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ABSTRAK 

Penelitian ini mengangkat pennasalahan " Bagaimanakah efektifitas 
pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif dalam 
pembelajaran Fisika terhadap hasil belajar siswa ? dalam ha1 a) meningkatkan hasil 
belajar siswa b) merubah miskonsepsi siswa menjadi konsepsi ilmiah dan c) 
meningkatkan motivasi berprestasi siswa . 

Pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya adalah (I)  Bagaimana hasil 
belajar dan motivasi berptestasi siswa dalam mata pelajaran fisika yang mengikuti 
pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif dan yang 
mengikuti model pembelajaran biasa ?. (2) Apakah pembelajaran model konstruktivis- 
me melalui strategi konflik kognitif memiliki keunggulan komparatif terhadap model 
pembelajaran biasa dalam ha1 ; meningkatkan hasil belajar fisika , merubah 
miskonsepsi siswa menjadi konsepsi ilmiah dan menimbulkan motivasi berprestasi 
bagi siswa ? 

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas pembelajaran 
model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif dalam pelajaran fisika di SMU 
terhadap hasil belajamya. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) 
mendeskripsikan hasil belajar , dan motivasi berprestasi siswa setelah dilakukan 
pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif dan dengan model 
pembelajaran biasa, (2) Menguji keunggulan komparatif pembelajaran model 
konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif dalam pembelajaran fisika , dan (3) 
mengidentifikasikan miskonsepsi yang dialami siswa sebelum dan sesudah pembelajaran 
fisika 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian eksperimental dengan rancangan 
"Randomized Contol-Group Pretest-Postest Design. yang tujuan utamanya adalah 
menguji keunggulan komparatif pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi 
konflik kognitif terhadap model pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah. Sebagai 
populasi dari penelitian ini adalah kelas I SMU Negeri 3 Padang, pengambilan sample 
dilakukan berdasarkan hasil tes awal untuk melihat kesamaan rata-rata, selanjutnya dipilih 
secara acak untuk menentukan 2 kelas penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas 
kontrol, dan terpilih kelas 1-5 dan 1-7. Data tentang hasil belajar dan miskonsepsi 
siswa dikumpulkan melalui alat ukur dalam bentuk tes objektif pilihan ganda, sedangkan 
data motivasi berprestasi dikumpulkan melalui angket dalam bentuk skala likert . Alat 
ukur yang digunakan telah mengalami penyempumaan melalui uji coba. Data tentang 
motivasi berprestasi dan miskonsepsi siswa dianalisis secara deskriptif, data tentang 
perbedaan hasil belajar, konsepsi fisika dan motivasi berprestasi siswa dianalisis dengan 
menggunakan Analisis Varian satu jalur (one-~vay ANAVA) berbantuan komputer 
dilanjutkan dengan statistik uji F. 



Hasil analisis data menunjukkan bahwa Pembelajaran model konstruktivisme 
melalui strategi konflik kognitif yang diterapkan di kelas I SMU Negeri 3 Padang, 
memiliki keunggulan komparatif yang signifikan terhadap model pembelajaran 
konvensional dalam dalam ha1 a) meningkatkan hasil belajar siswa b) merubah 
miskonsepsi siswa menjadi konsepsi ilmiah dan c) meningkatkan motivasi berprestasi 
siswa . 

Temuan yang diperoleh melalui studi eksperimental ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan ilmiah terhadap berbagai pihak terutama (1) Bagi guru dan 
siswa , sebagai masukan untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai strategi 
belajar bermakna dengan pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik 
kognitif , (2) Bagi Depdiknas dan pemegang kebijaksanaan dalam pendidikan , strategi 
belajar bermakna pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif 
merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka nlencari alternatif strategi belajar yang 
dianggap baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan pengajaran MIPA sampai saat ini masih 

merupakan isu yang hangat dibicarakan dalarn berbagai ;xertemuan ilmiah bidang 

pendidikan seperti seminar, simposium dsb. Hal ini men~,-:!iukkan bahwa hasil yang 

telah dicapai masih belum seperti yang diharapkan. Jiisalnya melihat mutu 

pendidikan MIPA di Sumatera Barat data NEM tahun 1998; : 999 untuk bidang MIPA 

rata-rata dengan skor 4,O dan untuk pelajaran Fisika berkisar :lntara 2,9 s.d 6,4 dengan 

skor rata rata sekitar 4,O (Asrul ,2000 : 25) 

Untuk pelajaran Fisika khususnya, kenyataan ini cukup memprihatinkan, 

mengingat begitu besarnya peranan ilmu fisika dalam nlrrn$:!kan bangsa dalam bidang 

sains dan teknologi. Gejala dilapangan, menunjukkan n1odi.i pen~belajaran fisika yang 

dianut gun1 didasarkan atas asumsi bahwa pengetahunan da;. ..IL dipindahkan begitu saja 

dari pikiran guru ke pikiran siswa (Ray Sunajen~. :a38:47) , sehingga gun1 

menuangkan pengetahuan sebanyak-banyaknya kedalam k;'i,31a siswa . Sepertinya 

siswa diperlakukan sehagai makhluk pasif yang pantas nleP.i.l.ima nlasukan saja, &lam 

arti kata dijadikan sebagai objek pengajaran, ketinlbang sebu;ni subjek belajar. Hal ini 

merupakan kesalahan terbesar yang sering dilakukan pendid::\. Mob. Amien (1 985: 18) 

menyebutkan bah~va sisiva sebagai manusia mempun~.ai ;\,jtensi, yaitu kemampuan 

berfikir. kemampuan tersebut hams dilatihkan untuk n:,-ughasilkan sesuatu yang 

bermanfaat. kcgiatan melatih potensi berfikir tersebut !'.:<rupakan suatu ha1 yang 

manusiau-i dan merupakan tanggung jaivab guru sebagai p?r:,iidik. 

Pada dasarn1.a kegiatan belajar mengajar IPA. tennasuk fisika 

nlenciptakan interaksi antara sisiva dengan objek belaj:\;,lya. Melalui Organisasi 

Instruksional yang dirancang guru hendaknya dapat dijaiilkan sarana yang kondusif 

bagi siswa agar senantiasa belajar. Jika suatu saat guru ti,lnk ads, diharapkan siswa 

tidak membuang ivaktunya dengan kegiatan yang ~ i ; l - ~ i ~ ,  tetapi siswa selalu 

mempunyai kecendrungan untuk belajar, baik di Pe~llustakaan, mendiskusikan 

pelajaran dengan sesanlanya, memecahkan soal-soal, beAcrja di laboratorium, atau 

mengamati gejala alam sekitarnya. 



Berdasarkan hasil obsemasi di beberapa SMU di kodya Padang, menunjukkan 

bahwa guru sering bertindak sebagai seorang yang maha tahu, dan menganggap dirinya 

sebagai satu-satunya sumber belajar bagi peserta didiknya. Kegiatan belajar mengajar 

di sekolah lebih didominasi oleh guru yang pada umumnya dengan metode cerarnah. 

Guru berusaha menyajikan seluruh informasi yang termasuk kedalarn tujuan 

pembelajaran, akibatnya materi ajar yang hams disampaikan terasa sangat padat, dan 

sasaran kurikulum sering tidak tercapai. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

seperti ini seolah-olah menganggap siswa sebagai orang yang tidak mampu mengolah 

dan mengkonstruksi sendiri konsep-konsep yang harus dikuasainya dengan kemampuan 

berfikirnya. Potensi berfikir peserta didik kurang dilatihkan, sehingga siswa menjadi 

pasif , kurang inisiatif dan sangat tergantung kepada gun1 untuk belajar. Akibatnya 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran sangatlah sempit, dan kurang mampu 

untuk memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan konsep-konsep materi ajar 

yang telah dikuasainya . 
Dalam menyongsong era globalisasi abad ke 21, saat ini dirasakan 

perkembangan IPA dan teknologi begitu pesatnya. Dalam pelajaran Fisika, telah 

banyak konsep-konsep yang ditemukan, dan konsep-konsep tersebut akan senantiasa 

bertambah. Merupakan suatu ha1 yang tidak mungkin guru akan mampu menyajikan 

selulul~ 'nunsep-komep tersebut. Sisu-a hams dididik un:uk mampu x e q e r o s e s  dsr, 

ikut membangun konsepsinya tentang materi pslajaran melalui berbagai kegiatan yang 

dapat dirancang oleh guru. Dan diharapkan konsep yang telah dibangun siswa ikut 

memperkaya khasanah keilmuan yang telah ada. Untuk itu kegiatan belajar mengajar 

yang akan dilakukan harus direncanakan guru secara baik melalui Organisasi 

Instruksionalnya. 

Dari uraian diatas permasalahan yang ditemukan adalah adalah kebanyakan 

guru masih memperlakukan siswa sebagai objek belajar, bukan sebagai subjek belajar. 

Dalam abad modem dewasa ini, guru tidak akan manlpu menyajikan seluruh konsep 

yang senantiasa bertambah. maka perlu kiranya dikembangkan suatu model 

pembelajarm yang dapat menciptakan keaktifan belajar bagi siswa. Perrnasalahan 

selanjutnya adalah berupa pertanyan-pertanyaan. yaitu : apakah jika siswa telah 

dilibatkan untuk ikut menemukan dan mengembangkan konsepsinya tentang konsep- 



konsep yang akan dipelajari dalam pelajaran fisika dapat meningkatkan motivasi dan 

hasil belajarnya ? Bagaimana cara menciptakan cara belajar siswa aktif dalarn 

pelajaran fisika ini ? Apakah dengan menerapkan pembelajaran model 

konstruktivisme berdasarkan strategi konflik kognitif dapat meningkatkan aktifitas dan 

hasil belajar siswa ? apakah strategi konflik kognitif ini dapat memperbaiki 

miskonsepsi siswa tentang materi pelajaran ? 

Melalui penelitian ini akan dicoba untuk mengungkapkan permasalahan yang 

diajukan diatas. clan pertanyaan-pertanyaan itu pula yang merupakan masalah 

penelitian ini. 

B. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini secara umum adalah " Bagaimanakah efektifitas pembelajaran 

model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif dalam pembelajaran Fisika 

terhadap hasil belajar siswa ? dalam ha1 a) meningkatkan hasil belajar siswa b) 

merubah miskonsepsi siswa menjadi konsepsi ilmiah dan c) meningkatkan motivasi 

berprestasi siscva . 

Pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya adalah : 

1. Bagaimana hasil belajar dan motivasl berprestasi siswa dalam mata peiajaran 

fisika yang mengikuti pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi 

konflik kognitif dan yang mengikuti model pembelajaran biasa ?. 

2. Apakah pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif 

memiliki keunggulan komparatif' terhadap model pembelajaran biasa dalam 

ha1 ; meningkatkan hasil belajar fisika , merubah miskonsepsi siswa menjadi 

konsepsi ilmiah dan menimbulkan motivasi berprestasi bagi sis~va ? 

C .  Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan yang telah dikemukakan, maka tujuan utama 

penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas pembelajaran model konstruktivisme 

melalui strategi konflik kognitif dalam pelajaran fisika di SMU terhadap hasil 

belajarnya. Secara rinci tujuan penelitian ini adalah : 



1. mendeskripsikan hasil belajar , d m  motivasi berprestasi siswa setelah dilakukan 

pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif d m  dengan 

model pembelajaran biasa. 

2. Menguji keunggulan komparatif pembelajaran model konstruktivisme melalui 

strategi konflik kognitif dalam pembelajaran fisika. 

3. mengidentifikasikan miskonsepsi yang dialarni siswa sebelum dan sesudah 

pembelaj aran fisika 

D. Manfaat Penelitian 

Temuan yang diperoleh melalui studi eksperimental ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan ilmiah terhadap berbagai pihak terutama : 

(1) Bagi guru dan siswa , sebagai masukan untuk memperluas wawasan pengetahuan 

mengenai strategi belajar bermakna dengan pembelajaran model konstruktivisme 

melalui strategi konflik kognitif 

(2) Bagi Depdiknas dan pemegang kebijaksanaan dalam pendidikan , strategi belajar 

bermakna pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif 

merupakan sumbangan pemikiran dalam rangka mencari alternatif strategi 

belajar )rang dianggap baik untuk nleningkatkan mutu pendidikan 



BAB I1 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pembelajaran Model Konstruktivisme 

Menurut Aleks Maryunis (2001 : 1) , Model pembelajaran disekolah secara 

garis besarnya didasarkan pada dua aliran utarna, 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. 

Menurut pandangan konstruktivist, bahwa belajar : a) merupakan proses aktif 

dimana siswa mengkonstruksi pengertian tentang sesuatu, b). merupakan proses 

mengasimilasi kan dan menghubungkan bahan yang dipelajari dengan pengertian yang 

sudah dipunyai seseorang. Sehingga pembelajaran model konstruktivisme menurut 

Paul S (1 997 :61) bercirikan : 

1) belajar berarti membentuk makna tentang sesuatu 
2) Konstruksi merupakan suatu proses yang terus menerus, 
3) Belajar bukanlah hasil perkembangan melainkan perkembangan itu sendiri 
4) Proses belajar yang sebenarnpa terjadi pada u-aktu seseorang dalarn keraguan 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 

mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. 

Berdasarkan pandangan ini kegiatall belajar nlenurut model pembelajaran ini 

merupakan suatu kegiatan yang aktif dimana siswa diberi kesempatan sendiri 

membangun pengetahuannya. Siswa adalah orang yang paling bertanggung jawab 

terhadap hasil belajarnya yang harus mempunyai pengalaman berkenaan dengan 

kemampuan menyampaikan ide lgagasan melalui dialog, mengungkapkan pertanyaan. 

mengadakan refleksi, mengekperessi gagasan, dsb untuk membentuk pengetahuan 

mereka sendiri. Dalam kegiatan ini guru lebih berperan sebagai mediator dalam 

proses pembentukan konsep bagi siswa. 

