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ABSTRAK 

Penelitian ini mengangkat permasalahan " Bagaimanakah efektifitas 
pernbelajaran model konstruktivisme benvawasan SETS melalui pendekatan Daur 
Belajar, dan pendekatan konstruktivisme Penemuan Terbimbing dibandingkan 
pendekatan konvensional dalam pembelajaran Fisika dalam ha1 a) rnenciptakan aktivitas 
belajar dan b) memberikan hasil belajar siswa yang lebih baik pada SMU Negeri di kota 
Padang ? ". 

Pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya adalah (1) Bagaimana hasil 
belajar dan ahqivitas belajar fisika siswa dalam mata pelajaran fisika yang mengikuti 
pembelajaran model konstmktivisme benvawasan SETS melalui pendekatan Daur Belajar, 
Penemuan Terbimbing dan yang mengilcuti model pembelajaran biasa ?. (2) Apakah 
pembelajaran model konstruktivisme berwawasan SETS memili ki keunggulan komparatif 
dibandingkan model pembelajaran biasa dalam ha1 ; menciptakan aktifitas belajar dan 
memberikan hasil belajar fisika yang lebih baik . 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) perbedaaan efektifitas 
pendekatan konstruktivisme Daur Belajar berwawasan SETS, atau pendekatan 
konstruktivisme Penemuan Terbimbing berwawasan SETS dibandingkan pendekatan 
konvensional dalam memberikan hasil belajar Fisika yang lebih baik 2) perbedaaan 
efehqifitas pendekatan konstruktivisme Daur Belajar benvawasan SETS, atau pendekatan 
konstrukhvisme Penemuan Terbimbing benvawasan SETS dalam menciptakan aktifitas 
belajar yang lebih baik . 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan 
"randomized control group only desain " yang tujuan utamanya adalah menguji 
keunggulan komparatif pembelajaran model konstruktivisme berwawasan SETS terhadap 
model pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah. Sebagai populasi dari penelitian 
ini adalah kelas I SMU Negeri di kota Padang, pengambilan sample dilakukan dengan 
teknik stratified cluster random sampling dimana SMU di kota Padang dapat 
dikategorikan kedalam strata sekolah baik, sedang dan kurang, Untuk menentukan kelas 
yang akan di pakai sebagai kelas sampel di dilihat berdasarkan nilai kesarnaan rata-rata 
nilai tes awal (UH-I) , selanjutnya dipilih secara acak untuk menentukan 3 kelas penelitian 
yaitu kelas eksperimen 1, eksperimen 2 dan kelas kontrol. Data tentang h a i l  belajar 
dikumpulkan melalui alat ukur dalam bentuk tes objektif pilihan ganda, sedangkan data 
aktivitas belajar siswa dikumpulkan melalui format observasi penilaian autentik . Alat 
ukur yang digunakan telah mengalami penyempurnaan melalui uji coba. Data tentang 
aktivitas belajar siswa dianalisis secara deskriptif, data tentang perbedaan hasil belajar, 
siswa dianalisis dengan menggunakan Analisis Varian tiga jalur (three-way ANAVA) 
berbantuan komputer (software SPSS 10.0) dilanjutkan dengan statistik uji F. 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pembelajaran model konstmktivisme 
berwawasan SETS melalui pendekatan daur belajar yang diterapkan di kelas I SMU 



Negeri di kota Padang, rnemiliki keunggulan komparatif yang signifikan terhadap 
pendekatan penemuan terbimbing dan pendekatan konvensional dalam ha1 memberikan 
hasil belajar fisika siswa yang lebih baik sedangkan pembelajaran model konstrul\?ivisme 
benvawasan SETS melalui pendekatan penemuan terbimbing yang diterapkan di kelas I 
SMU Negeri di kota Padang, memiliki keunggulan komparatif yang signifikan terhadap 
pendekatan daur belajar dan pendekatan konvensional dalam rnenciptakzn aktivitas 
belajar siswa yang lebih baik. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang hlasalah 

Dalarn abad perkembangan sains dan teknologi yang sernakin pesat, Fisika 

sebagai bagian dari sains, sampai saat ini masih dianggap suatu mata pelajaran yang 

diansgap sulit dan kurang diminati di kalangan siswa. Salah satu kesulitan yang 

dialami siswa adalah bagaimana menerapkan pengetahuan yang diperolehnya 

terhadap perrnasalahan relevan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jika 

ditinjau hasil pembelajaran Fisika di sekolah menengah berdasarkan data NEM, dan 

hasil ujian massuk perguruan tinggi, dari tahun ke tahun rnasih belurn memuaskan, dan 

mendapatkan ranking yang rendah, dibandingkan rnata pelajaran lain. Akibatnya sangat 

sedikit lulusan SMU yang mampu rnelanjutkan studi nya ke perguruan tin@ 

terutama untuk bidang sains dan tekhnik 

Disisi lain dalam pembelajaran fisika di sekolah, rnasih terlihat berbagai 

keterbatasan yang dilakukan guru dalarn menanarnkan konsepkonsep yang hams 

dikuasai siswa masih terbatas pada materi esensial yang kadang-kadang h a n g  

memperhatikan relevansinya dengan peristiwa yang ditemui siswa dalam kehidupan 

sehari-hari . Pembelajaran masih berpusat pada presentasi materi oleh guru, dan 

kurang melibatkan aktivitas siswa dalam menemukan dan membangun konsep-konsep 

fisika berdasarkan kemampuannya. 

Rendahnya hasil belajar siswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti 

sarana, prasarana, kurikulum dan sebagainya. Salah satu faktor yang sangat 

rnenentukan adalah peranan guru, karena gurulah orang yang paling bertanggung 

jawab terhadap pendidikan di sekolah. Peranan guru di sekolah, erat kaitannya 



dengan strategi yang diterapkan dalam kegiatan pernbelajaran di kelas. Bagaimana 

guru dapat menempatkan peranannya sebagai mediator, katalisator, dinamisator, 

komunikator, fasilitator, dan penolong bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajamya, sehingga siswa juga diharapkan mempunyai kemampuan dalam 

menjelaskan , menerapkan, dan memahami relasi konsepkonsep fisika dalam 

berbagai konteks. 

Santjoto (2002) mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi proses pembelajaran fisika adalah kesan (image) siswa terhadap 

fisika. Banyak siswa yang berpandangan bahwa fisika merupakan ilmu yang jauh 

dari kehidupan sehari-hari, untuk itu perlu kiranya penerapan pembelajaran fisika 

benvawasan SETS ( Sains, Environment, Technology, and Society), dimana dalam 

keyatan pembelajaran, guru tidak hanya terbatas menjelaskan konsepkonsep fisika 

yang esensial saja, melainkan juga menghubungkan peranan fisika dalam SETS. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa akan belajar dengan baik ketika 

apa yang dipelajari di kaitkan dengan apa yang mereka ketahui ketika mereka secara 

ak-hf belajar sendiri. Dalam ha1 ini guru dituntut agar menciptakan bentuk 

pembelajaran yang mengkaitkan antara materi pelajaran dengan lingkungan, 

teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Guru hams memberi 

peluang kepada siswa untuk melihat dan mengkaitkan apa yang telah dipelajari 

dengan elemen-elemen SETS, yang dalam kehidupan sehari-hari akan berlangsung 

secara otomatis, namun sering kali tidak diprediksikan dan dipikirkan implikasinya. 

Knap dan Schell (2001) mengidentifikasi permasalahan yang ditemui siswa 

diantaranya berkenaan dengan kesulitan dalam menerapkan pengetahuannya untuk 



memecahkan permasalahan yang kompleks dalam setting yang berbeda. Hal ini 

karena siswa tidak memahami ketrampilan dasar, mereka melihat seolah-olah 

pelajaran di sekolah tidak relevan dengan kehidupan di luar sekolah. Sehubungan 

dengan pernasalahan ini, dapat digunakan pembelajaran model konstruhivisme yang 

menyatakan bahwa pegetahuan yang hams dimiliki, dibangun dalarn pikiran siswa. 

Melalaui model pembelajaran ini, siswa sendirilah yang mengkonstruksi 

pengalamannya melalaui suatu kerangka logis yang mentransformasikan, mengor- 

ganisasi dan menginterpretasi pengalamannya (Memes, 3002 : 5 1). Implementasinya 

teori konstruktivisme dalam pembelajaran adalah berpijak dari pandangan bawa guru 

tidak dapat memindahkan secara utuh pikirannya kepada siswa . Siswac hams 

diahqiflcan mentalnya untuk membangun pengetahuan melalui bimbingan guru. 

Menurut Lee et a1 (1 995 :799) , untuk membangun pengetahuannya, siswa sebaiknya 

melibatkan komunitas yang terdapat diselutarnya. Selanjutnya Pannen (2001) juga 

mengungkapkan bahwa salah satu ciri pembelajaran model konstruktivisme , "belajar " 

berarti membentuk makna, dan mempakan proses pengembangan pemikiran, dan 

bukanlah merupakan hasil perkembangan itu sendiri, melainkan merupakan 

perkembangan yang dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan 

lingkungan. 

Dari kedua pendapat diatas, dapat dikemukakan bahwa pembelajaran dengan 

melibatkan fahqor lingkungan dan sosial serta dunia fisika lainnya dapat membantu 

siswa membangun pengetahuannya dalam proses "penemuan sederhana". Dengan 

demikian hasil belajar yang dicapai siswa tergantung kepada konsepkonsep yang 

telah diketahui siswa, dalarn belajar siswa diharapkan dapat menyusun pengetahuan 



dari kegiatan refleksi, interpretasi, serta proses membangun pemahaman skema yang 

dimilikinya. Brooks (1999) seperti yang diungkapkan Iskandar (2001) , 

mengungkapkan bahwa implementasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran lebih 

menjanjikan hasil belajar yang lebih baik, sebab membantu siswa mengnternalisasi, 

mentransfomasi pengetahuan dan membantu siswa dalam kegiatan penemuan dan 

membangun hubungan antar konsep. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sehubungan dengan model 

konstruktivisme ini diantaranya adalah seperti ; Lee et al (1995) menemukan bahua 

penerapan pembelajaran model konstruktivisme melalui pendekatan konflik kognitif 

dalpat meningkatkan pemahaman dan pengertian siswa terhadap sains, Niaz (1995) 

menemukan bahwa pembelajaran knstruktivisme perspektif, dapat meningkatkan 

kemampuan siswa membangun pengetahuannya. Iskandar (2001) dari hasil 

penelitiannnya menyimpulkan bahwa pembelajaran model konstruktivisme daur 

belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran guru, yang berdampak pada 

peningkatan prestasi belajar dan peran serta sosial. Lisdiana dan SusiIa (2001) dari 

hasil penelitiannya juga menpngkapkan bahwa bpembelajaran Biologi berwawasan 

SETS dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, dan Baisa (2002) dari 

penelitiannya menylmpulkan bahwa pembelajaran sains dengan pendekatan STM 

(Sains, Teknologi, dan Masyarakat) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Bertolak dari kenyataaan diatas, dan belium pemah dilakukan penelitian yang 

serupa dalam mata pelajaran fisika di kota Padang, dan dalam rangka untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran Fisika, dirasakan perlu untuk melakukan 



penelitian dalam ha1 penerapan model pembelajaran konstrukivisme benvawasan 

SETS di SMU Negeri Kota Padang. Atas dasar itulah penelitian ini dilakukan. 

B. Perumusan hlasalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Dibandingkan dengan pendekatan Konvensional, manakah yang lebih efektif 

dalam memberikan hasil belajar Fisika yang lebih baik , pendekatan konstruk- 

tivisme Daur Belajar bemawasan SETS, atau pendekatan konstruki\isme Pene- 

muan Terbimbing benvawasan SETS pada SMU Negeri di kota Padang ? 

2. Manakah yang lebih efekif dalam menciptakan aktifitas belajar yang lebih baik 

pendekatan konstd?ivisme Daur Belajar benvawasan SETS, atau pendekatan 

konstrukivisme Penemuan Terbimbing bemmvasan SETS pada SMU Negeri di 

kota Padang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara urnurn tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. perbedaaan efektifitas dalam memberikan hasil belajar Fisika yang lebih baik , 

pendekatan konstruktivisme Daur Belajar benva~vasan SETS, atau pendekatan 

konstruh?ivisme Penemuan Terbimbing benvawasan SETS dibandingkan 

pendekatan konvensional pada SMU Negeri di kota Padang . 

2 .  perbedaaan efektifitas dalam menciptakan aktiiitas belajar yang lebih baik 

pendekatan konstruktivisme Daur Belajar benvawasan SETS, atau pendekatan 



konstruh-tivisme Penemuan Terbirnbing benvawasan SETS pada SMU Nzseri di 

kota Padang . 

D. itlanfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dalarn ha1 : 

1. Surnber informasi bagi guru-guru fisika dalarn menetapkan model pernbelajaran 

yang sesuai dan tepat, sehlngga tujuan pernbelajaran yang diharapkan dapat dicapai 

dengan baik 

2. Sebagai studi a~val dalarn rangka pelaksanaaarl kurikulum berbasis kompetensi, 

karena rnelalui pendekatan konstruktivisrne berwawasan SETS rnerupakan salah 

satu pendekatan yang disarankan. 

3. Bahan rnasukan bagi pemegang kebijaksanaaan dalarn bidang pendidikan, 

tentang kesulitan yang dialami guru dan siswa dalarn pelaksanaaan pendekatan 

konstruktivisme berwawasan SETS 

4. Mempercepata penyelesaian studi mahasiswa program studi Pendidikan Fisika 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Padang 



BAB 11. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pe~nbeli~jaran Uenvawasan SETS 

Perkembangan sains dan perkernbangan teknologi selalu berbarengan ibarat dua 

sis mata uang. yang men~pengaruhi harnpir segenap kebutuhan rnanusia. N a m ~ ~ n  

perkembangan teknologi di masyarakat tidak selalu berdampak positif jika tidak 

diimplementasikan secara tepat. Antara sains. teknologi dan pola kehidupan di nlasya- 

rakat sangat erat hubungannya, dan saling komplemen. Pengetahuan yang dihasilkan 

dari pcmbela.jamn sains akan menunjang perkembangan reknologi. dengan adanya 

teknologi menuntut agar masyarakat dapat menyikapinya dengan baik. I'emakaian 

teknologi secara liar dapat rnerusak tatanan lingkungan yang ada. oleh sebab itu 

masyarakat perlu memahami darnpak perkembangan teknologi bagi masyarakat dan 

lingkungannya. Implikasinya bagi s~ibjek didik di sekolah, kornpetensi yang harus 

dimiliki siswa adalah kornpetensi sehubungan dengan life skill untuk hidup dan 

berkarya di masyarakat. 

Pernbelajaran berwawasan SETS (Science. Environment. Technology, and 

Society) diartikan sebagai permbelajaran berwawasan sains, lingkungan,teknologi 

dan rnasyarakat, merupakan suatu bentuk pernbelajaran yang mengkaitkan antara 

rnateri pelajaran dengan lingkungan, teknologi dan dampaknya terhadap kehidupan di 

rnasyarakat, yang rnernberi peluang kepada siswa untuk melihat dan mengkaitkan apa 

yang telah dipelajari dengan elemen elemen SETS dalarn kehidupan sehari-hari yang 

berlangsung secara otornatis dan sering kali tidak di prediksi dan dipikirkan 

implikasinya . Pengernbanyan bahan pembelajaran berwawasan SETS, mengikuti 

dasar pernikiran. dimana dalam pernbelajaran sedapat n~ungkin rnembawa pemikiran 



s is~va ke penerapan konsep sains ke bentuk teknologi yang bermanfaat bagi 

masynrakat tanpa hnrus nierusak lingkungan. Pembelajaran berwawasan SETS 

berbeda dengan penibelajaran tradisional . dimana pada pembelajaran berwa~vasan 

SETS pengajaran fisika tidak hanya terbatas pada konsep-konsep esensial saja. tetap 

ijuga menampilkan peranan fisika d a l a n ~  kehidupan sehari-hari, dimana guru bersama 

siswa berupaya untuk mencari permasalahan yang ditemui dalam kehidupan sehari- 

hari yang terkait dengan teknologi. Masalah yang ditemui tersebut didiskusikan da- 

lam kelompok dikaitkan dengan konsep fisika yang dimiliki s i s~va  melalui bimbingan 

guru. dengan mernperhatikan aspek lingkungan alam dan masyarakat menyangkut 

aspek moral. etika, dan nilai yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian 

berarti titik berrit pembelajaran fisika benvawasan SETS adalah niengkaitkan antara 

konsep fisika yang dipelajari serta implikasinya di lingkungan. teknologi dan 

masyarakat 

B. Model Konstruktivisme Dalam Pembelajnran Fisika 

Aleks Maryunis (2001 : 1) , menngemukakan bahwa Model pembelajaran di 

sekolah secara garis besarnya didasarkan pada dua aliran utama, yaitu instruksionis 

dan konstruktivis. Aliran instruksionis memandang siswa sebagai penerima informasi 

yang disuguhkan guru, sedangkan aliran konstruktivis memandang siswa sebagai 

pembentuk dan menghasil pengetahuan secara personal. 

blenurut pandangan konstruktivist. bahwa belajar : a) merupakan proses aktif 

dimana s is~va mengkonstruksi pengertian tentang sesuatu. b). merupakan proses 

mengasimilasi kan dan menghubungkan bahan yang dipelajari dengan pengertian yang 



sudsh dipunyai seseorang. Sehingga pe~i~belajaran model konstruktivisme n~enurut 

Paul S ( 1  997 :61) bercirikan : I) belajar berarti niembentuk makna tentang sesuatu . 2 )  

konstruksi merupakan suatu proses yang terus menerus, 3) belajar bukanlah hasil 

perkembangan nielainkan perkembangan itu sendiri 4) proses belajar yang sebenarnya 

terjadi pada waktu seseorang dalam keragiian dan memerlukan pemikiran lebih lanjut, 

5) hasil belajar dipengaruhi oleh dunia fisik dan lingkungan dan 6) Hasil belajar 

tergantung pada apa yang telah diketahui. dan motivasi yang menlpengaruhi interaksi 

dengan bahan yang dipelajari. 

Berdasarkan pandangan ini kegiatan belajar menurut model penibelajaran ini 

merupakan suatu kepiatan yang aktif dimana sis~va diberi kesempatan sendiri 

membangun pengetahuannya. Siswa adalah orang yang paling bertanggung ja~vab 

terhadap hasil belajarnya yang harus mempunyai pengalaman berkenaan dengan 

kemarnpuan menyampaikan ide lgagasan melalui dialog. mengungkapkan pertanyaan. 

mengadakan refleksi, rnengekperessi gagasan. dsb untuk membentuk pengetahuan 

rnereka sendiri. Dalarn kegiatan ini guru lebih berperan sebagai mediator dalam 

proses pembentukan konsep bagi siswa. 

Aleks Maryunis (2001 :2) juga menyebutkan bahwa konstruktivis dalam 

kegiatan pembelajaran tidak hanya menuntut siswa mengenai "knowing that" atau 

"knowing how to do that" dengan mengajarkan beberapa fakta atau beberapa prosedur 

tertentu. tetapi diharapkan lebih mengutamakan "knowing your way around" yang 

Iebih menyadarkan siswa tentang keberadaan pengetahuan itu dalam situasi 

multidimensional, sehingga akan memperkuat konsepsi tentang mengetahiii sesuatii 



dan " knowing what it is to kno~v" yang akan menempatkan s i s~va  pada posisi ilntuk 

berfungsi sebagai seorang yang sungguh-sungguh belajar . 

illakna mengajar menurut nlodel konstruktivis~ne bukanlah ~nemindahkan 

pengetahuan dari guru ke sis~va. melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa 

membangun sendiri pengetahuannya. Berfikir yang baik dalam arti dapat digunakan 

untuk nlenghadapi fenornena baru akan dapat menemukan pemecahan dalam 

menghadapi persoalan lain dibandingkan hanya sekadar menemukan jawaban benar 

belum pasti dapat rnemecahkan persoalan yang baru. Sehingga mengajar dalam 

konteks ini adalal~ membantu seseorang bertikir seczra bznar. 

