eksperimen mumi variabel-variabel yang ada termasuk variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable) sudah ditentukan oleh 

para peneliti sejak awal penelitian. Variabel bebas merupakan variabel yang 

dimanipulasi secara sistematis, sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang 

nilainya tergantung kepada variabel bebas (Sukardi: 2004). Sebagai variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran konstruktivisme 

menggunakan multimedia interaktif, sedangkan sebagai variabel terikat adalah hasil 

belajar fisika siswa. 

Pada pengujian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu eksperimen 1, eksperimen 2, 

dan eksperimen 3. Kemudian digunakan I kelas kontrol scbagai pembanding. Model 

desain eksperimen seperti ini dinamakan desain kelompok kontroV pembanding prates- 

pasca tes secara acak (Randomized pretest-po~est control/ comparison group design). 

Menurut Nana, S.S (2006) model desain ini seperti pada Tabel 2 

Tabel 2. Desain Kelompok Kontroll Pembanding Prates- Pasca Tes Secara Acak 

Pada model desain ini terdapat tiga kelompok eksperimen yang diberikan perlakuan 

dan satu kelompok kontrol (D) yang tidak diberi perlakuan khusus. Keempat kelompok 

diberi tes awal, kemudian kelompok A diberi perlakuan 1, kelompok B diberi 



perlakunn 2, kelompok C diberi perlakuan 3. Setelah itu keempat kelompok diberi tes 

akhir. Hasil dari tes awal dan tes akhir masing-masing kelompok diperbandingkan. 

Dalam penelitian ini perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen 

adalah penerapan setiap tipe model pembelajaran konstruktivisme meliputi model 

pembelajaran generatif, model pembelajaran five-E, dan model siklus pembelajaran 

masing-masing menggunakan CD multimedia interaktif. Perlakuan 1 adalah penerapan 

model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif. Perlakuan 2 

adalah penerapan model pembelajaran five-E menggunakan CD multimedia interaktif. 

Perlakuan 3 adalah penerapan model pembelajaran siklus menggunakan CD 

multimedia interaktif. Disisi lain, pada kelas kontrol diterapkan beberapa metoda 

pembelajaran yang sesuai dengan KTSP meliputi tanya jawab, diskusi dan tugas. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah siswa SMA Negeri kelas X yang terdapat di 

Kota Padang. Jumlah SMAN di kota Padang adalah 15 buah dcngan sctiap sekolah 

memiliki beberapa kelas untuk setiap tingkat. Berdasarkan data nilai UN diketahui 

bahwa populasi siswa di SMAN kota Padang cenderung heterogen. Dengan dasar ini, 

pengambilan sampel dari populasi dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan 

sampel secara cluster random banyak tahap (multistagcs cluster random sampling). 

Teknik pengambilan sampel banyak tahap digunakan jika sifat atau karakteristik 

kelompok pada populasi cenderung heterogen (Bambang, P: 2005). Dalam penelitian 

ini pengambilan sampel dilakukan melalui dua tahap yaitu: pengarnbilan SMAN dan 

pengambilan kelas pada SMAN yang terpilih. 

Mctode pengambilan sampel cluster adalah metode yang digunakan untuk 

memiliki sampel yang berupa kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari beberapa 



unit yang lebih kecil. Jumlah elemen dari masing-masing kelompok bisa sarna maupun 

berbeda. Kelompok dapat dipilih baik dengan menggunakan metode acak sederhana ' 

maupun acak sistematis. Dalam ha1 ini populasi dipandang berkelompok-kelompok, 

kemudian kelompok itu tercermin dalarn sampel. 

Berdasarkan data hasil ujian sekolah untuk mata pelajaran Fisika SMAN yang 

ada dikelompok atas dua level yaitu level pertama dan level kedua. Pada masing- 

masing level diwakili oleh satu sekolah sebagai sekolah sampel. Kemudian dari setiap 

sekolah sarnpel ditentukan empat kelas sebagai kelas sampel penelitian. Dengan 

menggunakan teknik sampel cluster secara acak didapatkan SMAN 2 dan SMAN 5 

sebagai sekolah sampel. Pada setiap sekolah sampel siswa kelas X didapatkan empat 

kelas sarnpel yang terdiri dari tiga kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Nilai 

parameter statitik dari setiap kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk siswa kelas X 

SMAN 2 dan SMAN 5 Padang diperlihatkan pada Tabel 3 dan Tabel 4 

Tabel 3. Parameter Statistik Tes Awal Kelompok Sampel di SMAN 2 Padang 

Tabel 4. Parameter Statistik Tes Awal Kelas Sampel di SMAN 5 Padang 

No 

1 

2 

3 

4 

Kelompok 

Eksperimen I 

Eksperimen 2 

Eksperimen 3 

Kontrol 

No 

1 

2 

3 

4 

Kelas 

x2 

x7 

xs 
x3 

Kelas sampel 

Eksperimen 1 

Eksperimen 2 

Eksperimen 3 

Kontrol 

Nama kelas 

x 1 

x 6  

xs 
x3 

N 

38 

35 

37 

36 

- 
X 

55,694 

59,410 

58,611 

55,395 

N 

36 

39 

36 

38 

- 
X 

41,684 

44,600 

45,405 

42,233 

Var 

174,504 

144,880 

288,016 

231,597 

SD 

13,210 

12,037 

16,037 

15,218 

Var 

189,844 

181,600 

129,859 

251,669 

SD 

13,778 

13,476 

1 1,396 

15,864 



C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini berlangsung selama 8 bulan dimulai dari bulan * 

Mei sarnpai Desember 2008. Perancangan CD multimedia interaktif berlangsung dari 

Mci sarnpai pertengahaan Agustus 2008. Penerapan model pembelajaran 

konstruktivisme menggunakan CD multimedia interaktif dari akhir Agustus sampai 

November 2007 dan tahap penyelesaian pada bulan Desember 2008. Penelitian 

dilaksanakan pada tiga lokasi yaitu jumsan fisika FMIPA UNP, SMAN 2 Padang, dan 

SMAN 5 Padang. Perancangan dan pembuatan CD multimedia interaktif dan 

instrumen penelitian dilaksanakan di jurusan Fisika, sedangkan penerapan model 

pembelajaran konstruktivisme menggunakan CD multimedia interaktif dilaksanakan 

di SMAN 2 dan SMAN 5 Padang. 

D. Prosedur Penelitian 

1. Potensi dan Masalah 

Penelitian berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala 

scsuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah. Disisi lain masalah 

adalah adanya penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Potensi dan 

masalah yang dikemukakan dalarn penelitian hams ditunjukkan dengan data empirik. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah hasil penelitian terdahulu dan diskusi 

dengan gum Fisika dalam berbagai kegiatan. 

2. Mengumpulkan Informasi 

Pengumpulan berbagai infonnasi dapat digunakan sebagai bahan untuk 

perencanaan produk tertentu yang dapat diharapkan dapat mengatasi masalah. Disini 

diperlukan rnetode penelitian tersendiri tergantung kepada permasalahan dan ketelitian 

tujuan yang ingin dicapai. 



3. Desain Produk 

Dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu produk yang 

jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini 

produk yang dikembangkan berupa CD multimedia interaktif Fisika yang diperkirakan 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika dan relevan dengan kebutuhan pada 

siswa di SMA. Produk ini dapat dirnanfaatkan baik untuk pembelajaran di kelas 

maupun di luar kelas sehingga pembelajaran lebih optimal. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk lebih efektif atau tidak. Validasi produk dilakukan melalui beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang sudah 

dirancang untuk mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Pada penelitian ini 

digunakan dua kelompok kelompok pakar untuk menilai rancangan produk yaitu : 

dosen fisika dan guru-guru bidang studi fisika yang mengajar di SMA Negeri Kota 

Padang. Dosen yang digunakan sebagai tenaga ahli terdiri dari dosen yang mengajar 

mata kuliah media pembelajaran dan multimedia, dosen yang mengajar fisika dasar, 

doscn yang mengajar komputer dalam pengajaran fisika dan mendalami bidang 

kependidikan, dan dosen yang pemah meneliti tentang penggunaan multimedia dalam 

pembelajaran. Disisi lain guru bidang studi fisika merupakan tenaga ahli karena telah 

memiliki pengalaman mengajar fisika di di sekolah menengah. 

Metoda yang digunakan dalam validasi desain produk adalah forum diskusi. Pada 

kegiatan ini tenaga ahli dihadirkan untuk menilai desain produk. Peneliti 

mempresentasikan produk yang dihasilkan, diskusi antara tenaga ahli dengan peneliti, 

d m  tenaga ahli melakukan penilaian terhadap desain produk. 



5. Perbaikan Desain 

setelah dilakukan validasi desain produk melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli lainnya, dapat diketahui kelemahan-kelemahan dari desain. Peneliti akan 

melakukan pcrbaikan dari desain berdasarkan kelemahan-kelcmahan yang telah 

dikemukakan oleh pakar sesuai dengan bidangnya. 

6. Uji Coba Produk 

CD multimedia interaktif Fisika yang sudah dihasilkan diujicobakan setelah 

dilakukan validasi dan rcvisi. Uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi 

penggunaan CD multimedia interaktif Fisika dalam model pembelajaran generatif. 

Setelah disimulasikan, maka dapat diujicobakan pada kelompok siswa yang terbatas. 

Uji coba produk dilakukan pada satu kelas di SMAN 2 Padang. Pengujian dilakukan 

dengan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah penggunaan produk dalam 

model pembelajaran generatif efektif dan efisien dengan cara membandingkan hasil 

belajar siswa sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran generatif 

menggunakan CD multimedia interaktif Fisika. 

7. Revisi Produk 

Berdasarkan kelemahan-kelemahan penggunaan produk yang ditemukan pada 

waktu uji coba dilakukan revisi. Revisi dilakukan untuk memperbaiki kelemahan- 

kelemahan yang masih terdapat pada produk sehingga diharapkan produk yang 

dihasilkan lebih sempurna. 

8. Uji Coba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk baru 

tersebut diterapkan dalam pembelajaran yang lebih luas lagi. Pada penelitian ini produk 

digunakan dalarn tiga model pembelajaran konstruktivisme pada SMAN 2 dan SMAN 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, hasil penelitian ini dapat 

dikelompokkan atas tiga bagian. Pertama, hasil validasi desain produk C D  multimedia 

interaktif Fisika oleh tenaga ahli sesuai dengan tujuan 1. Kedua, hasil uji coba produk 

untuk mengetahui efektivitas penggunaan produk dalam model pembelajaran generatif 

sesuai dengan tujuan 2. Ketiga, hasil uji coba pemakaian untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan tiga model pembelajaran konstruktivisme menggunakan C D  multimedia 

interaktif terhadap hasil belajar dan untuk membandingkan h a i l  belajar Fisika antara 

kctiga model pembelajaran konstruktivisme sesuai dengan tujuan 3 dan tujuan 4. 