Fosnot (1989 :62) juga mengemukakan bahwa belajar juga berarti terjadi 

pemecahan konflik pengertian melalui refleksi. Pengetahuan siswa tentang sesuatu 

akan dibentuk baik secara individual maupun sosial sehingga dapat dikenlbangkan 



kelompok belajar. Von Glasersfeld (1989 :63) menjelaskan bahwa kelompok belajar 

sangat membantu siswa belajar karena mengandung unsur unsur yang berguna 

menantang pemikiran dan meningkatkan harga diri seseorang melalui keberadaan orang 

lain. 

Aleks Maryunis (2001 :2) mengemukakan 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 lebih 

menyadarkan siswa tentang keberadaan pengetahuan itu dalam situasi 

multidimensional, sehingga akan memperkuat konsepsi tentang mengetahui sesuatu 

dan " knowing what it is to know" yang akan menempatkan siswa pada posisi untuk 

berfungsi sebagai seorang yang sungguh-sungguh belajar . 
Makna mengajar menurut model konstruktivisme bukanlah memindahkan 

pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa 

membangun sendiri pengetahuannya. Berfikir yang baik dalatn arti dapat digunakan 

untuk menghadapi fenomena baru akan dapat menernukan pernecahan dalam 

menghadapi persoalan lain dibandingkan hanya sekadar menemukan jawaban benar 

belum pasti dapat memecahkan persoalan yang baru. Sehingga mengajar dalam 

konteks ini adalah membantu seseorang berfikir secara benar. 

Dalam melaksanakan pembelajaran menurut prinsip konstruktivisme, guru 

diharapkan berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses 

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

fasilitator ini dapat dijabarkan dalam beberapa tugas yaitu : I )  Menyediakan 

pengalaman belajar bagi siswa 2). Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan 

yang meransang keingintahuan siswa dan membantu siswa mengekpressikan 

gagasannya . Menyediakan sarana yang meransang siswa berfikir secara produktif. 

memberi semangat belajar bagi siswa, dan menyediakan mengalaman konflik (Tobin. 

Tippins, dan Gallard 1991 : 66) dan 3). Memonitoring, mengevaluasi. dan 

menunjukkan apakah pemikiran siskva jalan atau tidak. 



I B. Strategi Konflik Kognitif dalam Pembelajaran Fisika 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran di kelas, perlu dipikirkan, siasat atau 

strategi bagaimana yang akan dilakukan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. 

Dalam pembelajaran IPA, termasuk fisika, diharapkan tugas utama pendidik adalah 

membantu siswa agar marnpu mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasi 

kongkrit , sehingga strategi pembelajaran juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan 

dan situasi siswa yang ada. Strategi yang disusun merupakan suatu tawaran atau 

saran , sehingga seorang guru yang baik akan mengembangkan caranya sendiri, yang 

mungkin berbeda dengan cara yang ditempuh guru lain. 

Salah s a t -  strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kegiatan 

pembelajaran adalah strategi konflik kognitif. Strategi pembelajaran ini dimunculkan 

berdasarkan cara siswa belajar dalam bidang IPA. Driver dan Adey (1989:88) 

mengemukakan lima tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan strategi konflik 

kognitif dalam pembelajaran, yaitu : 

1. Orientasi ; yaitu tahap yang intinya memotivasi siswa belajar yailg dapat 

dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan yang menin~bulkan rasa ingin 

tahu siswa, atau menggunakan ide yang bertentangan 

2. Pemunculan gagasan ; yaitu tahap yang berhubungan dengan penelusuran 

pengetahuan siskva tentang konsep yang diajarkan 

3. Penyusunan ulang gagasan , dengan mengikuti langkah-langkah : 

a. pengungkapan dan pertukaran gagasan. yang dapat dilakukan melalui kegiatan 

diskusi kelompok siswa sampai pemunculan gagasan kelompok, baik 

kelompok kecil atau kelompok kelas yang dipimpin oleh guru 

b. pembukaan situasi konflik, dimana sis\va mencari beberapa perbedaan antara 

konsep awal mereka dengan konsep ilmiah menurut pandangan ilmuwan atau 

buku teks 

c. Konstruksi gagasan baru yaitu mengevaluasi gagasan mana yang sesuai untuk 

menerangkan fenomena yang dipelajari dalam membangun suatu pengertian 

terhadap konsep. 

4. Penerapan gagasan , yaitu tahap dimana siswa diberi latihan mengerjakan soal-soal, 

atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari 



5. Kajian ulang perubahan gagasan, yaitu guru memberikan penekanan pada konsep- 

konsep yang perlu ditanamkan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

Sehubungan dengan strategi konflik kognitif ini, Closset, seperti yang 

dikutip oleh Ngandi Katu (1995 :9), mengemukakan bahwa : 

" Strategi konflik kognitif , merupakan suatu siasat yang dilakukan dalam 
pembelajaran dengan tujuan untuk merubah miskonsepsi siswa menjadi konsepsi 
ilmiah, dengan cara membuat siswa menjadi ragu akan kebenaran konsepsi mereka 
tentang sesuatu. Untuk itu perlu dibuat suasana, dimana pemahaman awal siswa 
di konfrontir dengan kenyataan yang dapat dialarni atatu diamati secara langsung". 

Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang dapat ditempuh adaldi : 

1. Siswa mula-mula diajak untuk mengemukakan dugaannya mereka hasil 

interpretasinya terhadap gejala yang diamati, hasil percobaan, atau demontrasi 

fisika, dan menjelaskan alasamya, mengapa pikiran mereka demikian. 

2. Kemudian guru menunjukkan dan menerangkan gejala yang berbeda dari pikiran 

siswa sehingga diharapkan siswa menjadi tidak percaya lagi atas model atau 

pemahamannya semula, kemudian ben~saha untuk mencari penjelasan lain 

Dalam menemukan ide yang bertentangan , guru pada awal pembelajaran akan 

memberikan persoalan-persoalan kaya konteks sesuai dengan konsep yang akan 

dipelajari dan tujuan yang hendak dicapai. Persoalan kaya konteks merupakan gagasan 

dalam bidang fisika yang kait mengkait antara pengalaman, dilingkungan dan konsep 

ilmiah. 

C. Hakekat Hasil Belajar Fisika 

Hasil belajar dapat diungkapkan dalanl bentuk angka atau husuf yang 

menggambarkan tingkat penguasaan atau ketrampilan yang diperoleh setelah 

melakukan aktivitas belajar. Hasil belajar atau prestasi belajar seseorang dapat 

dijadikan sebagai indikator keberhasilan seseorang dalam belajar . Prayitno (1 993: 

33) menyatakan bahwa hasil belajar adalah sesuatu yang diperoleh . dan dikuasai. 

Menguasai pada hakekatnya merupakan keadaan penampilan seseorang yang 

menyangkut ranah kognitif, afektif. dan psikomotor. 



Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hasil belajar fisika adalah 

kemampuan atau kesanggupan siswa menjawab tes penguasaan materi yang 

diberikan yang hanya memuat kemarnpuan aspek kognitif saja. Menurut taxonomi 

Bloom, kemarnpuan pada ranah kognitif terdiri dari enarn tingkatan kemampuan, 

mulai dari yang sederhana sampai kepada yang lebih komplek dan analisis, yaitu ; 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. 

D. Miskonsepsi dan Konsepsi Ilmiah Dalam Pelajaran Fisika 

Dalarn pengajaran Fisika, konsepsi dan gagasan awal peserta didik merupakan 

faktor penting yang dapat membantu mereka memahami konsep-konsep Fisika (IPA) di 

sekolah (Adey, 1989: 79; Whetley, 1991: 12). Dengan memahami konsepsi dan 

gagasan awal peserta didik, pendidik dapat mengantisipasi perubahan konseptual yang 

terjadi dan dapat menggunakannya dalam mempertimbangkan dan menyusun kegiatan 

belajar mengajar yang sesuai. Selain itu, analisis konsepsi awal tidak hanya diperlukan 

sebelum dan selama pengajaran dilakukan, tetapi juga dapat membantu pendidik 

mengantisipasi aspek-aspek pemikiran peserta didik sehingga peranan pendidik sebagai 

"pendiagnosa" di dalam kelas dapat berlangsung. Jadi prinsip dala~n pembelajaran 

bukanlah untuk meneruskan gagasan-gagasan guru kepada siswa, melainkan sebagai 

proses mengubah konsepsi-konsepsi dan gagasan-gagasan mereka yang sudah ada yang 

mungkin salah itu. 

Glason dan Lalik (1993: 188) menerangkan bahwa belajar fisika adalah proses 

konstruktif dan konstruksi pengetahuan itu memerlukan partisipasi aktif antara guru 

dan siswa. Pada satu sisi siswa diharapkan membangun pengetahuannya, dan pada sisi 

lain gun1 hams menemukan cara-cara memahami pandangan-pandangan siswa, 

merencanakan kerangka alternatif, merangsang "kebingungan" dan mengembangkan 

tugas-tugas sebagai akselerasi pembentukan konsepsi. Berdasarkan uraian di atas jelas 

bahwa dalam pembelajaran fisika, membangun pengetahuan siswa, diperlukan 

pengidentifikasian dan pengembangan prakonsepsi (konsepsi awal) siswa. 

Mikonsepsi merupakan konsepsi seseorang terhadap suatu konsep yang tidak 

sejalan dengan konsepsi para ilmuan atau masyarakat ilmiah. Langkah pertama dalam 

pengajaran sebenarnya adalah usaha merubah miskonsepsi kepada suatu konsepsi yang 



benar. Para ahli berpendapat bahwa pengetahuan berkembang sejak lahir, konsep dan 

teori adalah gagasan pribadi, kedudukaru~ya sementara, sarnpai adanya pengalaman 

atau petunjuk pengubahan konsepsi itu (Eckstein & Sharnesh, 1993: 45). 

Banyak istilah yang digunakan untuk menyatakan miskonsepsi seperti 

alternatif framework, alternative conception, dun children theory. Istilah di atas juga 

menyatakan bahwa miskonsepsi merupakan bagian dari teori siswa yang dengan 

sendirinya cukup logis dan konsisten, walaupun tidak sesuai dengan para ilmuan. Oleh 

sebab itu orang tidak menggunakan label benar atau salah, tetapi adalah "tidak 

sesuai ". Strike ( 1  983: 72) Sebenarnya tidak semua miskonsepsi i tu adalah sesuatu 

yang "salah" , seperti yang telah disinggung pada bagian terdahulu. Ada yang hanya 

kurang lengkap, atau kurang spesifik. Oleh sebab itu banyak peserta didik 

mengistilahkan miskonsepsi tersebut dengan "konsepsi altematif' bagi pemahaman 

individu yang berbeda dari pemahaman para fisikawan. 

Pengetahuan yang dimiliki siswa dibangun dari hasil interaksi siswa 

dengan lingkungannya, dengan orang dewasa, maupun dari apa yang dia baca, 

dengar dan perhatikan lewat media maupun buku-buku teks. Setiap siswa pada saat 

awal mengikuti pendidikan formal, sudah membawa bersamanya pengetahuan yang 

dibangun dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Siswa masuk ke bangku 

pelajaran bukanlah mulai dari no1 (dengan kepala kosong) , tetapi datang bersama 

dengan pengalaman dan pengetahuan awalnya. 

Disadari atau tidak, sesungguhnya siswa secara aktif n~enyaring dan 

menafsirkan informasi yang diterimanya, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa ia 

juga menafsirkan sendiri fenomena alam yang diamatinya. Risa saja terjadi 

penafsiran siswa terhadap suatu fenomena. berbeda dari penafsiran guru atau 

fisikawan. Perbedaan penafsiran ini dapat terjadi karena informasi yang diperoleh 

kurang lengkap, ditafsirkan berbeda, atau memberikan pengertian yang bermacam- 

macam dari yang seharusnya sehingga terjadi miskonsepsi. 

Dalam pembelajaran disekolah juga masih banyak ditemukan buku-buku teks 

fisika yang menyajikan informasi kurang lengkap mengenai konsep-konsep fisika 

yang dibahas. dan apabila ha1 ini tidak disadari guru, miskonsepsi siswa terhadap 



materi fisika menjadi bertambah. Hal lain yang dapat menimbulkan miskonsepsi bagi 

siswa adalah berasal dari media pandang dengar TV, VCD, dan sejenisnya yang 

menyajikan film hiburan dan adegan yang tidak masuk aka1 seperti adegan superman, 

film kartun, iklan dan sebagainya. Oleh sebab itu sangat perlu kiranya orang tua 

mendampingi anak dalam menginterpretasikan adegan semacam itu. 

Sering pula pendidik dalam memberikan latihan dan aplikasi konsep fisika 

lebih nengutamakan penyelesaian matematis dan kemarnpuan mengingat rumus, 

definisi, atau hukum-hukum, juga dapat meninlbulkan konsepsi yang berbeda 

dengan konsepsi fisikawan, karena gejala atau arti fisis yang melatar belakangi 

rumus-nlmus atau definisi itu sering dilupakan guru . Hal ini membuat pelajaran 

fisika lebih bersifat matematis, dan kurang menarik bagi siswa dan merasa bosan 

untuk menghafal rumus-rumus fisika pang begitu banyaknya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menemukan miskonsepsi 

yang dialami siswa adalah dengan menyelenggarakan tes diagnostilc. Tes diagnostik 

digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada tinglzat I<esukaran dan 

kognitif yang rendah, menyangkut aspek pengetahuan dan pemahaman . 

Bentuk tes diagnostik yang sering digunakan adalah bentuk tes objektif pilihan 

ganda . Jawaban dari tes pilihan gailda terdiri atas jawaban yang benar dan jawaban 

yang salah (pengecoh). Jumlah pilihan yang optimum untuk tes ini adalah 3 (tiga) 

pilihan (Sutrisno, 1991, Tresia 1995). 