Dalam melaksanakan pernbelajaran menurut prinsip konstruktivisme, guru 

diharapkan berperan sebagai mediator dan fasilitator yang mernbantu agar proses 

belajar siswa berjalan dengan baik. Menurut (Paul 1997 :65). .  fungsi mediator dan 

fasilitator ini dapat dijabarkan dalarn beberapa tugas yaitu : 1 )  Menyediakan 

pengalaman bela-jar bagi siswa 2). Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan 

yang meransang keingintahuan siswa dan mernbantu siswa rnengekpressikan 

gagasannya . Menyediakan sarana yang meransang siswa berfikir secara produktif. 

mernberi semangat belajar bagi siswa. dan menyediakan rnengalarnan konflik (Tobin. 

Tippins, dan Gallard 1994 : 66) dan 3). Memonitoring, mengevaluasi, dan 

menunjukkan apakah pemikiran siswa jalan atau tidak. Sedangkan Lisdiana (3,001 ) 

juga mengemukakan bahwa beberapa ha1 yang perlu dipcrhatikan dalam pernbelajaran 

model konstruktivisme berwawasan SETS al ; 1 )  menggunakan berbagai jenis 

surnber yang banyak dan mudah diperoleh sis~va,  seperti melalui surat kabar. majalah. 

TV. radio. dan keadaan riil di lingkungan sekolah. disamping buku rujukan utama. 2) 



men~beri  peluang kepada seluruh siswa unti~k berperan aktif sedangkan guru lebih 

berperan sebagai fasilitator. motivator yang selalai~ memberiknn n~asukan dan 

dorongan bagi siswa . 3) membawa s i s~va  untuk lebih n~emiliki harga diri sehingga 

mereka lebih termotivasi untuk berperan aktif. 4) menciptakan suasana belajar yang 

sejuk. menghindarkan suasana yang menegangkan dan menjadikan siswa merasa takut. 

dan 5) nlengaral~kan dan nlemotivasi siswa agar senang dan berfikir lebih kreatif. 

Melalui pembelajaran model konstruktiviisme berwawasan SETS diharapkan 

s is~va terangsang untuk melakukan sesuatu yang bersifat saintifik dalam memahami 

konsep konsep fisika secara lebih baik. Berdasarkan teori konstruktivisme, fokus 

--mengajar" bzrgerser ke "pen~bela-iaran". Iskandar seperti yang dikutip oleh 

Fachrurrazy (2001) juga mengemukakan lima ciri pendekatan konstruktivisme, yaitu : 

1 )  siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran 2) setiap pandangan yang berbeda 

tentang suatu konsep sangat diperlukan dan dihargai . 3) mendorong terjadinya 

kerjasama. bukan persaingan. 4) kecepatan belajar sangat tergantung kepada sisna. 

dan 5 )  memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dari konteks dunia nyata. 

Model konstruktivisme berwawasan SETS ini dapat diterapkan melalui 

berbagai pendekatan pembelajaran, diantaranya adalah "peneluan terbimbing" dan 

daur belajar. 

1. Penemuan Terbimbing 

Disain Instruksional ideal dalam pelajaran IPA seharusnya berisi instruksi- 

instruksi yang mengacu pada penciptaan langkah-langkah yang menggiring siswa 

untuk menemukan konsep-konsep sains sesuai dengan metode ilmiah. Pola seperti 

ini menurut Moh. Amien (1987) dikenal dengan pola "penemuan" atau penemuan 



Dalanl Sains . penemuan dapat dipandang sebagai suatu bentuk pengajaran 

yang berhubunga~~ dengan pencarian pengetahuan. informasi atail penemuan tentang 

suatu fenomma alarn. Moh. Anlien ( 1  987) menyebutkan bahwa "penemuan" 

mengandung proses proses mental tingkat tinggi seperti ; merumuskan problem, 

merancang eksperimen. melakukan eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis 

data, sampai dengan penarikan kesimpulan. Menurut Pratt, H (1993), Penemuan 

juga berhubungan dengan aktivitas siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan 

mengerti metode ilmiah. dimana keman~puan siswa dikembangkan melalc~i 

pertanyaan yang relevan dengan konsep yang hendak ditemukan. melakukan 

penyelidikan sederhana. dengan peralatan sederhana untuk mengumpulkan data. dan 

mengkonstruksinya dalam bentuk penjelasan hasil penyelidikan. Ash.D (1 993) 

menyebutkan bahwa ada ti~juh keahlian dalarn proses penernuan . yaitu ; observasi, 

perntanyaan. hipotesis, prediksi, penyelidikan, interpretasi, dan komunikasi. 

Sedangkan Bell. BK (1993) mengemukakan tiga teknik pembelajaran penemuan, 

yaitu ; I ) aktivitas yang dipandu dengan lenlbaran kerja (worksheet) berisi instn~ksi 

dan ekspetasi yang jelas tentang apa yang diperlukan i~ntuk diselesaikan. 2) aktivitas 

yang ditantang dengan tujuan yang harus dicapai, tetapi metodanya ditantang siswa 

untuk menemukan dan 3) penjelasan terbuka, yaitu menemukan berdasarkan 

penjelasan guru berdasarkan hasil diskusi seluruh siswa. 

"Menemukan" melalui instruksional yang diberikan guru dalam bentuk 

rnodul, atau lembaran kerja dikenal dengan pola "penemuan terbimbing" Menurut 

M. Amien ( 1 9 8 6 ,  ada tiga aspek yang dapat digunakan dalam merancang kegiatan 

pembelajaran IPA dan dapat mempermudah siswa dalam melakukan penemuan 



terbimbit~g. >.aitu ; a) presentasi : memberiknn informasi kepada siswa jang dapat 

dilakuknn melalui tulisan. ceramah. dernontrasi, slide. atau transparansi b) studi 

individual ;)an2 dapat dilakukan siswn dengan membaca teks. memecahkan problen~. 

membuat laporan tertulis. menggunakan perpustakaan. kerja di laboratorium dan 

sebagainya dan C) interaksi : belajar melalui interaksi antara guru-siswa, siswa 

dengan siswa. diskusi tanya jawab, seminar. dan sebagainya. 

Dalam sains, belaja: melalui pendekaran penemuan, berarti belajar mene- 

mukan konsep-konsep sains dengan menggunakan metode ilmiah . Metode ilmiah 

adalah berupa cara atau langkah-langkah yang dilakukan saintist dalam men~ecahkan 

masa-!ah. Schinggn metode i 1 miah identik dengan n~etode psrnccahan masalah 

(Problen~ Solving) yang nlenurut Davis dan Alexander (1984) terdiri atas lima 

langkah yaitu ; 1 )  Problems ( merasakan adsnya rnasalah yang potensial). 2)  

Formulating Problems ( n~eru~nuskan   nasala ah) 3)Search for Solution (mencari 

pemecahan ) 4) Trade off Among Solution an Initial Selection (menyimpulkan) dan 

5) Implementation and Evaluation (evaluasi dan implementasi) 

Berbagai penelitian telah banyak dilakukan sehubungan dengan pendekatan 

penemuan. dan metode problem solving ini. diantaranya ; Hulddom dan Lutz (1985) 

menemuknn bahwa dengan mengimplenlentasika~~ pendekatan penemuan dalam 

kegiatan pembelajarannya sangat efektif dalam meningkatkan unjuk kerja dan 

kreativitas siswa. Ammi Syulasmi dkk (200 1) melaporkan bahwa hasil belajar mata 

ki~liah Pengetahuan Lingkungan mahasiswa jurusan pendidikan biologi 

menunjukkan peningkatan melalui penerapan metode problem solving dalam 

pembelajarannya. Selanjutnya, Slamet Suyanto dkk (2001) berdasarkan penelitian yang 



dilakukannya mencmukan bahwa penerapan metode problem solving untuk 

pen~belr!jaran 1P.A di Sekolah Dasar dapat meningkatkan kemampuau s is~va dalanl 

menlecahkan nlasalah IPA. dan berkembang ketrampilan proses sains nya. Salah satu 

contoh urutan langkah-langlah kegiatan pembelajaran menurut pendekatan ini adalah 

sebagai berikut : a) Perurnusan MasalahRertanyaan Pada saat memulai kegiatan 

pembelajaran tentang suatu konsep. Guru mernbe-rikan sejunllah pertanyaaan 

sehubungan dengan konsep tersebut. Pel-tanyaaan disusun sedemikian rupa 

berwa~vasan SETS, yang menyacu kepada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. 

b)Perumusiln Hipotcsis Siswa diberi waktu yang cukup i~ntuk menjawab perta- 

nyaaan-pertanyai~an tersebut pada buku latihannya. yang merupakan kesimpulan 

sementara berdasarkan daya nalar siswa. c) Merencanakan Kemungkinan 

Penemuan. Melalui kegiatan diskusi, guru meninjau jawaban siswa dan bagairnana 

cara siswa menemukan jawaban tersebut. Selanjutnya guru bersama siswa 

menyepakati bagairnana sebaiknya siswa menemukan jawaban dari pertanyaaan 

yang diberikan tersebut sesuai dengan sumber belajar yang tersedia di lingkungan dan 

sekolah. d)  Melakukan Kegiatan Penernuan ffenyelidikan Gejala . Berdasarkan 

kesepakatan antasa siswa dan guru, siswa melakukan kegiatan berinteraksi dengan 

berbagai sumber belajar untuk menernukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaaan 

tersebut seperti melalui kegiatan ; Mempelajari buku teks h u k u  pegangan siswa . 

Melaksanakan percobaaan dengan peralatan laboratorium yang tersedia ,Berinteraksi 

dengan lingkungan tempat tinggal , Membaca di perpustakaaan sekolah. atau 

Bertanyaldiskusi dengan orang yang menguasai konsep tersebut /guru. dan e )  

Pembah;lsan Hilsil Itegiatan Penemuanffcnginterprctasian Guru bersama siswa 



melakukan diskusi kelas, rnembahas hasil penemuarl sis~va. Guru berusaha menjelaskan 

konsep-konsep yang masih diragukan sis~va sehingga seluruh paetanyaan guru 

tersebut dapat dijawab dan dipahami siswa f) Evaluasi Hasil Penemuan dan 

Argumentasi Selanjutnya guru melakukan evaluasi terhadap konsep-konsep yang 

telah dipahami siswa dengan memberikan pertanyaaan-pertanyaaan yang bersifat open 

ended dan kaya konteks untuk dijawab siswa. Jawaban dan argumentasi siswa 

dibahas bersama guru dalam kegiatan diskusi kelas dan g) Penanaman konsep dan 

penarikan kesimpulan. Guru menekankan kembali konsep-konsep yang hams 

dikuasai siswa dan bersama siswa menyimpulkan hasil pzmbelajaran tentang konsep 

yang telah dipelajari 

2. Daur Belajar 

Daur belajar merupalkan representasi dari pengalaman belajar. Pendekatan ini 

sering digunakan oleh instruktur pendidikan dalam rangka membangun urutan belajar 

yang mana dapat dijadikan sebagai panduan untuk belajar berdasarkan pengalaman. 

Pendekatan ini sebaiknya digambarkan dengan menggunakm bahasa sehari-hari. 

Pada pendekatan daur belajar dibagi atas beberap fase. Setiap fase dari daur belajar 

tidak saja ditentukan oleh fasilitator (guru), tetapi siswa ikut aktif untuk menentukan 

pelaksanaan setiap fase tersebut. David Kolb (2002) , pada Endeavour anda YMCA 

merumuskan 9 fase daur belajar yang dibagi dalam 3 lingkaran yaitu ; lingkaran 

pertama (perencanaan, pelaksanaan , seview), lingkaran kedua (pengalaman. refleksi, 

dan belajar ) serta lingkaran ketiga ( pemakaian, melaksanakan, atau mengerjakan dan 

review). 

Menurut Johntson seperti di kemukakan oleh Iskandar (2001) Ada enam fase 



dalam pelaksanaaan daur belaj ar berdasarkan pendekatan konstruktivisnie. yaitu ; 1 ) 

Idcntitiknsi tu.jual~ penlbelajaran dnri kur ikulu~i~ olrh guru . 2)Guru mengakses penge- 

tahuan j'ang dimiliki siswa , 3) Siswa diberi kesrmpatan untuk mengetahui seluk 

beluk suatu objek, keadaaan. situasi atau variabel 4) Guru meminta siswa ur,tuk 

menjelaskan. setelah it11 guru memperkenalkan atau n~emberi  penjelasan ilmiah atau 

teknologi secara formal dan langsung 5 )  Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

generalisasi konsep-konsep, proses-proses atau ketrampilm-ketrampilan dan 6) Guru 

Melakukan cvaluasi terhadap s is~va baik secara informal maupun formal . Dalam 

pelaksanaan seti:lp fase dari daur belajar di atas. terlihat bahwa selanla proses 

pembcla.jaran. siswa dituntut aktif mencari pengalaman belajar sebanyak mungkin dan 

berfikir kritis berdasarkan informasi atau data yang tersedia. Dengan demikian 

diharapkan s is~ba menemilkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip baru tentang apa 

yang dipelajari. 

Setiap fase dari daur belajar berliubungan dengan ranah pengembangan : a) 

pengalaman kongkrit berhubungan dengan pengembangan afektif, b) pengalaman 

refleksi berhubungan dengan pengembangan persepsi. c) generalisasi pengalarnan 

yang berhubungan dengan pengembangan simbolik. dan d) aktif dalam eksperirnen 

berhubungan de~igan pengembangan tingkal~ laku. Dengan demikian dalam daur 

belajar sesungguhnya. kegiatan belajar berlangsung apabila siswa melaksanakan 

keempat fase daur belajar secara penuh. 

Sebagai implikasinya. langkah-langkah pembelajaran rnenurut daur belajar ini 

dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Memberikan pengalaman sederhana kedalam kelas . Dapat bempa contoh contoh 
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pengalaman belajar yang berhubungan dengan liugkungan, teknologi. industri. 

atau kchidupn sosial Iainnya. 

2. Mengingatkan ken~bali pengalaman siswa rnelalui contoh-contoh atau 

menggaplikasikan konsep yang teleh dipelajari dnri lingkungan sehari-hari yang 

dapat dikerjakan dalan~ tugas kelompok. 

2 .  Guru memberikan model. Mengoptimalkan prilaku siswa sehingga siswa mencoba 

belajar sendiri. seperti belajar menjawab pertanyaan sendiri. 

4. Demontrasi yang dapat nlembangu kinsep ysng cocok dan sesuai dengan keinginan 

guru sehingga bela.jar dan mengingatnya. Seperti. siswa dapat menulis bagaimana 

Newton menemukan teori gravitasi. menulis catatnn singkat tentang mengapa 

benda bergerak. dan sebagainya. 

5. Intrenships 

6. Menetapkan aturan main tentang syarat perpindahan 

7.  Memberi penilaian portofolio 

8. Memberikan latihan dan tugas untuk dinilai 

9. Memberikan bimbingan belajar yang berakar pada pengalaman belajar . Dalam ha1 

ini siswa belajar memimpin diskusi. mengkomunikasikan hasil diskusi, sertasiswa 

dibimbing menyampaikan hal-ha1 yang esensial dari yang dipelajarinya. 

C. Aktivitas dan  Hasil Belajar Fisika 

1. Aktivitas Belajar Fisika 

Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pembelajaran yang paling baik 

adalah dengan melibatkan emosi, anggota tubuh dan semua indra yang bertujuan 

untuk melatih hampir seluruh potensi peserta didik, seperti ; potensi bergerak. 



berbicara. mendengas. mengamati. menggambarkan. ataupun potensi untuk 

~nenganalisis. mcngurganisir dan memecahka~~  masr~lah. Dengan memat~faatka~l 

indra szbanyak mungkin dan nlembuat seluruh tubuhlfikiran terlibat dalam proses 

belajar. secara umum jauh lebih efektif dari pada yang didasarkan presentasi , 

materi dan 111edia saja. Moh Anlien (1987 ) menyebutkan bahwa dasar-dasar 

umum yang biasa digunakan dalam pembelajasan bidang IPA (termasuk Fisika) 

tidak hanya berupa presentasi (informasi materi) saja, setidak-tidaknya 

dila~lj i~tkan dengan adanya kcgiatan studi individual siswa, dan interalisi 

antara guru dan siswa. antara sesarna siswa. dan antara siswa dengan nara sumber 

atau lingkungannya. 

Aktivitas atau perbuatan siswa dalam belajar akan berdampak terhadap 

perubahan pengetahuan. ketrampilan dan sikap siswa. Hal ini sejalan dengan apa 

yang diungkapkan Winkel W.S ( 1996) tentang belajar yang menyatakan bahwa '- 

belajar. adalah suatu aktivitas mentallpsikis yang berlangsung dalam interaksi 

aktif dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan perubahan dalam 

pengetahuan, pernahaman, ketrampilan dan sikap mental siswa. 

Dalam bidang IPA. termasuk fisika. aktivitas belajar dapat dikategorikan 

sebagai aktivitas kognitif yang munc~ll dalam interaksi pembelajaran di kelas , dan 

aktivitas laboratorik. sehubilngan dengan kegiatan laboratorium yang dilakukan. 

Aktivitas kognitif, seperti bertanya. menjawab, berpendapat, mennyanggah dan 

sebagainya. Sedangkang aktifitas laboratorik mencakup berbagai ketrampilan 

ilmiah seperti : 

a. Aktivitas Dalam Perencanaan dnn disain Icegiatan Pcnemuan yang meliputi 



ketrampilan-ketrampilan dalam ha1 ; merumuskan masalah yang harus diselidi- 

ki, meramalkan hasil penemuan, merumuskan hipotesis yang akan diuji, 

nlerencanakan pengamatan, pengukuran , atau kegiatan penemuan 

b. Pelaksanaan Kegiatan Penemuan meliputi kemarnpuan-kemampuan dalam ; 

melakukan pengamatan atau pengukuran secara kuantitatif, memanipulasi alat 

dan surnber belajar , mencatat hasil pengmatan d m  menemuan, melakukan 

perhitungan Ipengolahan data . menjelaskan cara melaksanakan kegiatan 

penemuan. dan bekerja sesuai disain sendiri. 

c. Analisis dan Interpretasi Data Hasil Penernuan mencakup kemampuan- 

kemampuan dalam ha1 : mentransformasi h a i l  penemuan dalam bentuk narasi 

(penjelasan), rnembuat grafik data . mznentukan dan menjelaskan hubungan 

antar variabel , mendiskusiknn keterbatasan dadatau asumsi yang melandasi 

kegiatan , merumuskan suatu generalisasi/model., dan merumuskan pertanyaan 

baru atau masalah yang didasarkan hasil pemuan. 

Disamping terjadinya perubahan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan 

siswa, melalui berbagai aktivitas belajar, diharapkan te jadi  pula perubahan sikap 

mental siswa dalam hal-ha1 ; rasa keingintahuan, kejasama dalam kelompok, 

tanggung jawablinisiatif, ketelitian Iketekunan, kemarnpuan berpendapat, kemauan 

bertanya dan kecepatan bertindak. 

2. Hasil Belajar Fisika 

Hasil belajar dapat diungkapkan dalam bentuk angka atau huruf yang 

menggambarkan tingkat penguasaan atau ketrampilan yang diperoleh setelah 

meiakukan aktivitas belajar. Hasil belajar atau prestasi belajar seseorang dapat 



dijadikan sttbagai indikator ktberhasilan seseorang dalam belajar . Prayirno 

( 1993: 33) nlenyatakan b a l ~ ~ v a  hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh , dan 

dikuasai. blcnguasai pada hakekatnya merupakan keadaan penampilan sttseorang 

yang n~enyangkur ranah kognitif. afektif, dan psikomotor. 

Dalam penelitian ini yang dimaksitd dengan hasil belajar fisika adalah 

kernampuan atau kesanggupan siswa menjawab tes penguasaan materi yang 

diberikan yang hanya memuat kemampuan aspek kognitif saja. Menurut 

tasono~ni  Bloom. kemampuan pada ranah kognitif terdiri dari enam tingkatan 

kemampuan, mulai dari yang sederhana snmpai kepada yang lebih ko~nplek dan 

analisis. yaitu : pengetahuan. pemahaman. penerapan. analisis. sintesis dan 

evaluasi. 