1. Hasil Validasi CD Multimedia Interaktif 

Berdasarkan instrumen penilaian validitas C D  multimedia interaktif Fisika 

dianalisis lima indikator yaitu tampilan CD multimedia interaktif Fisika, konten pada 

C D  multimedia interaktif Fisika, kesesuaian dengan bahasa dan bidang ilmu Fisika, 

penggunaan fenomena Fisika di lingkungan, dan kelengkapan C D  multimedia 

interaktif Fisika. 

Sesuai dengan instrumen yang digunakan, pada indikator tampilan C D  

multimedia interaktif Fisika terdapat enam pernyataan yaitu: 1 .  Tampilan menu utarna 

pada C D  multimedia interaktif, 2. Jumlah pilihan menu utama yang dikembangkan 

pada CD, 3. Kelengkapan tampilan pada menu utama pada CD, 4. Tata letak menu 

pilihan pada CD multimedia interaktif, 5. Isi tampilan setiap menu pilihan, dan 6. Daya 

tarik tampilan menu utama. Karena jumlah tenaga ahli 16 orang maka skor terendah 



adalah 5, sedangkan skor tertinggi adalah 80. Kemudian skor dikonversi ke dalam nilai 

dengan nilai tertinggi 100. Pernyataan dari setiap indikator ditempatkan pada sumbu, 

X, sedangkan skor atau nilai ditempatkan pada sumbu Y pada sistem koordinat XY. 

Hasil plot data ditarnpilkan pada Gambar 2: 

Gambar 2. Skor dan Nilai Setiap Indikator Tampilan 
CD Multimedia Interaktif Fisika 

Berdasarkan Gambar 2, dapat dijelaskan bahwa skor dan nilai tampilan menu 

utama pada CD multimedia interaktif masing-masing 71 dan 88,75; skor dan nilai 

jumlah pilihan menu utama yang dikembangkan pada CD masing-masing 68 dan 

85,OO; skor dan nilai kelengkapan tampilan pada menu utama pada CD masing-masing 

72 dan 90,OO; skor dan nilai, tata letak menu pilihan pada CD mula interaktif masing- 

masing 62 dan 77,50; skor dan nilai isi tampilan setiap menu pilihan masing-masing 

65 dan 81,25; skor dan nilai daya tarik tampilan menu utama masing-masing 69 dan 

86,25. Pada indikator tampilan CD multimedia interaktif Fisika skor berkisar antara 62 

sampai 72, sedangkan nilai berkisar antara 77,50 sampai 90,OO. Dari enam pertanyaan 

pada indikator tampilan CD multimedia interaktif Fisika ternyata ada lima pernyataan 

yang berada pada kategori sangat baik, sedangkan satu pernyataan tata letak menu 

pilihan pada CD multimedia interaktif berada pada kategori baik. 



Dari skor dan nilai keenam pernyataan yang terdapat pada indikator dapat 

ditentukan skor dan nilai rata-rata dari indikator tersebut. Berdasarkan data didapatkan 

skor dan nilai rata-rata pada indikator ini masing-masing 67,83 dan 84,79. Berarti nilai 

tampilan CD multimedia interaktif Fisika berada pada kategori sangat baik. 

Melalui cara yang sama dapat pula ditentukan skor, nilai, dan kategori nilai dari 

empat indikator lain yaitu: jumlah pilihan menu utama yang dikembangkan pada CD, 

kelengkapan tampilan pada menu utama pada CD, tata letak menu pilihan pada C D  

multimedia interaktif, isi tampilan setiap menu pilihan, dan daya tarik tampilan menu 

utama. Berdasarkan skor dan nilai rata-rata setiap indiktor di plot skor dan nilai rata- 

rata pada sumbu X dan indikator yang dinilai pada sumbu Y. Hasil plot data 

diperlihatkan pada Gambar 3: 

' ~ k o r  I 1 2 3 4 5 1 Mlai Indikator y'mg Dinilai 
~.. . l...~. . ..~ .... . . .. .. . 

Gambar 3. Skor dan Nilai Rata-Rata Setiap Indikator 
CD Multimedia lnteraktif Fisika 

Dari Gambar 3, dapat dikemukakan bahwa skor dan nilai rata-rata tampilan menu 

utama pada CD multimedia interaktif masing-masing 67,83 dan 84,79; skor dan nilai 

rata-rata konten CD multimedia interaktif Fisika masing-masing 67,60 dan 84,50; skor 

dan nilai rata-rata kesesuaian dengan bahasa dan bidang ilmu Fisika masing-masing 

64,50 dan 80,63; skor dan nilai rata-rata tata penggunaan fenomena Fisika di 

lingkungan masing-masing 63,50 dan 79,38; serta skor dan nilai rata-rata kelengkapan 



CD multimedia interaktif Fisika masing-masing 64,75 dan 80,94. Dari kelima indikator 

CD multimedia interaktif Fisika yang dinilai ditemukan empat indikator yang berada 

pada kategori sangat baik yaitu: tarnpilan menu utama pada CD multimedia interaktif, 

konten CD multimedia interaktif Fisika, kesesuaian dengan bahasa dan bidang ilmu 

Fisika, dan kelengkapan CD multimedia interaktif Fisika sedangkan satu indikator 

penggunaan fenomena Fisika di lingkungan berada pada kategori baik. Secara umum 

dapat dikemukakan skor dan nilai rata-rata dari kelima indikator masing-masing 65,64 

dan 82,05 yang berada pada kategori sangat baik. Dengan dcmikian dapat disimpulkan 

bahwa produk CD multimedia interaktif Fisika secara pemikiran rasional adalah valid. 

2. Hasil Uji Coba Produk 

Melalui uji coba produk dapat diketahui efektivitas dari produk tersebut. 

Efektivitas penggunaan produk dapat diketahui dengan membandingkan hasil belajar 

Fisika siswa sesudah perlakuan dengan sebelum perlakuan. Sebelum ujicoba produk 

kepada siswa diberikan tes awal. Dari analisis tes awal didapatkan nilai rata-rata 

39,92 1, standar deviasi 10,4 14, dan varian 108,45 1. Melalui uji normalitas didapatkan 

nilai P = 0,172 dan nilai nilai lebih besar dari nilai 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

data tes awal terdistribusi secara normal. 

Setelah pemberian tes awal kepada siswa, kcgiatan bcrikutnya mernbcrikan 

perlakuan berupa penerapan model pembelajaran generatif menggunakan CD 

multimedia interaktif untuk 4 kali pertemuan. Setelah pemberian perlakuan kepada 

siswa, selanjutnya dilakukan tes akhir untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap 

materi yang telah dipelajari. Dari analisis tes akhir diketahui nilai rata-rata 65,316, 

standar deviasi 20,545, dan varian 422,097. Disisi lain melalui uji normalitas 

didapatkan nilai P = 0,425. Nilai P ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

dikemukakan data tes akhir juga terdistribusi secara normal. 



Dengan menggunakan analisis t-test berkorelasi pada persamaan (1) didapatkan 

nilai t13 = 7,87. Untuk nilai a = 0,05, derajat kebebasan 74 diketahui nilai t~ = 1,99., 

Berarti nilai t~ > t~ sehingga Ho untuk hipotesis statistik ditolak. Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti hasil belajar siswa antara setelah 

perlakuan dan sebelum perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan CD multimedia interaktif fisika dalam implementasi model pembelajaran 

generatif adalah efektif di SMAN 2 Padang. 

3. Hasil Uji Coba Pcmakaian 

a. Hasil Analisis Deskriptif Tes Akhir 

Tes akhir yang telah dilaksanakan kepada kedua kelompok sampel diolah 

menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan nilai rata-rata, median, standar 

deviasi, variansi, range dan sebagainya. Kemudian berdasarkan nilai rata-rata dan 

standar deviasi dilakukan pengujian kesamaan dua rata-rata antara kelompok 

cksperimen dan kelompok kontrol pada suatu sekolah dan perbedaan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol untuk kedua kelompok sampel yang mewakili kelas 

X SMAN di Kota Padang. 

Berdasarkan data tes akhir ditentukan nilai parameter statistik deskriptif 

menggunakan software SPSS. Nilai rata-rata, median, modus, varian, dan standar 

deviasi hasil tes akhir siswa kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada SMAN 

2 Padang diperlihatkan pada Tabel 5: 

Tabel 5. Nilai Parameter Statistik Tes Akhir Kelas Sampel di SMAN 2 Padang 

No 

I 
1 

2 

SD 

8 
9,730 

13,064 

Kelompok 

2 
Eksperimen 1 

Eksperimen 2 

Mode 

6 
77,OO 

60,OO 

Var 

7 
94,677 

170,676 

N 

3 
38 

3.5 

x 
- 

4 
72,842 

64,029 

Med 

5 
73,OO 

64,OO 



Dari data pada Tabel 5, dapat dikemukakan bahwa nilai rata-rata siswa pada 

kelompok eksperimen 1 dengan model pembelajaran generatif, kelompok eksperimen 

2 dengan model pembelajaran Five E, dan kelompok eksperimen 3 dengan model 

siklus pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif masing-masing 72,842; 

64,069; dan 67,892. Disisi lain nilai rata-rata siswa pada kelompok kontrol adalah 

47,750. Dari data diketahui bahwa nilai rata-rata dari ketiga kelompok eksperimen 

lebih tinggi dari kelompok kontrol. Nilai rata-rata kelompok eksperimen 1 dengan 

penerapan model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif lebih 

tinggi dari kelompok eksperimen yang menerapkan model siklus pembelajaran dan 

model Five E yang juga menggunakan media yang sama. 