Menurut Leo Sutrisno (1990 :3) langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk 

menyusun tes diagnostik adalah : 

1. Inventarisasi prakonsepsi siswa dengan wawancara 

2. Dibuat tabel distribusi jenis prakonsepsi yang diperoleh 

3. Dipilih dua atau tiga jens prakonsepsi yang paling banyak dimiliki siswa 

4. Dilakukan wawancara lagi untuk menggali kerangka berfikir siswa yang 

digunakan untuk menjelaskan prakonsepsi yang dimilikimya 

5. Dibuat butir soal dalam bentuk pilihan ganda , pilihan yang benar adalah 

konsepsi yang sesuai dengan konsepsi ilmuwan, dan pilihan pengecohnya adalah 

prakonsepsi tersebut 



E. Hakekat Motivasi Berprestasi 

D. W Johnsons (1979 : 557) mengemukakan bahwa motivasi diartikan 

sebagai suatu kecenrungan tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh kebutuhan 

dan diarahkan kepada tujuan tertentu yang telah direncanakan. Diantara berbagai 

kebutuhan individu, menurut H. J. Klausmeier (1 971 : 21 9-230), yang erat 

hubungannya dengan pendidikan adalah kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti 

yang merupakan kebutuhan untuk memuaskan rasa ingin tahunya , mendapatkan 

pengetahuan, keterangan-keterangan untuk mengerti sesuatu. Tinggi rendahnya 

motivasi seseorang untuk mencapai tujuan tertentu tergantung pada tinggi rendahnya 

tingkat kebutuhan akan nilai tujuan bagi dirinya, dan motivasi berperan sebagai daya 

pendorong bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku. 

Conny Semiawan (1985 : 10) nlenyatakan bahwa dalam kegiatan bela-jar dan 

mengajar disekolah, motivasi instrinsik siswa untuik belajar dapat dibentuk oleh 

guru dengan menggairahkan perasaan ingin tahu siswa, keinginan untuk mencoba 

dan hasrat untuk maju dalam belajar. Sedangkan motivasi ektrinsik siswa dapat 

dipengaruhi dengan memberikan ganjaran, pujian, hukuman dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan atau sasaran motivasi adalah 

"berprestasi". Mc Chelland seperti dikutip oleh Thoha (1  983 :206) mengemuka- 

kan bahwa seseorang dianggap memiliki motivasi untuk berprestasi jika ia 

mempunyai keinginan untuk melakukan suatu karya yang berprestasi lebih dari 

prestasi orang lain. Orang-orang berprestasi menurut Mc Chelland mempunyai 

cirri-ciri tertentu yang dapat dikembangkan yaitu 1) suka mengambil resiko. 2)  

memerlukan umpan balik yang segera, clan 3) memperhitungkan keberhasilan 

4) menyatu dengan tugas. Dalam penelitian ini, motivasi berprestasi dijabarkan 

menjadi empat indikator, yaitu ; 1) keinginan untuk sukses, 2) bertanggung jawab, 

3) prakarsa atau inisiatif 4) melakukan pekerjaan menantang. 

Dari teori motivasi, dapat dikemukakan bahwa, sebelum motif terbentuk. ada 

terlebih dahulu "need" (kebutuhan) dan kemudian diikuti ole11 motivasi dan 

kemudian ada tingkah laku . Sehingga dikatakan bahwa kadar motivasi seseorang 

berkaitan erat dengan kadar minat ( rasa senang atau tidak senang) dan sikap 



(kecendrungan bertingkah laku) dalam bidang yang sarna, dalam ha1 ini adalah 

berprestasi dalam bidang fisika. 

Sarnpai saat ini kualitas pembelajaran fisika untuk berbagai jenjang 

pendidikan belum begitu menggembirakan. Fisika masih dianggap suatu materi 

pelajaran yang sulit, tidak menarik dan dibenci oleh sebahagian besar siswa, sehingga 

hasil belajar siswa pada umumnya masih rendah. Rasa senang atau tidak senang 

siswa terhadap fisika bukan semata-mata disebabkan karena fisika itu merupakan 

ilmu yang sulit, dan banyak menimbulkan miskonsepsi, tetapi juga oleh bagaimana 

fisika itu di sampaikan kepada mereka. dan bagaimana mereka dilibatkan dalam 

proses interaksi ilmiah. Dari hasil penelitian Ramidi seperti yang dikemukakan oleh 

Nggandi Katu, 1995 : 10) menyimpulkan bahnra rasa senang siswa terhadap fisika itu 

dapat ditimbulkan melalui : 

a. Sikap guru yang memberi dorongan terhadap siswa mencari jawaban sendiri, 
senang mendengarkan pendapat siswa, suka memberikan penjelasan yang 
memuaskan terhadap pertanyaan siswa.. dan ~llenganggap siswa sebagai teman. 

b. Pendekatan pembelajaran guru yang sering nlengadakan pengamatan, sering 
mangadakan peragaantdemonstrasi, sering melibatkan siswa dalam tanya jawab, 
sering mendorong dan merangsang siswa untuk menyelesaikan persoalan fisika, 
suka mengajarkan konsep yang aplikatif, n~enggunakan bahasa yang mudah 
dipahami. sering memberikan tes-tes mendadak. dan rajin membahas pekerjaan 
rur~lah. 

c. Isi matelei fisika yang diberikan dikaitlcan clengan 11al-ha1 yang kongret, sering 
membahas contoh-contoh penerapan sehari-hari. dan mengkaitkan fisika dengan 
peristiwa-peristiwa alam. 

F. Kerangka 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. . Konstruk- 

tivisme memandang bahwa pengetahuan tidak diterima secara pasif , melainkan 

dibangun secara aktif oleh sis~va sendiri. Dalam pembelajaran model konstruktivis- 

me sis~va dipandang sebagai subjek yang aktif dalam mencari, memproses, serta 

mengolah infornlasi dari berbagai sutnber belajar. sedangkan guru membantu siswa 

untuk mendapatkan atau memperoleh infornlasi, ide. ketrampilan cara berfikir, 



I 
( pengeksperessian ide sendiri serta rnengajarkan bagaimana belajar, sehingga 

1 diharapkan mampu mengkondisikan sifat kemandirian siswa dalam proses belajarnya. 

Strategi konflik kognitif yang dipilih dalam model pembelajaran ini diharapkan dapat 

mengkonfrontir atau melihat tingkat kecocokan konsepsi yang dimiliki siswa dengan 

pengalaman atau ralita yang ada. 

Apabila kegiatan pembelajaran ini dapat berjalan dengan semestinya, berarti 

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

merasakan kebermaknaan belajar, yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, 

merubah miskonsepsi siswa menjadi konsepsi ilmiah, dan meningkatkan motivasi 

berprestasi siswa. 



BAB I11 
METODE PENELITIAN 

Pada bagian metodologi penelitian ini akan dikemukakan : jenis penelitian, 

I populasi dan sample, perlakuan, data, alat pengun~pul data dan teknik analisis data. 

1 
1 A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metoda eksperimen dengan rancangan "Rando- 
I 

1 mized Control Group Pretest-Postest Design" (Sumadi Suryabrata, 1989 : 45) Uji 

1 perbedaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dipilah menjadi tiga 

I penelitian mahasiswa seperti ditunjukkan pada tabel 1. 

Tabel 1 : Moclel Rancangan Penelitian 

Aspek Yang 1 Pre- I Treat- 1 Pos- I Keterangan I 
Diteliti I test I rnent I test I 1 

/ Eksperimen I Hasil Belajar / TI  XI 1 T2 / Penelitian 1 1 
I I 

Kontrol Hasil Belajar TI  1 X2 i T2 I mahasiswa / 
I Eksperimen I Miskonsepsi I TI / XI I T2 / Penelitian 2 

I Kontrol Miskonsevsi 1 TI  i X2 I T2 I Mahasiswa 

C I Kontrol / Motivasi Beryrestasi I - 1 X2 1 T2 1 Malrasisrva 

Keterangan : T I  = Pernberian tes awal Itinjaunn keadaan awal sebelum kegiatan pembelajaran 
T2 - Pemberian tes akhirltinjauan keadaan setelah kegiatan pembelajaran 
XI  = Pembelajaran model konstl-i~ktivisnis berdasarkan strategi kontlik kognitif 
X2 = Pembelajaran model biasa /konvensional 

Populasi dan Sampel 

Sebagai populasi dari penelitian ini adalah kelas I pada salah satu SMU 

I Negeri yang ada di Kodya Padang. Melalui dasar pertimbangan secara saksama 

I I terpilihlah kelas I SMU Negeri 3 Padang . ShiIU Negeri 3 Padang termasuk salah 

Y satu SMU yang berkwalitas sedang (tidnk terniasuk sekolah unggul atau sekolah 

I yang berkwalitas kurang) Pada tahun pelajaran 200112002 ini kelas I terdiri atas 

I 9 kelas, yaitu kelas 1-1 s.d 1-9 . yang di ajar ole11 3 orang guru yaitu kelas 1-1 s.d 1-3 



oleh guru yang sarna, kelas 1-4 dan 1-9 oleh guru yang sama dan kelas 1-5 s.d 1-8 oleh 

guru yang sama pula. Kapasitas masing-masing kelas seperti ditunjukkan pada 

tabel 2 . 

Tabel 2 : Kapasitas Kelas I1 SMIJ Negeri 3 Padang Tallun Pelajaran 200112002 

Teknik sampling yang dilakukan adalah sampling dengan pertimbangan 

berpedoman guru guru yang mengajar dan kepada hasil tes awal. Dari data yang 

diperoleh nampaknya ada 4 maksinlum yang diajar oleh seorang guru yaitu kelas 1-5 

1-6, 1-7 dan 1-8. Selanjutnya ke empat kelas diberikan tes awal , yaitu berdasarkan 

jhasil ulangan harian I tentang nlateri Bcsaran Dan Satuan . maka dipasang- 

pasangkanlah kelas-kelas yang mernp~~nyai 11ilai rata-rata tes awa!nya mendekati 

sama, dan diajar oleh guru yang sanla untuk menjadi kelas eksperinlen dan kelas 

kontrol . Pada tabel 3 disajikan hasil uji kesamaan rata-rata ke empat kelas populasi. 

Tabel 3 : Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata Pcncntuan Kelas Sampcl 

Descriptives 

- 

Keterangan ; 15, 16, 17 dan 18 = kelas 1-5. kelas 1-6, kelas 1-7 dan kelas 1-8 

N~lai Tes Awal 

15 

16 

17 

18 
Total 

N 
41 

42 
4 1 

43 
167 

Mean Std. Deviation Std Error 
5 3  

.55 
-50 
.51 
.26 

95% Confidence Interval for 
Mean 

14.78 3.37 

13.81 3.58 

14.51 I 910  

Minimum Lower Bound 
13 72 

12.69 

13.50 

12.71 

13.69 

13.74 
14.20 

Maximum 
8 

6 
7 

6 

6 

Upper Bound 
15.84 

14.93 

15.52 

14.78 

14.72 

3.36 
3 38 

23 

23 

2 1 

20 

23 



Berdasarkan data olahan pada tabel 3 nampak bahwa ke 4 kelas 

mempunyai kesamaan rata-rata (keadaan a w l  yang sama). Selanjutnya diundi 

kelas yang akan dijadikan sample, ternyata terpilih kelas 1-5 dan 1-7. dan secara di 

undi pula diperoleh kelas 1-7 sebagai kelas eksperimen dan kelas 1-5 sebagai kelas 

kontrol. Untuk memastikan bahwa kedua kelas ini homogen maka dilakukanlah 

uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol dari hasil tes awalnya tersebut. 

Hasil uji homogenitas diperlihatkan pada tabel 4 . 

I 
I 
1 

Tabel 4 : Hasil Uji Homogenitas Keadaan Awal Kelas Eksperimen dan Kelas kontrol 
'I 

Test of Homogeneity of Variances 

Nila Tes Awal 

Hasil analisis menunjukkan bahwa besar nilai statistik Levene = 0,353 

dengan probilitas 0.554. Karena nilai probabilitas ini lebih besar dari nilai 

statistik Levene pada taraf nyata u = 0.05 makn dapat dikatakan bah~va ke dua 

0- -, .f, -.q ,."."a \ s ~ n p ! e  homsgen (mempunyai ra,,n, J UI A!=, a u r l r c ~  , 

Levene 
Statistic 

.353 

C .  Personil Yang Tcrlibat dalam Penelitifin 

Penelitian ini melibatkan 7 (tujuh) oran2 personil !.aitu : 

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 3 Padang seban~.ak 1 (satu ) orang sebagai pelaksana 

perlakuan dikelas. 

3. Mahasiswa sebanyak 3 ( tiga ) orang yang membantu peneliti dalam penyediaan 

perangkat tes dan perangkat pembelajaran . membantu kelancaran kegiatan di 

lapangan, pengambilan data. pemilahan data, dan analisis data atas bilnbingan 

dosen pembimbing, yang sekaligus anggota peneliti. 

df l  
1 

df2 
79 

Sig. 
.554 



D. Perlakultan Pcnelitian 

Secara umum untuk kelasxeksperimen dan kelas kontrol .diberi tugas awal 

yang sama sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yaitu menjawab pertanyaan- 

pertanyaan konsep yang dapat dilakukan siswa dengan membaca buku paket yang 

ditujuk, yaitu buku Fisika 2000 jilid I-A karangan Marthen Kanginan . Tujuan 
i 
1 pertanyaan-pertanyan ini adalah agar siswa masuk kelas tidak dengan kepala kosong 
I 

I dan siap untuk belajar. Dengan demikian diharapkan diskusi dikelas akan semakin 
I 

hidup sampai berakhir jam pelajaran. Penelitian ini dilakukan selama 9 (sembilan ) 

I minggu pembelajaran untuk menyelesaikan tiga konsep yang harus disajikan, yaiti~ 

I Kinematilta Gerak Lurus, Dinamika Gerak Lurus. clan Memadu Gerak . Perbedaan 

perlakuan untuk kelas ekseperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut : 

I 

I 1 .  Pembelajaran Model Konstrukti\,isn~e Melalui Strategi Konflik kognitif 

I Mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

Bentuk Pelnbelajaran I 
Orientasi 1. Guru nlemberikan tugas a\val pembelajaran agar dapat 

menggugah sisn-a untuk mengetahui materi pela-jaran yang 
akan dibahas di sekolah. 

2. Pemberian tes konseps~ a~val  sebagai orientas] bentuk bentuk 
gejala alam yang diamati sehubungan dengan materi pelajaran 
yang akan dibahas. 