D. Kerilngka Konseptual 

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. kegiatan guru yang terpenting 

bukanlah memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi diharapkan 

siswa dibimbing agar mampu mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. . 

Konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif . 

melainkan dibangun secara aktif oleh siswa sendiri. Dalam pembelajaran model 

konstruktivisme siswa dipandang sebagai subjek yang aktif dalam mencari, 

memproses, serta mengolah infom~asi dari berbagai sumber belajar, sedangkan guru 

nicn~bantu s is~va untuk mendapatkan atau memperoleh informasi, ide. ketrampilan 

cara berfikir. pengeksperessian ide sendiri serta mengajarkan bagaimana belajar, 

sehingga diharapkan marnpu mengkondisikan sifat kerjasarna dalam proses 



belajarnya dan n~en~bangun konsep. serta berko~npetisi dalam menampilkan hasil 

belajar yang terbaik yang din~ilikinya. 

Penemuan Terbimbing yang dipilih dalan~ model pembelajaran ini akan 

melatih berbagai potensi siswa dalam berbagai ranah. kognitif. afektif, dan 

psikomotor. sehingga setelah lnelalui pembelajaran ini siswa diharapkan dapat 

niemberikan hasil belajar yang lebih baik 

Menurut David KoIb. (httplu~~w.learningfron~experience.corn). pendekatan 

dai~r  belajar yang diterapkan n~elalui pembelajaran model konstruktivisme ini 

rnemiliki keunggulan dalam ha1 ; a) siswa dapat rnernbawa pengalaman dari 

lingkungan kt. sekolah, sehingga siswa berasa terhargai . b) dengan pemakaian 

pengalaman siswa di luar. siswa dapat rnengaplikasikan konsep yang dipela-jari untuk 

kehidupannya, c) guru akan mengoptinlalkan prilaku siswa. sehingga siswa tetap 

beiajar terus. Dengan demikian guru rnemberikan sis~va ketrarnpilan mernecahkan 

masalah dengnn menjawab pertanyaan yang ada. d) demontrasi akan sangate efektif 

untuk n~ernbangun konsep sis~va, sehingga siswa belajar dan mengingatnya, e) siswa 

belajar secara intensif. f) siswa terlatih mengevaluasi dirinya sendiri, kernauan 

belajamya, dan g) siswa terlatih dalam memecahkan rnasalah lingkungannya dan 

rnempunyai kelnampuan untuk rnengambil keputusan. 

Apabila kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan sernestinya. berarti 

siswa akan melibatkan diri secara mental dan pisik secara optimal. siswa akan 

merasakan kebermaknaan bela,jar. yang diharapkan dapat rneningkatkan hasil aktivitas 

dan hasi l belajarnya 



E. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual, diajukanlah beberapa 

pertanyaan penelitian yaitu : 

1 .  Apakan terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil belajar Fisika siswa yang diberi 

pernbelajararan rnelalui pendekatan konstruktivisme Daur Belajar berwawasan SETS 

dengan pendekatan Konvensional pada SMU Negeri di kota Padang ? 

2. Apakan terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil belajar Fisika siswa yang diberi 

pernbelajararan rnelalui pendekatan konstruktivisme Penernuan Terbirnbing 

berwawasan SETS dengan pendrkatan Konvensional pada SMU Negeri di kota 

Padang ? 

3. Apakan terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil belajar Fisika siswa yang diberi 

pernbelajararan rnelalui pendekatan konstruktivisme Daur Belajar dan Penemuan 

Terbimbing benvawasan SETS pada SMU Negeri di kota Padang 

4. Sejauh rnana pernbelajaran rnelalui pendekatan konstruktivisrne Daur Belajar 

benvawasan SETS berpengaruh terhadap hasil belajar Fisika siswa pada SMU 

Negeri di kota Padang ? 

5. Sejauh mana pembelajaran rnelalui pendekatan konstruktivisrne Penemuan 

Terbirnbing benvawasan SETS berpengaruh terhadap hasil belajar Fisika siswa 

pada SMU Negeri di kota Padang ? 

6. Manakah yang lebih efektif dalarn menciptakan aktifitas belajar yang lebih baik 

pendekatan konstruktivisme Daur Belajar berwawasan SETS, atau pendekatan 

konstruk-tivisme Penemuan Terbimbing benvawasan SETS pada SMU Negeri di 

kota Padang ? 



Pada bagian 111etode penelitian ini aka11 dikemukakan : jenis penelitian, populasi 

dan sample, perlakuan, data.  alat pengumpul data dan teknik analisis data. 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penclitian eksperimental dengan disain 

penelitian "r;lndomizcd control group only dcsain '- yang secara bagan dapat 

digambarkan pada l'abel I 

Tabel 1 : Disain Penelitian 

Keterangan 

X I  = Pembelajaran n~enerapkan model konstruktivisme daur belajar berwawasan SETS. 
X?=Pembelajaran menerapkan model konstnlktivisme penemuan terbimbing 

berwawasan SETS. 
TI  = Tes hasil belajar. 
TZ = Obsewasi aktivitas belajar. 

Sampel 

Kelas Eksperimen I 

Kelas Eksperimen I1 

Kelas Kontrol 

B. Populasi dan Sampel 

Perlakuan 

XI 

X: 

Tes Awal 

- 

- 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh SMU negeri di kota Padang kelas 1 

Evaluasi 

TI dan Tz 

I ~;III 7- 7 

TI dan - r2  

semester 1 yang terdaftar pada tahun ajaran 2003/2004 yang terdiri dari 14 sekolah 

yang dapat dikategorikan atas 3 level yaitu ; level 1 (baik). level 2 (sedang) dan level 3 



I (kurang). Level ini ditetapkan berdasarkan rata-rata NEM dari tahun ke tahun. 

~ Berdasarkan data awal tahun ajaran 200312004 distribusi SMU negeri di kota Padang 
I 

berdasarkan level atau peringkat sekolah dinyatakan pada Tabel 2 

I Tabel 2 : Distribusi SMU Negeri Di Kota Padang Tahun Ajaran 200312004 

I Teknik pengambilan sampel adalah secara sratified cluster random sampling. 
I 

Berdasarkan pertimbangan ditetapkan 1 sekolah sebagai sampel dari tiap level sekolah. 
I 

i 
I Secara acak terpilih untuk sekolah sampel yaitu SMU 10 untuk level 1 ,  S W J  7 untuk 

NO 

1 

2 

3 

I level 2, dan SMU 8 untuk level 3 

I Penetepan kelas sampel dari tiap sekolah yaitu kelas 1 yang diajar oleh guru ~ 
I yang sama. Untuk SMU 10 terdiri dari 5 kelas' yaitu kelas 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, dan 1-9. 

Level Sekolah 

1 (Baik) 

2 (Sedang) 

3 (Kurang) 

1 Sedangkan SMU 7 terdiri dari 4 kelas yaitu kelas 1-1, 1-2, 1-3, dan 1-10. SMU 8 terdiri 

Nama Sekolah 

SMU 1 ,  SMU 2, dan SMU 10 

SMU 3, SMU 4. SMU 7, dan SMU 9 

SMU 5, SMU 6, SMU 8, SMU 11, SMU 12, 
SMU I 13, dan SMU 14 

I 
I dari 4 kelas yaitu kelas 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Dari kelas-kelas ini dipilih 3 kelas untuk 

I 
masing-masing sekolah berdasarkan uji kesarnaan rata-rata. dan hasil uji homogenitas 

I 
I varian tes awal ( UH1) untuk tiap sekolah. Untuk SMU 7 Hasilnya seperti 
~ 
I dinyatakan pada Tabel 3 
I 



Tabel 3. Hasil Analisis Kesamaan Rata-Rata dan Uji Homogenitas Varians 
Populasi Pada SMU 7 Padang 

I Test of Homogeneity of Variances Population SMU 7 Padang I 

(I) Kelas 
Populasi 

1 

2 

3 

10 

*)The mean difference is significant at the .05 level. 

Levene Statistic 
2.152 

Berdasarkan Tabel 3. terrlihat bahwa kelas 1-1 (1) , 1-2 (2) , dan 1-3 (3) mempunyai 

mean hasil tes awal (UH-1) yang tidak berbeda secara signifikan, Sedangkan kelas 

1-1 0 (10) mempunyai perbedaan mean yang signifikan . Hasil uji statistik Levene = 

2,152 dengan probabilitas 0,096 lebih besar dari nilai pada tabel signifi-kansi 0,05 

maka ke seluruh kelas populasi di SMU 7 Padang dinyatakan homogen . Hasil 

analisis ini langsung menetapkan kelas yang memenuhi kesamaan rata-rata dan 

homogenitas varians sebagai kelas sarnpel. 

. Untuk SMU 8 Hasilnya seperti dinyatakan pa.da Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4. 

terrlihat bahwa seluruh kelas yaitu kelas 1-1 (1) , 1-2 (2) , 1-3 (3) dan I-4(4) 

mempunyai mean hasil tes awal (UH-1) yang tidak berbeda secara signifikan, dan hasil 

(J) Kelas 
Populasi 

2 
3 
10 
1 
3 

95% Confidence 
Interval 

dfl 
3 

10 
1 
2 
10 
1 
2 
3 

Mean 
Difference (I-J) 

-.I4 
.40 

12.63* 
.14 
.55 

Lower 
Bound 
-6.25 
-5.74 
6.49 
-5.97 
-5.20 

Upper 
Bound 
5.97 
6.54 
18.77 
6.25 
6.29 

df2 
164 

12.77* 
-.40 

Std. Error 

3.09 
3.1 1 
3.1 1 
3.09 

1 2.91 

Sig. 
.096 I 

Sig. 

.963 
397 
.OOO 
.963 
352  

2.9 1 
3.1 1 

-.55 1 2.91 

18.52 
5.74 

.OOO 1 7.03 

12.23* 
-12.63* 
-12.77* 
-12.23* 

5.20 
18.0 1 
-6.49 
-7.03 
-6.45 

.897 

.852 

.OOO 

.OOO 

.OOO 

.OOO 

2.93 
3.1 1 
2.91 
2.93 

-6.54 
-6.29 
6.45 

- 18.77 
-18.52 
-18.01 



uji statistik Levene = 1,193 dengan probabilitas 0,315 lebih besar dari nilai pada 

tabel signifi-kansi 0,05 maka ke seluruh kelas populasi di SMU 8 Padang 

dinyatakan homogen 

Tabel 3. Hasil Analisis Kesamaan Rata-Rata dan Uji Homogenitas Varians 
Populasi Pada ShlU 8 Padang 

Berdasarkan hasil analisis ini dipilihlah kelas yang mempunyai mean yang hampir 

sama sebagai kelas sampel, yaitu kelas 1-1 (1) , 1-2 (2) , dan I-4(4) 

Untuk SMU 10 Hasilnya seperti dinyatakan pada Tabel 5. Berdasarkan Ta- 

be1 5. terrlihat bahwa kelas 1-5 (5) , 1-6(6) dan 1-7 (7) yang mempunyai mean hasil 

tes awal (UH-1) yang tidak berbeda secara signifikan dari seluruh polulasi. Sedangkan 

kelas 1-8 (8) dan I-9(9) mempunyai perbedaan mean yang signifikan . Hasil uji 

statistik Levene = 2,975 dengan probabilitas 0,021 lebih besar dari nilai pada tabel 

signifikansi 0,05 rnaka ke seluruh kelas populasi di SMU 10 Padang dinyatakan 

(I) Kelas 
Populasi 

1 

(J) Kelas 
Populasi 

2 
3 
4 

Mean 
Difference 

(I-J) 

-1.0; 
.2 1 
.37 
1.03 
1.24 
1.40 

Sig. 
.3 15 

Levene Statistic I d f l  
1.193 1 3 

2 1 1 
3 

I 4 

df2 
140 

Std. Error 

3 

Test of Homogeneity of Variances population SMU Negeri 8 Padang 

Sig. 

1 1 -21  4.21 1 .961 
3.30 .774 
4.37 1 .970 

-8.53 
-9.74 
-8.47 
-9.0 1 
-10.21 
-5.80 

2 
4 

4.37 

8.12 
7.27 
8.80 
8.27 
7.4 1 
8.47 

95% Confidence 
Interval 

4.30 i .811 
4.21 1 . .961 
4.37 1 .932 
4.30 1 ,811 
4.30 1 ,774 

-1.24 
.17 

.932 

Lower 
Bound 
-9.53 
-8.12 
-8.27 
-7.47 
-7.27 
-7.4 1 4.45 

Upper 
Bound 

7.47 
8.53 
9.0 1 
9.53 
9.74 
10.21 .753 

4 
4.45 1 .753 

1 1 - 3 7  

4.37 .970 
2 

3 
-1.40 
-. 17 



homogen . Hasil analisis ini langsung menetapkan kelas yang memenuhi kesamaan 

rata-rata dan homogenitas varians sebagai kelas sampel, yaitu kelas 1-5 (5) , 1-6(6) , 

Tabel 5. Hasil Analisis Kesamaan Rata-Rata dan Uji Homogenitas Varians 
Populasi Pada SMU 10 Padang 

*) The mean difference is significant at the .05 level. 

(I) Kelas 
Sampel 

5 

6 

7 

8 

9 

Secara keseluruhan berdasarkan hasil uji kesarnaan rata-rata, uji homogenitas 

dan sampel yang terpilih dirangkum pada Tabel 6. 

(J) Kelas 
Sampel 

6 
7 
8 
9 

Test of Homogeneity of Variances SMU Negeri 10 Padang 

Mean 
Difference 

(1-J) 
4.50 
3.18 
-6.38 
-9.32* 

Sig. 

.02 1 

Levene Statistic 

2.975 

Std. Error 

3.50 
3.50 
3.71 
3.55 

5 1 -4.50 3.50 
3.52 , 
3.73 
3.57 
3.50 
3.52 
3.73 
3.57 
3.71 
3.73 
3.73 
3.77 
3.55 
3.57 
3.57 
3.77 

7 
8 
9 
5 
6 
8 
9 
5 
6 
7 
9 
5 
6 
7 
8 

d fl 

4 

Sig. 

.200 
365 
.087 
.009 

-1.32 , 
-10.88* 
-13.82* 

-3.18 
1.32 

-9.56* 
-12.50" 

6.38 
10.88* 
9.56* 
-2.94 
9.32* 
13.82* 
12.50* 
2.94 

df2 

19 1 

200 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 
-3.4 1 
-3.73 

-13.70 
-16.32 
-1 1.41 

Upper 
Bound 
11.41 
10.09 
.94 

-2.32 
2.4 1 

.709 1 -8.27 , 5.63 , 

.004 1 -18.24 1 -3.52 

.OOO 
365 
.709 
.O 1 1 
.OO 1 
.087 
.004 

-20.86 
-10.09 
-5.63 

-6.78 
3.73 
8.27 

.Ol 1 1 2.20 16.92 

.437 
. .009 

.OOO 
-00 1 
.437 

-16.92 1 -2.20 
-19.54 ( -5.46 

-.94 1 13.70 
3.52 

-10.39 
2.32 
6.78 
5.46 
-4.50 

18.24 

4.50 
16.32 
20.86 
19.54 
10.39 



Tabel 6 : Kelas-Kelas Sampel Menurut Level Sekolah 

Dzri 3 kelas sarnpel untuk tiap sekolah, secara acak. ditentukan kelas-kelas 

yang akan dijadikan sebagai kelas eksperimen I, Eksperimen 2 dan kelas kontrol . 

Hasilnya seperti ditunjukkan pada Tabel 7 . 

Tabel 7 : Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Untuk Tiap Sekolah 

NO 

1 

2 

3 

Keterangan : 

Level Sekolah 

1 (Baik) 

2 (Sedang) 

3 (Kurang) 

. 

Kelas eksperimen 1 = kelas yang pembelajarannya menerapkan model konstruktivisme 
daur belajar berwawasan SETS 

Kelas eksperimen2 = kelas yang pembelajarannya menerapkan model konstruk-tivisme 
penemuan terbimbing berwawasan SETS 

Nama Sekolah 

SMU 10 

SMU 7 

SMU 8 

Kelas kontrol = kelas yang pembelajarannya menerapkan model pembelajaran 
biasa (konvensional) 

Kelas Sampel 

1-5, 1-6, 1-7 

1-1, 1-2, 1-3 

I- I ,  1-3. 1-4 

SMU 8 

1-4 

I- 1 

SMU 10 

Kapasitas untuk masing-masing kelas sarnpel seperti diperlihatkan pada Tabel 8 

SMU 7 

Kelas Kontrol 

I 
Kelas Eksperimen 1 

Kelas Eksperimen 2 

1-7 1-3 

1-5 

1-6 

1-2 

I- 1 



Tabel 8 : Kapasitas Kelas I Pada Sampel Penelitian 

C. Personil Yang Terlibat dalam Penelitian 

Penelitian ini rnelibatkan 12 (dua belas) orang personil yaitu : 

1. Dosen Jurusan Fisika sebanyak 3 (tiga ) orang, yang terdiri dari 1 orang ketua 

peneliti dan 2 orang anggotan peneliti 

2. Guru Fisika SMU Negeri pada sekolah sampel sebanyak 3 (tiga) orang sebagai 

pelaksana perlakuan dikelas. 

3. Mahasiswa sebanyak 6 ( enarn ) orang yang membantu peneliti dalam 

penyediaan perangkat tes dan perangkat pembelajaran , rnembantu kelancaran 

kegiatan di lapangan, pengambilan data, pernilahan data, dan analisis data atas 

birnbingan dosen pernbimbing, yang sekaligus anggota peneliti. 

1 D. Perlakukan Penelitian 

Secara urnurn untuk kelas eksperirnen 1 ,  eksperirnen 2 dan kelas kontrol 

1 
I membahas konsep yang sama. Selama penelitian konsep-konsep yang dibahas adalah 

I berkenaan dengan konsep Kinematika Gerak Lurus, dan Dinamika Gerak Lurus,. 

Perbedaan perlakuan untuk kelas ekseperirnen 1 ,  eksperimen 2 dan kelas kontrol 

adalah sebagai berikut : 



1. Pembelajaran Model Konstruktivisme Daur Belajar Benvawasan SETS 

pada k e l a s  e k s p e r i m e n  1 m e n g i k u t i  l a n g k a h - l a n g k a h  s e b a g a i  b e r i k u t  : 

I I Tahap I Keterangan 1 
I 

A I Orientasi 

1.Siswa dirninta untuk rnenarnpilkan aktivitasnya berdasar- 
kan panduan guru sehubungan dengan konsep-konsep 
yang akan di pelajari. 

?.Guru rnengakses pengetahuan siswa tentang konsep-konsep 
yang akan dibahas, rnelalui pertanyaan-pertanyaan yang 
berwawasan SETS 

2. Guru rnerninta siswa rnendiskusikan konsep-konsep yang 
akan dibahas secara berkelornpok 

blisalnya sebelurn mernbahas 
tentang besaran vektor dan skalar, 
gum rnerninta seorang siswa 
untuk memandu 2 orang teman- 
nya berpindah beberapa langkah 
dari ternpat duduknya, sedangkan 
siswa lain rnengamati jarak dan 
perpindahan yang diternpuh rna- 
sing-rnasingnya. Sarnpai siswa 
mema-hami bahwa cara yang 
tepat rnenyuruh siswa berpindah 
adalah dengan rnenunjukkan 

B 

7. Berdasarkan hasil pengaksesan pengetahuan, diskusi dan 
kegiatan pernahaman konsep, guru rnereview kembali 
pengetahuan siswa , dan rnelakukan penanaman dan 
sisternatisasi konsep. 

C. 
Pada bagian ini guru berusaha 
agar konsep-konsep yang tertanan 
dalarn pikiran siswa tidak kacau 
tetapi sesuai dengan jalinan 
fungsional antar konsep. 

Restrukturisasi 

3. Guru bersama siswa rnernbahas hasil diskusi siswa, dan 
rnenjelaskan/rnenginformasikan konsep-konsep )'an!: ti- 
dak dipaharni siswa. 