Tes akhir yang sarna juga diberikan pada siswa kelas X SMAN 5 Padang. 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat ditentukan beberapa nilai 

parameter statistik deskriptif dari tes akhir seperti terlihat pada Tabel 6 

Tabel 6. Nilai Parameter Statistik Tes Akhir Kelompok Sampel di SMAN 5 Padang 

7 
97,599 

291,850 

1 
3 

4 

Berdasarkan data pada Tabel 6, dapat diungkapkan bahwa nilai rata-rata siswa 

pada kelompok eksperimen 1 dengan model pembelajaran generatif, kelompok 

eksperimen 2 dengan model pembelajaran Five E, dan kelompok eksperimen 3 dengan 

model siklus pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif masing-masing 

3 
37 

38 

8 
9,879 

17,084 

2 
Ekspcrimen 3 

Kontrol 

No 

1 

2 

3 

4 

4 
67,892 

47,750 

Kelompok 

Eksperimen 1 

Ekspcrimen 2 

Eksperimen 3 

Kontrol 

5 
70,OO 

48,OO 

N 

36 

39 

36 

38 

6 
73,OO 

48,OO 

X 

63,242 

67,513 

65.833 

53,895 

Med 

63,30 

70,OO 

67,OO 

53,OO 

Mode 

70,OO 

70.00 

85,OO 

57,OO 

Var 

49,211 

92,730 

180,371 

130,691 

SD 

7,015 

9,629 

13,430 

11,432 



63,242; 67,5 13; dan 65,833. Sementara itu nilai rata-rata siswa pada kelornpok kontrol 

adalah 53,895. Melalui data juga dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata dari ketiga 

kelompok eksperirnen lebih tinggi dari kelornpok kontrol. Nilai rata-rata kelornpok 

eksperirnen 2 dengan penerapan model pernbelajaran Five E lebih tinggi dari kelornpok 

eksperimen yang rnenerapkan model pembelajaran generatif dan model siklus 

pernbelajaran, dirnana ketiga kelompok ini menggunakan CD multimedia interaktif. 

b. Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Tes Akhir 

Sebelum rnelakukan uji hipotesis untuk rnenjawab permasalahan penelitian 

terlebih dahulu perlu dilakukan uji normalitas dan uji hornogenitas terhadap data tes 

akhir untuk rnenentukan statistik yang dipakai. Normalitas hasil tes akhir 

rnenggun&an uji Anderson-Darling sedangkan hornogenitas kelornpok sarnpel 

rnenggunakan uji Bartlett. Kedua uji normalitas clan uji hornogenitas dilakukan 

menggunakan software rninitab. 

Hasil uji normalitas suatu kelornpok sampel ditentukan berdasarkan nilai P 

yang diperoleh. Untuk rnenentukan data tes akhir suatu kelompok normal atau tidak 

dilakukan dengan membandingkan nilai P hitung dengan nilai a = 0,05. Dari uji 

normalitas Anderson-Darling didapatkan nilai P untuk ketiga kelompok eksperimen 

dan kelornpok kontrol siswa kelas X SMAN 2 seperti pada Tabel 7: 

Tabel 7. Data Uji Normalitas Tes Akhir Kelornpok Sampel SMAN 2 Padang 



Sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan temyata hasil tes akhir dari ketiga 

kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol memiliki lebih besar dari nilai a. Hal 

ini berarti hasil tes akhir siswa pada ke empat kelompok sampel terdistribusi normal. 

Melalui cara yang sama dilakukan pula uji normalitas Anderson-Darling 

terhadap hasil tes akhir siswa kelas X di SMAN 5 Padang. Nilai P untuk ketiga 

kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol dapat diperhatikan pada Tabel 8 

Tabel 8. Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Sampel SMAN 5 Padang 

Dari data pada Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa nilai P untuk kelompok eskperimen 1 

temyata lebih kecil dari nilai a sehingga data tes akhir tidak terdistribusi normal. 

Untuk kelompok eksperimen 2, kelompok eksperimen 3, dan kelompok kontrol nilai P 

lebih besar dari nilai a. Hal ini berarti data tes akhir untuk kelompok eksperimen 2, 

kelompok eksperimen 3, dan kelompok kontrol terdistribusi normal. 

Uji kedua yang dilakukan adalah uji homogenitas varian antara kelompok 

sampel. Dengan menggunakan software minitab uji homogenitas dapat dilakukan. Uji 

homogenitas varian yang dipilih adalah uji Anderson Darling. Homogenitas varian 

dapat ditentukan berdasarkan garis yang beririsan dan nilai. Suatu varian dikatakan 

homogen apabila garis yang dihasilkan ber irisan atau nilai P lebih besar dari nilai a. 

Semakin ber irisan garis horizontal yang dihasilkan semakin besar nilai P. 

Berdasarkan data tes akhir siswa SMAN 2 Padang dan menggunakan uji Bartlett 

pada interval kepercayaan 95 % didapatkan hasil uji homogenitas varian kclompok 

sarnpel seperti pada lampiran 4. Hasil uji varian mcnunjukkan bahwa varian kclompok 



eksperimen 1, eksperimen 2, dan eksperimen 3 adalah homogen; varian kelompok 

eskperimen 2 dan kelompok adalah homogen, sedangkan varian kelompok 

eksperimenl dan eksperimen 3 tidak homogen dengan kelompok kontrol. Sebagai 

contoh nilai P untuk kelompok eskperimen 1 dan eksperimen 2 adalah 0,082, nilai P 

untuk kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 3 adalah 0,927. Kedua nilai P ini lebih 

besar dari nilai a sehingga dapat dikatakan bahwa varian kelompok eksperimen 1 dan 

2, varian kelompok eksperimen 1 dan 3 masing-masing adalah homogen. Secara 

umum untuk keempat kelompok didapatkan nilai statistic uji F = 15,742 dan nilai P = 

0,001. Ternyata nilai P untuk ke empat kelompok lebih kecil dari nilai a sehingga 

varians dari keempat kelompok tidak homogen. 

Melalui cara yang sama uji homogenitas varian juga dilakukan terhadap tes 

akhir siswa SMAN 5 Padang. Hasil uji homogenitas varian dapat diperhatikan pada 

lampiran 3. Berdasarkan uji homogenitas varian terhadap tes akhir diketahui bahwa 

kelompok eksperimen 2, kelompok eksperimen 3, dan kelompok kontrol adalah 

homogen; kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 adalah homogen; sedangkan 

kelompok eksperimen 1 tidak homogen dengan kelompok eksperimen 3 dan kelompok 

kontrol. Untuk keempat kelompok sampel didapat nilai F = 14,774 dan nilai P = 0,002. 

c. Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Setelah dilakukan uji normalitas dan homogenitas varian dari tes akhir perlu 

dilakukan uji hipotesis untuk menjawab permasalahan penelitian. Dari uji normalitas 

dan homogenitas varian ternyata tidak semua data tes alihir dari kelompok sarnpel 

terdistribusi normal. Begitu juga dengan tidak semua pasangan kelompok sampel pada 

setiap sekolah memiliki varian yang homogen. Dengan alasan ini maka dalam 

melakukan uji perbandingan rata-rata digunakan statistik yang sesuai. Ada tiga uji 



perbandingan yang digunakan yaitu uji t, uji t', dan uji Mann- Whitney. Secara lebih 

rinci uji perbandingan dua rata-rata pada pasangan dua kelompok sampel untuk SMAN 

2 Padang dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Penggunaan Perbandingan Rata-Rata Dua Kelas Sampel SMAN 2 Padang 

Disisi lain uji perbandingan rata-rata yang dipakai untuk pasangan dua kelompok 

sampel pada SMAN 5 Padang diperlihatkan pada Tabel 10 

Tabel 10. Penggunaan Perbandingan Rata-Rata Dua Kelompok Sampel SMAN 5 Padang 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Uj i Perbandingan Rata-rata 

t1 

t 

t' 

t 

t 

t 

Kelompok sample 

Eksperimen 1 (G) 

Eksperimen 2 (F) 

Eksperimen 3 (S) 

Eksperimen 1 (G) 

Eksperimenl (G) 

Eksperimen 2 (F) 

Kontrol (K) 

Kontrol (K) 

Kontrol (K) 

Eksperimen 2 (F) 

Eksperimen 3 (S) 

Eksperimen 3 (S) 

Uj i Perbandingan Rata-rata 

U 

t 

t 

U 

U 

t 

Kelompok sample 

Eksperimen 1 (G) 

Eksperimen 2 (F) 

Eksperimen 3 (S) 

Eksperimen 1 (G) 

Eksperimen 1 (G) 

Eksperimen 2 (F) 

Kontrol (K) 

Kontrol (K) 

Kontrol (K) 

Eksperimen 2 (F) 

Eksperimen 3 (S) 

Eksperimen 3 (S) 



Dari daftar pada Tabel 10, diketahui bahwa data kelompok eksperimen 1 dengan 

penerapan model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif dan 

kelompok kontrol dengan pembelajaran sesuai dengan metode menurut KTSP adalah 

tcrdistribusi normal dan tidak homogen sehingga digunakan uji ti . Berdasarkan nilai 

rata-rat& jumlah sampel sctiap kclompok, dan varian dari kedua kelompok sampel 

dihitungan nilai t'. 

Melalui uji t' didapatkan nilai t' = 6, 945. Daerah penerimaan Ho adalah - 
2,017 < ti  < 2,017. Berarti nilat t' dari perhitungan berada di luar daerah penerimaan 

Ho, sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang berarti dari penerapan 

model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif terhadap hasil 

bclajar Fisika siswa kelompok X SMAN 2 Padang. 

Data kelompok eksperimen 2 dengan penerapan model pembelajaran five E 

menggunakan CD multimedia interaktif dan kelompok kontrol adalah terdistribusi 

normal dan homogen sehingga digunakan uji t. Berdasarkan nilai rata-rata, jumlah 

sarnpel setiap kelompok, dan varian dari kedua kelompok sampel dihitungan nilai t. 

Melalui uji t didapatkan nilai th = 4,54 sedangkan nilai t, = 1,98. Berarti nilai th > t, 

sehingga nilai Ho ditolak. Dengan kata lain hipotesis kerja diterima sehingga dapat 

dikcmukakan terdapat pengaruh yang berarti dari penerapan model pembelajaran five E 

mengpnakan CD multimedia interaktif terhadap hasil belajar fisika siswa kelompok X 

SMAN 2 Padang. 

Data kelompok eksperimen 3 dengan penerapan model siklus pembelajaran 

mcnggunakan CD multimedia interaktif dan kelompok kontrol adalah terdistdribusi 

normal dan tidak homogen sehingga digunakan uji ti. Kemudian nilai t1 dihitung 

berdasarkan nilai rata-rata, jumlah sampel setiap kelompok, dan varian dari kedua 

kelompok sampel. Melalui uji t' didapatkan nilai t'h = 6,27. Dari perhitungan 



didapatkan daerah penerimaan Ho adalah -2,004 < t' < 2,004. Berarti nilai tlh dari 

perhitungan berada di luar daerah penerimaan Ho, sehingga Ho ditolak dan Hi 

diterima. Karena itu dapat disimpulkan bahwa berarti terdapat pengaruh yang berarti 

dari penerapan model siklus pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif 

terhadap h a i l  belajar Fisika siswa kelompok X SMAN 2 Padang. 