Pemunculan 
gagasan 

Saat kegiatan pembelajaran diselingi dengan pertanyaan, 
pertanyaan pertanyaan yang dipandu dengan butir soal pada 
tugas awal pembelajaran dan tes konsepsi awal fisika sisjva . 
sehingga sis~va memunculkan gagasannya. Pertanyaan ini di 
sampaikan secara acak kepada siswa . sehingga setiap siswa siap 
untuk memunculkan gagasann!.a. 

Pen).usunan 
ulang 
gagasan 

Melalaui kegiatan diskusi siswa dan pengamatan gejala yang 
sesuai , diharapkan setiap sis\va yang merasa gagasannnya salah 
atau tidak tepat, dapat menlusun ulang gagasannya. 



2. Pembelajaran Model Biasa ( Konvensional) 

4 

5 

7 

Pada  pembelajaran model  biasa, u ru  tan d a n  bentuk kegiatan 

pembelajarc?n pr ig  dilakukan adalah scsxai dengzn tun txnan  GBPP yazg 

terclapat da lam kurikulum Fisika SMU vang berlaku. 

E. Data dnn Teknik Pengumpul Data 

Pembukaan 
situasi 
konflik 

ekonstruksi 
gagasan 

Penerapan 
gagasan 

Kajian ulang 
perubahan 
gagasan 

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk skor hasil 

belajar pada setiap akhir pembelajaran mengenai suatu pokok bahasan. hasil tcs 

konsepsi fisika sebeluni dan setelall kegiatan pembslajara~~, dan skos motivasi 

berpsestasi pada akhir kegiatan penelitian. Alat pengumpul data adalah dalam bentuk 

tes hasil belajar, tes konsepsi fisika, dan angket motivasi berprestasi yang disusun 

berdasarkan kisi-kisi dan indikator j.ang ditetapkan. 

- - 

Guru menjelaskan materi diskusi menurut konsepsi ilmiah, 
dan diharapkan dapat mengkonfrontir konsepsi yang dimiliki 
siswa , mana yang tidak sesuai dengan konsepsi ilmiah. 

Melalui demontrasi gejala atau pemunculai masalah yang baru 
oleh guru, di minta siswa merekonstruksi gagasannya tentang 
fenomena yang diamati atau dirasakan siswa. 

Guru memberikan soal-soal latihan yang bersifat aplikasi konsep 
atau gagasan siswa. 

Pada saat sebelum akhir pembelajaran guru melaksanakan 
penanaman konsep melalui kegiatan tanya jawab dengan siswa 
untuk menguatkan kembali gagasan yang sesuai 5dengan 
konsepsi ilmiah. Guna mengkonfrontir ulang gagasan siswa 
yang salah. 



F. Alat Ukur dan Pengembangannya 

Alat ukur untuk pengumpul data kuantitatif adalah dalam bentuk tes 

kemampuan awal, tes hasil belajar, tes konsepsi fisika, dan angket motivasi 

berprestasi yang disusun berdasarkan kisi-kisi dan indikator yang ditetapkan 

1 )  Tes kemampuan alval disusun berdasarkan materi pelajaran untuk pokok 

bahasan sebelum kegiatan penelitian, yaitu untuk pokok bahasan Besaran dan 

Satuau. Tes dibuat dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dengan lima 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 kemampuan awal fisika digunakan 

tiga criteria, yaitu taraf kesukaran. daya beda. dan validitas butir. Alat ukur ini 

mula-mula dipersiapkan sebanyak 30 butir tes. Dengan n~erninta pertin~bangan 

dari teman sejawat , instrumen diujicobakan terhadap siswra kelas 1-6 SMU 3 

Padang. Hasil uji coba diperoleh sebanyak 24 butir soal dengan taraf kesukaran 

0.35 < P 5 0,85 , daya beda 0.23 < D 5 0,59 . validitas butir 0,; 1 5 

r,, 5 0.60 dan koefisien releabilitas soal ( r l  1 ,  0.9% Selanjutnya alat ukur 

keniampuian awal ini disempurnakan lapi untuk n~c~linjau validitas instrunien. dan 

soal-soal yang dianggap tidak \.did di se\.isi kelnbali atau di sisilikan 

2) Tes Hnsil Belajar disusun berdasarkan nlateri pelajaran untuk pokok -pokok 

bahasan selanla kegiatan penelit.ia11. !.ai tu untuk pokok bahasan : I<inema tika 

Gerak Lurus, Dinamika Geralc Lurus, clan Gcrak Dalan~ Riclnng Datnr . Tes 

dibuat dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dengan empat pilihan yang dapat 

dijawab dengan A, B. C, atau D. Sedangkan ranah kemampuan yang diperiksa 

meliputi aspek ingatan: pemahaman. aplikasi, analisa, sintesa dan evaluasi. 

Dalam menyeleksi alat ukur kemamp~lan a~val fisika digunakan tiga criteria. 

yaitu taraf kesukaran, daya beda, dan validitas butir. Alat ukur ini mula-mula 

dipersiapknn sebanyak 60 butir tes. Dengnn meminta pertimbangan dari teman 

sejawat . instrumen diujicobakan terhadap siswa kelas 1-8 SMU 3 Padang. 

I-Iasil uji coba diperoleh sebanl~ak 30 butir soal dengan taraf kesukaran 0.10 5 



P 5 0,90 , daya beda 0,22 < D 5 0,56 , validitas butir 0,3 1 < r,, 5 0,89 

dan koefisien releabilitas soal (rl = 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 

3) Tes Konsepsi Fisika disusun berdasarkan materi pelajaran untuk pokok -pokok 

bahasan selama kegiatan penelitian, yaitu untuk pokok bahasan ; Kinematika 

Gerak Lurus, Dinamika Gerak Lurus, clan Gcrak Dalam Bidang Datar . Tes 

dibuat dalam bentuk tes objektif pilihan ganda dengan empat pilihan yang dapat 

dijawab dengan A, B, C, atau D. Sedatlgkan ranah kemampuan yang diperiksa 

meliputi aspek ingatan, penlahaman, aplikasi, analisa, sintesa dan evaluasi. 

Dalam menyeleksi alat ukur kemampuan aival fisika digunakan tiga criteria. 

yaitu taraf kesukaran, daya beda. dan validitas butir. Alat ukur ini mula-mula 

dipersinpkan sebanyak 52 butir tes. Deng:~n meminta pertin~bangan dari teman 

se-jawat . instrumen diujicobakan terllaclap sis~va kelas 1-4 SMU 3 Padang. 

Hasil uji coba diperoleh sebanyak 40 butir soal dengan taraf kesukaran 0.24 5 

P 5 O,G7, daya beda 0.2 < D 5 0.56 . \Aiditas butir 0,33 2 r,) - < 0.78 

dan koefisien releabilitas soal (rl 1 ,  = 0.S76 Selanjutnya alat ukur kemampuian 

awal ini disempurnakan lagi untitk meni 11jau \.a1 idi tas i~lstrun~en. dan snal-soal 

yang dianggap tidak valid di re\.isi ken~bali atau di sisihkan 

4) Alat Ukur Motivasi Bcrprestasi disusun sendiri dalam bentuk skala liken 

dalam 4 pilihan yang diberi rentang skor 1 - 4 untuk pertanyaan positif dan 

4 - 1 untuk pertanyaan negatif . Pen>-eleksian alat ukur ini digittiakat~ i!ii t 

~tntuk mcmeriksa daya pembeda tiap butir. Dutir-butir pang diatnbil aclalnh butir- 

butir yang rnen~iliki daya pembcda tinggi dsngan harga t hitung t kritis. 

Sedangkan releabilitas alat ukur di hitung dcngan korelasi alpha ( rl ,). Alat ukur 

yang dibuat didiskusikan dengan tenlan seja~vat . dan berdasarkan indikator 

motivasi yang ditetapkan diperoleh srbanyak 35 butir alat ukur dengan 

releabilitas 0.746 . Selanjutnya alat ukitr motivasi berprestasi ini disempurnakan 

lagi untuk meninjau validitas instrumen. dan soal-soal yang dianggap tidak valid 

di revisi kembali atau di sisihkan 



. . 

I : 
1 :  G .  Teknik Analisis Data dan Persyaratan Analisis 

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

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

dan teknik analisis statistik . 
Untuk nlendeskripsian data setiap ubahan penelitian digunakan teknik 

1 statistik deskriptif, yaitu penentuan rara-rata hitung. simpangau baku , rentang skor. 

dan teknik persentase. 

Untuk membandingkan perbedaan hasil belajar, konsepsi fisika, dan 

nlotivasi berprestasi antara kelompok eksperimen clan kelompok kontrol dilakukan 

lewat analisis varian satu jalur (one-way ANAVA) dilanjutkan statistik uji-F . 
! 
, Dalam menggunakan teknik uji statistik diatas terlebih dahulu 11a1-u~ 
I memenuhi persyaratan normalitas data. homogenitas antara kelompok eksperimen 

, ! 

I dan kelompok kontrol . 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan kemukakan hasil penelitian dan diikuti langsung dengan 

pembahasan yang meliputi keadaan data penelitian, pengujian hipotesis dan analisis 

tanggapan siswa dan guru terhadap setting pembelajaran. 

A. Deskripsi Data 

Data hasil penelitian yang akan di diskripsikan disini adalah berkenaan 

dengan nilai awal siswa, hasil belajar, skor konsepsi fisika , data miskonsepsi fisika , 

dan skor motivasi berprestasi siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

1. Nilai Awal Pisika Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Berdasarkan hasil tes awal untuk kelas eksperimen diperoleh rentang skor 

8 sampai 23 dengan nilai rerata 14,78 , simpangan baku sebesar 3,37 tidak 

nampak perbedaan yang berarti dengan hasil yang diperoleh pada kelas kontrol 

yaitu dengan rentang skor 7 sarnpai 21 dengan nilai rerata 14,62 , simpangan 

baku sebesar 3,15 . Data hasil olahan disajikan pada tabel 5 dan tabel 6 sebagai 

berikut : 

Tabel 5 : Rentang Skor, Nilai Rzlta-Rata dan Standar Deviasi Hasil Tes 
Awal Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

Tabel 6 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rata dnn Standar Deviasi Hasil Tes 
Awal Kelas Kontrol 

Hasil Tes Awal 
KI Eksperirnen 
Valid N (listwise) 

Descriptive Statistics 

N 

4 1 

4 1 

Hasil Tes Awal KI Kontrol 
Valid N (listwise) 

Minimum 

8 

N 
40 

40 

Sum 

606 

Maximum 

23 

Minimum 
7 

Mean 
14.62 

Mean 

14.78 

Std. Deviation 
3.15 

Maximum 
21 

Std. Deviation 

3.37 

Sum 
585 



2. Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
Pada Akhir Penelitian 

Pada setiap akhir penyajian suatu konsep, diadakan postest atau ulangan 

harian Pada tabel 7 dan tabel 8 disajikan hasil pengolahan data postest selama 

kegiatan penelitian yaitu untuk kelas eksperimen diperoleh rentang skor 16 

sarnpai 36 dengan skor rerata 26,55 , simpangan baku sebesar 5,19, ternyata ra- 

ta rata lebih tinggi dari hasil yang diperoleh pada kelas kontrol yaitu dengan 

rentang skor 13 sampai 32 dengan ni lai  rerata 21,28 , dan simpangan baku 

sebesar 4,64 . 

Tabel 7 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Hasil 
Belajar Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

Tabel 8 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Hasil 
Belajar Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

Hasil Belajar KI 
Eksperimen 
Valid N (listwise) 

Mean 

26.55 

3. Skor Konsepsi Fisika Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelompoli Kontrol 
Pada Amal Penelitian 

N 

40 

40 

Std. Deviation 

5.19 

Pada setiap awal penyajian suatu konsep, diadakan tes konsepsi awal 

fisika . Pada tabel 9 dan tabel 10 disajikan hasil pengolahan data konsepsi 

awal fisika siswa selama kegiatan penelitian yaitu untuk kelas eksperimen 

diperoleh rentang skor 7 sampai 17 dengan skor rerata 12,90 . simpangan baku 

sebesar 2,42, ternyata memiliki nilai rata-rata yang harnpir samn dengan hasil 

Hasil Belajar KI Kontrol 
Valid N (listwise) 

Minimum 

16 

N 
40 
40 

Minimum 
13 

Maximum 

36 

Maximum 
32 

Sum 

1062 

Sum 
851 

4 

Mean 
21.28 

Std. Deviation 
4.64 



yang diperoleh pada kelas kontrol yaitu dengan rentang skor 8 sampai 19 

dengan nilai rerata 13,02, dan simpangan baku sebesar 2,66 . 

Tabel 9 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Skor 
Konsepsi Awal Fisika Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

Tabel 10 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rata dan  stand:^^. Deviasi Skor 
Konsepsi Awal Fisika Kelas Kontrol 

Descriptive Statistics 

Skor Konsepsi Awal 
KI Eksperirnen 
Valid N (listwise) 

Maximum 

17 

4. Skor Konsepsi Fisika Siswa Kelompok Eksperimen dan Kelo~npok Kontrol 
Pada Akhir Penelitian 

N 

40 

40 

Setiap selesai menyajikan suati konsep, bersnn~aan dengan 

Sum 

516 

Minimum 

7 

pemberian ulangan harian, kepada siswa diberikan kembali t r s  konsepsi fisika 

untuk melihat perbedaan skor rata-rata antara kelas eksperimen clan kelas kontrol. 

Dari data yang dikumpulkan, pada kelas eksperimen diperoleh rentang skor 19 

sampai 32 dengan skor rerata 25,68 dan simpangan balii~ sebesar 3,02. 

ternyata rata rata lebih tinggi dari hasil yang diperoleh pada kelas kontrol yaitu 

dengan rentang skor 16 sampai 25 dengan nilai rerata 20,28 . dan simpangan 

baku sebesar 2,29 . Data hasil olahan ini disajikan pada tabel 1 1 dan 12 . 