4. Setiap akan rnenarnbah pernbahasan suatu konsep, gum 
selalu rnengakses pengetahuan siswa tentang konsep yang 
dibahas yang berwawasan SETS 

5. Setiap selesai pengaksessan pengetahuan S ~ S W ~ ,  selalu 
dilanjutkan dengan diskusi kelas tentang konsep yang 
dibahas tersebut. 

6. Siswa dirninta rnelakukan kegiatan dalam bentuk perco- 
baanJpraktikuddernontrasi sehubungan dengan perna- 
harnannya tentang konsep yang dipelajari. 

Sisternatisasi 

I 

ID  I Penerapan Konsep p 

arahnya. 

Misalnya cara rnenuliskan besar- 
an "ektor dan besaran skalar, 
Dilanjutkan dengan bagaimana 
cara rnenjurnlahkan dua buah 
vektor atau lebih. Bagaimana 
peranan konsep besaran dan 
satuan dalarn sains, teknologi, 
dan kehidupan di masyarakat 
Kegiatan percobaaan misalnya 
rnelakukan pengukuran dengan 
rnenggunakan beberapa macam 

ukur panjang. 

8. Berdasarkan tugas penerapan konsep-konsep yang telah di 
pelajari, guru merefleksikannya dalarn kegiatan pem- 
belajaran, dan rnengulangi pernbahasan konsep-konsep 
yang tidak dipahami oleh siswa 

9. Pada bagian akhir pernbelajaran tentang suatu konsep. 
guru mernberikan tes hasil belajar 

10.Berdasarkan balikan dari tes hasil belajar , gum rnereview 
kernbali konsep-konsep yang rnasih belum dikuasai siswa 

Gutu mernberikan tugas d i  rumah, 
tentang Penerapan k O n s e ~ - k O n s e ~  
yang telah d i~e la ja r i -  dan 
dikumpulkan siswa pada per- 
[emuan berikutnya . Pads bagian 
ini sebelum beralih ke pern- 
bahasan kOnsep berikutnya gum 
harus meyakini bahwa sebagian 
besar siswa telah rnarnpu rnene- 
rapkan pemahamamya dalarn 
berbagai permasatahan sederhana 
yang relevan. 



2 . P e m b e l a j a r a n  Mode l  Konstrukt ivisme P e n e n ~ u a n  Terbinlbing Benvawasan  SETS 

pada kelas eksperimen 2 mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

No 

A 

4. Metencanakan kemungkinan kegiatan penernuan untuk 
rnenguji hipotesis yang telah dirurnuskan ; oleh siswa 
bersarna guru dalarn kegiatan pernbelajaran di kelas 

5 .  Melakukan kegiatan penemuan, penyelidikan gejala 
dengan mernanfaatkan surnber-surnber belajar yang 
tersedia di lingkungan sekitarnya seperti : buku teks, 
peralatan laboratorium. sarana di lingkungan ternpat 
tinggal, perpustakaan sekolah, bertanyafdiskusi kepada 
ternadorang yang dianggap mengetahuinya. 

Tahap 

Orientasi 
1. Penyarnpaian tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 
1. Perurnusan rnasalah ; penyarnpaian sejurnlah pertanyaaan 

yang berwawasan SETS, berdasarkan tukuan pernbclajaran 
yang telah dikernukakan. Melalaui pertanyaaan tersebut 
diharapkan dapat rnernbangkitkan rasa keingin tahuan serta 
rnotivasi untuk rnenemukannya 

3. Perurnusan hipotesis ; berupa pertanyaan-pertanyaan yang 
diharapkan dapat dijawab siswa sebagai kesirnpulan 
sernentara yang dikernukakan siswa sebelum kegiatanb 

B 

Kepada siswa diberikan orientasi 
urnurn dan rasional tentang 
konsep-konsep yang akan 
dipelajari untuk rnernbangkitkan 
rnotivasi siswa dengan rneng- 
kaitkan konsep yang akan dipe- 
lajari dengan SETS 

Keterangan 
i 

pernbelajaran dilakukan 

Restrukturisasi 
Kepada siswa dirninta untuk 
rnenjelaskan konsep-konsep yang 
telah dipelajarinya dari tugas ym 
diberikan sebelurn kegiatan pern- 
belajaran di kelas. Pada tahap ini 
kepada siswa diberikan 
pertanyaan-pertanyaan yang 
bersifat probing untuk rnenggali 
ide-ide yang ada pada siswa. 
Agar siswa lebih rnudah 
rnernaharni konsep yang dita- 
nyakan, guru diharapkan rnern- 
bantu siswa dengan rnernberikan 
analogi-analogi. 

Sistematisasi 
6. Pengolahan & pernbahasan hasil penernuan siswa ; 

dirnana guru bersarna siswa rnelakukan diskusi kelas 
rnernbahas h a i l  penemuan siswa . Guru berusaha menjelas- 
kan konsep-konsep yang rnasih diragukan siswa sehingga 
seluruh pertanyaan guru dapat dijawab dan dipaharni siswa. 

7. Menyirnpulkan hasil penernuan ; dimana siswa dan guru 
secara bersarna rnenyirnpulkan dan mendeskripsikan 
secara sistematis konsep-konsep yang telah diternukan ; 
rnisalnya dalarn bentuk peta konsep/jalinan fungsional antar 

Siswa ditugaskan rnernbuat peta 
konsep yang rnenunjukkan 
jalinan hngsional antar konsep. 
Kegiatan ini diharapkan dapat 
rnengefektitkan jalannya proses 
pernbelajaran yang sedang 
berlangsung. 

D 
konsep 

Penerapan Konsep 
S. Evaluasi hasil penemuan dan argumentasi ; guru 

rnelakukan evaluasi terhadap konsep-konsep yam; telah 
dipahami siswa dengan rnernberikan pertanyaan- pertanya- 
an yang bersifat open ended dan kaya konteks untuk 
dijawab siswa. Jawaban dan argurnentasi siswa dibahas 
bersarna guru dalarn kegiatan diskusi kelas. 

9. Tes hasil belajar ; sebagai penutup kegiatan pernbelajaran 
dilakukan tes subsurnatif. 

Pada tahap ini siswa ditugaskan 
untuk menga~likasikan konsep- 
konsep Yang telah di~elajari 
dalarn situasi I ~ u  Yang sedikit 
lebih sulit d a n t e ~ a d u ,  tgerutarna 
rnasalah yang berhubungan 
dengan SETS 



3. Pembelajaran Model Biasa ( Konvensional) 

Pada pembelajaran model biasa, urutan dan bentuk kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan adalah sesuai dengan tuntunan GBPP yang terdapat 

dalam kurikulum Fisika SMU yang berlaku. 

E. Data dan alat Pengumpul Data 

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk skor postest hasil 

belajar akhir penelitian dan skor . aktivitas belajar siswa selama kegiatan penelitan Alat 

pengumpul data adalah dalam bentuk tes hasil belajar, format observasi untuk melihat 

frekwensi setiap komponen aktivitas belajar siswa, dan angket trerbuka untuk guru-guru 

untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang ditemui dalarn menjalankan kegiatan 

pembelajaran modek konstruktivisme. Alat ukur disusun berdasarkan kisi-kisi dan 

I 

I indikator yang ditetapkan. 

F. Alat Ukur dan Pengembangannya 

Alat ukur untuk pengurnpul data kuantitatif adalah dalam bentuk tes hasil 

belajar, format observasi aktivitas belajar siswa dan angket rwebuka untuk menunjau 

kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran model konstruktivisme 

1 )  Tes Hasil Belajar disusun berdasarkan materi pelajaran untuk pokok -pokok 

bahasan selama kegiatan penelitian, yaitu untuk pokok bahasan ; Kinematika 

Gerak Lurus dan Dinamika Gerak Lurus. Tes dibuat dalam bentuk tes objektif 

pilihan ganda dengan empat pilihan yang dapat dijawab dengan A, B, C, D atau 

E. Sedangkan ranah kemampuan yang diperiksa meliputi aspek ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisa, sintesa dan evaluasi. Dalam menyeleksi alat ukur 



hasil belajar digunakan tiga kriteria, yaitu taraf kesukaran, daya beda. dan 

validitas butir. Alat ukur ini mula-mula dipersiapkan sebanyak 35 butir tes. 

Dengan meminta pertimbangan dari teman sejawat . instrumen diujicobakan 

terhadap siswa kelas 1-6 SMU 7 Padang. Hasil uji coba diperoleh sebanyak 30 

butir soal dengan taraf kesukaran 0,10 < P 5 0,90 , daya beda 0.22 < D 

< 0,56 , validitas butir 0,3 1 2 r,), 5 O.S9 dan koefisien releabilitas soal (rl 1 ,  = - 

0.756 Selanjutnya alat ukur hasil belajar ini disempurnakan lagi untuk 

meninjau validitas instrumen, dan soal-soal yang dianggap tidak valid di revisi 

kembali atau di sisihkan 

2) Format Penilaian Observasi Aktivitas Belajar. Dibuat berdasarkan aspek 

aktivitas yang akan dinilai mencakup aktivitas laboratorik, dan aktivitas kognitif. 

Aktivitas laboratorik mencakup kemampuan-kemampuan ; memprediksi, 

perumusan hipotesis, perencanaan eksperimen, dan penarikan kesimpulan. 

Sedangkan aktivitas kognitif mencakup aktivitas-aktivitas ; bertanya, menjawab, 

berpendapat dan menyanggah. Untuk melihat kualitas aktivitas belajar siswa saat 

pembelajaran digunakan teknik pemboboton terhadap unjuk ke j a  siswa 

berdasarkan hasil analisis laporan . kegiatan dan hasil observasi kecendrungan 

kegiatan siswa dengan kategori sebagai berikut : 

- 

Kategori 

Sangat jelek 

Jelek 

Cukup 

Memuaskan 

Sangat Memuaskan 

Bobot 

1 

2 

3 

4 

5 

Nilai 

Angka 

0- 20 

21- 40 

41- 60 

61- 80 

81- 100 

Huruf 

E 

D 

C 

B 

A 



I G. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan penelitian, data hasil penelitian diolah dengan menggu- 

1 nakan dua jenis teknik analisis, teknik pendeskripsian data setiap ubahan penelitian, 

dan teknik analisis statistik . 

I Untuk mendeskripsian data setiap ubahan penelitian digunakan teknik 

statistik deskriptif. yaitu penentuan rara-rata hitung. simpangan baku . rentang skor. 

1 dan teknik persentzse. 

i Untuk membandingkan perbedaan hasil belajar, dan aktivitas belajar siswa 

I antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan lewat analisis varian 

1 tiga jalur (three-way ANAVA) dilanjutkan statistik uji-F . 



BAB IV. HASIL PENELITIAK DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan kemukakan hasil penelitian dsn diikuti langsung dengan 

pembahasan yang meliputi keadaan data penelitian dan pengujian hipotesis 

A. Deskripsi Data 

Data hasil penelitian yang akan di diskripsikan disini adalah berkenaan 

dengan hasil belajar dan skor aktivitas belajar siswa yang dilakukan pada kelas 

eksperirnen 1 ,  eksperimen 2 dan kelas kontrol untuk masing-masing sekolah sampel 

a. Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Pada Akhir Penelitian di SMU 7 Padang 

Pada setiap akhir penyajian peneliiim, diadakan postest atau ulangan 

harian Pada tabel 9. disajikan dideskripsikan data postest selama kegiatan 

penelitian pada SMU 7 yaitu; untuk kelas Penemuan Terbimbing, diperoleh nilai 

rerata 66,74 simpangan baku sebesar 9,28. . Untuk kelas Daur Belajar diperoleh 

diperoleh nilai rerata 62,69, simpangan baku sebesar 10,88 dan untuk kelas 

Konvensional diperoleh diperoleh nilai rerata 57,95. , simpangan baku sebesar 

8,63. Ternyata rata rata hasil belajar tertinggi pada kelas Penemuan 

Terbimbing.diikuti oleh kelas Daur Belajar dan hasil belajar rata-rata yang 

terendah pada kelas Konvensional 

Tabel 9. Deskripsi Nilai Postest Siswa SMU Negeri 7 Padang 

Number Student 

3 5 
4 5 
44 
124 

Std. Deviation 

9.28 
10.88 
8.63 
10.23 

Jenis Perlakuan 

Penemuan Terbimbing 
Daur Belajar 
Konvensional 
Total 

Mean 

66.74 
62.69 
57.95 
62.15 



b. Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Pada Akhir Penelitian di SMU 8 Padang 

Pada tabel 10. disajikan dideskripsikan data postest selarna kegiatan 

penelitian pada SMU 8 yaitu ; untuk kelas Penemuan Terbirnbing, diperoleh nilai 

rerata 56,42 sirnpangan baku sebesar 12,25. Untuk kelas Daur Belajar diperoleh 

diperoleh nilai rerata 61 $9, sirnpangan baku sebesar 15,8 1 dan untuk kelas 

Konvensional diperoleh diperoleh nilai rerata 47,63 , sirnpangan baku sebesar 

15.56 Ternyata rata rata hasil belajar tertinggi pada kelas Daur Belajnr .diikuti 

oleh kelas Penemuan Terbimbing dan hasil belajar rata-rata yang terendah pada 

kelas konvensional 

Tabel 10. Deskripsi Nilai Postest Siswa SMU Negeri 8 Padang 

c. Hasil Belajar Kelornpok Eksperirnen dan Kelornpok Kontrol 
Pada Akhir Penelitian di SMU 10 Padang 

Pada tabel 1 1. disajikan dideskripsikan data postest selarna kegiatan 

penelitian pada SMU 10 yaitu ; untuk kelas ,Penemuan Terbimbing, diperoleh 

nilai rerata 77.85 sirnpangan baku sebesar 9,43. Untuk kelas Daur Belnjar 

diperoleh diperoleh nilai rerata 79,14, sirnpangan baku sebesar 12,38 dan 

untuk kelas Konvensional diperoleh diperoleh nilai rerata 70,78. , sirnpangan 

baku sebesar 9,50 . Ternyata rata rata hasil belajar tertinggi pada kelas Daur 

Belajar .diikuti oleh kelas Penemuan Terbimbing dan hasil belajar rata-rata yang 

terendah pada kelas Konvensional 

Number of Student 
3 8 
3 5 
3 3 
109 

Jenis Perlakuan 
Penemuan Terbirnbing 
Konvensional 
Daur Belajar 
Total 

Mean 
56.42 
47.63 
61.89 
55.01 

Std. Deviation 
12.25 
15.56 
15.81 
15.58 



Tabel 11. Deskripsi Nilai Postest Sislva SMU Negeri 10 Padang 

d. Skor Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Selama Kegiatan Penelitian Pada SMU 7 

Selama kegiatan pembelajaran aktivitas belajar siswa di arnati, dan di nilai 

pada lembaran observasi yang disediakan berdasarkan aspek aktivitas yang dinilai 

Deskripsi data skor aktivitas belajar siswa di SMU 7 dinyatakan pada Tabel 12 

Berdasarkan tabel terlihat bahwa untuk kelas Penemuan Terbimbing, diperoleh 

nilai rerata 26,ll simpangan baku sebesar 4,90 Untuk kelas Daur Belajar 

diperolsh diperoleh nilai rerata 26,84 simpangan baku sebesar 5.16 dan untuk 

kelas Konvensional diperoleh dipsroleh nilai rerata 20,73., sirnpangan baku 

sebesar 3,77 . Ternyata rata rata skor aktivitas tertinggi pada kelas Daur Belajar 

.diikuti oleh kelas Penemuan Terbimbing dan hasil belajar rata-rata yang terendah 

pada kelas Konvensional 

Tabel 12 Statistik Deskriptif Perbandingan Aktivitas belajar Siswa SiMU 7 Padang 

Jenis Perlakuanl 
Daur Belajar 
Penemuan Terbimbing 
Konvensional 
Total 

e. Skor Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Selama Kegiatan Penelitian Pada SMU 8 

Mean 
79.14 
77.85 
70.78 
75.95 

Deskripsi data skor aktivitas belajar siswa di SMU 8 dinyatakan pada 

Tabel 13. Berdasarkan tabel terlihat bahwa untuk kelas Penemuan Terbimbing, 

Jenis Perlakuan 
Penemuan Terbimbing 
Daur Belajar 
Konvensional 
Total 

Std. Deviation 
12.38 
9.43 
13.50 
1 1.09 

Mean 
26.11 
26.84 
20.73 
24.47 

Std. Deviation 
4.90 
5.16 
3.77 
5.38 

Number of Student 
42 
4 1 
4 1 
124 

Number of Student 
35 
45 
44 
124 



diperoleh nilai rerata 26,58 simpangan baku sebesar 5,25. Untuk kelas Da~rr  

Belajar diperoleh diperoleh nilai rerata 26,39, simpangan baku sebesar 5,60 

dan untuk kelas Konvensional diperoleh diperoleh nilai rerata 20.37. . 

simpangan baku sebesar 3,69 . Temyata rata rar,a skor aktivitas belajar tertinggi 

pada kelas Penemuan Terbirnbing.diikuti oleh kelas Daur Belajar dan hasil belajar 

rata-rata yang terendah pada kelas Konvensional 

Tabel 13 Statistik Deskriptif Perbandingan Aktivitas belajar Siswa SMU 8 Padang 

f. Skor Aktivitas Belajar Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Selarna Kegiatan Penelitian Pada SMU 10 

Deskripsi data skor aktivitas belajar siswa di SMU 10 dinyatakan pada 

Tabel 14. Berdasarkan tabel terlihat bahwa untuk kelas Penemuan Terbimbing, 

diperoleh nilai rerata 25,37 simpangan baku sebesar 4,80. Untuk kelas Daur 

Belajar diperoleh diperoleh nilai rerata 26,57, simpangan baku sebesar 4,67 

dan untuk kelas Konvensional diperoleh diperoleh nilai rerata 20,49. , simpangan 

baku sebesar 4,24 . Ternyata rata rata skor aktivitas belajar tertinggi pada kelas 

Daur Belajar .diikuti oleh kelas Penemuan Terbimbing dan hasil belajar rata-rata 

yang terendah pada kelas Konvensional 

Tabel 14 Statistik Deskriptif Perbandingan Aktivitas belajar Siswa SMU 10 Padang 

Kelas Populasi 
Penemuan Terbimbing 
Konvensional 
Daur Belajar 
Total 

Mean 
26.58 
20.47 
26.39 
24.39 

Number of Student 
42 
4 1 
4 1 
124 

Jenis Perlakuan 
Daur Belajar 
Penemuan Terbimbing 
Konvensional 
Total 

Std. Deviation 
5.25 
3.69 
5.60 
5.63 

Number of Student 
3 8 
3 S 
3 3 
109 

Mean 
25.67 
25.37 
20.49 
23.85 

Std. Deviation 
4.67 
4.80 
4.24 
5.13 



! B. Uji Hipotesist Pertanyaan Penelitian 

Deskripsi seluruh data hasil penelitian telah disajikan pada bagian 

terdahulu. Szlanjutnya kita akan rnelaksanakan uji hipotesis (uji varian) dengan 

statistik uji F. Pengolahan data dilakukan menggunakan software statistik 

SPSS1O.O dengan bantuan komputer. Berikut ini akan akan diuraikan hasil 

pengujian secara bertahap sesuai dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. 

Untuk pertanyaaan penelitian 1,  2, dan 3 yaitu : 

a. Pertanyaan Penelitian 1 : Apakah terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil 

belajar Fisika siswa yang diberi pembelajaran melalui pendekatan konstruk- 

tivisme Daur Belajar benvawasan SETS dengan pendekatan Konvensional pada 

SMU Negeri di kota Padang ? 

b. Pertanyaan Penelitian 2 : Apakah terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil 

belajar Fisika siswa yang diberi pembelajararan melalui pendekatan 

konstruktivisme Penemuan Terbimbing berwawasan SETS deng& pendekatan 

Konvensional pada SMU Negeri di kota Padang ? 

c. Pertanyaan Penelitian 3 : Apakah terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil 

belajar Fisika siswa yang diberi pembelajararan melalui pendekatan 

I 
konstruktivisme Daur Belajar dan Penemuan 'Terbirnbing benvawasan SETS pada 

SMU Negeri di kota Padang 

Hipotesis yang akan di uji 

HI = Minimal satu pendekatan pembelajaran menunjukkan perbedaan hrata-rata 
hasil belajar terhadap dua pendekatan pernbelajaran lain 



digunakan analisis statistik uji F pada taraf signifikansi 0.05 dalarn wilayah kritik 

F>F,,,l,,2, ; dimana vl = db model pembelajaran, dan v2 = db kesalahan pada 

percobaan satu faktor , yaitu uji perbandingan rata-rata untuk 3 rnacam perlakuan 

pada tiap sekolah dengan menggunakan "analisis varian tiga arah '' Dengan 

menggunakan software statistik SPSS 10.0 berbantuan komputer 

A. Uji Hipotesis Tentang Hasil Belajar Pada SMU 7 

Pada SMU 7 , hasil Uji Levene dinyatakan pada Tabel 15 . yang rnenunjukkan 

bahwa ke tiga perlakuan yang dujikan rnernpunyai keragarnarn yang tidak berbeda nyata. 