Analisis perbandingan juga dapat digunakan untuk membandingkan nilai rata- 

rata ketiga kelompok eksperimen yaitu kelompok eksperimen 1, kelompok eksperimen 

2, dan kelompok eksperimen 3. Melalui data kelompok eksperimen 1 dengan 

penerapan model pembelajaran generatif dan kelompok eksperimen 2 dengan 

penerapan modcl pembelajaran five E yang sama-sama menggunakan CD multimedia 

interaktif dapat dilakukan uji perbandingan nilai-rata-rata. Ketiga kelompok sarnpel 

tcrdistribusi normal dengan varian yang homogen sehingga dapat digunakan uji t. 

Berdasarkan uji t didapatkan nilai t h  untuk kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 adalah 3,29, sedangkan nilai t, = 1,98. Nilai th untuk kelompok 

cksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2 lebih besar dari nilai t, sehingga Ho 

ditolak. Karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang berarti antara 

hasil belajar Fisika antara model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia 

interaktif dan model pembelajaran five E menggunakan CD multimedia interaktif 

siswa kelas X SMAN 2 Padang. 

Untuk kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 3 didapatkan 

2.13. Nilai th ini lebih besar dari nilai t, sehingga Ho ditolak. Dengan kata lain terdapat 

perbedaan yang berarti antara hasil belajar Fisika antara penerapan model pembelajaran 

generatif menggunakan CD multimedia interaktif dan model siklus pembelajaran 

menggunakan CD multimedia interaktif siswa kelas X SMAN 2 Padang. 



Untuk kelompok eksperimen 2 dengan kelompok eksperimen 3 didapatkan 

nilai t h  = 1,43. Diketahui nilai th untuk kelompok eksperimen 2 lebih kecil dari nilai tt 

sehingga Ho diterima. Dari uji hipotesis ini dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat 

perbcdaan yang berarti antara hasil belajar Fisika dengan model pembelajaran five E 

menggunakan CD multimedia interaktif dan model siklus pembelajaran menggunakan 

CD multimedia interaktif pada siswa kelas X SMAN 2 Padang. 

Uji perbandingan nilai rata-rata selanjutnya dilakukan untuk siswa kelompok 

sampel di SMAN 5 Padang. Penggunaan uji perbadingan untuk pasangan kelompok 

sampel ditentukan berdasarkan Tabel 10. Uji perbandingan dilakukan antara masing- 

msing kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. 

Uji perbandingan pertama dilakukan antara kelompok eksperimen 1 dengan 

kelompok kontrol. Data kelompok eksperimen 1 dengan penerapan model 

pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif tidak terdistribusi 

normal dan kelompok kontrol dengan metode pembelajaran sesuai dengan KTSP 

adalah terdistribusi normal. Kedua kelompok sampel memiliki varian yang tidak 

homogen sehingga digunakan uji U. Melalui uji U didapatkan nilai Zh = -3,707. Nilai 

ini berada di luar daerah penerimaan Ho yaitu -1,96 I Z 5 + 1,96, sehingga Hi 

diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang berarti dari penerapan model 

pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif terhadap hasil belajar 

fisikn siswa kelas X SMAN 5 Padang. 

Kelompok eksperimen 2 dengan penerapan model pembelajaran five E 

menggunakan CD multimedia interaktif dibandingkan kelompok kontrol. Data tes 

akhir kelompok cksperimen 2 dan kelompok kontrol terdistribusi normal. Disamping 

itu kedua kelompok sampcl memiliki varian yang homogen schingga digunakan uji t. 

Mclalui uji t didapatkan nilai th = 5,700. Nilai th ini lebih besar dari nilai t, sehingga Ho 



ditolak. Berdasarkan uji t ini dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh yang berarti 

dari pencrapan modcl pembelajaran five E menggunakan CD multimedia interaktif * 

terhadap hasil belajar fisika siswa kelas X SMAN 5 Padang. 

Uji perbandingan ketiga dilakukan antara kelompok eksperimen 3 dengan 

kelompok. kontrol. Data tes akhir dari kelompok eksperimen 3 dengan model siklus 

pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif dengan kelompok kontrol 

terdistribusi normal dan kedua kelompok sampel memiliki varian homogen. Untuk 

kedua kelompok sarnpel ini digunakan uji t. Melalui uji t didapatkan nilai th = 4,125. 

Nilai th  ini lebih besar dari nilai t, sehingga nilai th berada diluar daerah penerimaan 

Ho. Karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang berarti dari penerapan 

model siklus pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif terhadap hasil 

belajar Fisika siswa kelompok X SMAN 5 Padang. 

Uji perbandingan berikutnya dilakukan antara ketiga kelompok eksperimen 

pada SMAN 5 Padang. Uji pcrbandingan pcrtama dilakukan antara kelompok 

eksperimen 1 dengan model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia 

intcraktif dengan kelompok eksperimen 2 dengan model pembelajaran five E yang juga 

menggunakan CD multimedia interaktif. Melalui uji normalitas diketahui data tes akhir 

kelompok eksperimen 1 tidak terdistribusi normal sedangkan kelompok eksperimen 2 

terdistribusi normal. Kedua kelompok sampel memiliki varian yang homogen sehingga 

digunakan uji Mann-Whitney U. Dari uji Mann-Whitncy U didapatkan nilai Zh = - 

1,938. Nilai Zh ini berada di dalam daerah penerimaan Ho Dengan kata lain dapat 

dinyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara hasil belajar Fisika 

antara penerapan model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia 

intcraktif dengan model pembelajaran five E menggunakan CD multimedia intcraktif 

siswa kelas X SMAN 5 Padang. 



Uji perbandingan kedua dilakukan antara kelompok eksperimen 1 dengan 

model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif dengan , 

kelompok ekspcrimen 3 dengan model pembelajaran siklus menggunakan CD 

multimedia interaktif. Diketahui data tes akhir kelompok eksperimen 1 tidak 

terdistribusi normal sedangkan kelompok eksperimen 3 terdistribusi normal. Kedua 

kelompok. sampel memiliki varian yang tidak homogen sehingga digunakan uji Mann 

Whitney U. Melalui uji Mann-Whitney U didapatkan nilai Zh = -0,747. Berdasarkan 

kriteria diketahui nilai Zh ini berada di dalam daerah penerimaan Ho. Karena itu dapat 

dikemukakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti antara hasil belajar Fisika 

antara penerapan model pembelajaran generatif menggunakan C D  multimedia 

interaktif dengan model siklus pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif 

siswa kelas X SMAN 5 Padang. 

Uji perbandingan ketiga dilakukan antara kelompok eksperimen 2 dengan 

model pembelajaran five E menggunakan CD multimedia interaktif dengan kelompok 

ekspcrimen 3 dengan model pembelajaran siklus masing-masing menggunakan CD 

multimedia interaktif. Dari uji normalitas didapatkan data tes akhir kelompok 

eksperimen 2 terdistribusi normal sedangkan kelompok eksperimen 3 terdistribusi 

normal. Melalui uji homogentitas diketahui kedua kelompok sampel memiliki varian 

homogen schingga digunakan uji t. Berdasarkan uji t didapatkan nilai th= 0,626. 

Karena nilai th ini lebih kecil dari nilai t, sehingga Ho diterima. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang berarti hasil belajar Fisika antara 

penerapan model pembelajaran five E menggunakan CD multimedia interaktif dengan 

model siklus pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif siswa kelas X 

SMAN 5 Padang. 



B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara umum dapat , 

dikemukakan tujuan penelitian yang ditetapkan telah dapat dicapai. Pertama, desain 

produk CD multimedia interaktif Fisika secara pemikiran rasional adalah valid. Kedua, 

penggunaan CD multimedia interaktif Fisika dalam implementasi model pembelajaran 

generatif adalah efektif. Ketiga, terdapat pengaruh yang berarti dari penerapan model 

pembelajaran konstruktivisme meliputi model pembelajaran generatif, model 

pembelajaran five E, model siklus pembelajaran menggunakan CD multimedia 

intcraktif terhadap hasil belajar Fisika siswa kelas X di SMAN 2 dan SMAN 5 Padang. 

Kcempat, terdapat perbedaan hasil belajar yang berarti antara kelompok eksperimen 

ditemukan pada siswa SMAN 2, sedangkan pada siswa SMAN 5 tidak ditemukan 

perbedaan hasil belajar yang berarti antara kelompok-kelompok eksperimen. 

Terdapatnya pengaruh yang berarti dari penerapan ketiga model pembelajaran 

konstruktivisme terhadap hasil belajar disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, siswa 

didorong untuk mempelajari materi yang akan dipelajari sebelum proses pembelajaran 

di kelas. Dengan cara ini siswa memiliki pengetahuan awal sebelum proses 

pembelajaran. Pengetahuan awal ini penting bagi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Kedua, selarna proses pembelajaran siswa terlibat secara aktif 

mengkonstruksi pengetahuan bersama dengan guru. Disamping itu siswa juga terlibat 

menyelesaikan persoalan Fisika yang terdapat pada CD multimedia interaktif. Ketiga, 

siswa juga terlibat secara aktif mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperolehnya 

melalui tugas dan evaluasi yang telah disediakan pada CD multimedia interaktif. 

Melalui tugas yang dilengkapi kunci jawaban siswa dapat berlatih menerapkan 

pengetahuan d m  mengetahui keberhasilan melalui kunci jawaban yang tersedia. Disisi 



lain melalui evaluasi siswa dapat mencoba mengukur penguasaannya terhadap materi 

dengan cara menilai sendiri penguasaannya. 

Namun dalam perancangan CD multimedia interaktif dan pelaksanaan model 

pembelajaran konstruktivisme masih ditemukan beberapa keterbatasan dan kelemahan. 

Keterbatasan dari segi rancangan CD multimedia interaktif terletak pada pemberian 

efek suara pada fenomena Fisika dan masih rendahnya tingkat interaktif pada CD 

multimedia terutama pada menu latihan dan evaluasi. 

Meskipun tingkat interaksi dalam latihan soal masih rendah, tetapi C D  

multimedia yang dihasilkan telah dapat dikategorikan sebagai multimedia interaktif. 

Hal ini sesuai dengan pengertiannya yaitu multimedia interaktif dapat didefinisikan 

sebagai suatu pengintegrasian dari teks, audio, grafik, bayangan tetap dan gambar 

berpindah, dikontrol oleh komputer yang menghasilkan produk multimedia. 