Skor Konsepsi 
Awal KI Kontrol 
Valid N (listwise) 

Mean 

12.90 

Minimum 

8 

Std. Deviation 

2.66 

N 

40 

40 

Sum 

521 

Std. Deviation 

2.42 

Maximum 

19 

Mean 

13.02 



Tabel 11 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rata dan Standi~r Deviasi Skor 
Konsepsi Fisika Siswa Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

Tabel 12 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Skor 
Konsepsi Fisika Sislva Kelas Kontrol 

Konsepsi Fisika 
KI Eksperimen 
Valid N (listwise) 

Descriptive Statistics 

N 

40 

40 

5. Miskonsepsi Sisma Dalam Fisika Kelompok Eksperimen 
dan Kelompok Kontrol 

Konsepsi Fisika 
KI Kontrol 
Valid N (listwise) 

Pelaksanaan pembelajaran model konstruktivisme melaliti strategi konflik 

Minimum 

19 

kognitif dimaksudkan adalah untuk meninjau dan memperbaiki miskonsepsi 

siswa dalam pelajaran fisika dengan cara mengajukan problcnl-problem yang 

N 

40 

40 

dapat menimbulkan suasana konflik dalam struktur kognitif siswa dan dapat 

mendeteksi miskonsepsi siswa . Dengan demikian diharapkan secara bertahap 

miskonsepsi siswa dapat berubah menjadi konsepsi ilmiah , ah11 sesuai dengan 

Std. Deviation 

3.02 

Maximum 

32 

Minimum 

16 

konsepsi ilmuwan. 

Dalam penelitian ini digunakan sebanyak 40 butir soal tes diagnostik , 

sebanyak 20 butir diantaranya merupakan soal-soal konsepsi fisika. Soal-soal 

tersebut diberikan kepada sis~va setiap awal dan akhir penjtampaian suatu 

konsep dengan instrumen yang sama, masing-masing untuk konsep; kinematika 

gerak lurus, dinamika gerak lurus, dan gerak dalam bidang tlrltar baik pada 

Sum 

1027 

Maximum 

25 

kelas eksperimen (pembelajaran model konstruktivisme) mairpun kelas kontrol 

Mean 

25.68 

(pembelajaran model biasa). 

Sum 

81 1 

Mean 

20.28 

Std. Deviation 

2.29 



Berdasarkan data yang diperoleh, dapat di kemuknkan persentase 

miskonsepsi siswa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, baik untuk kelas 

eksperimen maupun untuk kelas kontrol, seperti disajikan pada tabel 13 

Tabel 13 : Persentase Miskonsepsi Sis~va Kelas Eksperimen dnn Kelas Kotrol 
Sebelum dan Setelah Kegiatan Pernbelajaran 

KONSEPSI SlSWA 

dberikan truk t&adap sedan > gaya yang diberi- 

dpha (Ocalph%90), W m y a  gaya nxmal = besamya gaya 

cblantai daar yang kasar, telapi 

belurn dapt  bergerak, berafli gaya dorong < gaya gese. 

Data pada tabel menunjukkan bahwa miskonsepsi siswa pada M a s  eksperimen 

berkurang dari 71,8% menjadi 1 5 3  % sedangkan pada kelas kontrol berkurang 

dari 69,8% menjadi 39,5 % 



6. Skor Motivasi Berprestasi I<elompok Eksperimen dan Kelompok IControl 
Pada Akhir Penelitian 

Pada akhir kegiatan penelitian diberikan angket dalam bentuk skala likert 

untuk melihat perbedaan motivasi berprestasi antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Pada tabel 14 dan tabel 15 disajikan hasil pengolahan data 

tersebut, yaitu untuk kelas eksperimen diperoleh rentang skor 79 sampai 98 

dengan skor rerata 88,60 , simpangan baku sebesar 4,66 temyata rata rata lebih 

tinggi dari hasil yang diperoleh pada kelas kontrol yaitu dengnn rentang skor 74 

sarnpai 94 dengannilai rerata 82,88 , dan simpangan baku sebesar 5 3 5 .  . 

Tabel 14 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rats dan Stantlnr Deviasi Skor 
Motivasi Berprestssi Kelas Elwperimen 

Descriptive Statistics 

B. Uji Hipotesisf Pertanyaan Penelitian 

Skor Motivasi Berprestasi 
KI Eksperimen 
Valid N (listwise) 

Deskripsi seluruh data hasil penelitian telah disajikan pada hngian terdahulu. 

Selanjutnya kita akan melaksanakan uji hipotesis ( untuk mendapatkan jawaban dari 

pertanyaan penelitian) setelah persyaratan ~ ~ j i  hipotesis dipenuhi. 

1. Pengujian Persyaratan Analisis 

N 

40 

40 

Beberapa asumsi yang hams dipenuhi melihat perbedaan kedua kedua 

kelompok sample adalah ulji normalitas dan uji homogenitas . . l i b  kedua kelas 

Tabel 15 : Rentang Skor, Nilai Rata-Rats dan Standnr Deviasi Skor 
Motivasi Berprestasi Kelas Eksperimen 

Descriptive Statistics 

Minimum 

79 

Skor Motivasi 
Berprestasi KI Kontrol 
Valid N (listwise) 

Maximum 

98 

N 

40 

40 

Sum 

3544 

Minimum 

74 

Mean 

88.60 

Maximum 

94 

Std. Deviation 

4.66 

Sum 

3315 

Mean 

82 88 

Std. Deviation 

5.55 



sample berasal dari polulasi berdistribusi normal, dan kedua data homogen, maka 

dipakai uji F . Tetapi jika data tidak homogen maka digunakan rumus t' test. 

Rekapitulasi hasil uji normalitas dan homogenitas data penelitian 

disajikan pada Tabel 16. berikut ini : 

Tabel 16 : Rckapitulasi Hasil Uji Persyaratan Analisis Data 

Ternyata sample berdistribusi nornlal dan kedua data homogen, luaka uji yang 

dipakai adalah uji F. Pengolalian data dilakukan menggunakan statistik SPSS 

dengan bantuan komputer. 

2. Jnwaban Pcrtanyaan Pcnclitinn 

I'cl-tanyaan utamn yang hendak dija~vab rnelalui penclitian ini adalah : 

"Apakah pembelajaran nlodel konstrukti\~ismc melalui stsategi konflik kognitif 

memiliki keunggulan komparatif ~cshadap modcl pelnbelajaran biasa dalam ha1 

~neningkatkan hasil belajar fisika . nlerilbah miskonsepsi siswa menjadi 

konsepsi ilmiah dan menimbulkan n~oti\.asi berprestasi bagi siswa ? 

a. Hasil Belajar Siswa 

Berclasarkan perhitilngan menggunakan one-way ANAVA (analisis varian) 

dengan bantuan komputer cliperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 17 

berik~it ini : 



Tabel 17 : Ringkasan Analisis Varian Satu Jalur Hasil Belajar Kelas 
Eksperimen dan Kelas Kontrol 

ANOVA 

Nilai Postest 

Ternyata Harga F ratio lebih besar dari F(l. 78) pada tabel dengan derajat 

kebebasan (df) 1 dan 78 dan u = 0.05 yaitu sebesar 3.976 . sehingga 

dapat dikatakan perbedaan hasil belajar kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol cukup berarti pada taraf signifikansi 95 % dan dapat 

diperoleh kesimpulan bahn-a ; pem6ehjaran ntodeCkonstruktivisme meCaCui 

strategi konffik kogni t f  di' kelhs I SflU 3 Tadang efektif dahtn 

meningkatI&an hasil Gehjar siswa di6andingkan pem6eCajaran model 6iasa 

(konvensional) 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

b. Konsepsi Fisika Sislvn 

Berdasarkan per'ni tungan menggunakan one-\\ i i j  Ai+AVA j i u i c l i i ~ i ~  v c t l  j 

dengan bantuan kolnputer diperoleh hasil sepzrti disajikan pada tabel 18 

berikut ini : 

Tabel 18 : Ringliasan . Analisis F'arinn Satu Jalur Skor Konsepsi 
Fisika I<elas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Sum of 
Squares 
556.513 
1887.875 
2444.388 

ANOVA 

Konse~s i  Fisika 

d f 
1 
78 
79 

Sig. 
.OOO 

Mean Square 
556.513 
24.204 

F 
22.993 

Between Group 

Within Groups 

Total 

Sum of 
Squares 
583.200 

560.750 

1143.950 

df 
1 

7 8 
79 

Mean Square 
583.200 

7.189 

F 
81 .I 23 

Sig. 
,000 



Ternyata Harga F ratio lebih besar dari F(,, 78) pada tabel dengan derajat 

kebebasan (df) 1 dan 78 dan a = 0,05 yaitu sebesar 3,976 , sehingga 

dapat dikatakan perbedaan konsepsi fisika siswa kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol cukup berarti pada taraf signifikansi 95 % dan 

dapat diperolell kesimpulan bahwa ; pembelhjaran modeCf&onstm&ivisme 

mehlui  strategi konflikkognittf di k e h s  ISMU 3 Padang, efectifdalhm 

meru6ati misbnsepsi sirwa menjasi konsepsi ilmiati di6andingkan 

pem6ehjaran modelbiasa (konvensional) 

c. Motivasi Berprestasi Siswa 

Berdasarkan perhitungan n~enggunakan one-\vay ANAVA (analisis varian) 

dengan bantuan komputer diperoleh hasil seperti disajikan pada tabel 18 

berikut ini : 

Tabel 19 : Ringkasan Analisis Varian Satu Jalur Skor Motivasi 
Berprestasi Kelas Eksperimen dan Kelas Icontrol 

ANOVA 

Motivasi Bnrorestasi 

I I sum of I I 1 

Ternyata Harga F ratio lebih besar dari F(, . 7 8 )  pada tabel dengan derajat 

kebebasan (df) 1 dan 78 dan u = 0.05 yaitu sebesar 3.976 , sehingga 

dapat dikatakan perbedaan konsepsi fisika sis~va kelo~npok ekspesimen 

dengan kelompok kontrol cukup berarti pada taraf signifikansi 95 % dan 

dapat diperoleh kesimpulan balnva ; pembelajaran modeL-~onstru~tivisme 

melaCu.i strategi ~ o n f f i ~ ~ o g n i t z f d ?  kelas I SW'L' 3 Padang , efettqdaL-am 

rnenim6uCkan motivasi 6erprestasi &6an&ng<anpem6el;?jaran model6iasa 

Between Groups 

Within Groups 

Total 

Squares 
655.51 2 

2047.975 
2703.487 

df 
1 

78 
79 

Mean Square 
655.512 

26.256 

F 
24.966 

Sig. 
,000 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil belajar, konsepsi 

fisika dan motivasi berprestasi siswa yang mengikuti pembelajaran fisika model 

konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif lebih tinggi dari yang diperoleh 

jika pembelajaran dilakukan dengan model biasa (konvensional ). Hasil ini sesuai 

dengan pendapat guru yang mengajar dan siswa yang mengikuti pembelajaran 

model konstruktivisme ini yang dijaring melalui wawancara dan menggunakan 

angket terbuka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penerapan model pembelajaran ini telah memberikan wawasan kepada guru 

tentang penerapan model pembelajaran dari yang didominasi oleh guru kepada 

cara yang lebih meminta siswa bertanggung jawab dalam pembentukan konsepsi 

siswa yang benar secara diskusi, tanya jawab dan pengamatan gejala dengan 

penerapan pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif. 

2. Dengan diberikan tugas awal tentang konsep-konsep apa saja yang harus dikuasai 

siswa melalui pembelajaran dikelas, pada mulanya dirasakan menjadi beban berat 

bagi siswa, tetapi akhirnya membuat siswa menjadi siap untuk belajar karena 

pelajaran di kelas sudah tidak asing lagi bagi sis~va (siswa masuk kelas tidak 

dengan kepala kosong. Hal ini nampak dari keinginan dan keantusiasan 

bertanya, memberikan pendapat seta berdiskusi semakin sering terlihat dalam 

kegiatan pembelaj aran. 

3. Tes konsepsi awal siswa tentang fisika, pada mulanya dirasakan tidak terlalu 

sulit bagi siswa, tetapi setelah dijelaskan guru dengan menggunakan berbagai 

analisis dan pengamatan gejala, siswa merasa kecewa, karena banyak dari 

konsepsi fisikanya tentang berbagai gejala alam adalah kelim, sehingga pada saat 

tes konsepsi fisika berikutnya siswa menjadi lebih hati-hati dalam mengemukakan 

pendapat dan menjawab pertanyaan , sehingga skor konsepsi fisikanya menjadi 

semakin meningkat dibanding tes konsepsi a\val. 



4. Pada saat pembelajaran dan penanaman konsep, guru lebih banyak melakukan 

dengan cara diskusi dan urun rembug yang diselingi dengan pertanyaan pertanyaan 

yang menimbulkan rasa keingintahuan siswa, setelah dijelaskan, banyak yang 

menimbulkan konflik atau tidak sesuai dengan konsepsi siswa pada mulanya. Hal 

ini dirasakan menarik bagi siwa sehingga perhatian dan motivasi belajarnya 

semakin meningkat . 

5. Pada ujian harian setelah selesai pembahasan suatu konsep, siswa menampakkan 

suatu kesungguhan dalarn menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga hasil 

belajarnya menjadi lebih baik dari sebelumnya. 



BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

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 : 

1 .  Masil belajar rata-rata kelompok eksperimen yang mengalami pembelajaran 

model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif lebih tinggi dari pada 

hasi! belajar rata-rata kelo~npok kontrol yang mengalami pernbelajaran model 

biasa. Setelah dilakukan uji keberartian. ternyata perbedaan rata-rata tersebut 

signifikan menurut aturan statistik. sehinggn dapat di katakan bahwa : pem6e[ajaran 

tnodet~onstru~tivisme rnclhhri strategi kotfCikkognitif i f z  kelhs I SNU 3 Padang, efe/tt$ 

dalhm meningkatkan hasif 6elhjar sis.rva di'bantiingkan pernbelhjaran mode[ 6insa (konven- 

sio na l;) 

2. Skor rata-rata konsepsi fisika siswa setelah kegiatan pembelajaran pada 
I . ,  t,L!~nipol~ 2lisp~:i~I~:: yzng :::t1:g2!:rxi ~~!?I!-P!~~L!TSI? !??nd~! k~ns tr~~kt iv i s rne  

~nelalui strategi konflik kognitir lcbih ~inggi  dari pada skor rata-rata konsepsi 

awa! fisika kelompok kontrol yang mengalami pembelajaran model biasa. Hal 

ini n~eniu~jukkan bahwa telah ter-jacli perubahan beberapa miskonsepsi s isua 

menjadi konsepsi ilnliah . Setelah dilakukan uji keberartian. ternyata perbedaan 

rata-rata tersebut signifikan menurut aturan statistik. seliingga dapat di katakan 

bah~va : pern6elhjaran modcf korrrtruktivisrne rneblui stratcgi kor$Cik Cognitifdi &eras I 

SNZI 3 Padang, e f e k t f  dalhm meru6afi mis~orrsepsi siswa menjasi konsepsi ifmiah 

&6an&ng&rt pem6elhjaran modef6iasa (.on.vcnsional) 

3 .  Skor rata-rata motivasi berprsstasi kelompok eksperimen yang mengalami 

pembclajaran model konstn~kti\.isme melalui strategi konflik kognitif lebih tinzgi 

dari pada skor rata-rata motivasi berprestasi kelonlpok kontrol yang mengalami 



pembelajaran model biasa. Setelah dilakukan uji keberartian, ternyata perbedaan 

rata-rata tersebut signifikan menurut aturan statistik, sehingga dapat di katakan 

bahwa : pem6elhjaran model~oionstru~tivisme rnclhfi~i strategi IGpnfCiklepgnitif di kehs  I 

SHZI 3 %dung, efektif dalhm menim6uCkan motivasi 6etprestasi di6andingkan 

pem6el;ljaran model 6iasa (konvensionat) 

B. Saran-Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telaj diperoleh, berikut ini dikemukakan 

beberapa saran, yaitu : 

(1). Karena pembelajaran model konstruktivisme melalui strategi konflik kognitif ini 

lebih efektif dari pembelajaran model biasa (konvensional) dalam meningkatkan 

hasil belajar di kelas I SMU 3 Padang, merubah nliskonsepsi menjadi konsepsi 

ilmiah dan, meningkatkan motivasi berprestasi s is~sa ,  diharapkan bagi guru 

fisika, sebagai masukan dan bahan pertin~bangan penerapan model pembelajaran 

ini dalam pelajaran fisika 

(2) Perlu kiranya diteliti penerapan strategi lain dalam pembelajaran model 

konstruktivisme ini. sehingga dapat mempsrkaya khasanah model pernbelajaran 

j.ang cfcktif dalnnl meningkatknn 113sil bel3jar sislsa. 

(3) Karena penelitian ini dilakukan untuk sample yang kecil, maka perlu kiranya 

diadakan penelitiail serupa unruk sample J-ang lebih luas dan kontrol variable 

yang lebih ketat lagi 

(4) Bagi Depdiknas dan pemegang kebijaksanaan dalatn pendidikan . strategi belajar 

bermakna pembelajaran model konstrukti\.isme nlelalui strategi konflik kognitif 

merupakan sumbangan pemikiran da la~n  rangka mencari alternatif strategi 

belajar yang dianggap baik untuk rneninskatkan mutu pendidikan. 
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LAMPIRAN 



Lampiran 1 : 

DATA UJI NORMALITAS HASlL TES AWAL KELAS 1-7 (KELAS EKSPERIMEN) 

2 Standar Deviasi (S) = 3.36535433 
Nilai Lo 0.1 138 berarti 

Lo < L(tabel) utk alpha 0.05 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

DATA UJI NORMALITAS HASlL TES AWAL KELAS 1-5 (KELAS KONTROL) 

1 Skor rata-rata (Xr) 

2 Standar Deviasi (S) 
Nilai Lo 0.0543 berarti 

Lo e L(tabel) utk alpha 0.05 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 



Lampiran 2 : 

DATA UJI NORMALITAS HASlL BELAJAR KELAS 1-7 (KELAS EKSPERIMEN) 

1 Skor rata-rata (Xr) 26.55 

2 Standar Deviasi (S) 

3 L tabel utk alpha = 0.05 

Nilai Lo 0.0778 berarti 
Lo < L(tabel) utk alpha 0.05 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 



Lampiran 3 : 

DATA UJl NORMALITAS HASlL BELAJAR KELAS Id (KELAS KONTROL) 

1 Skor rata-rata (Xr) 21.275 

2 Standar Deviasi (S) 
Nilai Lo 0.0891 berarti 

Lo < L(tabel) utk alpha 0.05 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 



Larnpiran 4 : 

DATA UJI NORMALITAS KONSEPSI AWAL FISIKA, KELAS 1-7 (KELAS EKSPERIMEN) 

1 Skor rata-rata (Xr) 

2 Standar Deviasi (S) 
Nilai Lo 0.0693 berarti 

Lo c L(tabel) utk alpha 0.05 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

DATA UJI NORMALITAS KONSEPSI AWAL FISIKA, KELAS 1-5 (KELAS KONTROL) 

1 Skor rata-rata (Xr) 13.025 

2 Standar Deviasi (S) 
Nilai Lo 0.0790 berarti 

Lo  < L(tabel) utk alpha 0.05 
Sehingga dapat disirnpulkan bahwa 



Lampiran 5 : 

DATA UJI NORMALITAS KONSEPSI FlSlKA SISWA , KELAS 1-7 (KELAS EKSPERIMEN) 

1 Skor rata-rata (Xr) 25.675 

2 Standar Deviasi (Sf 

3 L tabel utk a1 ha = 0.05 0.1400889 

Nilai Lo 0.0638 berarti 
Lo  < L(tabe1) utk alpha 0.05 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

DATA UJI NORMALITAS KONSEPSI FlSlKA SISWA , KELAS 1-5 (KELAS KONTROL) 

1 Skor rata-rata (Xr) 20.275 

2 Standar Deviasi (S) 

Dari data [ F(Zi-S(Zi)] diperoleh 
Nilai Lo 0.0766 berarti 

Lo < L(tabe1) utk alpha 0.05 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Data berdistribusi normal 1 



DATA UJI NORMALITAS MOTIVASI BERPRESTASI SISWA, KELAS I-7(KELAS EKSPERIMEN) 

1 Skor rata-rata (Xr) 

2 Standar Deviasi (S) 

3 L tabel utk a1 ha = 0.05 

Nilai Lo 0.0639 berarti 
Lo c L(tabe1) utk alpha 0.05 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 



DATA UJI NORMALITAS MOTIVASI BERPRESTASI SISWA, KELAS Id(KELAS KONTROL) 

I Skor rata-rata (Xr) 82.875 

2 Standar Deviasi (S) 

3 L tabel utk al ha = 0.05 

Nilai Lo 0.1 331 berarti 
Lo < L(tabel) utk alpha 0.05 

Sehingga dapat disirnpulkan bahwa 



Lampiran 8 . Contoh Satuan Pelajaran Persiapan Mengajar 

Satuan Pelajaran Rersiapan Mengajar 

Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Pokok Bahasan 
Kelasl Catur Wulan 
Waktu 

: SMU Negeri 3 Padang 
: Fisika 
: Kinematika Gerak Lurus 
: I/I 
: 10 jampelajaran (10X40meni t )  

I. Tujuan Umum Pembelajaran 

Siswa marnpu bernalar melalui berbagai sumber belajar , menginterpretasikan 

I hasil pengamatan gejala untuk memahami kinematika gerak lurus 

11. Tujuan Pembelajaran Khusus 

1. Melalui tugas awal pembelajaran, siswa dapat menjelaskan : 

a. Kapan suatu benda dikatakan bergerak, dan kapan suatu benda 
dikatakan diam 

b. Apa yang dimaksud dengan gerak mutlak, gerak semu, dan gerak relatif 
c. Perbedaan dan kesamaan pengertian kelajuan dan kecepatan 
d. Apa yang dimaksud dengan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata, 
e. Kapan dua buah benda yang bergerak mempunyai kecepatan rata-rata 

sama 
f. Bagaimana cara mengukur kelajuan dan kecepatan sesaat dari suatu 

benda yang sedang bergerak. 
g. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan. 
h. Konsep-konsep ; percepatan rata-rata, percepatan sesaat, dan perlajuan 
i. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan 
j. Kapan suatu benda mengalami percepatan, dan kapan mengalami 

perlambatan 
k. Apa yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas 

2. Melalui Tes konsepsi awal siswa tentang pokok bahasan kinematika gerak 
lurus dapat diketahui konsepsi siswa tentang : 

a. Terjadinya pergantian siang dan malam 
b. Perbedaan dan kesamaan jarak dengan perpindahan 
c. Perbedaan kecepatan antara dua buah benda berdasarkan beda waktu 

yang diperlukan dan jarak yang ditempuh 
d. Laju dan kecepatan 



e. Kecepatan tetap dan percepatan tetap 
f. Faktor-faktor yang menentukan kecepatan benda gerak jatuh bebas 

3. Melalui diskusi dan tanya jawab dan pengamatan gejala yang 
menimbulkan suasana konflik kognitif bagi siswa dalam kegiatan 
pembelajaran dapat : 

a. Merubah miskonsepsi siswa menjadi konsepsi ilmiah berkenaan dengan 
o Te rjadinya pergantian siang dan malam 
o Perbedaan dan kesamaan jarak dengan perpindahan 
o Perbedaan kecepatan antara dua buah benda berdasarkan beda waktu 

yang diperlukan dan jarak yang ditempuh 
o Laju dan kecepatan 
o Kecepatan tetap dan percepatan tetap 

Faktor-faktor yang menentukan kecepatan benda gerak jatuh bebas 
b. Menurnbuhkan motivasi berprestasi bagi siswa 
c. Meningkatkan keinginan bertanya, menjawab pertanyaan dan mengemu- 

kakan pendapat mengenai materi pelajaran yang dibahas bersama guru. 

4. Melalui informasi materi pelajaran dan penanaman konsep siswa dapat : 

a. Mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan kinematika gerak lurus 
b. Menjelaskan ; perbedaan dan kesamaan jarak dan perpindahan, 

perbedaan gerak lurus beraturan dengan gerak lurus benibah beraturan , 
perbedaan kecepatan tetap dengan kecepatan sesaat, perbedaan percepatan 
tetap dan percepatan sesaat. 

c. Melaksanakan percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah 
beraturan. 

1II.Materi Pelajaran 

1. Perbedaan jarak dengan perpindahan 

2. Perbedaan kelajuan dan kecepatan 

3. Perbedaan Percepatan dan perlajuan 

4. Gerak lurus beraturan 

5. Gerak lurus berubah beraturan 

6. Gerak jatuh bebas 



IV. Kegiatan Pembelajaran 

Tahap Bentuk Pembelajaran 

Orientasi 

pada tugas awal pernbelajaran dan tes konsepsi awal fisika 
siswa , sehingga siswa mernunculkan gagasannya. 
Pertanyaan ini di sarnpaikan secara acak kepada siswa , 
sehingga setiap siswa siap untuk rnernunculkan gagasannya. 

1. Guru mernberikan tugas awal pembelajaran agar dapat 
rnenggugah siswa untuk rnengetahui rnateri pelajaran 
yang akan dibahas di sekolah. 

2. Pernberian tes konsepsi awal sebagai orientasi bentuk 
bentuk gejala alam yang diarnati sehubungan dengan 
materi pelajaran yang akan dibahas. 

Pemunculan gagasan Saat kegiatan pernbelajaran diselingi dengan pertanyaan, 
pertanyaan pertanyaan yang dipandu dengan butir soal 

Penyusunan ulang gagasan Melalaui kegiatan diskusi siswa dan pengamatan gejala 
yang sesuai , diharapkan setiap siswa yang rnerasa 
gagasannnya salah atau tidak tepat, dapat menyusun ulang 
gagasannya. 

4. 

5. 

I I 
7. 1 Kajian ulang perubahan I Pada saat sebelurn akhir pernbelajaran guru rnelaksanakan 

Pembukaan situasi konflik 

6.  

gagasan 

Guru menjelaskan materi dishcxsi menurut konsepsi 
ilmiah, dan diharapkan dapat rnengkonfiontir konsepsi 
yang dirniliki siswa , rnana yang tidak sesuai dengan 
konsepsi ilrniah. 

Rekonstruksi gagasan baru 

penanarnan konsep rnelalui kegiatan tanya jawab dengan 
siswa untuk rnenguatkan kernbali gagasan yang sesuai 
dengan konsepsi ilrniah. Guna rnengkonfiontir ulang 
gagasan siswa yang salah. 

Melalui demontrasi gejala atau pernunculan masalah yang 
baru oleh guru, di rninta siswa rnerekonstruksi gagasannya 
tentang f~nomena yang diarnati atau dirasakan siswa. 

Penerapan gagasan 

V. Alat Penilaian 

Guru memberikan soal-soal latihan yang bersifat aplikasi 
konsep atau gagasan sis~va. 

1. Tes konsepsi fisika 
2. Tes hasil belajar. 



I Lampiran 9 : Contoh Tugas Awal Pernbelajaran 

Tugas Awal Pembelajaran I 

I KINEMATIKA GERAK LURUS 
I 

PETUNJUK : Bacalah dengan tuntas buku Fisika 2000 jilid IA karangan Marthen 
Kanginan Bab 3 tentang "Kinematika Gerak Lurus" halaman 65 
sampai 114, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku 
latihan. Pada saat awal pembelajaran tentang bab ini anda akan diberi 
ujian awal (pretest) 

1. Kapan suatu benda dikatakan bergerak ? dan kapan suatu benda dikatakan diam ? 
Berikan contoh masing-masingnya . 

2. Apa yang dimaksud dengan : 
a. gerak mutlak 
b. gerak semu 
c. gerak relatif 

Jelaskanlah dengan contoh 

3. Jelaskanlah perbedaan jarak dengan perpindahan dengan memberikan contoh (dapat 
dilakukan dengan menggunakan gambar). 

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

I 
5. Apa yang dimaksud dengan kelajuan rata-rata ? dan apa pula yang dimaksud 

dengan kecepatan rata-rata ? Kapan dua buah benda yang bergerak mempunyai 
I 
I kecepatan rata-rata sama ? Jelaskan jawaban anda . 
I 

6.  Bagaimana cara mengukur kelajuan dan kecepatan sesat suatu benda yang sedang 
I bergerak ? dan apa nama alat ukur yang kamu ketahui untuk mengukur selang 

waktu yang sangat singkat ? Jelaskan jawaban anda ! 

i 7. Apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan ?. Jelaskan jawaban anda ! 