Tabel 15 

Selanjutnya berdasarkan statistik F pada Tabel 16 rnenunjukkan nilai F perlakuan 

8,138 dengan probabilitas 0.000 menyimpulkan bahwa ke tiga perlakuan yang diuji 

menunjukan perbedaan nyata pada taraf kepercayaan 95 % 

Tabel 16. 

Levene's Test of Equality of Error Variances 
Nilai Postest SMU Negeri 7 '  

F 
.5 10 

Tests of Between-Subjects Effects dari Nilai Postest 
SMU Negeri 7 Padang 

Tests the null hypothesis that the error variance-of the dependent variable is equal 
across groups 

dfl  
2 

Df2 
12 1 

Sig. 
.602 

Sig. 

.OOO 

.OOO 

.OOO 

Source 

Corrected Model 
Intercept 
KELAS 
Error 

Mean 
Square' 
762.925 

477600.397 
762.925 
93.754 

Eta 
Squared 

.I19 

.977 

.119 

Total - 
Corrected Total 

F 

8.138 
5094.185 

8.138 

Type I11 Sum 
of Squares 
1525.849 

477600.397 
1525.849 
1 1344.239 

a R Squared = .I19 (Adjusted R Squared 

Df 

2 
1 
2 

121 
491885.000 
12870.089 

124 
123 



Kemudian akibat perlakukan yang diberikan, pada Tabel 17 diperlihat bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan 

pendekatan penemuan terbimbing dengan pembelajaran kovensionnl begitu juga untuk 

pendekatan dour belajar dengan pembelajaran kovensionnl, tetapi tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antara penemuan rerbimbing dengan pendekatan daur belajar 

pada taraf signifikansi 0.05 

Tabel 17 

I Painvise Comparisons Nilai Postest 

Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to 

SMU Negeri 7 Padang 

B. Uji Hipotesis Tentang Hasil Belajar Pada SMU 8 

Pada SMU 8 , hasil Uji Levene dinyatakan pada Tabel 18 yang menun- 

jukkan bahwa ke tiga perlakuan yang dujikan mempunyai keragarnam yang tidak 

berbeda nyata. 

(I) Kelas 
Sample 

Penemuan 
Terbimbing 

Std. 
Error 

2.182 

Daur Belajar 

Konvensional 

(J) Kelas 
Sample 

Daur Belajar 

Mean 
Difference 

(1-J) 

4.054 

Sig. 

.066 

Konvensional 
Penemuan 

Terbimbing 
Konvensional 

Penemuan 
Terbimbing 
Daur Belaiar 

95% Confidence 
Interval for Difference - 

Lower 
Bound 
-.266 

Upper 
Bound 
8.374 

8.788* 1 2.193 .000 
.066 

.023 

-4.054 

4.734" 

2.132 

2.053 
-8.788* 

-4.734* 

4.447 
-8.374 

.670 
2.193 ~ O O  1 -13.130 1 -4.447 1 
2.053 .023 -8.799 -.670 

13.130 
2 6 6  

8.799 



Tabel 18 
Levene's Test of Equality of 

Nilai Postest SMU Negeri 8 Padang 

1 Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across ,groups. 

F 
1.290 

Selanjutnya berdasarkan statistik F pada Tabel 19 menunjukkan nilai F perlakuan 

8,725 dengan probabilitas 0.000 menyimpulkan bahwa ke tiga perlakuan yang diuji 

d f l  
2 

menunjukkan perbedaan nyata pada taraf kepercayaan 95 % 

D.t-2 
106 

Kemudian akibat perlakukan yang diberikan, pada Tabel 20, terlihat bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan 

pendekatan penemzran terbimbing dengan pembelajaran kovemional, begitu juga untuk 

pendekatan daur belajar dengan pembelajaran kovensional, tetapi tidak terdapat 

perbedaan yang nyata antara penemuan terbimbing dengan pendekatan daur belajar 

pada taraf signifikansi 0.05., pada SMU 8 Padang 

Sig. 
.279 

Tests of Between-Subjects Effects Nilai Postest SMU Negeri 8 Padang 

F 

8.725 

1563.169 
8.725 

Mean Square 

1853.153 

332014.731 
1853.153 
212.395 

, 

Source 

Corrected 
Model 
Intercept 
KELAS 

Siga. 

.OOO 

.OOO 

.OOO 

108 

Type I11 Sum 
of Squares 
3706.307 

332014.73 1 
3706.307 

Corrected Total 

Eta Squared 

.I41 

.936 

.I41 

a R Squared = .I41 (Adjusted R Squared = .125) 

Df 

2 

1 
2 

26220.547 

106 
109 

Error / 22514.240 
Total 356077.560 



Tabel 20 
Painvise Comparisons Nilai Postest SMU Negeri 8 Padang I 

C. Uji Hipotesis Tentang Hasil Belajar Pada SMU 10 

Untuk SMU 10 hasil Uji Levene 'dinyatakan pada Tabel 2 1 yang 

menunjukkan bahwa ke tiga perlakuan yang dujikan mempunyai keragamarn yang 

tidak berbeda nyata. 

(I) Ke'as 
Sample 

Penemuan 
Terbirnbing 

Konvensional 

Daur Belajar 

Tabel 21 

Levene's Test of Equality of Error Variances of 
Nilai Postest SMU 10 Pa.dang 

Based on estimated marginal means 
* The mean difference is significant at the .05 level. 

a Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalel 
to no adjustments). 

(J) Kelas 
Sample 

Konvensional 

Daur Belajar 
Penemuan 

Terbimbing 
Daur Belajar 

Penemuan 
Terbimbing 

Konvensional 

I across e r o u ~ s .  I 

Std. Error 

3.343 

3.468 
3.343 

3.468 

Mean 
Difference 

(I-J) 

5.784* 

-5.475 
-8.784* 

-14.259* 
5.475 

14.259* 

- 

Selanjutnya berdasarkan statistik F pada Tabel ,16 menunjukkan nilai F perlakuan 

7,523 dengan probabilitas 0.001 menyimpulkan bahwa ke tiga perlakuan yang diuji 

menunjukkan perbedaan nyata pada taraf kepercayaan 95 % 

F 
1.980 

3.465 - 1.400 12.350 

3.465 11 7.384 21.135 

Sig. 

.O 10 

.I17 

.010 

.OOO 

Tests the null hypothesis that the error variance ofthe dependent variable is equal 

dfl 
2 

95% Confidence 
Interval for Difference 

Lower 
Bound 
2.155 

-12.350 
-15.413 

-21.135 

]If2 
121 

Upper 
Bound 
15.413 

1.400 
-2.155 

-7.384 

Sig. 
.I42 



Kemudian akibat perlakukan yang diberikan pada Tabel 23, menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata hasil belajar siswa pada pembelajaran dengan 

pendekatan penemrtan terbimbing dengan pembelajaran kovensional, pendekatan darrr 

belajar dengan pembelajaran kovensional, tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata 

antara penemuan terbimbing dengan pendekatan daur belajar pada taraf signifikansi 

0.05., pada SMU 10 Padang 

Tabel 23 

Tests of Between-Subjects Effects Nilai Postest SMU Negeri 10 Padang 
Source 

Corrected Model 
Intercept 
KELAS 

Error 
Total 

Corrected Total 

Painvise Comparisons Nilai Postest ShlU Negeri 10 Padang 

a R Squared = .l 1 1 (Adjusted R Squared = .096) 

Type I11 Sum of 
Squares 
1672.420 

7 1473 1.437 
1672.420 
13449.289 

730434.000 
15 12 1.7 10 

Based on estimated marginal means 
* The mean difference is significant at the .05 level. 
a Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 

adjustments). 

a Sig. 

3 7 9  

.OOO 
3 7 9  

.003 

.OOO 

.003 

(I) Kelas 
Sarnpel 

Daur Belajar 

Penemuan 
Terbimbing 

Konvensional 

Df 

2 
1 
2 

121 
124 
123 

Mean 
Difference 

(I-J) 

1.289 

8.362' 
- 1 289 

7.073 * 
-8.362* 
-7.073* 

(J) Kelas 
Sampel 

Penemuan 
Terbimbing 

Konvensional 
Daur Belajar 

Konvensional 
Daur Belajar 

Penemuan 
Terbimbing 

F 

7.523 
6430.266 

7.523 

Mean Square 

836.2 10 
714731.437 

836.210 
111.151 

Std. Error 

2.3 15 

2.3 15 
2.3 15 

2.329 
2.3 15 
2.329 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 
-3.293 

3.780 
-5.872 

2.463 
-12.945 
-1 1.683 

Sig. 

.001 

.OOO 

.001 

Upper 
Bound 
5.872 

12.945 
3 293 

1 1.683 
-3.780 
-2.463 

Eta 
Squared 

.I11 

.9S2 

.I11 



D .  llji Bipotesis Tentang Hasil Belajar Pada SMU Kota Padang 

Jika ditinjau perbadingan perbedaan rata-rata hasil belajar siswa SMU kota 

Padang, yang hasil analisis pada tabel 24. Dari Tabel 18 terlihat bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata hasil belajar siswa pada setiap SMU kota Padang, dengan taraf 

signitikansi 0.05. Dalam hasil hasil belajar rata-rata siswa SMU Negeri di kota Padang 

menunjukan hasil belajar rata-rata siswa yang berbeda untuk ketiga sekolah. 

Tabel 21 
7 

Pairwise Comparisons Nilai Postest SMU Seaeri Kota Padano 

(I) SMU Kota 
Padang 

I 

ased on estimated marginal means 
The mean difference is significant at the .05 level. 
Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 
adjustments). 

1 1 D i F E c e  (W) 1 I E~nj 
Padang , 

95% Confidence 

I Bound 

1 

SMU 8 

Apabila ditinjau ketiga pendekatan yang yang dibtxikan pada setiap SMU Kota Padang 

yang hasil analisis pada Tabel 25, mernperlihatkan bahwa terdapat p e r b e h n  yang 

nyata hasil belaj ar siswa pada pembelaj aran dengan pendekatan penemuan ferb imbing 

dengan pembelajaran kovensional, pendekatan daur belajar dengan pembelajaran 

kovensional, tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara penemuan terbimbing 

dengan pendekatan daur belajar pada taraf signifikansi 0.05., pada SMU Negeri di kota 

Padang. 

(J) SMU Kota 

~ o u n d  

-16.382 
-10.249 
-23.710 

SMU 10 

Interval for Difference 

,000 4.223 10.239 ] SMU 7 
-10.558 
-4.223 

-17.701 

SMU10 1 -13.470* 1 1.481 / .OOO 

SMU7 13.470* 1 1.481 
SMU 8 1 20.705* 1 1.528 

SMU 8 7.236* 1 1.532 

SMU 7 
SMU 10 

16.382 
23.710 

.OOO 

.OOO 

-7.236* 1 1.532 1 ,000 
-20.705* 1 1.528 1 .OOO 

10.558 
17.701 



Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa : 

a. Terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil belajar Fisika siswa yang diberi 

pembelajararan melalui pendekatan konstruktivisme Daur Belajar benvawasan SETS 

dengan pendekatan Konvensional pada SMU Negeri di kota Padang 

b. Terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil bela.jar Fisika siswa yang diberi 

pembelajararan melalui pendekatan konstruktivisme Penemuan Terbimbing berwawasan 

SETS dengan pendekatan Konvensional pada SMU Uegeri di kota Padang 

c. Tidak terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil belajar Fisika siswa .yang diberi 

pembelajararan melalui pendekatan konstruktivisme Daur Belajar dan Penemuan 

Terbimbing benvawasan SETS pada SMU Negeri di kota Padang 

Tabel 25 
Painvise Comparisons Nilai Postest SMU Kota Padang 

I 

(I) Kelas J) Kelas 
Sample Sample 1 
Based on estimated marginal means 
* The mean difference is significant at the .05 level. 
a Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 
adjustments). 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on Type I11 Sum of 
Squares The error term is Mean Square(Error) = 133.968. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 1 18.561. 
b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 
c Alpha = .05. 

Mean 
Difference 

(I-J) 

3.015 

10.464* 
-3.0 15 

7.449* 

Daur Belajar 

Penemuan 
Terbimbin3 

cnemuan 
Tcrbimbing 
Konvensional 
Daur Belajar 

Konvensional 
Konvensional~aur Belajar 

i~enemuan 
perbimbing, 

Std. Error 

1.525 

1.53 1 
1.525 

1.485 

Sig. 

.049 

.OOO 

.049 

.OOO 

95% Confidence 
Interval for Difference 

.OOO 

.OOO 

Lower 
Bound 

1.63 1 E-02 

7.453 
-6.0 13 

3.528 
1 -13.475 
-10.369 

-10.464* 1 1.53 1 

Upper 
Bound 
6.0 13 

13.475 
- 1.63 1 E-02 

10.369 
-7.453 
-4.528 -7.439' 1.485 



Untuk menguji Pertanyaan Penelitian 4 yang berbunyi : Sejauh mana pembe- 

lajaran melalui pendekatan konstruktivisme Daur Belajar berwawasan SETS ber- 

pengaruh terhadap hasil belajar Fisika siswa pada ShIU Negeri di kota Padang '? 

berdasarkan hasil" Test of Between Subjects Effects '" diperoleh hasil seperti ditunjukkan 

pada Tabel 26. 

Tabel 26 
Tests of Behveen-Subjects Effects 

Hasil Belajar Siswa SMU Negeri Kota Padang 

Source 

la R Squared = .420 (Adjusted R Squared = .406 

L 

Hasil analisa menunjukkan harga F =31,468 dengan probabilitas 0.000 yang berarti 

bahwa ketiga perlakuan yang diuji menunjukan perbedaan yang nyata. Untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan mana yang menunjukan perbsdaan, mengujian dengan uji LSD atau uji 

Duncan, yang hasilnya seperti Tabel 27, yang rnemperlihatkan bahwa hasil belajar 

dipengaruhi secara signifikan oleh perbedaan pendekatan yang dilakukan. Untuk 

pendekatan konvensional pengaruhnya sebasar 58,93%, penernuan terbimbing 65.96% 

sedangkan daur belajar sebesar 69,84%. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan 

bahwa : Terdapat pengaruh yang berarti penerapan pembelajaran melalui pendekatan 

konstruktivisrne Daur Belajar berwawasan SETS terhadap hasil belajar Fisika siswa 

pada SMU Negeri di kota Padang 

Type I11 Sum of 

357 1 i 
3561 i 

Total 
Corrected Total 

df iMean squarei F 
Squares 

Corrected ~ o d e l (  33977.01 7 
Intercept 1 1472473.335 
SMU 1 25954.571 

1578396.560 
80945.889 

Sig? 1 i:ed 

KELAS 
SMU * KELAS 
Error 

9 
.OOO .410 
.OOO 1 .969 
.OOO 1 356  
.OOO 1 .I27 
235  1 .016 

8 
1 
2 
2 
4 

6802.17 1 
753.985 

46968.872 338 1 134.968 1 

4247.117 1 31.368 
1472473.3351 10909.794 

12977.285 
3401.085 

96.151 
25.199 

188.496 1 1.397 



Tabel 27 
Uji Statistik Duncan (LSD) Untuk Hasil Belajar 

E. Uji Pertanyaan Penelitan Tentang Aktivitas Belajar Pada SMU Negeri Kota Padang 

Duncan 

Untuk menjawab Pertanyaan Penelitian 5 yang berbunyi : Sejauh mana 

pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme Penemuan Terbimbing 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. Based on Type 111 Sum of 
Squares The error term is Mean Square(Error) = 131.968. 
a Uses Harmonic Mean Sample Size = 1 18.7 17. 
b The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 
error levels are not guaranteed. 

c Alpha = .O5 

berwawasan SETS berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa pada SMU Negeri di 

Jenis Perlakuan 

Konvensional 

kota Padang ? . Berdasarkan hasil" Test of Between Subjects Effects '' diperoleh hasil 

N 

122 

Subset 

seperti ditunjukkan pada Tabel 28 

Penemuan Terbirnbing 
Daur Belajar 

Sig. 

1 
58.93 

Tabel 28 
Tests of Between-Subjects Effects 

Siswa SMU Negeri Kota Padang 

Source l ~ y p e  I11 sum1 df I Mean Square 1 F I Sig. ( Eta 

124 ( 
111 I ! 

1 1.000 

2 3 

65.96 

1 .OOO 
69.84 
1 .OOO 

( of Squares 

a R Squared = 261 (Adjusted R Squared = .245) 

8 
1 

Corrected Model 
Intercept 
SMU 
KELAS 
SMU * KELAS 
Error - 
Total 
Corrected Total 

L 

2678.697 
208328.880 

35.798 
2620.909 

27.856 
7565.006 

21 9879.000 
10243.703 

334.837 
208328.880 

15.403 
9583.396 

2 1 17.899 .823 
60.283 

.320 
2 
4 

348 
357 
356 

.OOO 
-000 

13 10.455 
6.964 
2 1.739 

Squared 1 
.26 1 
.965 

.440 

.OOO 

.864 

.005 
257 
.004 



Hasil analisa menunjukkan harga F =15,403 dengan probabilitas 0,000 yang 

berarti bahwa ketiga perlakuan yang diuji menun.jukan perbedaan yang nyata. Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan mana yang menunjukan perbedaan, mengujian dengan 

uji LSD atau uji Duncan, yang hasilnya seperti Tabel 29, yang memperlihatkan bahwa 

aktivitas belajar dipengaruhi secara signifikan oleh perbedaan pendekatan yang 

dilakukan. Untuk pendekatan konvensional pengaruhnya sebasar 20.48%, penemuan 

terbimbimbing 26.37% sedangkan daur belajar sebesar 25.96%. Sehungga secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa : pembelajaran rnelalui pendekatan 

konstruktivisme Penemuan Terbimbing berwawasan SETS berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa pada SMU Negeri di kota Padang. 

Tabel 29 
Uji Statistik Duncan (LSD) Untuk Aktivitas Belajar 

N 
Duncan 1 Konvensional I 122 

I Terbimbing I 1 

I Subset 
20.45 

Daur Belajar 
Penemuan 

Sig. 
Means for groups in homogeneous subsets are 
Squares The error term is Mean Square(Error) 

Uses Harmonic Mean Sample Size = 11 8.717. 
The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is used. Type I 

rror levels are not guaranteed. 

111 
124 

Untuk menjawab Pertanyaan Penelitian 6 yang berbunyi : Manakah yang 

25.96 
26.37 

lebih efektif dalam menciptakan aktifitas belajar yang lebih baik pendekatan 

konstruktivisme Daur Belajar berwawasan SETS, atau pendekatan konstruktivisme 

Penernuan Terbimbing berwawasan SETS pada SMU Negeri di kota Padang ? 