Kelemahan dari segi penerapan model pembelajaran konstruktivisme 

menggunakan CD multimedia interaktif terdiri atas dua bagian yaitu sarana pendukung 

dan waktu pelaksanaan. Dari segi sarana pendukung untuk penggunaan CD multimedia 

interaktif dalam pembelajaran di kelas seperti LCD belum tersedia pada kedua sekolah. 

Disarnping itu jumlah komputer pada ruang multimedia tcrbatas dan digunakan untuk 

banyak keperluan. Dari segi waktu pelaksanaan jumlah jam pelajaran fisika untuk kelas 

X hanya 2 jamlminggu. Waktu pelaksanaan pembelajaran yang hanya 1 kali pertemuan 

dan setiap pertcmuan hanya 2 jam dirasakan kurang untuk menerapkan model 

pembelajaran konstruktivisme menggunakan CD multimedia interaktif. 

Seharusnya keberadaan bahan ajar dalam bentuk CD multimedia interaktif 

dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu jika didukung dengan sarana dan fasilitas 

yang memadai. CD multimedia dapat berperan sebagai media dalarn pembelajaran. 

Dalam ha1 ini media pembelajaran ini dapat berperan sebagai apapun dalam 

pcmbelajaran, misalnya membantu siswa untuk mengerti ide dan memperoleh 



informasi yang sangat kompleks atau membantu siswa memahami penjelasan yang 

verbal. Disamping itu, media pembelajaran juga dapat menjembatani keterbatasan 

waktu, ukuran, dan ruangan (Tian Belawati: 2003). 

Jika sarana pendukung penggunaan CD multimedia interaktif memadai 

diperkirakan impelementasi model pembelajaran konstrukstivisme akan dapat 

mengatasi permasalahan keterbatasan waktu. Alasannya adalah siswa dapat 

mengkonstruksi pengetahuan dan siswa belajar baik sebelum, selama, dan setelah 

proses pembelajaran berlangsung melalui bahan ajar dalarn bentuk CD multimedia 

interaktif yang telah disediakan. 

Walaupun pada saat ini masih terdapat keterbatasan dari segi fasilitas pendukung 

penggunaan CD multimedia interaktif masih terbatas, narnun telah ada upaya pada 

setiap sekolah untuk mengembangkan ruangan multimedia yang dilengkapi dengan 

beberapa komputer. Dengan dasar ini diperkirakan pembelajaran elektronik (e- 

learning) akan berkembang dalam dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi seperti komputer dan multimedia. Multimedia 

interaktif rnerupakan salah satu bagian dari pembelajaran elektronik. 

Tindak lanjut dari hai l  dan keterbatasan dari penelitian ini masih perlu 

dipikirkan dan dilakukan. Pengembangan pertama dari segi rancangan CD multimedia 

interaktif dapat dilakukan melalui peningkatan interaktif siswa dengan komputer, 

kelengkapan menu pilihan pada CD multimedia, dan cakupan materi pelajaran Fisika. 

Pengembangan ketiga dapat dilakukan melalui perancangan berbagai bahan ajar 

elektronik. Produk CD multimedia yang telah dihasilkan dapat dikembangkan ke 

dalam ke dalam multimedia interaktif berbasis website yang dapat diakses siswa 

melalui internet. Pengembangan ketiga dari segi penyelidikan efektivitas dan efisiensi 

penerapan berbagai model pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif dan 

penerapan CD multimedia interaktif secara luas dalam pembelajaran Fisika. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

dikemukakan empat kesimpulan utama dari penelitian ini yaitu : 

1. Desain produk CD multimedia interaktif Fisika yang dihasilkan secara pemikiran 

rasional termasuk valid dengan nilai rata-rata 84,79. 

2. lmplementasi model pembelajaran generatif menggunakan CD multimedia interaktif 

Fisika cfektif pada mata pelajaran Fisika kelas X di SMAN 2 Padang. 

3. Terdapat pengamh yang berarti dari penerapan setiap model pembelajaran 

kontruktivisme meliputi model pembelajaran generatif, model pembelajaran five E, 

dan model siklus pembelajaran masing-masing menggunakan CD multimedia 

interaktif terhadap hasil belajar Fisika siswa kelas X di SMAN Kota Padang pada 

taraf kepercayaan 95 %. 

4. Terdapat perbedaan hasil belajar Fisika yang berarti antara model pembelajaran 

generatif dengan model pembelajaran five E dan model siklus pembelajaran 

menggunakan CD multimedia interaktif, tetapi tidak terdapat perbedaan hasil 

belajar Fisika antara model pembelajaran five E dengan model siklus pembelajaran 

pada sekolah level pertama, dan tidak terdapat perbedaan hasil belajar Fisika yang 

berarti antara model pembelajaran generatif, model pembelajaran five E, dan model 

siklus pembelajaran pada sekolah level kedua. 



B. Saran - Saran 

Bertitik tolak dari permasalahan dan keterbatasan dari hasil yang telah dicapai' 

dapat dikemukakan beberapa saran dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Produk CD multimedia interakktif Fisika yang dikembangkan dalarn penelitian ini 

menggunakan bahasa pemograman Frontpage dan terdiri dari lima menu utama 

meliputi fenomena Fisika, proses sain, materi ajar, latihan, dan evaluasi; serta 

untuk siswa kelas X SMA Semester 1. Sebagai tindak lanjut dari penelitian dapat 

dilakukan dengan pengembangan rancangan CD multimedia interaktif melalui 

penggunaan software yang lain, jumlah menu utama dan tambahan, materi 

pelajaran Fisika, dan tingkatan siswa. 

2. Tingkat interaktif dalam CD multimedia Fisika ini masih terbatas pada 

kemudahan dan keluwesan user mengakses setiap menu utama, menu pilihan, dan 

isyarat pada tulisan yang dikontrol melalui komputer, sebagai pengembangan CD 

multimedia interaktif ini dapat dilakukan dengan meningkatkan interaksi melalui 

soal pilihan ganda, simulasi eksperimen dan persamaan, dan jawban soal yang 

dilengkapi dengan animasi dan simulasi. 

3. Ketiga model pembelajaran kontruktivisme yang diselidiki yaitu model 

pembelajaran generatif, model pembelajaran five E, dan model siklus 

pembelajaran menggunakan CD multimedia interaktif memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajar Fisika, karena itu disarankan kepada guru Fisika untuk 

menerapkan salah satu model pembelajaran konstruktivisme tersebut 

menggunakan CD multimedia interaktif dengan melengakapi fasilitas 

pendukungnya seperti komputer dan LCD untuk pembelajaran di dalam kelas. 

4. Produk CD multimedia interaktif Fisika yang dihasilkan dapat digunakan baik 

untuk pembelajaran di kelas, latihan terbimbing oleh guru, dan belajar secara 



mandiri di luar jam pelajaran di sekolah. Siswa dapat mengkonstruksi 

pengetahuan dan sistem belajar secara optimal melalui CD multimedia interaktif 

dengan bantuan komputer. 

5 .  CD multimedia interaktif Fisika dalam penelitian ini digunakan dalam berbagai 

model pembelajaran kontruktivisme, guru Fisika maupun peneliti lain dapat 

menerapkan CD multimedia interaktif dalam berbagai model, strategi, dan 

pendekatan pembelajaran yang lain. 

6 .  Produk CD multimedia interaktif yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai acuan 

dan modal dasar dalam pengembangan pcmbelajaran elektronik (e-learning) 

bcrbasis website untuk meningkatkan interaksi dalam pembelajaran, kemandirian 

belajar, dan sistem belajar jarak jauh. 
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LAMPIRAN 1. Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SMAN Padang 

Tabel LI. Rekapitulasi Hasil Ujian Nasional dan Sekolah SMAN 
Tahun Pelajaran 200512006 

NO 
1 

L 

2 

3 

Nama Sekolah 
SMAN 1 Padang 

4 

5 
- 

6 

SMAN2Padang 

SMAN 3 Padang 

7 

8 

9 

10 

UAS 
7.36 

SMAN 4 Padang 

SMAN 5 Padang 

SMAN 6 Padang 

1 1 

12 

13 

Nilai Fisika 
7.34 

7.53 

6.78 

SMAN 7 Padang 

SMAN 8 Padang 

SMAN 9 Padang 

SMAN 10 Padang 

I 

(Surnber : Diknas Padang) 

6.87 

5.74 

6.79 

6.37 

7.1 1 

SMAN 1 1 Padang 

SMAN 12 Padang 

SMAN 13 Padang 

14 1 SMAN 14 Padang 

15 

6.03 

5 -44 

5.78 

6.47 

6.82 

6.2 1 

6.85 

5.70 

4.99 

5.15 

6.72 

6.10 

6.82 

5.58 

6.20 

SMAN 15 Padang 

Rata-Rata 

4.99 

4.99 

4.64 

5.42 

5.49 

6,57 

5.85 

5,7 1 



LAMPIRAN 2. Produk CD Multimedia Interaktif Fisika 

C D  multimedia interaktif dibuat sesuai dengan rancangan yang telah disusun. 

Menu utama dari multimedia terdiri dari lima bagian yaitu: fenomena fisika di 

lingkungan, proses sains di laboratorium, materi ajar materi, latihan, dan evaluasi. 

Halaman depan dan media CD interaktif diperlihatkan pada Gambar L1: 

r t ? ~ ~ ~ ~ f E ~ ~ h ' f i ~ ~ l  D ~ K A ~ N N ~ S ~ ~ N A L  
j f i i  UNIVtR51TAS N L L t H l  PADANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM ic: ,...* JURUSAN FlSlKA 
~c.nml~t  ~ ~ X . - O N D A ~ ~ ~ ~ ~ P . , ~ ~ : # ~ S I T +  ~ 7 8 4 4 7 a z n  

Multimedia Fisika lnteraktif 

h.. t-F* w s -  YwC - hl* 

Cr,.l,d By Elrrtrnirn and Imtlrummtarirn C r r p .  P h ~ i ' r  Dcportmml. U#iv.rsily ./Padon, P 1007 

S E K O L A H  A I E N E N G A H  ATAS KELAS X B 

Garnbar L1. Halaman depan CD multimedia 

Pada halaman dcpan dari CD multimedia terdapat identitas, judul menu utama, 

dan petunjuk menggunakan multimedia ini. Pemakai dapat dengan mudah mengakses 

setiap bagian dari menu utama. Pada media CD fisika ini user dapat dengan mudah 

mengakses setiap bagian dari menu utama. Menu utama selalu tampil pada bagian kiri 

untuk setiap pemilihan menu oleh uses. Sebagai contoh bila pemakai mengklik menu 

fenomena fisika maka akan tarnpil seperti pada Gambar L2 



UNIVCHSITAS NEGEHI PADANG 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

JURUSAN FlSlKA 
L.,.... 