, 8. Jelaskanlah konsep berikut ini : 

I a. percepatan rata-rata 
I b. percepatan sesaat 
I 
I c. perlajuan 

9. Apa yang dimaksus dengan gerak lurus berubah beraturan ? Kapan suatu benda 
mengalami percepatan ? dan kapan pula benda mengalami perlambatan ? Jelaskan 
jawaban anda . 

10. Apa yang dimaksud dengan gerak jatuh bebas ? jelaskanlah dengan contoh 



1 Lampiran 10 : Contoh Soal Kaya Konteks Untuk Pembukaan Situasi Konflik 
I 

Soal-Soal Kaya Konteks I 
KINEMATIKA GERAK LURUS 

1. Anda dan teman anda ditugaskan untuk masing-masing mengendarai sepeda 
menuju suatu tempat yang sama dalam selang waktu yang sama dari tempat 
berangkat yang sama pula. Teman anda merencanakan agar untuk jarak tempuh 
10 km pertama kecepatan rata-rata 5km/jam, 5 km kedua 10 W j a m ,  15 
M j a m  untuk 5 km berikutnya, dan 5 M j a m  untuk 5 km terakhir. Bila anda 
diharuskan bergerak dengan kecepatan tetap sampai ketujuan, berapakan besar 
kecepatan yang anda rencanakan ? 

I 
[ 2. Ketika anda sedang berjalan melewati suatu proyek bangunan , anda mengamati 

sebuah batu bata terjatuh dari sebuah keranjang yang sedang bergerak naik melalui 
1 katrol ketingkat atas bangunan gedung tersebut. Anda masih sempat mengukur 
1 bahwa waktu yang dibutuhkan bata untuk sampai ditanah selama 2,5 sec. Dan dari 
i petunjuk yang ada pada bangunan tersebut diketahui bahwa bata tersebut terjatuh 

dari ketinggian 20 meter. Dapatkah anda menghitung berapa kecepatan bata saat 
menyentuh tanah ? 

3. Ketika anda sedang berdiri disarnping mobil anda dipinggir jalan, seorang teman 
lama anda lewat dijalan raya dengan mengendarai sepeda motor. Dari pengalaman 
anda mengetahui bahwa teman anda tersebut selalu berusaha dengan kecepatan 
tetap 54 km/jam jika jalanan sepi. Seandainya anda berusaha untuk menyusul 
teman tersebut, dan anda baru dapat menjalankan mobil anda mulai dari keadaan 
diam setelah 20 detik teman anda tersebut berlalu, dengan percepatan tetap 
berapakah anda melaju agar dapat menyusul teman tersebut ? Tentukan pula 
setelah menempuh jarak berapa meterkah anda dapat bertemu dengan teman lama 
itu ? 



Lampiran 1.1 : Instrumen Untuk Mengukur Konsepsi Fisika Siswa 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
TES KONSEPSI FISIKA SISWA 

POKOK BAHASAN : MEKANIKA 
WAKTU : 2 (DUA) JAM PELAJARAN 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jalvaban A, B, atau C yang anda anggap paling tepat. 
Bila tidak ada pilihan silahkan anda buat sendiri jawaban anda pada option 
D yang masih kosong. 

01. Anda sedang berada dalam sebuah bus yang 
sedang bergerak rneninggalkan terminal . 
Seiring dengan anda juga sebuah sedan juga 
bergerak dengan kecepatan yang sama dengan 
bus anda berarti : 
A. anda bergerak terhadap bus anda 
B. anda bergerak terhadap sedan 
C. anda bergerak terhadap terminal 
D ................................... .. .............. 

03 Pergantian malam dan siang terjadi karena : 
A. matahari bergerak dari timur ke barat 
B. bumi bergerak dari barat ke timur 
C. bumi berputar pada sumbunya dari arah 

barat ke timur 
D ...................................................... 

05 Si Ali mengendarai sepeda dari A ke C melalui 
B. seperti pada garnbar . Bila jarak AB = 4 km 
dan BC = 3 km. Berarti si Ali telah mengalami 
perpindahan sebesar : 

02 Ketika anda sedang berada diatas sebuah bus 
yang melaju dengan kencang di jalan raya, maka 
dikatakan bahwa 
A. pepohonan dipinggir jalan bergerak terhadap 

bus 
B. bus bergerak terhadap pohon dipinggir jalan 
C. pepohonan bergerak terhadap anda 
D ...................................................... 

04 Seorang anak mengendarai sepeda motor sampai 
angka pada spedometer menunjukkan bacaan 72 
kmljam. Berarti kelajuan sepeda motor adalah : 
A. 72.000 d d e t i k  
B. 36.000 d d e t i k  
C. 20 d d e t i k  
D ..................................................... 

07 Dua buah mobil A dan B menernpuh jarak OS 
yang sama dengan lintasannya . Ternyata waktu 
yang diperlukan mobil A > ~vaktu yang 
diperlukan mobil B. berarti 

06 Balok A dan balok B bergerak kekanan. Pada 
setiap selang waktu 0,2 detik kedudukan masing- 
masing balok di perlihatkan pada diagram berikut 
ini : 

A. kecepatan A > kecepatan B 
B. kecepatan B > kecepatan A 
C. kelajuan A < kelajuan B 
D .................................. 

B 1 2 3 4 5 6 7 
Apakah kedua balok pernah mempunyai kelajuan 
vang sama : 
A. Tidak 
B. Ya pada saat. 2 dan 5 
C. Ya pada saat selama selang waktu 3 dan 4 

Sebuah mobil sedang bergerak ke arah utara. 
Angka yang ditunjukkan oleh speedometsrnya 
adalah 60 kmljam. Dikatakan : 

A. Kecepatan mobil60 kmljam arah utara 
B. Kecepatan mobil60 kmfjam 
C. Kelajuan mobil 60 k d j a m  



09 Ketika traffic light di persimpangan jalan 
menunjukkan wama hijau, sebuah sedan mulai 
bergerak dari keadaan berhenti . Pada saat itu 
juga sebuah tmk melaju searah sedan dengan 
kecepatan tetap. Berarti : 

A. Percepatan truk > percepatan sedan 
B. Percepatan sedan = percepatan truk 
C. Percepatan truk = no1 

11 Diagram berikut ini menunjukkan gerak sebuah 
bola yang gambarnya diambil beberapa kali 
berturutan : - 
(be e a @ Q e  
e 

10 Si Ali dan si Badu berlari-lari di lapangan sepak 

- 
Ali 

Bila keduanya memerlukan waktu yang sama 
mulai dari titik star sampai dengan saat berhenti 
berart i 

A. Kelajuan rata-rata Ali=kelajuan rata-rata Badu 
B. Kelajuan rata-rata Ali Ckelajuan rata-rata Badu 
C. Kelajuan rata-rata Ali >kelajuan rata-rata Badu 
D ............................................ 

12 Berdasarkan soal nornor 1 1, grafik yang menya- 
takan percepatan bola sebagai fungsi waktu 
adalah : 

Grafik yang menggambarkan kecepatan bola 
sebagai fungsi waktu adalah : 

13 Dua buah bola logarn, A dan B sarna besar dan 
bentuknya, dimana berat A adalah 2 kali berat 
B. dijatuhkan dari puncak gedung bertingkat 
pada saat yang bersamaan. 

A . Bola A 2 kali lebih cepat dari bola B 
sarnpai ditanah 

B. Waktu yang diperlukan bola A = waktu 
yang diperlukan bola B untuk rnencapai 
tanah 

C. Bola B 2 kali lebih cepat dari bola A 
untuk mencapai tanah 

.................................................... D 

14 Bola A di jatuhkan dari suatu ketinggian tertentu 
pada saat bola B diluncurkan pada permukaan 
miring yang licin seperti pada gambar 

A 0 B 

1 \ 
Bila kedua bola identik, maka waktu yang 
diperlukan masing-masing bola sarnpai di bawah 
adalah : 
A. bola A lebih dahulu sarnpai dibanding bola B 
B. bola B lebih dahulu sarnpai dibanding bola A 
C. kedua bola sama sarnpainya dibawah 



I 15. Sebuah bola di lempar vertikal keatas sampai 16 Berdasarkan soal no. 15. Grafik hubungaan 

! 
jatuh di tangan kembali . Grafik hubun_ean jar& ditempuh (X) sebagai fungsi waktu (t) dari 
kecepatan (V) sebagai fungsi waktu (t) dari gerak bola sampai di titik tertinggi , yang benar 
gambar berikut yang benar adalah : dari grafik berikut adalah : 

i 

17 Berdasarkan soal no. 15. grafik hubungan 
percepatan (a) sebagai fungsi waktu (t) adalah : 

19 Garfik dari perjalanan sebuah mobil seperti 
ditunjukkan pada gambar : 

Dalam bentuk diagram hubungan percepatan (a) 
sebagai fungsi waktu (t) grafik tersebut adalah : 

I 1 

18 Perjalalanan mobil A dan B dalam grafik 
kecepatan (V) sebagai fungsi waktu (t) seperti 
ditunjukkan pada gambar : 

/A 

0 ' 2: 4 (detik ) t 

A. Mobil A dan B bertemu pada detik ke 2 
B. Mobil A dan B bertemu pada detik ke 4 
C. klobil A dan B tak pernah bertemu 

20 Berdasarkan soal no. 19. Dalam bentuk diagram 
hubungan jarak ditempuh (X) sebagai fungsi 
\vaktu (t) dinyatakan oleh gambar : 



21 Perhatikan gambar berikut ini , sebuah benda 22 
dipengaruhi oleh 3 buah gaya FI, F2, dan F3, 
Pada gambar hanya diperlihatkan 2 gaya yaitu FI 
dan . F2 . Benda bergerak dengan kecepatan tetap 
arah ke kanan . 

\\ arah gerak benda 
,,.y.. . pFp;. ....... b 
F2 

Berarti arah F3 adalah : 
A. searah dengan arah gerak benda 
B. berlawanan dengan arah gerak benda 
C. tidak dapat ditentukan 

23 Sebuah benda massanya 6 kg dibawa ke bulan 24 
yang percepatan grafitasinya 116 percepatan 
grafitasi di bumi. Berarti : 

A. massa benda di bulan 1 kg 
B. massa benda di bulan 6 kg 
C. massa benda di bulan 116 kg 

25 Tabrakan terjadi antara sebuah tmk yang besar 26 
dengan sebuah sedan kompak yang kecil. Pada 
saat tabrakan : 

A. Tmk mengerjakan suatu gaya yans lebih 
besar pada sedan daripada yang dikerjakan 
sedan terhadap truk 

B. Sedan mengerjakan suatu gaya yang lebih 
besar pada truk daripada yang dikejakan 
truk terhadap sedan 

C. Truk mengeriakan suatu gaya pada sedan 
yang besarnya sama dengan yang dikerjakan 
sedan terhadap truk 

Sebuah tmk besar mogok dijalan, dan didorong 
oleh sebuah sedan kompak. Sambil mendorong 
tmk , sedang menambah lajunya untuk mencapai 
laju yang diinginkan. Maka : 
A. besarnya gaya dorong sedan terhadap truk 

adalah sama dengan gaya dorong balik tmk 
terrhadap sedan 

B. besarnya gaya dorong sedan terhadap truk 
adalah lebih kecil dari gaya dorong balik 
truk terhadap sedan 

C .  besarnya gaya dorong sedan terhadap tmk 
adalah lebih besar dari gaya dorong balik 
tmk terhadap sedan 

Sebuah buku terletak diam diatas meja yang datar. 
Maka gaya berat dan gaya normal pada buku : 

t.,rr,* 

A. merupakan pasangan aksi-reaksi rnenurut 
hukum 111 Newton 

B. saling meniadakan sehingga resultannya = no1 
karena keseimbangan 

C. gaya berat bekerja pada meja dan gaya normal 
bekerja pada buku 

Gaya gesekan antara ban mobil dengan aspal jalan 
merupakan gaya yang bersifat 

A. Menghambat gerak mobil 
B. Menggerakkan mobil 
C. Tidak berpengamk terhadap gerak rnobil 

Sesaat setelah terjadi tabrakan antara sebuah truk 
besar dan sedan kompak yang kecil, terlihat sedan 
terpelanting dengan percepatan yang lebih besar 
daripada percepatan truk yang terpelanting. Hal 
ini disebabkan : 
A. Tmk mengerjakan suatu gaya yang lebih besar 

pada sedan daripada yang dikerjakan sedan 
terhadap truk 

B. Sedan mengerjakan suatu gaya yang lebih besar 
pada truk daripada yang dikejakan tmk 
terhadap sedan 

C. Karena sedan niemiliki massa yang lebih kecil 
dibandingkan truk. 

D ....................................................... 

Tmk besar yang mogok dijalan raya didorong oleh 
sebuah sedan. Setelah pengemudi sedan itu 
rnencapai laju yang dikehendaki, sambil tetap 
mendorong truk, niaka dia meneruskan 
perjalanannya dengan laju tetap. Maka : 
A. besarnya gaya dorong sedan terhadap truk 

adalah sarna dengan gaya dorong balik truk 
terhadap sedan 

B. besarnya gaya dorong sedan terhadap truk 
adalah lebih kecil dari gaya dorong balik 
tmk terhadap sedan 

C. besarnya gaya dorong sedan terhadap truk 
adalah lebih besar dari gaya dorong balik 
truk terhadap sedan 



Seorang anak ingin menirnbang berat badannya 
maka ia naik keatas tirnbangan badan tersebut. 
Pada posisi bagaimanakah sianak diatas 
timbangan agar bacaan angka timbangan 
menunjukkan angka terbesar ? 