Hipotesis pang akan di uji adalah 

H I  = Minimal satu pendekatan pernbelajaran menunjukkan perbedaan hrata-rata 
hasil belajar terhadap dua pendekatan pernbelajaran lain 

digunakan analisis statistik uji F pada taraf signifikansi 0,05 dalam wilayah kritik 

F F  : dirnana vl = db model pernbelajaran, dan v2 = db kesalahan pada 

percobaan satu faktor , yaitu uji perbandingan rata-rata untuk 3 rnacarn perlakuan 

pada tiap sekolah dengan rnenggunakan "analisis varian tiga arah '- Dengan 

rnenggunakan software statistik SPSS 10.0 berbantuan kornputer 

Apabila ditinjau ketiga pendekatan yang yang diberikan pada setiap SMU Kota 

Padang yang hasil analisis pada Tabel 30, memperliha.tkan bahwa terdapat perbedaan yang 

nyata aktivitas belajar siswa pada pernbelajaran dengan pendekatan penemuan ferbimbing 

dengan pembelajaran kovensional, pendekatan daur belq'ar dengan pembelajaran kovensional. 

tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata antara penemuan terbirnbing dengan pendekatan 

daur belajar pada taraf signifikansi 0.05., pada SMU kota Padang. 

Tabel 30 
Painvise Comparisons Skor  Aktivitas SMU Kota Padang 

adj ustrnents). 

Sig. 

.57 1 

.OOO 

.57 1 

.OOO 

.OOO 

.OOO 

Based on estimated marginal means 
* The mean difference is significant at the .05 level. 
a Adjustment for multiple comparisons: Least Significant Difference (equivalent to no 

95% Confidence 
Interval for Difference 

Lower 
Bound 
-1.55 1 

4.330 
-.856 

4.714 
-6.747 
-7.058 

Upper 
Bound 

.856 

6.747 
1.55 1 

7.058 
-4.330 
-4.7 14 



Selanjutnya berdasarkan Tabel 29. terlihat bahwa yang paling efektif dalam 

menumbuhkan aktivitas belajar yang lebih adalah pendekatan penemuan terbimbing, 

diikuti oleh pendekatan daur belajar dan yang paling sedikit adalah pendekatan 

konvensional. 

C .  Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis berikut ini dikemukakan pembahasan untuk 

melihat apakah hasil yang diperoleh sesuai clengan kajian teoritis yang telah 

dikemukakan . Uraian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

Jika ditinjau perbadingan perbedaan rata-rata hasil belajar siswa SMU kota 

Padang, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang nyata hasil belajar siswa pada setiap 

SMU kota Padang. Hasil belajar rata-rata siswa SMU 10 lebih unggul dari SMU 7 

dan SMU 8, dan hasil belajar rata-rata siswa SMU 7 lebih baik dari hasil belajar 

rata-rata siswa SMU 8. Hal ini sesui dengan perirlgkat sekolah yang dikeluarkan oleh 

Dinas Pendidikan Surnatera Barat, dimana pada sekolah yang telah ber kualitas baik , 

hasil belajarnya juga baik. 

Apabila ditinjau ketiga pendekatan yang yang diberikan pada setiap SMU 

Kota Padang yang hasil memperlihatkan bahwa rerdapat perbedaan yang nyata hasil 

belajar siswa pada pembelajaran dengan pendekatan penemuan terbimbing dengan 

pembelajaran kovensional, pendekatan daur belajar dengan pernbelajaran kovensional, 

tetapi tidak terdapat perbedaan yang nyata an.tara penemuan terbimbing dengan 

pendekatan daur belajar . Hasil yang diperoleh ini juga sesuai dengan kajian teoritis 

bahwa semakin banyak siswa teriibat dalarn belajar berdasarkan setting pembelajaran 

yang dilaskukan guru, akan memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar. 



Jika dilihat pengaruh perbedaan pendekatan model pembelajaran yang 

diberikan, ternyata untuk pendekatan konvensional pengaruhnya sebesar 58,93%, 

penemuan terbimbing 65.96% sedangkan daur belajar sebesar 69,84%. Hal ini dapat 

dipahami karena pada daur belajar . siswa diberi kesempatan untuk mengulang 

kembali konsep-konsep yang belum dapat dipahami siswa dengan baik. 

Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian tingkat efektifitas pendekatan 

pembelajaran yang diberikan dalam memumbuhkan aktivitas belajar yang lebih baik, 

terlihat bahwa yang paling efektif dalam menumbuhkan aktivitas belajar yang lebih 

baik adalah pendekatan penernuan terbimbing, diikuti oleh pendekatan daur belajar dan 

yang paling sedikit adalah pendekatan konvensional. Hal ini dapat dipaharni bahwa 

pada penemuan terbimbing. siswa dikondisikan agar terlibat secara fisik dan mental 

dalam ber-aktivitas untuk memahami konsep . 



BAB V 
KESI3IPULAN DAN SARAX 

Pada bagian ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Terdapat perbedaaan yang signi fikan, hasil belajar Fisika siswa yang diberi 

pembelajararan melalui pendekatan konstruktivisme Daur Belajar benvawasan SETS 

dengan pendekatan Konvensional pada SMU Negeri di kota Padang 

b. Terdapat perbedaaan yang signifkin, hasil belajar Fisika siswa yang diberi 

pembelajararan melalui pendekatan konstruktivisrne Penemuan Terbimbing berwawasan 

SETS dengan pendekatan Konvensional pada SMU Negeri di kota Padang 

c. Tidak terdapat perbedaaan yang signifikan, hasil belajar Fisika siswa yang diberi 

pembelajararan melalui pendekatan konstruktivisme Daur Belajar dan Penemuan 

Terbimbing berwawasan SETS pada SMU Negeri di kota Padang 

d. Terdapat pengaruh yang berarti penerapan pcmbelajaran melalui pendekatan 

konstruktivisme Daur Belajar berwawasan SETS terhadap hasil belajar Fisika siswa 

pada SMU Negeri di kota Padang 

e. Pembelajaran melalui pendekatan konstruktivisme Penemuan Terbimbing berwawasan 

SETS berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa pada SMU Negeri di kota Padang. 

f. Yang paling efektif dalam menumbuhkan aktivitas belajar yang lebih adalah pendekatan 

penemuan terbimbing, diikuti oleh pendekatan daur belajar dan yang paling sedikit 

adalah pendekatan konvensional. 



B. Saran-Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah diperoleh, berikut ini dikemukakan 

beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi bagi guru-guru, yaitu : 

1. Dalam menyusun perencanaan pembelajaran Fisika, pada saat penanaman konsep 

sebaiknya digunakan pendekatan benvawasan SETS. Hal ini karena melalui 

pendekatan ini dapat membuat siswa terlibat ahif, dan memberikan tingkat 

pemahaman konsep yang lebik baik. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Fisika, seharusnya rnenerapkan model konstruktivisme 

baik berupa penemuan terbimbing atau daur belajar, karena kedua pendekatan ini 

berkontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar 

3. Untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa, sebaiknya digunakan pendekatan 

penemuan terbimbing, karena, pendekatan i~ ternyata lebih efektif dalam 

meningkatkan aktivitas belajar siswa dibanding dua pendekatan lainnya. 

4. Sebaiknya guru-guru dalarn melaksanakan pembelaj aran Fisika, sudah 

meninggalkan pendekatan konvensional yang lebih berorientasi pada presentasi 

matri oleh guru, dengan menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih 

berorientasi pada aktivitas siswa, pendekatan daur belajar, dan penemuan 

terbimbing hanyalah mempakan alternatif saja. 

5 .  Bagi peneliti lain perlu dipikirkan pola pengembangan pendekatan konstruk- 

tivisme berwawasan SETS ini dalam bentuk yang lebih sederhana, sesuai dengan 

kemarnpuan yang ada. 
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Lampiran-Lampiran 



RENCANA PEMBELAJARW 
Mata Pelajaran : Fisika 
Pokok Bahasan : Besaran dan satuan 
Sub. Pokok bahasan : 

1 .  Besaran vehqor berbeda dengan besaran skalar 
2. Dua vektor atau lebih dapat diganti dengan satu veldor resultan 
3. Sebuah vektor dapat diuraikan rnenjadi dua vektor atau lebih 
4. Ketelitian pen&wan dinyatakan oleh banyak angka penting 

Waktu Pelajaran : 3 jam pelajaran 

A. Tujuan Pembelajaran Umurn 
Siswa mampu melakukan pengukuran-penadxran dan berduskusi untuk memahami 
arti dan satuan 

B. Tujuan Pembelajaran Khusus 
Setelah mengkwti pembelajaran siswa mampu 
1 .  menjelaskan peranan pengukuran dalam masyarakat, teknologi dan sains. 
2. menjelaskan perbedaan vektor dan skalar 
3.  menjelaskan peranan pengertian vehqor skalar dalam kehidupan bermasyarakat 
4. rnenjelaskan komponen vektor 
5. menjumlahkan dua vektor atau lebih 
6. menguraikan satu menjadi dua vektor atau lebih 
7. mengalikan dua vektor atau lebih 
8. menentukan angka penting dalam menuliskan hasil pengukuran 
9. menjelaskan hubungan angka penting dengan ketelitian hasil pengukuran 

C. Langkah-Iangkah Pembelajaran 
1 . Pendahuluan 

A. Motivasi: Guru meminta seorang siswa untulc memandu dua orang temannya 
berpindah beberapa langkah dari tempat duduknya tanpa menunjukan arah. 
Siswa lain mengamati jar& perpindahan yang ditempuh masing-masing 
siswa. Ternyata setiap berpindah ke arah yang tidak sama. Cara yang tepat 
untuk menyuruh siswa berpindah adalah mewlmjukan arah clan berpindahnya. 
Kenana demikian ? (karena perpindahan adalah vektor). Kemudian guru 
menyuruh siswa mengukur lebar mejanya dengan mistar, kemudian mirninta 
3 orang siswa menuliskan hasilnya pada papan tulis, dan yang lainnya pada 
buku catatan. 

Kegiatan tnti 
Kegiatan I : Besaran vektor berbeda dengan besaran skalar 
Untuk mengakses pengetahuan siswa diajukan pertanyaan: 

a. bagaimanakah menunjukan perpindahan ?, bagairnana menunjukan jarak antara 
dua buah kota ? 

b. Guru meminta siswa mendiskusikan perbedaan ~mtara perpindahan dengan jarak. 
Perpindahan ditentukan oleh besar dan arah (vektor), sedangkan jarak dltentukan 
oleh besarnya saja (skalar) . 

c. Guru memberi informasi cara menuliskan besaran vektor dan besaran skalar. 



d. G i n  meminta siswa mendiskusikan agar dapat mengelornpokan besaran seperti 
rnassa benda, kecepatan mobil bergerak, laju ~nobil bergerak, percepatan 
gravitasi, waktu, suhu, volume 

e. mengajukanpertanyaan apakah peranan pengkuran dalam sains, teknolog, 
linghangan dan hubungan kemasyarakaatan. 

f. Guru mengevaluasi pemahaman siswa, mengajukan pertanyaan, apakah 
perbedaan besaran vektor dengan besaran skalar 

Kegiatan 11: Dua vektor atau lebih dapat diganti dengan satu vektor resultan 
Untuk mengakses pengetahuan siswa diajukan pertanyaan: 

a. bagaimanakah menjumlahkan dua gaya (vektor) yang beke rja pada sebuah balok ? 
dan meminta siswa mendiskusikan cara menjumlahkan vektor dengan metoda 
jajaran genjang, metoda poligon, sehingga diperoleh aturan dalam melulcis 
resultan dengan metoda poligon dan metoda jajaran genjanz 

b. apakah perbedaan yang dimaksud dengan dalili Phytagoras, dan meminta siswa 
menghubungkannya dengan penjurnlahan vektor pada sudut 90'. 

c. apakah nilai ti', + vz1 sama dengan V, + V 2 ,  dan meminta siswa 

mendiskusikannya, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa nilai /v, +v21 pada 

umumnya sama dengan V, + Vz 
d. Guru mengajukan pertanyaan apakah sebuah vektor V dapat diuraikan menjadi 

beberapa vektor? 
e. Dengan menghubungkan pemahaman tentang vektor dengan informasi dari guru, 

akan diperoleh bahwa vektor dapat uraikan menjadi dua vektor yang salaing tegak 
lurus. 

f. Guru menyuruh siswa mendiskusikan langkah-langkah menentukan besar dan 
arah resultan vektor secara grafik 

g. Guru memberi sod penjumlah dua vektor 
h. Guru memberi sod penjurnlah tiga vektor untuk mengevaluasi pemahaman siswa 

Kegiatan III: Ketelitian pengukuran dinyatakan oleh banyaknya angka penting 
Untuk mengakses pengetahuan siswa diajukan pertanyaan: 

a apakah yang dimaksud dengan angka penting ?. Apakah yang dirnaksud dengan 
ketelitian?, bagaimana menentukan ketelitian alat ukur? 

b Guru meminta siswa mendiskusikan tentang angka penting dan ketelitian serta 
peranannya dalam sains, teknologi, penilaian terhadap lingkungan dan masyarakat 

c Guru menyediakan peralatan seperti jangka sorong, rnirkometer, mistar dan 
tennometer, stopwatch. 

d Guru meminta siswa mendiskusikan car3 berhitung menggunakan. Kerana angka 
hasil pengukuran mengandung angka tak pasti sehingga hasil perhitungannya juga 
mengandung angka tak pasti 

e Dalam dalam siswa dirninta untuk mqententukan ketelitian masing-masing alt 
ukur dengan mengisi tabel benkut ini dalam menerapkm konsep yang telah 
diperoleh siswa 



I Nama alat ukur / Skala I Skala terkecil I Kegunaan 1 Ketelitian 1 
I utama I 

Mistar I 
Jangka Sorong 
Mlkrometer 
Termometer 
Gelas Ukur 

1 Jam Beker k 
I Stopwacth s 
I Neraca Ohaus 3 1 1 1 1 

e. Dengan alat ukur yang ada siswa dirninta untuk men,oukur 
- panjang silender materi 2 buah 
- diameter hxbus materi 2 buah 
- Sisi Lxbus materi dua buah 
- Lama 70 denyut nada masing siswa dengan jam beker secara bersarna 
- Lama 70 denyut nadi dengan stopwatch 
- Volume dua buah kubus materi dengan cara masukkan hwbus matero ke dalam 

gelas uhur yang telah diisi dengan air separohnya. Volume kubus materi 
adalah pertambahan volume volume setelah dimasukan kubus materi 

- Menimbang kubus materi 
g. Hasil pengkur& dimasukkan ke dalam tabel b e d a t :  

h. Guru meinta melaporkan ha i l  pengukuiran clan mengadakan eveluasi terhadap 
hasil siswa. Dari hasi selanjutnya juga diadakan refleksi dap memperbaiki konsep 
yang dimiliki siswa. 

i. Guru memberi tugas rumah 
- mencatat waktu diperlukan d m  sekolah ke runlah 
- mencatat waktu dlperlukan dari rumah ke sekolah 
- mengukur panjang tinggi clan lebar pintu masdc rum& 
- menghitung lama 70 denynt nadi ad~kkakak dan ibutbapak dirumah 
- menimbang berat b q a  dioptik atau puskes~nas 

Nama Benda 

Kubus materi 
1. 
2. 
Selinder materi 
1. 
2. 

Panjang Sisi Diameter volume 
dengan rumus di ukur 



AIODEL PEhIBELAJARA K 
PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME 

MELALUI PENEMUAN TERBIMBING BERWAWASAN SETS 
(SAINS, ENVIRONMENT, TECHNOI,OGY, SOCIETY) 

COSTOH U K T U K  KOKSEP 

"KINEMATIKA GERAK LURUS" 

I ! 

A. Umum 
"Siswa mampu melakukan percobaaan dan bernalar untuk rnemahami 

I 

kinematika dan dinamika gerak lurus ;' 
B. Khusus 

Setelah rnengikuti kegiatan pembelajaran tentang konsep "Kinernatikan Gerak 
Lurus" siswa diharapkan dapat : 

1. hlenjelaskan 

l a. Kapan suatu benda dikatakan bergerak ? dan kapan suatu benda dikatakan diam ? 
Berikan contoh rnasing-masingnya . 

b. Kenapa dalam pembahasan gerak sering diterapkan i~ntuk gerak partikel ? 
c. perbedaan jarak dengan perpindahan dengan memberikan contoh (dapx 

dilakukarl dengan menggunakan gambar). 
d .  beda kelajuan dengan kecepatan 
e .  kesamaaan kelajuan dengan kecepatan 
f. beda kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata 
g. Kapan dua buah benda yang bergerak mempunyai kecepatan rata-rata sama 
h. Bagaimana cara mengukur kelajuan dan kecepatan sesat suatu benda yang 

sedang bergerak 
i .  Apa yang dimaksus dengan gerak lurus berubah beraturan 
j. Kapan suatu benda mengalami percepatan, dan kapan pula benda mengalami 

perlambatan 
k. Prinsip gerak jatuh bebas 
I.  Peranan gerak dalam kehidupan sosial di masyarakat, kernajuan sains, dan 

perkembangan teknologi 

2. Menyelesailcan soa l  soal pang berhubungan dengan 
a. konsep jarak dan perpindahan 
b. konsep kelajuan dan kecepatan sesaat 
c. konsep kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata 
d. konsep gerak lurus beraturan dan gerak lurus herubah beraturan 
e. konsep percepatan dan perlambatan 
f. grafik perpindahan, kecepatan dan percepatan sebagai fungsi waktu 



11. LAKGUH-LAKGKAH PEMBELAJARAN 

A. Perumusan Pertanyaan 
Pada saat rnemulai kegiatan pernbelajaran tentang konsep "Kinematika Gerak 
Lurus" Guru rnernberikan sejurnlah pertanyaaan sehubungan dengan konsep 
tersebut. Pertanyaaan disusun sedernikian rupa berwawasan SETS, yang 
mengacu kepada tujuan pernbelajaran yang hendak dicapai. 

B. Perumusan Hipotesis 
Siswa diberi waktu yang cukup untuk meqjawab pertanyaaan-pertanyaaan 
tersebut pada buku latihannya, yang merupakan kesimpulan sernentara 
berdasarkan daya nalar siswa. 

C. Merencanakan Kemungkinan Penemuan 
Melalui kegiatan diskusi guru meninjau jawaban siswa dan bagaimana cara 
siswa rnenemukan ja\vaban tersebut. Selanjutnya guru bersama siswa 
menyepakati bagaimana sebaiknya siswa menemukan jawaban dari 
pertanyaaan yang diberikan tersebut sesuai dengan sumber belajar yang tersedia 
di lingkungan dan sekolah seperti buku teksl buku pegangan, peralatan 
laboratorium . alam sekitarnya, lingkungan tempat tinggal, perpustakaaan, 
orang yang dianggap rnengetahuinya ( kakak kelas, guru, orang tua, kakak, 
teman dsb) 

D. Melakukan Kegiatan Penemuan Fenyel idikan Gejala 
Berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru, siswa melakukan kegiatan 
berinteraksi dengan berbagai surnber belajar untuk menemilkan jajvaban dari 
pertanyaan-pertanyaaan rersebut szperti melalui kegiatan : 
I .  Mempelajari buku teks huku  pegangan siswa 
2. Melaksanakan percobaaan dengan pera1ata.n laboratoriilm yang ter-sedia 
3.  Berinteraksi dengan lingkungan ternpat tinggal 
4. Mernbaca di perpustakaaan sekolah 
5. Bertanyafdiskusi dengan orang yang menguasai konsep tersebut /guru 

E. Pembahasan Hasil Kegiatan PenemuanFenginterpretasian 
Guru bersarna sis\va melakukan diskusi kelas, rnembahas hasil penemuan siswa. 
Guru berusaha rnenjelaskan konsep-konsep yang masih diragukan siswa 
sehingga seluruh pertanyaan guru tersebut dapat dijawab dan dipaharni siswa 

F. Evaluasi Hasil Penemuan dan  Argumentasi 
Selanjutnya guru rnelakukan evaluasi terhadap konsep-konsep yang telah 
dipaharni siswa dengan rnemberikan pertanyaaan-pertanyaaan yang bersifat 
open ended dan kaya konteks untuk dijawab siswa. Jawaban dan argurnentasi 
siswa dibahas bersarna guru dalam kegiatan diskusi kelas. 

G .  Tes Hasil Belajar 
Sebagai penutup dari kegiatan rnernbahas suatu konsep, guru rnernberikan tes 
hasil belajar dalarn bentuk tes Sub Sumatif ~Ulangan  Harian. 