FeWffleM Flslka 

Gambar L2. Halaman Fenomena Fisika 

Pemakai dapat memilih bagian fenomena fisika sesuai dengan materi yang 

dipelajari. Pada menu pemakai dapat memilih fenomena fisika yang terdapat pada 

matcri pengukuran, vektor, gerak lurus, gerak melingkar, dan hukum Newton. Pada 

bagian bawah terdapat tiga pilihan bagi pemakai yaitu halam sebelum, home, dan 

halarnan beriku. Begitu pula dengan menu utama yang lainnya. 



LAMPIRAN 3. Analisis Data Uji Coba Desain Produk 
CD Multimedia Interaktif 

1. Data Tes Awal clan Tes Akhir 

Tabel L2. Data Tes Awal dan Tes Akhir Uji Coba Desain Produk 

2. Nilai Parameter Statistik Deskriptif Tes Awal 



3. Grafik Histogram Tes Awal 

Hlstogram 

Statistics 

4. Nilai Parameter Statistik Deskriptif Tes Akhir 



5. Grafik Histogram Tes Akhir 

Histogram 

M e a n  - 
Std. DC 
N = 38 

6. Hasil Uji Regresi Linear Tes Akhir dan Tes Awal 

Model Summary(b) 

L 

Model 
1 

Model 
1 Regressio 

n 
Residual 
Total 

a Predictors: (Constant). X I  
b Dependent Variable: X2 

Model 

R 
.316(a) 

a Predictors: (Constant), X I  
b Dependent Variable: X2 

Sum of 
Squares 

1554.974 

14063.237 
1561 8.21 1 

Adjusted R 
Square 

.075 
R Square 

. I00 

d f 

1 

36 
37 

1 (Constant) 
X I  

Unstandardized 
Coefficients 

Std. Error of 
the Estimate 

19.76475 

Standardized 
Coefficients 

Beta B 

Durbin-Watson 
1.812 

Mean Square 

1554.974 

390.645 

a Dependent Variable: X2 

Std. Error 

t 

40.465 
,623 

F 

3.981 

.316 

Sig. 

12.862 
.312 

Sig. 

.054(a) 

3.146 
1.995 

.003 

.OW 



7. Hasil Uji Normalitas Tes Awal 

Uji Normalitas Tes Awal 

I 
I 1 I I I 

1 
25 35 45 55 65 

C 1 
A m  39.921 1 A r d e s c n b @  Nmmy Test 
SlW: 10.4141 A-Squad 0.523 
N38 PValue: 0.172 

8. Hasil Uji Normalitas Tes Akhir 

Uji Normalitas Tes Akhir 

50 100 

C2 
AndersmDarGng KmeMy Test 

A -sq0a l :  0.263 
PVelue: 0.425 



LAMPIRAN 4. Nilai Tes Awal Kelompok Sampel 

Tabel L3. Nilai Tes Awal Kelompok Sampel SMAN 2 Padang 

[ No I Nilai Tes Awal Kelomook Samoel I 
Siswa 

1 
Eksperimen 1 

2 
Eksperimen 2 

3 
Eksperimen 3 

4 
Kontrol 

5 





Tabel L4. Nilai Tes Awal Kelompok Sampel SMAN 5 Padang 

No 
Siswa 

1 
1 

Nilai Tcs Awal Kclompok Sampel 
Eksperimen 1 

2 
75.0 

Eksperimen 2 
3 

80.0 

Eksperimen 3 
4 

50.0 

Kontrol 
5 

80.0 





LAMPIRAN 5. Analisis Tes Awal Kelompok Sampel 

1. Analisis Parameter Deskriptif Tes Awal SMAN 2 Padang 

Frequencies 

Statistics 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Generatif 

10 

e 0 
5 
% 

LL. 

2 

Mean -41.88420 
Std. Dsv. -13.778370 

0 N -38 
10.00 2o.m 39.00 40.00 m . w  e0.00 7o.m 

OonomUf 

N Valid 
Missing 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Varianca 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Gambar L3. Distribusi Tes Awal Kelompok Eksperirnen 1 SMAN 2 Padang 

76 

FiveE 
35 
3 

44.6000 
2.27784 
43.0000 
43.00 

13.47590 
181.600 
50.00 
20.00 
70.00 

1561 .OO 

Generatif 
38 
0 

41.6842 
2.2351 5 
41.5000 
40.00 

13.77837 
189.844 
52.00 
13.00 
65.00 

1584.00 

Siklus 
37 
1 

45.4054 
1.87342 
43.0000 
40.00 

11.39556 
129.859 
44.00 
23.00 
67.00 

1680.00 

Kontrol 
36 
2 

42.2333 
2.64401 
36.7000 
33.30' 

15.86407 
251.669 
59.90 
20.00 
79.90 

1520.40 



FlveE 

Mean 4 4 . 8 0 0  
SM. Dev. =13.47580 

N -35 
20.00 40.00 80.00 

FlveE 

Gambar L4. Distribusi Tes Awal Kelompok Eskperimen 2 SMAN 2 Padang 

Siklus 

a - 

6 - 

M e o n  -45.40541'1 \ SM. oev. -I 1 . 3 8 5 ~ n  
N -37 

M.00 40.00 BO.00 

Slklus 

Gambar L5. Distribusi Tes Awal Kelompok Eskperimen 3 SMAN 2 Padang 

77 



Kontrol 

20 - 

15 - 
> 
0 
E m 
3 z- lo- 
L 

6 - 

Maen -42.23330 
Std. Dev. -15.884070 

P N -38 
20.00 30.00 40.03 50.00 8o.W 70.W B O W  

Kontrol 

Gambar L6. Distribusi Tes Awal Kelompok Kontrol SMAN 2 Padang 

2. Analisis Parameter Deskriptif Tes Awal SMA 5 Padang 

Frequencies 
Statistics 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

N Valid 
Missing 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Generatif 
36 

3 

55.6944 
2.20167 
55.0000 

50.00 
13.21000 
174.504 

50.00 
30.00 

80.00 
2005.00 

Kontrol 
38 

1 

55.3947 
2.46873 
57.5000 

65.00 
15.21830 
231.597 

60.00 
20.00 

80.00 
2105.00 

FiveE 
39 

0 

59.4103 
1.92740 
60.0000 

65.00 
12.03661 
144.880 

40.00 
40.00 

80.00 

2317.00 

Siklus 
36 

3 
58.61 11 
2.82851 
60.0000 

55.00a 
16.97103 
288.016 

55.00 

30.00 
85.00 

2110.00 



Gambar L7. Distribusi Tes Awal Kelompok Eskperimen 1 SMAN 5 Padang 

FlvrE 

1 0  - 

0 - 

MOnn -68.4*0311 
81d. M V .  -12.030011 1 

N -39 

M O O  WOO e0.w 
FlvrE 

Garnbar L8. Distribusi Tes Awal Kelompok Eskperimen 2 SMAN 5 Padang 



Siklus 

5 

4 

r 0 3 e 
a2 
3 v- 
e! 
I& 

1 

Mean -58.81 11 L J  
Std. Dev. =16.87103U 

0 N -36 
10.00 30.00 4000 50.00 W.00 70.00 80.00 m.00 

Slklus 

Gambar L9. Distribusi Tes Awal Kelompok Eskperimen 3 SMAN 5 Padang 

Gambar L10. Distribusi Tes Awal Kelompok Kontrol SMAN 5 Padang 

Kontrol 

-0 - 

8 - 

5 a-  
C a, 
ZY w 

P1 
Y - 

/ 
2 - / 

0 

Mean -55.394717 
Std. Dev. -76.27830 

N -38 

20.00 M.00 40.00 50.00 80.00 70.00 60.00 

Kontrol 



3. Uji Normalitas Tes Awal SMAN 2 Padang 

Plot Normalitas Tes Awal E.1 SMA 2 

Generati 

Gambar L11. Plot Normalitas Tes Awal Kelas Eksperimen 1 SMAN 2 Padang 

Plot Normalitas Tes Awal E.II SMA2 

Andwoc-brllng Nnml~ty Tad 
P&quDmd: 0.m 
P-Value: 0.878 

Garnbar L12. Plot Normalitas Tes Awal Kelas Eksperimen 2 SMAN 2 Padang 



Plot Normalitas Tes Awal E.III SMA2 

Garnbar L13. Plot Normalitas Tes Awal Kelas Eksperimen 3 SMAN 2 Padang 

Plot Norrmlitas Tes Awal K SMA2 

Gambar L14. Plot Normalitas Tes Awal Kelas Kontrol3 SMAN 2 Padang 

,989 - 
.99 - 
.m - 

.- e .€a - 
5 2 .50 - 

.Q5 - 

.01 - 
,001 - 

. . 
20 30 40 50 @I 70 80 

Konb-01 
A m u p :  4 2 2 W  -in0 Mmmllty Ted 
SI[*N 15.B341 ASquarsd. 2.158 
N 38 P-Value: O.WO 



4. Uji Normalitas Tes Awal SMA 5 Padang 

Plot Normalitas Tes Awal E.1 SMA 5 

Gambar L15. Plot Normalitas Tes Awal Kelompok Eksperimen 1 SMAN 5 Padang 

Plot Normlitas Tes Awal E.II SMA 5 

Fiw E 
AndemnQhiing Nxrrefity Tea 

A-sqNrsd: 0.m 
P-vnlw: 0.019 

Gambar L16. Plot Normalitas Tes Awal Kelompok Eksperimen 2 SMAN 5 Padang 



Plot Normalitas Tes Awal E.III SMA 5 

I, I 
30 40 50 60 70 80 

Siklus 

Gambar L17. Plot Normalitas Tes Awal Kelompok Eksperimen 3 SMAN 5 Padang 

Plot Normalitas Tes Awal K SMA 5 

Kontrol 
A n d e r r m r n r n T e r (  

A-Sqsved 0.651 
PVgs'  0 . m  

Gambar L18. Plot Normalitas Tes Awal Kelompok Kontrol SMAN 5 Padang 



5. Uji Homogenitas Tes Awal SMA 2 Padang 

Homogenitas Varian Tes Awal SMA 2 

B5XQn(ldsne I ~ s ( o r 9 ~ s  Fedor Lewls 

Tsrl SLlti*ic 3.808 

PVslw : 0.263 

LewwsTed 

Tsrl Slatldc 0.325 

P-wue : 0 rn 

Gambar L19. Uji Homogenitas Varian Tcs Awal SMAN 2 Padang 

6. Uji Homogenitas Tes Awal SMA 5 Padang 

Homogenitas Varian Tes Awal SMA 5 

W9CCanldae I n ( a * o l s r O r S ~  Fadwlsvsls 

Gambar L20. Uji Homogenitas Varian Tes Awal SMAN 5 Padang 

B.rUetrlT8d 

Ted SWtic 4.9% 

Waue : 0.175 

LsMne'rTH 

Ted W*ic 2245 

WVaue : 0 . m  

. . 