A. Perurnusan Masalah dan P e r u n ~ u s a n  Hipotesis 

Sebelurn karnu rnengikuti kegiatan pembelajaran di kelas tentang konsep '' Kinema- 
tika Gerak lurus", jawablah pertanyaaan-pertanyaaan berikut ini. pada buku latihan 

1. Kapan suatu benda dikatakan bergerak ? dan kap.sn suatu benda dikatakan diarn ? 
Berikan contoh rnasing-rnasingnya . 

2. Jelaskanlah perbedaan jarak dengan perpindahan dengan rnernberikan contoh (dapat 
dilakukan dengan menggunakan garnbar). 

3. blisalkan kita rnernpiinyai garis bilangan seperti pada garnbar : 

Benda 1 bergerak dari A ke B dan benda I1 bergerak dari C ke D. Tentukanlah 
jarak dan perpindahan benda I dan benda I I  

4. Apa beda kelajuan dengan kecepatan dan apa pula kesarnannya ? Jelaskan ja- 
waban anda ! 

5. Sebuah mobil bergerak 50 krnijarn keselatan. Berapakah laju dan berapa pula 
kecepatan mobil tersebut ? Nyatakanlah dengan cara yang benar ! 

6. Apa yang dirnaksud dengan kelajuan rata-rata ? dan apa pula yang dirnaksud 
dengan kecepatan rata-rata ? Kapan dua buah benda yang bergerak mernpunyai 
kecepatan rata-rata sarna ? Jelaskan jawaban anda . 

Sebuah sepeda motor bergerak dari 
titik A ke B terus ke C dengan 
kelajuan tetap 10 m/s dalam arah 
seperti ditunjukkan pada garnbar 
disebelah. . Tentukanlah : 

a. Selang waktu dari A ke B, dan dari 
B k e C .  

b. Kelajuan rata-rata dari A ke C 
c. Kecepatan rata-rata dari A ke C 

8. Bagaimana cara mengukur kelajuan dan kecepatan sesat suatu benda yang sedang 
bergerak ? dan apa nama alat ukur yang kamu ketahui untuk rnengukur selang 
waktu yang sangat singkat ? Jelaskan jawaban anda ! 

9. ~ e r ~ i n d a h a n  sebuah benda memenuhi persamaan : x = 20 t' - 4 t + I  , dengan x 
dalam meter dan t dalarn detik. Tentukanlah kecepatan rata-rata antara detik ke 2 
dan detik ke 5 



10. Apa yang din~aksud dengan gerak lurus berati~ran '?. Jelaskan jawaban anda ! 

11. Sebuah mobil sedang bergerak dengan kecepatan tetap 72 krnljam selarna 5 
menit. Carilah jarak diternpuh rnobil dengan rnenggunakan diagram V-t . 

12. Jelaskanlah konsep berikut ini : 
a. percepatan rata-rata 
b. percepatan sesaat 
c. perlajuan 

13. Apa yang dirnaksus dengan gerak lurus berubah beraturan ? Kapan suatu benda 
mengalarni percepatan ? dan kapan pula benda mengalami perlarnbatan ? Jelaskan 
jauaban anda . 

14. Sebuah rnobil bergerak dari keadaan diarn sarnpai kecepatannya menjadi 10 m/s 
selama 5 detik. Tentukanlah : 
a. percepatan mobil 
b. jarak diternpuh mobil selarna 5 detik dengan rnenggunakan grafik V-t 

15. Sepeda motor yang sedang rnelaju dengan kecepatan terap 20 rn/s direm perlahan- 
lahsn karena sampai di lampu rnerah. Ternyata sepeda motor baru berhenti setelah 
2 detik semenjak rein diinjak. Tentukanlah : 
a. perlarnbatan sepeda motor 
b. jarak diternpuh sepeda motor semznjak rern diinjak sampai berhenti dengan 

bantuan grafik V-t 

17 Perjalanan sebuah mobil dari saat V (m/s) 
rnulai bergerak sarnpai berhenti kem- 
bali seperti ditunjukkan pada diagram 
v-t disebelah. 3 t  
Tentukanlah : 
a. Berapa lama mobil dipercepat dan 
b. Berapa lama pula rnobil diperlam- 

bat ? berapa besar percepatan dan 
perlarnbatan tersebut ? 

c. Tentukanlah jarak tempuh rnobil I 
selarna bergerak d 1 2  3 4 5 t ( s )  

18. Ada 2 buah bola karet yang sarna besarnya. Bola pertarna dalarnnya berongga, 
sedangkan bola kedua tidak berongga 

19. Sehelai bulu ayarn dan sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian yang sarna . 
Manakah yang lebih dahulu sarnpai ditanah ? kenapa dernikian ? jelaskan jawaban 
anda ! 



Ada 2 buah bola karet ).ang sarna besarnya. Bola 
pertarna dalarnnya berongga, sedangkan bola Gcedua 
tidak berongga. Kedua bola dijatuhkan dari keting- 
gian yang sarna. 
a. Apa yang rnenyebabkan benda bergerak kebaivah ? 

( terjatuh ) 
b. bagaimana kecepatan kedua benda apakah rnakin 

i lama makin cepat atau kecepatannya tetap ? : h =  i I h . , ;  
c. bola rnanakah yang paling dahulu sampai ditanah ? 

Jelaskan jawaban anda 

B. Perencanaaan Kegiatan Penemuan 

Berdasarkan sumber belajar Fang ada, seperti : 
I. buku teks h u k u  pegangan siswa 
2. peralatan laboratorium yang tersedia 
3.  lingkungan tempat tinggal 
4. perpustakaaan sekolah 
5. guru/orang yang menguasai konsep tersebut 
6. dll. 
rencanakanlah kegiatan yans harus kalnu lakukan agar karnu rnendapatkan jatvaban 
rang benar dari pertanyaan-perranyaaan yang hams karnu ja~vab.  



C. Kegiatan Penemuan Terbirnbing 

Untuk membantu anda menjawab beberapa permasalahan yang belurn dipecahkan, 
ikutilah langkah-langkah berikut ini dan jawablah pertanyaan yang diberikan beserta 
alasannya . 

1. Misalkan anda rnengendarai sepeda berangkat dari rumah, rnakin lama anda makin 
jauh dari rumah . Apakah dapat dikatakan anda  bergerak terhadap rumah ?. 
Anda dan sepeda anda sama-sarna bergerak, apakah dapat juga dikatakan anda 
bergerak terhadap sepeda ? Kapan dikatakan suatu benda dikatakan bergerak 
dart kapan suatu benda dikatakan diam ? Beri contoh yang lainnya benda yang 
bergerak dan benda yang diam 

2. Misalkan anda bersepeda dari rumah (titik A) ke sekolah (titk B) bergerak me- 
nurut lintasan berikut ini : 

Bila titik A dan titik B dihubungkan dengan garis lurus. mana diantara garis 
lengkung dari A ke B atau garis lurus AB yang disebut ja rak  tempuh anda dari 
rumah ke sekolah ? Dan rnana pula yang disebut perpindahan dari A ke B ? 
Jelaskan jawaban anda beserta alasannya. Berdasarkan jaivaban anda tersebut 
nyatakanlah definisi j a rak  dan definisi perpindahan 

3. Misalkan suatu lapangan olah raga bentuknya empat persegi panjang dengan 
panjang 500 m dan lebar 200 m seperti gambar berikut ini : 

Anda rnemakai sepeda motor mengelilingi lapangan melalui lintasan A-B-C-D 
dalam waktu 240 detik . Berapa rnldetik kah kelajuan rata-rata sepeda motor 
anda ? Apa yang dimaksud dengan kelajuan ? Jika kecepatan di definisikan 
sebagai perpindahan tiap satuan waktu, berapa rnldetik kah besar kecepatan rata- 
rata sepeda motor anda ? Jelaskan jawaban anda. 

4.  Kereta api yang panjangnya I km, hendak melewati jembatan yang panjangnya 
1 km pula. Karena jembatan tersebut baru selesai diperbaiki, rnaka kereta terpaksa 
bergerak dengan kecepat 



bergerak dengan kecepatan 1 krnljarn. Berapa lama kereta api baru akan 
terlepas dari jembatan tersebut. Jelaskan jawaban anda 

5 Sediakan 2 buah stopwatch, selanjutnya anda beserta 3 orang teman anda lainnnya 
pergi ke tanah lapang ( lapangan sepak bola) . Anda akan berpacu lari dengan 
salah seorang teman anda untuk 5 kali keliling lapangan. 2 orang ternan anda 
lainnya rnencatat waktu yang diperlukan oleh anda dan ternan anda untuk setiap 1 
keliling lapangan. Tabel yang digunakan ternan anda tersebut formatnya dapat 
sebagai berikut : 

I Jarak (keliling lapangan) 1 AndVz.ktu (dalam detik) 
Teman anda 

I Satu keliline 1 I I 

a. Buatlah grafik jarak (dalam satuan keliling lapangan) tcrhadap \vaktu untuk anda 
dan ternan anda 

b. Bandingkan keccpatan rata-rata anda dan teman anda dari 0 s.d 5 keliling lapangan 
c. Tentukan kecepatan sesaat anda dan ternan anda pada setiap akhir satu keliling 

lapangan. dengan rnenggunakan grafik yang telah anda buat pada bagizn (a) 
d. Nyatakan kesirnpulan anda 

2 a. Siapkan selembar kertas, dan sebuah bola pingpong, jatuhkan dari ketinggian 
yang sama. pada saat bersarnaaan . Manakah yang paling cepat sampai di lantai 
dan jelaskan kenapa demikian ? 

b. Ulangi percobaaan tersebut dengan rnenjatuhkan sebuah bola pingpong dan lilin 
mainan yang di buat bulat dengan diarneternya sama besar dengan diameter bola 
pingpong, rnanakah yang lebih cepat sampai di lantai ? Jelaskan kenapa 
demikian ? 

c. Nyatakan kesirnpulan anda 

D. Pembahasan Hasil Kegiatan Penemuan Sislva 

Guru memberikan penjelasaan tentang pertanyaaan-pertanyaaan dan kegiatan yang 
telah di jawab/dilakukan siswa, dan siswa rnernbetulkan konsepsinya yang salah, 
melalui diskusi bersama guru 



E.  Evaluasi Hasil Penemuan dan Argumentasi 

Untuk rnengevaluasi hasil penernuan yang telah arlda lakukan dan sebagai bahan 
argurnentasi, jawablah pertanyaaan berikut ini selarna 30 rnenit, selanjutnya 
siapkan diri anda untuk rnenuliskan jawabannnya di depan kelas dan rnernberikan 
argumentasi pada saat guru rnenjelaskan jawabannya 

1. Anda dan ternan anda ditugaskan untuk masing-masing rnengendarai sepeda 
rneniju suatu ternpat yang sarna dalarn selan;; waktu yang sama dari ternpat 
berangkat ).ang sarna pula. Ternan anda rnerencanakan agar untuk jarak ternpuh 
10 krn pertarna kecepatan rata-rata Skrnljarn, 5 krn kedua 10 km/jarn, 15 
krnljam untuk 5 krn berikutnya, dan 5 krnljarn untuk 5 krn terakhir. Bila anda 
diharuskan bergerak dengan kecepatan tetap sarnpai ketujuan, berapakan besar 
kecepatan yang anda rencanakan ? 

2. Ketika anda sedang berjalan rnelebvati suatu proyek bangunan , anda rnengarnati 
sebuah batu bata terjari~h dari sebuah keranjang yang sedang bergerak naikrnelalui 
katrol ketingkat atas bangunan gedung tersebut. Anda rnasih sernpat rriengukur 
bahna ivaktu yang dibutuhkan bata untuk sampai clitanah selarna 2.5 sec. Dan dari 
petunjuk yang ada pada bangunan tersebut diketahui bahwa bata tersebut terjatuh 
dari ketinggian 20 meter. Dapatkah anda rnenghitung berapa kecepatan bata saat 
menyentuh tanah ? 

3. Ketika anda sedang berdiri disarnping rnobil anda dipinggir jalan, seorang ternan 
lama anda Iewat dijalan raya dengan rnengendarai, sepeda motor. Dari pengalaman 
anda rnengetahui bahwa teman anda tersebut selalu berusaha dengan kecepatan 
tetap 54 krnljarn jika jalanan sepi. Seandainya anda berusaha untuk rnenyusul 
ternan tersebut, dan anda baru dapat rnenjalankan rnobil anda mulai dari keadaan 
diarn setelah 20 detik teman anda tersebut berlalu, d e ~ g a n -  percepatan tetap 
berapakah anda rnelaju agar dapat menyusul teman tersebut ? Tentukan pula 
setelah rnenernpuh jarak berapa rneterkah anda tlapat berternu dengan teman lama 
itu ? 

F. Penanaman Kosep dan  Penarikan Kesimpulan 

Sebelurn kegiatan evaluasi dilakukan , guru perlu rneninjau ulang konsep-konsep 
yang telah dibahas bersarna siswa apakah cukup dipahami atau tidak dengan 
rnemberikan contoh-contoh kongkret yang dapat diternui siswa dalam kehidupan 
sehari-hari (benvawasan SETS), sampai guru dapat menyimpulkan bahwa 
pernbelajaran tentang konsep "Kinematika Gerak Lurus" telah cukup mernadai. 



I V .  HUKUM-HUKUM NEWTON TENTANG GERAK 

A. PERENCANAAN & D I S A I N  KEGIATAN 

1. Permasalahan 
a. Apa yang terjadi ji ka terhadap suatu benda, bekerja suatu gaya 

yang sangat cepat dan mendadak ? . 
b. Jika terhadap suat benda dikerjakan beberapa buah gaya, tetapi 

benda i tu tetap diam, bagaimanakah hubungan antara sesama 
gaya,gaya tersebut ? 

c. Ji ka A mengerjakan suatu gaya F terhadap B, bagaimana B terha- 
dap .A ? apakah juga memberikan gaya terhadap A, Berapa besar- 
nya dan kemana arahnya ? 

2. Prediksi terhcdap hasil kegiatan 

a. Letakkan sebuah pensil diatas 
ujung sebuah kertas pada tepi 
sebuah meja seperti pada 
gambar. Apakah pensil akan . 

tetap tegak, atau rebah jika : 

kertas di tarik dengan cepat ? 
jelaskan prediksi anda 

b. Beberapa koin yang terbuat dari 
plasti k dilumuri dengan tepung 
tapioka kemudian disusun tegak 
diatas meja yang licin seperti 
pada gambar. Anda sentil satu 
buah dari koin tersebut ke arah 
lumpukan koin yang lain yang 
tersusun tegak, dengan cepat. 
Apakah susunan koin akah ru- . 
buh ? Jika susunan koin makin 
sedikit, apakah jika di sentil 
akan lebih mudah rubuhnya ? 
atau sebali knya ? Jelaskan 
ramalan anda 



c. Mana yang lebih mudah bergerak 
sebuah gerobak yang bermuatan 
sepeti pada gambar, ditarik 
dengan tal i  yang panjang atau 
dengan tal i  yang pendek ? 
Jelaskan dengan alasannya. 

d. Bagaimana hubungan antara be- 
sarnya berat beban dengan 
besarnya gaya yang ditunjukkan 
pada masing-masing neraca pe- 
gas seperti ditunjukkan pada 
gambar disamping ? 

e. Jika Anda berdir i  di atas tim- 
bangan berat  badan. Dengan 
merubah-ubah posisi gerakan 
badan anda seperti pada gambar. 
Bagaimana berat badan anda 
yang terbaca ? apakah akan 
berubah ubah pula ? bagaimana 
perubahannya 7 

f. Letakkan sebuah mobil-mobil 
mainan anak-anak diatas sehelai 
papan yang diberi roda dengan 2 
buah pensil. Gerakkan mobil- 
mobilan i t u  dalam arah 
memanjang papan. Apa yang akan 
ter jadi  dengan papan ? mengapa 
demi kian ? 



3. Perumusan Hipotesis 
Nyatakanlah hipotesis anda ( jawaban sementara) terhadap 
permasalahan pada point 1 

4. Perencanaan Pengamatan & Kegiatan Yang Ditempuh 
Sesuai dengan predi ksi anda pada point 2, nyatakanlah urutan kegiatan 
yang harus dilakukan beserta alat-alat yang diperlukan agar anda 
dapat mengung kap kan 
a. Apa yang akan ter jadi jika terhadap suatu benda, bekerja suatu 

gaya yang sangat cepat dan mendadak 
b. Hubungan antara gaya, jika terhadap suatu benda dikerjakan 

beberapa buah gaya, tetapi benda i tu  tetap diam. 
c. Reaksi B terhadap A Ji ka A mengerjakan suatu gaya F terhadap B, 

PELAKSANAAAN KEGIATAN 

1. Data hasil pengarnatan 
Tuliskanlah data hasil percobaaan yang anda lakukan pada point 2d. 

2. Pengolahan data 

a. Berdasarkan data hasil percobaaan pada poit 2d carilah resultan 
gaya antara F1 dan Fp, Fl dan W, serta F2 dan W dan bandingkan 
hasi lnya dengan gaya yang lainnya. 

Pert. 
ke 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3. Penjelasan dar i  kegiatan yang dilakukan 
Kemukakanlah apa yang dapat anda sampaikan dari kegiatan yang telah 
dilakukan ? Apakah cocok dengan perencanaan yang telah anda 
kemukakan ? 

Berat 
Beban 

(W) 

N Pegas 2 

(Fz) 
Sudut 
Antara 

FZ &W(P) 

N.Pegas 1 

(FI) 
Sudut 

Antara FI 
(a) 

Sudut 
Antara F1 

&W (Y) 



LAMPIRAN 
SOAL UJI COBA TES AKHIR SMU 7 Padang 

I 
I Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 
1 

1. Suatu benda dikatakan bergerak apabila: 
A. Benda berubah kedudukannya terhadap acuan tertentu. 

I B. Benda yang kedudukannya tetap. 

C. Benda diberi gaya 
D. Benda menempati ruang. 
E. Benda tidak memiliki kedudukan. 

1 2. Penurnpang yang tidur di dalam gerbong kereta api yang sedang melewati jernbatan bergerak 
I terhadap . . . . 
i A. Kursi D. Jembatan 

B. Gerbong E . Jendela gerbong 

I C. Lokomotif 

3. Kondektur yang be jalan dalam bus yang sedang bergerak terhadap jalan, d i m  terhadap.. . . 
A. Penurnpang D. Ban&- 
B. Sopir E. Jendela 
C. Topi yang dikenakan 

I 
1 

K L M N - m 1 1 1 A 
w - w w w - 

1 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3  m 
Perhatikan gambar diatas! 

I Benda menempuh jarak 2 m jika bergerak dari.. . . 
A.K keL D. K k e M  
B.L keK E. N ke M 
C.L k e M  

5 .  M N 0 P 
1 a 1 - 1 - w w 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 m  
Perhatikan gambar diatas! 
Perpindahan no1 jika benda berpindah dari . . . . 

A.M keN k e O  D. 0 ke M ke 0 
B . N k e O k e M  E. 0 ke P ke M 
C . N k e P k e 0  

6 .  Harnid berjalan dari A ke B menght i  lintasan seteng'ah lingkaran. Jika diameter lingkaran 
2 1 m, maka perpindahan Harnid adalah.. . . 
A.21 m D. 42 m 
B.22 m E. 66 m 
C.33 m 

I 
I 7. Sebuah benda bergerak dari R ke S kemudian ke T dan selanjutnya 
I 
I 
I 

kembali ke R dalam waktu 6 sekon. Kelajuan 
m rata-rata benda tersebut adalah . . . .. 

A. 2 d s  D. 3,4 d s  



B. 2,4 d s  E. 425  m l s  
T C. 3 d s  

8.  Dalarn suatu lomba Adi berlari menempuh jar& 30 km dalam waktu 2 jam 5 menit. Adi berlari 
dengan kelajuan rata-rata ...... 

A. 2 m l s  D. 8 m/s 
B.4 m l s  E. I0 m/s 
C.6 d s  

9. Sebuah sepeda berjalan dengan kelajuan rata-rata 30 M j a m .  Jarak yang ditempuh sepeda 
dalam w&m 20 menit ad alah..... 
A.2000 m D. 8000 m 
B. 4000 m E. 10.000 m 
C. 6000 m 

10. Joko berjalan selama 15 sekon menempuh jarak 60 m. 30 sekon kemudian dia berjalan 
menempuh jar& 120 m. Kelajuan rata-rata Joko bejalan adalah.. . .  
A. 2 m l s  D. 5,5 m/s 
B.4 m/s E. 6,5 m/s  
C.4,5 m/s 

1 1. Perpindahan tiap satuan waktu disebut.. .. 
A. kelajuan D. Percepatan 
B. Perlajuan E. Perubahan kecepatan 
C. Kecepatan rata-rata 

Gerak sebuah benda digambarkan oleh grafik hibungan antara kedudukan (x ) dengan waktu 
... (t) seperti di atas. Bagian grafik yang menunjukkan kecepatan benda no1 adalah bagian.. 

A. A D. D 
B. B E. E 
C. C 

13. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tetap selama 30 menit menempuh jarak 36 krn. 
.. Kecepatan mobil tersebut adalah.. 

A. 2 0 d s  D. 32 m/s 
B. 25 m/s E. 40 m l s  
C. 30 m/s 

14. B A - a .. 4 m m - - - - 
- 2 - 1 0 1  2 3 4 5 6  x (m) 

Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dan setelah 2 s partikel berada di A. 4 s kemudian 
partikel tersebut berada di B. Kecepatan rata-rata gerak partikel pada selang waktu tersebut 
adalah ....... 
A. -3 m/s D. 3 m / s  
B. -2 m/s E. 4 m/s 



/ 9. Jarak antara kota A dan B adalah 35 km. Sebuah bus bergerak dari kota A ke kota B selama 40 
I menit. Kecepatan rata-rata bus tersebut adalah.. . .. 

A. 10,8 M j a m  D. 55 krdjam 

i B. 40 kmljam E. 56,5 km/jarn 
I C. 52,5 ladjam 

10. Perhatikan grafik hubungan antara v dan t (Grafik v-t ) dari gerak sebuah benda berikut 

1 

~ 
I 
1 

1 

Grafik yang menunjukkan percepatan benda no1 adalah.. . . . . 
A. AB D. AE 
B. CD E. DE 
C. BC 

11. Seseorang mengendarai sepeda motor dengan keceparan awal 18 ladjam. Setelah 10 sekon 
kemudian kecepatannya menjadi 54 kmljam. P y a t a n  sepeda motor tersebut adalah.. . .. 
A. I ds' D. 4 d s '  
B. 2 d s '  E. 5 d s 2  
C. 3 mls2 

12. Sebuah kendaraan rnelaju dari keadaan diam dengan percepatan tetap 3 mls'. Jarak yang 
ditempuh kendaraan tersebut setelah berjalan selarna 10 sekon adalah.. . . 
A. 20m D. 200 m 
B. 150m E. 300 m 
C. 180m 

13. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah.. . . . . 
A. Nilai percepatan disebut kecepatan D. Perpinrlahan tiap satuan waktu disebut 

kelajuan 
B. Perlajuan merupakan besaran vebor E. Jarak yamg ditempuh tiap safuan waktu disebut 

percepatan 
C. Nilai dari percepatan disebut perlajuan 

14. Benda dikatakan bergerak bergerak lurus beraturan, apabila ... . . . . . . . 
A. Kecapatan dan percepatannya berubah D. Kecepatannya tetap dan 

percepatannya no1 
B. Kecepatannya tetap, tetapi percepatannya berubah E. Tidak punya kecepatan 
C. Kecepatan clan percepatannya tetap 

15. Benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dikatakan benda melakukan 
...... 
A. Gerak jatuh bebas D. (3erak lurus berubah beraturan 

diperlambat 
B. Garak lurus beraruran E. Gar* vertikal ke atas 
C. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat 



I 16. Perhatikan grafik hubungan s-t benda yang rnelakdcan GLB berikut : 

Kecepatan terendah dimiliki oleh benda.. . 
A. I D. IV 
B. I1 E. V 

I C. 111 

I 
Rs, 

17. Toni mengendarai mobil dengan kecepatan tetap 15 m's. Jarak yang ditempuh Ton setelah 
bergerak selama 4 sekon adalah.. . .. 
A. 20 rn D. 50 rn 
B. 30 rn E. 60 rn 
C. 40 m 

oleh _ d k  v-t bsrikut : 
Jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 
4 s ad alah... 

D. 50 rn 
B. 30 m E. 60 m 

19. Pemyataan b d u t  yang rnerupakan defenisi gerak lurus berubah beraturan adalah ... 
A Gerak lurus dengan kecepatan tetap D. Gerak lurus denzn  percepatan berubah- 

ubah 
B. Gerak lurus dengan kecepatan berubah-ubah E. Gerak lurus dengan percepatan tetap. 
C. Gerak lurus dengan kecepatan selalu berubah 

Grafik s-t dari benda yang melakukan GLB terlihat 
pada gambar di samping. Kecepatan benda tersebut 

1 17. Sebuah benda dari keadaan diam bergerak dengan percepatan tetap 4 m/s2. kecepatan benda 
setelah bergerak selarna 5 s adalah . . . . 
A. 1OmIs D. 40 m / s  
B. 20 m/s E. 50 m/s 

1 C .  3 0 d s  

I 18. Kelajuan kereta api berkurang secara beraturan dari 20 m/s rnenjadi 10 mls dengan jarak tempuh 
150 rn. Perlambatan kereta api tersebut adalah.. . . 

I A. 1 mls2 D. 4 m/s2 



B. 2 m/s2 E. 5 d s '  
C. 3 d s '  

19. Dua orang an& Angga dan Bobi dalam waktu yang sarna mengendarai motor dari tempat yang 
sarna. Angga mempunyai kecepatan tetap 36 kmljam. Jika Bobi yang sernula diam, bergerak 
dengan pacepatan tetap 2 m/s2 maka waktu yang diperlukan Bobi untuk menyusul Angga 
adalah ..... 
A. 5 s  D. 10 s 
B. 6 s  E. 15 s 
C. 8 s  

20. Benda jatuh bebas adalah benda yang memiliki : 
1) kecepatan awal no1 3) arah percepatan ke pusat burni 
2) percepatan = percepatan gravitasi 4) besar percepatan tergantung pada massa 

benda 
Pernyataan d~ atas yang benar adalah.. . . . . 
A. 1,2dm3 D. 2,3 dan 
B. 1,2,3 dan 4 E. 2 dan 4 
C. 1.3 dan4 

2 1. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 1,25 m di atas tanah. Jika g = 10 m/s2, maka kecepatan 
benda saat menyentuh tanah adalah . . . . 
A. 3 d s  D. 6 m/s 
B. 4 d s  E. 7 m/s 
C. 5 d s  

22. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan keepatan 20 m/s, jika g=10 m/s2 maka 
tinggi maksimurn yang dapat dicapai benda tersebut adalah . . . .. 
A. 20 m D. 50 m 
B. 30 m E. 60 m 
C. 40 m 

23. Sebuah genten jatuh bebas dari atap sebuah gedung dan setelah 3 s, genteng menyentuh tanah. 5 Jika g+,8 m/s , maka tempat genteng jatuh adalah . . . .. 
A. 38,7 m D. 44,lm 
B. 39,3 m E. 44,2 m 
C. 44,O m 

24. Seorang anak melemparkan batu ke dalam sumur d e n p  kecepatan awal 4 ds, anak itu 
mendengar bunyi batu mengenai permukaan airsumur setelah 1 s. Jika g=9,8 m/s2, maka jarak 
permukaan air dari ternpat batu dijatuhkan adalah.. . 
A. 8,7 m D. 9,O m 
B. 8,8 m E. 9,1 m 
C. 8,9 m 

25. Sebuah peluru diternbakkan ke atas. Setelah 10 s peluru kembali ke tempat sernula Jika g+,8 
m/s2, maka kecepatan awal p e l w  adalah... ... 
A. 45 d s  D. 48 mls 
B. 46 d s  E. 49 m/s 

I C. 47 mls 



I 

26. Bila sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas, maka grafik hubungan antara kelajuan dan 
I 

I wa2m (v-t) sarnpai benda kembali ke tanah adalah.. . ... . .. 

27. Suatu benda bermassa 0,5 kg mula-mula diam, kemudiatn setelah 0,01 sekon benda mencapai 
I 

kelajuan 20 mfs . Jika lintasan yang ditempuh benda adalah garis lurus maka resultan gaya yang 
mempercepat benda adalah.. . . . . . 
A. 1000 N D. 0,l N 
B. lOON E. 0,001 N 
C. 10N 

28. Sebuah benda bermassa 2 kg terletak d i m  di atas bidang miring seperti pada garnbar. Gaya 
normal pada benda jika g = 10 m/s2 adalah.. . . . . . 
A. 2 N  D. 20 N 
B. ION E. 22 N 
C. 16N 

29. S u m  benda bermassa 2000 kg mula-mula dalarn keadaan dim. Besar gaya yang diperlukan 
pada benda agar kecepatan benda mencapai 15 m/s dalam waktu 10 s adalah . . . . . . .. 

A 3000 N D. 1000 N 
B. 2500 N E. 500 b1 

I C. 2000 N 

! 30. Sebuah balok bemassa 1 kg diletalckm di atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 
30" sehingga benda bergerak dengan percepatan konstan. Bila g=10 m/s2, maka gaya penggerak 

1 balok tersebut adalah . . . . . 
I A 5 N  D. 8 N 
I B.6 N E. lON 

C.7 N 

I 
I 3 1. Jika sebuah benda terletak pada bidang miring, maka gaya normal pada benda itu adalah . . . . . 

I 
A. sama dengan berat benda D. dapat lebih besar atau lebih kecil dari berat benda 
B. lebih kecil dari berat benda E. dapat sama atau tidak sama dengan berat benda 
C. lebih besar dari berat benda 

I 32. Nilai perbandingan antara gaya yang dikerjakan balok 2m pada balok 3m untuk kasus (a) dan 
(b) pada gambar di bawah ini adalah ... . . . .. 



A. I : 1  D . 5 . 2  C. 3:2 
B. 2 : 1  E . 5 : 3  

33. Seseorang yang massanya 80 kg ditimbang dalam sebuah lift. Jarurn timbangan menunjukkan 
....... angka 1000 N.. Apabila percepatan gravitasi burni 10 m/s2, (kipat disimpulkan bahwa.. 

A. massa orang dalarn lift menjadi 100 kg 
B.lift sedang bergerak ke atas dengan kecepatan tetap 
C.lifl sedang bergerak ke bawah dengan kecepatan tetap 
D. lift sedang bergerak ke bawah dengan percepatan tetap 
E.lifl sedang bergerak ke atas dengan percepatan tetap 

34. Sebuah elevator bermassa 400 kg bergerak vertikal ke atas dari keadaan diarn dengan percepatan 
tetap sebesar 2 m/s2. Jika percepatan gravitasi 9,s mfs' maka tegangan tali penarik elevator 
add ah. ....... 

A. 400 N D. 3920 N 
B. 800 N E. 4720 N 
C. 3120N 

35. Benda A (mA=20 kg) dan benda B (mB=10 kg), semula tiiam di atas lantai. Kernudian, kedua 
benda ditarik ke atas melalui sebuah katrol dengan gaya F=788 N seperti pada gambar. Dengan 
menganggap katrol sangat ringan dan licin, percepatan benda A d m  B adalah (g=10 
d s 2 )  ............ 

h 
A. 9,7 d s 2  d m  29,4 m/s2 D. 0 dan 9.7 m/s2 
B. m a - m a  16,27 m/s2 E. 29,4 m/s2 clan 0 
C. -19,7 m/s2dan 16,27 m/s2 

SOAL TES AKHIR S I M U ~  Padang 

I Pilihlah jawaban yang paling tepat ! 

13. Penumpang yang tidur di dalam gerbong kereta api yanp, sedang melewati jernbatan bergerak 
terhadap .... 
A. Kursi C. Lokornotif 
B. Gerbong D. Jembatan 

14. M N 0 P 
-e - a - a a a a - 

w - - - w 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 m  
Perhatikan gambar djatas! 

.... Perpindahan no1 jika benda berpindah dari 
A.M k e N  k e O  C. 0 k e M  keO 
B.N k e O  k e M  D. 0 k e P  k e M  

15. Hamid beqalan dari A ke B rnenghti lintasan setengah lingkaran. Jika diameter lingkaran 
2 1 m, maka perpindahan Hamid adalah.. .. 
A.21 m C. 33 m 
B. 22 m D. 42 m 

......... 
I 

16. Kelajuan termasuk besaran skalar karma:. 
A. Besarnya tergantung pada arah C. Remilai negatif 



B. Besarnya tidak tergantung pada arah D. Mempunyai arah 

17. Sebuah sepeda berjalan dengan kelajuan rata-rata 30 Mjarn.  Jarak yang ditempuh sepeda 
dalarn waktu 20 menit adalah.. . .. 
A. 2000 m C. 8000 m 
B. 4000 m D. 10.000 m 

18. Perpindahan tiap satuan waktu disebut.. . . 
A. Kelajuan C. Kecepatan rata-rata 
B.Perlajuan D. Percepatan 

R 

Gerak sebuah benda kedudukan (x ) dengan waktu 
(t) seperti di atas. Bagian grafk yang menunjukkan kecepatan benda no1 adalah b%' oian ..... 

20. Jarak antara kota A dan B adalah 35 km. Sebuah bus bergerak dari kota A ke kota B selarna 30 
menit. Kecepatan rata-rata bus tersebut adalah.. . .. 
D. 10,s W j a m  D. 40 km/jam 
E. 70 M j a m  E. 56,5 W j a m  

2 1. Perfiatikan grafik hubungan antam v dan t (Grafik v-t ) dari gerak sebuah benda berikut : 

Grafik yang menunjukkan percepatan benda no1 adalah.. . . . . 
D. AB C. BC 
E. CD D. AE 

22. Seseorang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 18 kxdjam. Setelah 10 s kernudian 
kecepatannya menjadi 54 Wjarn. Pecepatan sepeda motor tersebut adalah.. . .. 
D. 1 rnl? C. 4 m/s2 
E. 2m/? D. 5 m/s2 

23. Sebuah kendaraan melaju dari keadaan diam dengan percepatan tetap 3 rnls2. Jarak yang 
ditempuh kendaraan tersebut setelah berjalan selama 10 sekon adalah.. . . 
D. 30 m C. 200 m 
E. 150m D. 300 rn 

24. Benda dikatakan bergerak bergerak lurus beraturan, apabila . . . . . . . . . . 
D. Kecapatan dan percepatannya berubah C. Tidak punya kecepatan 



E. Kecepatannya tetap, tetapi percepatannya berubah D. Kecepatannya tetap dan 
percepatannya no1 

I 25. Benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dikatakan benda melakukan 

I ... ... 
D. Gerak jatuh bebas 

diperlambat 
I 
I 

E. Gerak lurus beraturan 

C. Gemk lurus berubah beraturan 

D. Gerak vertikal ke atas 

I 26. Perhatikan &k hubungan s-t benda yang melakukan GLB berikut : 

1 Kecepatan terendah dimiliki oleh benda.. 
A. I C. IV 

I B. n D. v 
1 

I 
I 8 s )  

I 27. Sebuah benda melakukan gerak GLB seperti ditunjukkan oleh grafik v-t berikut : 
I 
j 

I 

Jarak yang diternpuh benda setelah bergerak selama 
4 s ad alah... 
A. 20 rn C. 50 m 

28. Perbedaan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan terutama terletak 
pada.. . . 
A. Geraknya C. bendanya 
B. L i n t m y a  D. keceepatannya 

37. Dua orang anak Angga clan Bobi dalam waktu yang sama mengendarai motor dari ternpat yang 
sarna. Angga mempunyai kecepatan tetap 36 kmfjam. Jika Bobi yang semula diam, bergerak 
dengan percepatan tetap 2 m/s2 maka waktu yang diperlukan Bobi untuk menyusul Angga 
adalah ..... 
D. 5 s  C. 15 s 

I E. 6 s  D. 10 s 

1 

1 38. Benda jatuh bebas adalah benda yang rnemiliki : 
I 1) kecepatan awal no1 3) arah percepatan ke pusat bumi 
I 2) percepatan = percepatan gravitasi 4) besar percepatan tergantung pada massa 

benda 
Pernyataan di atas yang benar adalah .. . . . . 

36. Sebuah benda dari keadaan diam bergerak dengan percepatan temp 4 m/s2. kecepatan benda 
setelah bergerak selama 5 s adalah . . . . 
D. 10 m/s C. 40 m/s 
E. 20 rn/s D. 50 m/s 



A. 1,2 dan 3 
B. 1,2,3 dan 4 

39. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 1,25 m di atas tanah. Jika g = 10 mls2, maka kecepatan 
1 benda saat rnenyentuh tanah adalah . . . . 

A. 3 m/s C. 5 m/s 
, B. 4 d s  D. 7 m/s 

40. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 20 m/s, jika g=10 m/s2 maka 
I tinggi rnaksimum yang dapat dicapai benda tersebut adalah.. . . . 

A. 20 m C. 50 rn 
B. 30 rn D. 60 rn 

1 41. Seorang anak rnelemparkan batu ke dalam surnur dengan kecepatan awal 4 ds, anak itu 
I 

mendengar bunyi batu rnengenai permukaan airsumur setelah 1 s. Jika g=10 m/s2, maka jar& 
perrnukaan air dari ternpat batu dijatuhkan adalah.. . 
A. 8,7 rn C. 9,O m 

1 B. 8,8 rn D. 9,1 rn 

42. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Setelah 10 s peluru kembali ke tempat semula Jika g=9,8 
d s 2 ,  maka kecepatan awal peluru adalah ... ... 

I A. 45 mfs C. 47 mls 
B. 46 mfs D. 49 mls 

43. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak disebut.. . . . . .. 
A. Tekanan C. Usaha 
B. Gaya D. Perpindahan 

44. Dari hukum I1 Newton dapat disimpukan bahwa jika gaya yang bekeja pada suatu benda 
berubah, maka.. . .. 
A. Massa benda berubah dan percepatannya tetap C. massa dan percepatan benda tetap 
B. Massa dan percepatan benda berubah D. massa benda tetap dan 

! percepatannya berubah 

I 45. Syarat tejadinya gaya aksi dan reaksi adalah.. . . . . 
A. Gaya aksi sarna besar dan searah dengan gaya reaksi 
B. Gaya aksi sama besar dan berlawana arah dengan gaya reaksi 
C. Gaya aksi setengah kali dan searah dengan gaya reaksi 

I D. Gaya aksi dua kali dan berlawanan arah dengan gaya reaksi 

46. Sebuah benda bermassa 2 kg terletak diarn di atas bidang miring seperti pada gambar. Gaya 
n o d  pada benda jika g = 10 d s 2  adalah.. . . . . . 
A. 2 N  C. 20 N 
B. 10N D. 22 N 

47. Benda yang massanya m ditempatkan di atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 
a terhadap bidang horizontal. Jika percepatan gravitasi g, maka percepatan yang dialmi benda 
itu adalah.. . . . . 
A. m g sin a C. gcos a 

I B. msin a l g  D. g sin a 



I 48. Seseorang yang massanya 80 kg ditimbang dalam sebuah lift. Jarum timbangan menunjukkan 
1 angka 1000 N.. Apabila percepatan gravitasi bwni 10 mls', dapat disimpulkan bahwa.. . . . . . . . 

A. massa orang dalam lift menjadi 100 kg 
B.lift sedang bmerak Ice atas dengan keepatan tetap 
C.lift sedang berserak ke bawah dengan percepatan tetap 
D. lift sedang bq-erak ke atas dengan percepatan tetap 

49. Dua buah balok bmassa  m,=5 kg dan m2= 10 kg dihubungkan dengan seutas tali rnelalui katrol 
licin seperb. terlihat pada gambar. Jika g=10m/s2, maka percepatan sistem addah.. . . . . . . . . . . 

A. 3,3 m/s2 C. 6 m/s2 
B. 5 mls2 D. 10 mls2 





DAFTAR HADlR JURUSAN FISIKA 

ACARA 
TANGGAL 
JAM 

NAMA \ \ ~ a n d a  Tangan 1 