. . 

1 

4 



7. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Tes  Awal SMA 2 Padang 

Tabel L5 . Parameter Deskriptif dan Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Varian 
Kelompok Sampel SMAN 2 Padang 

Tabel L6. Uji Perbandingan Rata-Rata Pasangan Kelompok Sampel SMAN 2 Padang 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

8. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Tes Awal SMAN 5 Padang 

Kelas X7 

44,600 

18 1,600 

1 3,476 

35 

Normal 

Kelas X2 

4 1,684 

189,844 

13,778 

38 

Normal 

Pasangan 
Kelas 

X2 dan X7 

X2 dan X8 

X2 dan X3 

X7 dan X8 

X7 dan X3 

X8 dan X3 

Tabel L7. Parameter Deskriptif dan Hasil Uji Normalitas dan Homogenitas Varian 
Kelompok Sampel SMAN 5 Padang 

Uji Homogenitas Keempat kelas memiliki varian homogen 

Kelas X8 

45,405 

129,859 

1 1,396 

3 7 

Normal 

Uj i 
Perbandingan 

Uji t 

Uji t 

Uji U 

Uji t 

Uji U 

Uji U 

Kelas X3 

42,233 

25 1,669 

15,864 

3 6 

Tidak normal 

Parameter 

Nilai rata-rala 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Uji Homogenitas 

Nilai hitung 

th = 0,912 

th = 1,278 

Zh = - 0,780 

th = 0,276 

Zh = - 1,209 

Zh = - 1,858 

Kelas XI 

55,694 

174,504 

13,210 

36 

Normal 

Kriteria 

th < tt (1,996) 

th < tt (1,996) 

-1,961Zh1+1,96 

th < tt (1,996) 

- 1,961ZhL+1,96 

-1,961Zh1+1,96 

- 
Keterangan 

Ho  terima 

Ho terima 

Ho terima 

Ho terima 

Ho terima 

Ho terima 

Keempat kelas memiliki varian homogen 

Kelas X6 

59.4 10 

144,880 

12,037 

39 

Tidak normal 

Kelas X5 

58,6 1 1 

288,O 16 

16,037 

3 6 

Normal 

Kelas X3 

55,395 

23 1,597 

15,218 

3 8 

Normal 



Tabel L8. Uji Perbandingan Rata-Rata Pasangan Kelompok Sampel SMAN 5 Padang 

9. Uji Pcrbedaan Dua Rata-rata Tes Awal SMA 2 Padang 

Pasangan 
Kelas 

XI dan X6 

XI dan X5 

X1 dan X3 

X6 dan X5 

X6 dan X3 

X5 dan X3 

Mann-Whitney Test 

a. Generatif dengan Kontrol 

Ranks 

Uj i 
Perbandingan 

Uji U 

Uji t 

Uji t 

Uji U 

Uji U 

Uji t 

Factor 
39.39 1497.00 
35.50 1278.00 

Total 74 

Test Statistics' 

Nilai hitung 

Zh = - 1,164 

th = 0,814 

th = 0,091 

Zh = - 0,149 

Zh = -0,894 

Th = 0,868 

I Respon 
Mann-Whitney U 1 612.000 
Wilcoxon W 1278.000 

-.780 
Asymp. Sig. (Ztailed) I I 135 1 

a. Grouping Variable: Factor 

Kriteria 

-1,96<Zh1+1,96 

th < t t  (1,996) 

th < tt (1,996) 

- 1,965ZhS-t 1,96 

- 1,96Gh<+1,96 

th < tt (1,996) 

b. Five E dengan Kontrol 

Keterangan 

Ho terirna 

Ho terirna 

Ho terirna 

Mo terima 

Ho terirna 

Ho terirna 

Ranks 

VAR00002 
VAROOOOl 2.00 

4.00 
Total 

N 
35 
36 
71 

Mean Rank 
39.00 
33.08 

Sum of Ranks 
1365.00 
1191.00 



Test Statistic* 

VAROOOOI 
Mann-Whitney U 525.000 
Wilcoxon W 11 91 .OOO 

-1.209 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: VAR00002 

c. Siklus dengan Kontrol 

Ranks 

Test Statistid 

VAR00002 
VAROOOOI 3.00 

4.00 
Total 

VAROOOOl 
Mann-Whitney U 498.000 
Wllcoxon W 1164.000 

-1.858 
Asyrnp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: VAR00002 

10. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Tes Awal SMA 5 Padang 

a. Generatif dengan Five E 

Ranks 

Sum of Ranks 
1537.00 
11 64.00 

N 
37 
36 
73 

Mean Rank 
41.54 
32.33 

Test StatisticsP 

VAR00002 
VAR00001 1 .OO 

2.00 
Total 

VAROOOOl 
Mann-Whitney U 593.000 
Wilcoxon W 1259.000 

-1.164 
Asyrnp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: VAR00002 

N 
36 
39 
75 

Mean Rank 
34.97 
40.79 

Sum of Ranks 
1259.00 
1591 .OO 



b. Five E dengan Siklus 

Ranks 

Test Statistic$ 

1 VAROOOOl 
Mann-Whitney U 1 688.000 

Sum of Ranks 
1496.00 
1354.00 

VAR00002 
VAROOOOI 2.00 

3.00 
Total 

-- -- - - - - - 

a. Grouping Variable: VAR00002 

N 
39 
36 
75 

Wilcoxon W 
Z 
Asyrnp. Sig. (2-tailed) 

c. Five E dengan Kontrol 

Ranks 

Mean Rank 
38.36 
37.61 

1354.000 
-.I49 
.881 

Test Statistics" 

VAR00002 
VAROOOOl 2.00 

4.00 

Total 

VAROOOOI 
Mann-Whitney U 654.000 
Wilcoxon W 1395.000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: VAR00002 

N 
39 
38 
77 

Mean Rank 
41.23 
36.71 

Sum of Ranks 
1608.00 
1395.00 



LAMPIRAN 6. Data Tes Akhir Kelompok Sampel 

Tabel L9. Nilai Tes Akhir Kelompok Sampel SMAN 2 Padang 

1 No I Nilai Tes Akhir Kelomook Samoel 1 
I Siswa I Eksperimen 1 I Eksperimen 2 1 Eksperimen 3 1 Kontrol 





Tabel L10. Nilai Tes Akhir Kelompok Sampel SMAN 5 Padang 

No  
Siswa 

Nilai Tes Akhir Kelompok Sampel 
Eksperimen 1 I Eksperimen 2 I Eksperimen 3 1 Kontrol 





LAMPIRAN 7. Analisis Tes Akhir Kelompok Sampel 

1. Analisis Parameter Deskriptif Tes Akhir SMA 2 Padang 

Frequencies 

Statlstlcs 

N Valid 
Missing 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 
Percentiles 25 

50 
75 - 

Five E 
35 
3 

64.0286 
2.20827 
64.0000 

60.00 
13.06429 
170.676 

49.00 
40.00 
89.00 

2241.00 
55.0000 
64.0000 
72.0000 

Generatif 
38 
0 

72.8421 
1.57845 
73.0000 

77.00 
9.73022 
94.677 

37.00 
53.00 
90.00 

2768.00 
64.0000 
73.0000 
77.0000 

SiklusCD 
37 

1 
67.8910 
I .62413 
70.0000 

73.00 
9.87923 
97.599 

37.00 
50.00 
87.00 

2512.00 
60.0000 
70.0000 
73.0000 

Kontrol 
36 
2 

47.7500 
2.84727 
48.0000 

48.00 
17.08362 
291.850 

72.00 
12.00 
84.00 

1719.00 
36.0000 
48.0000 
57.0000 



Histogram 

Mean -72.8421 u 
Sld. Dsv. -8.730220 

N -38 

1 I 

Gambai L21. Distribusi Tes Akhir Kelompok Eskperimen 1 SMAN 2 Padang 

Five-E 

10 

8 
* 0 e aB 

2 s  
lL 

4 

2 

Mean -84.02881 1 
Std. Dav. -13.06428[:1 

I N -3s 
40.00 80.00 80.00 

Flve-E 

Gambar L22. Distribusi Tes Akhir Kelompok Eskperimen 2 SMAN 2 Padang 

95 



SlklusCD 

12.5 

10.0 

% 

IL 
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Mean -87.881 01~1 
Sld. Dev. -8.87823~ 

0.0 N -37 
MI.00 a0 00 

SlklusCD 

Gambar L23. Distribusi Tes Akhir Kelompok Eskperimen 3 SMAN 2 Padang 

Gambar L24. Distribusi Tes Akhir Kelompok Kontrol 3 SMAN 2 Padang 



2. Analisis Parameter Deskriptif Tes Akhir SMA 5 Padang 

Frequencies 

(Dataset21 

N Valid 
Missing 

Mean 
Std. Error of Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 
Percentiles 25 

50 
75 

1 

Generatif 
36 
3 

63.2417 
1.16918 
63.3000 

70.00 
7.01 506 
49.21 1 

30.00 
43.30 
73.30 

2276.70 
60.0000 
63.3000 
70.0000 

Five E 
39 
0 

67.5128 
I .54198 
70.0000 

70.00 
9.62965 
92.730 
37.00 
50.00 
87.00 

2633.00 
60.0000 
70.0000 
73.0000 

SiklusCD 
36 
3 

65.8333 
2.23837 
67.0000 

85.00 
13.43024 
180.371 

42.00 
43.00 
85.00 

2370.00 
53.0000 
67.0000 
79.2500 

Kontrol 
38 

1 
53.8947 
1.85452 
53.0000 

57.00 
1 1.43203 
130.691 

40.00 
37.00 
77.00 

2048.00 
43.0000 
53.0000 
63.0000 
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Garnbar L25. Distribusi Tes Akhir Kelompok Eksperimen 1 SMAN 5 Padang 

Gambar L26. Distribusi Tes Akhir Kelompok Eksperimen 2 SMAN 5 Padang 



Gambar L27. Distribusi Tes Akhir Kelompok Eksperimen 3 SMAN 5 Padang 

I Kontrol I 

Gambar L28. Distribusi Tes Akhit Kelompok Kontrol SMAN 5 Padang 



3. Uji Normalitas Tes Akhir SMA 2 Padang 

Plot Normalitas Tes Akhir E.1 SMA2 

w i w  tbml l t f  Ted 
Asqusrsd 0.414 
P-Value: 0.320 

Gambar L29. Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Eksperimen 1 SMAN 2 Padang 

Plot Normalitas Tes Akhir E.II SMA2 

Gambar L30. Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Eksperimen 2 SMAN 2 Padang 



Plot Normalitas Tes Akhir E.111 SMA2 

Gambar L3 1. Uji Nonnalitas Tes Akhir Kelompok Eksperimen 3 SMAN 2 Padang 

,999 - 
.93 - 

Plot Normalitas Tes Akhir K SMA 2 

. 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Kontrol 

.m - * - .so - .- 
n 

.m - 

.m - 
,001 - 

50 60 70 80 

Siklus 

Gambar L32. Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Kontrol SMAN 2 Padang 



4. Uji Normalitas Tes Akhir SMA 5 Padang 

Plot Normalitas Tes Akhir E.i SMA 5 

Generati 
Andasoncame PJmEw Test 

A m :  0.918 
P V W  0.017 

Gambar L33 Uji Normalitas Tes Akhir Kclompok Eksperimen 1 SMAN 5 Padang 

Plot Normalitas Tes Akhir E.II SMA 5 

Gambar L34. Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Eksperimen 2 SMAN 5 Padang 



Plot Normalitas Tes Akhir E.III SMA 5 

Gambar L35. Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Eksperimen 3 SMAN 5 Padang 

Plot Normalitas Tes Akhir K SMA 5 

AndsrnOtfing N n u l i t y  Ted 
ASquasd: 0.405 
PYolw: 0.337 

Gambar L36. Uji Normalitas Tes Akhir Kelompok Eksperimen 3 SMAN 5 Padang 



5. Uji Homogenitas Tes Akhir SMAN 2 Padang 

Homgenitas Varian Tes Akhir SMA 2 

USU~dmcaIntavalslaYwm FMorlnwla 

10 15 20 25 

Gambar L37. Uji Homogenitas Varian Kelompok Sampel SMAN 2 Padang 

Uji Normalitas Varian Tes Akhir El dan Ell 

66%~da~snsvabfaspm ~ada~evc* i  

EwUaUsTed 

To* W e C  15.742 

P-value : 0.m1 
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Gambar L38. Uji Homogenitas Varian Kelompok Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 
SMAN 22 Padang 
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Gambar L39. Uji Homogenitas Varian Kelornpok Eksperimen 1 dan Ekeprimen 3 
SMAN 2 Padang 

6. Uji Homogenitas Tes Akhir SMA 5 Padang 

Homogenitas Varian Tes Akhir SMA 5 

9 5 ~ h n a a e  ~ d a m l ~ r o r s p ~ s  FadalaM(s 

Ted M d c  14.702 

PVaIw : 0.002 

Gambar L40. Uji Homogenitas Varian Kelompok Sampel SMAN 5 Padang 



7. Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Tes Akhir SMAN 2 Padang 

a. Perbandingan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 1 dengan Eksperimen 2 

Variansi dan standar deviasi gabungan kedua kelompok sampel 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Uj  i homogenitas varian 

Uji hipotesis 

Nilai uji t hasil perhitungan - - 

Nilai t menurut tabel 
tt = 1,996 

Kelompok Eksperimen 1 

72,842 

9 1,677 

9,730 

3 8 

Terdistribusi normal 

Kelompok Eksperimen 2 

64,209 

170,676 

13,064 

3 5 

Terdistribusi normal 

Varian homogen 

Uji t 



b. Perbandingan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 1 dengan Eksperimen 3 

Variansi dan standar deviasi gabungan kedua kelompok sampel 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Uji homogenitas varian 

Uji hipotesis 

s2 = - 1) s;, + (n,;3 - 1) Si.3 
n,, + n,, - 2 

Nilai uji t hasil perhitungan 

Kelompok Eksperimen 1 

72,842 

9 1,677 

9,730 

3 8 

Tcrdistribusi normal 

Nilai t menurut tabel 
tt = 1,996 

Kelompok Eksperimen 3 

67,892 

97,599 

9,879 

3 7 

Terdistribusi normal 

c. Perbandingan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 1 dengan Kontrol 

Varian homogen 

Uji t 

Parameter 

1 
Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah sampel 

Kelompok Eksperimen 1 

2 
72,842 

94,677 

9,730 

3 8 

Kelompok Kontrol 

3 
47,750 

29 1,850 

17,084 

3 8 



Nilai uji .tl hasil perhitungan 

I 
Uji normalitas 

Uji homogentitas 

Uj i hipotesis 

s:, 94,677 - 5,377 
W ,  =- =-- 

n,, 38 

Kriteria pcngujian hipotesis, terima Ho jika -a < t' < a 

Nilai t' berada di luar daerah penerimaan Ho sehingga Ho ditolak. 

2 
Terdistribusi normal 

d. Perbandingan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 2 dengan Eksperirnen 3 

3 
Terdistribusi normal 

Varian tidak homogen 

uji t' 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Uj i homogenitas varian 

Uji hipotesis 

Kelompok Eksperimen 2 

64,209 

170,676 

13,064 

3 5 

Terdistribusi normal 

Kelompok Eksperimen 3 

67,892 

97,599 

9,879 

37 

Terdistribusi normal 

Varian homogen 

Uji t 



Variansi dan standar dcviasi gabungan kedua kelompok sampcl 

s2 = - 1) Si., + (n,, - 1) Sf, 
n,, + n,, - 2 

Nilai uji t hasil pcrhitungan 

Nilai t menurut tabel 

t, = 1,996 

e. Perbandingan Rata-Rata Kelornpok Eksperirnen 2 dengan Kontrol 

Variansi dan standar deviasi gabungan kedua kelompok sarnpel 

Kelompok Kontrol 

47,750 

291,850 

17,084 

38 

Terdistribusi normal 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Kelompok Eksperimen 2 

64,209 

170,676 

13,064 

35 

Terdistribusi normal 

Uj i homogenitas varian 

Uji hipotesis 

Varian homogen 

Uji t 



Nilai uji t hasil perhitungan 

Nilai t menurut tabel 

tt = 1,996 

f. Pcrbandingan Rata-Rata Kelornpok Eksperirnen 3 dengan Kontrol 

Nilai uji t' hasil perhitungan 

s:3 97,599 - 2,63 w =-=-- 
I 

n,, 37 

Kelompok Kontrol 

47,750 

29 1,850 

17,084 

38 

Terdistribusi normal 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah sampel 

Uji normalitas 

Kelompok Eksperimen 3 

67,892 

97,599 

9,879 

3 7 

Terdistribusi normal 

Uj i homogentitas 

Uj i hipotesis 

Varian tidak homogen 

u j i  t' 



Kriteria pengujian hipotesis, terima Ho jika -a < t' < a 

Nilai t' berada di luar daerah penerimaan Ho sehingga Ho ditolak. 

8. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Tcs Akhir SMA 5 Padang 

a. Perbandingan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 1 dengan Eksperimen 2 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Uji homogenitas varian 

Uj i hipotesis 

Test StatlsUcsP 

Kelompok Eksperimen 1 

63,242 

49,2 1 1 

7,O 15 

3 6 

Tidak terdistribusi normal 

VAR00002 
VAROOOOI 1 .OO 

2.00 
Total 

1 VAROOOOI 
Mann-Whitney U 1 521.000 

Kelompok Eksperimen 2 

67,5 13 

92,730 

9,629 

3 9 

Terdistribusi normal 

Wilcoxon W 11 87.000 

-1.938 
Asymp. Sig. (Ztailed) I 1 053 / 

a. Grouping Variable: VAR00002 

Varian homogen 

Uji U 

N 
36 
39 
75 

Mean Rank 
32.97 
42.64 

Sum of Ranks 
11 87.00 
1663.00 



b. Perbandingan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 1 dengan Eksperimen 3 

Mann-Whitney Test 
Ranks 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Uji homogenitas varian 

Uji hipotesis 

Test Statistid 

Kelompok Eksperimen 1 

63,242 

49,2 1 1 

7,O 15 

36 

Tidak terdistribusi normal 

VAR00002 
VAROOOOI 1 .OO 

3.00 
Total 

1 VAROOOOI 
Mann-Whitney U 1 582.000 

Kelompok Eksperimen 3 

65.833 

180,37 1 

13,430 

36 

Terdistribusi normal 

I Asyrnp. Sig. (2-tailed) 1 .455 1 

Varian tidak homogen 

Uji U 

N 
36 
36 
72 

a. Grouping Variable: ~ ~ ~ 0 0 0 0 2  

c. Perbandingan Rata-Rata Kclompok Eksperimen 1 dengan Kontrol 

Mean Rank 
34.67 

38.33 

Sum of Ranks 
1248.00 

1380.00 

Kelompok Kontrol 

53,895 

130,69 1 

1 1,432 

38 

Terdistribusi normal 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Kelompok Eksperimen 1 

63,242 

49,211 

7,O 15 

3 6 

Tidak terdistribusi normal 

Uj i homogenitas varian 

Uji hipotesis 

Varian tidak homogen 

Uji U 
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Mann-Whitney Test 
- - - - -  

Ranks 

Test Statlstlc# 

VAR00002 
VAROOOOI 1 .OO 

4.00 
Total 

i 

VAR00001 
Mann-Whitney U 343.000 
Wilcoxon W 1084.000 

-3.707 
Asymp. Sig. (2-tailed) 

a. Grouping Variable: VAR00002 

d. Perbandingan Rata-Rata Kelompok Eksperimen 2 dengan Eksperimen 3 

N 
36 
38 
74 

Variansi dan standar deviasi gabungan kedua kclompok sampcl 

Mean Rank 
46.97 
28.53 

Parameter 

Nilai rata-rata 

Variansi 

Standar deviasi 

Jumlah Sampel 

Uji Normalitas 

Uj i homogenitas varian 

Uji hipotesis 

Sum of Ranks 
1691.00 
1084.00 

Kelompok Eksperimen 2 

67,5 13 

92,730 

9,629 

3 9 

Terdistribusi normal 

Kelompok Eksperimen 3 

65.833 

1 80,37 1 

13,430 

3 6 

Terdistribusi normal 

Varian homogen 

Uji t 