A. Pada posisi dalarn keadaan berdiri 
B. Pada posisi dalarn keadaan rnerunduk 
C. Pada posisi dalarn keadaan bertekuk lutut 
D. Sedang rnenuju posisi bertekuk lutut 

31 Sebuah buku terletak diam diatas meja yang 
miring. Arah gaya normal pada benda adalah : 

p> D R  

(tentukan sendiri ) 
3; Seorang pek?rja rnenarik sebuah balok diatas 

lantai datar yang kasar dengan gaya F dan balok 
bergerak dengan laju tetap V 

W 

Panah-panah dalarn diagram menunjukkan arah- 
arzh arah-arah gaya yang bekerja pada balok. 
Diantara hubungan berikut yang benar adalah : 
A. F = k  dan N = W  
B . F > k  dan N < W  
C. F > k  dan N =  W 

Seorang anak menarik eretan dijalan yang licin. 
Ternyata talinya putus. Setelah talinya putus dan 
rnakin pendek, anak tersebut terns rnenarik 
eretannya (seperti ditunjukkan pada garnbar A, B 
dan C). Berdasarkan gambar A, B, dan C 
manakah yang menunjukkan bahwa eretan 
dirasakan si anak yang paling berat ? 

A. gambar A B. Garnbar B 
C. garnbar C D. sarna saja sernuanya 

Pada garnbar diatas rnernperlihatkan sebuah kereta 
rnainan berada diatas papan yang diberi roda dua 
buah pensil. Jika kereta digerakkan dalarn arah 
seperti ditunjukkan arah panah, rnaka papan akan 
A. tetap diarn 
B. bergerak searah dengan arah gerak kereta 
C. bergerak berlabvanan dengan arah gerak 

kereta 
D ....................................................... 

Sepotong kayu diikat dengan 2 utas tali yang 
sarna kuatnya. Tali yang pertarna disebelah atas 
digantungkan pada cangkokan, dan tali yang lain 
sebelah bawah kayu yang ujungnya terlepas. 
Ketika tali sebelah bawah disentakkan dengan kuat 
rnaka 

A. Tali sebelah atas akan putus 
B. Tali sebelah bawah akan putus 
C. Tidak ada tali yang putus 



35 Mobil A sedang bergerak dengan kecepatan tetap 
20 m/s arah ke Utara, dan mobil B juga sedang 
bergerak arah Utara dengan kecepatan tetap 30 
mls. Berarti : 

A. Gaya resultan yang bekerja mobil A > 
gaya resultan yang bekerja pada mobil B 

B. Gaya resultan yang bekerja mobil A< 
gaya r'esultan yang bekerja pada mobil B 

C. Gaya resultan yang bekerja mobil A = 

gaya resultan yang bekerja pada n~obil B = 
no1 

! 37 Ketika anda menendang bola, maka menurut 
hukum 111 Newton (pasangan aksi-reaksi) : 

A. kaki memberikan aksi terlebih dahulu terhadap 
bola, setelah itu bam bola memberikan reaksi 
terhadap kaki 

B. Gaya aksi kaki terhadap bola > dari gaya reaksi 
bola terhadap kaki sehingga bola terpental. 

C. Gaya aksi kaki terhadap bola sama besar 
dengan gaya reaksi bola terhadap kaki, te jadi 
secara serentak dalam arah yang beriawanan. 

36 Pak Anton mendorong sebuah peti yang berat 
diatas lantai horizontal . akan tetapi tidak berhasil 
menggerakkannya sebab : 

Seorang anak bermaksud untuk mernilih salah satu 
tempat rneluncur tanpa gesekan ( seperti pada 
gambar) untuk memberi dia laju paling besar 

38 Dua buah bulu ayam iden- 
tik dijatuhkan dari keting- 
gian yang sama dan pada 
saat bersamaan. Bila bulu 
ayarn A berada di mang 
harnpa, sedangkan bulu 
ayarn B ditempat terbuka, 
maka : 
A. keduanya akan sampai 

dibawah pada saat yang 
bersamaan 

B. bulu ayam B lebih dahu 

banding bulu ayam B 

i 
lu sarnpai dibawah dibanding bulu ayam A 

C. bulu ayarn A lebih dahulu sampai dibawah di- 

yang dirnungkinkan ketika dia sampai dibawah 
peluncur. Manakah peluncur yang hams dia pilih 

A. peluncur A 
B. peluncur B 
C. peluncur C 
D. tidak ada pengamhnya,. Peluncur A, 

peluncur B atau peluncur C akan memberikan 
laju yang sama ketika sampai dibawah 

A. Gaya yang dikerahkan pak Anton < gaya 
gesekan 

B. Gaya yang dikerahkan pak Anton > gaya 
gesekan 

C. Gaya yang dikerahkan pak Anton = gaya 
gesekan 

D. Gaya gesekan = no1 

Balok I dan balok I1 masing-masing beratnya 10 
newon berada dalam litf yang sedang bergerak 
naik dengan laju tetap sebesar 2 mls. Besar gaya 
yang dikerjakan tali 1 pada balok 1 pada saat itu 
adalah : 

A. sama dengan berat balok I 
B. lebih kecil dari berat balok I 
C. lebih besar dari berat balok I 



I \ \ \ I  ' 
\ \ \  I ---r;-- 
.\\ I ------* 

':A ! Sebuah perahu yang mempunyai kecepatan tetap 
I 30 kmrJam menyeberangi sungai yang arumy; 

tetap 40 k d j a m  dalam arah tegak lurus satu sama 
Manakah dari lintasan yang dilukiskan dalam lain. Berarti kecepatan relatif perahu terhadap . 
diagram diatas yang paling cocok untuk arus sungai adalah : 
menggambarkan lintasan yang ditempuh oleh .A. 30 km/jam B. 40 k d j a m  C. SO km/jam 
peluru meriam ? D ........................................................ 

Peluru A dan peluru B 
ditembakkan dengan 
kecepatan awal sama dan 
sudut elevasi masing- 
masing a = 60' dan fl = 

30' berarti tinggi maksi- 
mllm rlic2nai n e l ~ ~ n ~  A 

adalah .......... tinggi maksimum yang dicapai 
peluru R 
A. 2 kali B 3 kali C. sama dengan 

0 
peluru diternbakkan dalam arah mernbetuk 

sudut elevasi 8 terhadap bidang datar sehingga 
peluru rnencapai tinggi maksimum h,, . dan 
jarak terjauh X,, berarti pada saat mencapai 
h,, : A. peluru berhenti 

B. peluru tetap bergerak arah horizontal 
C. peluru tetap bergerak arah vertika 

Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 
aim1 Vo dalam arah membetuk sudut elevasi 6' 
terhadap bidang datar sehingga peluru mencapai 
tinggi maksimum h, . dan jarak terjauh Xmy 
berarti pada saat mencapai X, besar kecepatan 
peluru 
A. sama dengan Vo 
B. sama dengan no1 
C. mencapai nilai terkecil 

44 Sebuah mobil yang sedang melaju di jalan raya 
dengan kecepatan tetap 20 mldetik ditimpa hujan 
yang jatuh tegak lurus terhadap permukaan bumi 
dengan laju tetap 15 ddet ik.  Oleh pengemudi 
mobil terlihat arah jatuh hujan terhadap bidang 

... horizontal mobil adalah 
A. dalam arah tegak lurus 
B. dalam arah miring 
C. dalam arah sejajar 

46 &--a ...-. 
",Q..,. Pada saat kelereng A .I. 

0 P dijatuhkan dari ta- '.. .. 
Q ;..o ngan kanan, kelereng 
Q \'? B dilemparkan dalam 

arah mendatar. dari 
0 9 ",. tangan kiri . Berarti : 
a " o:... 

A. kelereng A lebih dahulu sampai ditanah 
B. kelereng B lebih dahulu sampai ditanah 
C. kelereng A dan kelereng B sampai 

ditanah pada saat yang bersamaan 
D .................................................. 

Peluru A dan peluru B 
ditembakkan dengan 
kecepatan awal sama 
dan sudut elevasi 
masing-masing a = 

60' dan fl = 30' 
berarti jarak terjauh 

arah mendatar yang dicapai peluru A adalah .... 
.............. jarak mendatar terjauh yang dicapai 
peluru B 

A.  2 kali B % kali C. sarna dengan 



Seorang pernburu ingin rnenernbak seekor 
burung yang sedang bertengger di atas batang 
kayu. Agar tepat mengenai sasaran, senapan 
hams diarahkan : 
A. lurus kearah posisi burung 
B. ke atas posisi burung 
C. ke bawah posisi burung 

Sebuah pesawat ternpur sambil rnelaju di udara 
rnenjatuhkan sebuah born. Berdasarkan diagram 
di bawah ini , bentuk lintasan born tersebut jatuh 
ke burni adalah lintasan : 

50 Diatas kereta yang bergerak dengan kecepatan 
tetap 40 km/jarn seorang penurnpang berjalan 
searah dengan gerak kereta dengan kecepatan 15 
krn /jam berarti kecepatan relatif penurnpang 
terhadap pohon dipinggir jalan kereta adalah : 

52 Si Ali rnengendarai sepeda motor dari kota A ke 
kota B yang berjarak 60 km.. Kemudian si Ali 
kernbali lagi ke A. Berarti besar perpindahan 
yang dilakukan si Ali adalah : 

A. 60 krn 
B. 120krn 
C .  Okrn 



Lampiran 12 : Angket Motivasi Berprestasi 

ANGKET MOTIVASI BERPRESTASI 

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH 

"Selamat pagi para siswa sekalian, kami doakan semoga anda sehat walaj?atl' 

Petunjuk : 

1. Format kuesioner di bawah digunakan untuk melihat motivasi berprestasi anda dalarn 
mempelajari Fisika. Anda diharapkan menjawab pertanyaan berikut ini dengan 
sejujur-jujurnya sesuai dengan perasaan,pemikiran dan kecenderungan anda 
berdasarkan pengalaman selama dalam proses belajar mengajar Fisika berlangsung, 
jawaban yang diberikan tidak ada sangkut pautnya dengan nilai Fisika. 

2. Jawaban dilakukan dengan cara memilih salah satu dari jawaban yang tersedia 
dengan memberikan "X" pada kolam yang disediakan. 

Keterangan jawaban pilihan : 

a. Sangat setuju (SS) : Bila anda menghayatilmememahami yang 
dilukiskan dalam pernyataan itu antara 76%-100% 

b. Setuju (S) : Bila anda menghayatilmemahami yang dilukiskan 
daalam pemyataan itu antara 5 1%-75% 

c. Tidak setuju (TS) : Bila anda menghayati /memahami yang dilukiskan 
dalam pemyataan itu antara 26%-50% 

d. Sangat tidak setuju (STS) : Bila anda menghayatilmemahami yang dilukiskan 
dalam pemyataan itu antara 0%-25% 

Anda tidak perlu khwatir untuk mengisi pemyataan ini,karena pengisian ini tidak 
ada hubungannya dengan nilai anda dalam belajar.Hasildari pengisian ini akan dijaga 
kerahasiaannya.Lengkapi juga jaawaban anda dengan mengisi nama,kelas,sekolah dan 
tanggal diisi. 

SELAMAT BEKERJA 

1. Setiap kali belajar fisika saya selalu ingin tahu materi apa yang akan dipelajari 

2. Bagaimanapun sulitnya pelajaran fisika ,saya selalu berusaha memahaminya denagan 
baik. 



3. Saya merasa fisika tidak menarik ,karena padat dengan rumus -rumus yang sukar 
mengingatnya. 

4. Jika saya menemukan kesulitan dalarn melakukan tugas -tugas sekolah , saya 
berusaha mendiskusikan dengan orang lain yang saya rasa dapat membantu . 

5. Jika saya tidak mampu mengerjakan tugas maka saya berusaha mencari pada buku- 
buku fisika yang menunjang. 

6. Saya merasa tidak senang ,apabila setiap pelajaran selalu diberti tugas. 

7. Supaya tidak terlalu repot ,saya mengandalkan teman-teman yang lebih pandai untuk . 

menge rjakan tugas rumah yang diberikan guru. 

8. Saya tidak tahu untuik apa saya saya belajar fisika ,sehingga saya berpendapat itu 
hanya untuk memusingkan kepala saja. 

9. Jika guru mengajukan pertanyaan mengenai materi pelajaran ,maka saya berusaha 
berpartisipasi dalam menjawabnya. 

10. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan -pertanyaan yang diberikan oleh guru ,karena 
saya tidak ingin menonjol dari teman- teman lainya dalam berprestasi. 

11. Pertanyaan yang diberikan oleh guru membuat saya berfikir dan mencari jawaban 
yang lebih tepat. 

12. Dengan adanya demonstrasi dan diskusi sangat membantu saya memahami konsep 
fisika. 

13. Metode demontrasi dan diskusi sangat membantu saya merubah konsep saya yang 
salah. 

14. Ketika saya tahu konsep saya salah , maka saya akan tertantang menemukan konsep 
yang lebih benar. 

15. Saya sangat senang sekali jika guru menilai dan membagikan hasil ujian saya. 

16. Jika dalam kelas ada beberapa teman yang mendapat nilai tinggi dalam fisika ,maka 
saya akan terdorong untuk bersaing. 

17. Saya selalu berusaha untuk mendapat nilai tertinggi dala pelajaran fisika diantara 
teman sekelas. 

18. Jika ada keterangan guru dalam pelajaran fisika kurang saya pahami, maka saya 
berusaha untuk mendiskusikannya kembali dengan guru yang bersangkutan. 

19. Dalam setiap belajar fisika ,apakah anda dapat memusatkan perhatian dengan baik 
terhadap materi yang disarnpaikan guru 



20. Saya selalu mengajukan pertanyaan pada guru saat belajar fisika jika ada keterangan 
guru yang tidak anda mengerti . 

2 1. Jika suatu tujuan telah ditetapkan, maka saya berusaha untuk mencapainya. 

22. Tugas rumah yang sulit hanya saya kerjakan sendiri tanpa bantuan teman atau guru, 
walaupun saya tahu akhirnya tugas itu akan salah. 

23. Saya merasa senang melatih diri untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan 
dengan pelajaran saya. 

24. Jika guru tidak hadir saya langsung pulang. 

25. Jika ada tugas rumah, saya cepat-cepat datang kesekolah dan berusaha menyontek 
punya teman. 

26. Jika ada teman-teman yang mendapat kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal fisika 
yang diberikan guru, saya berusaha untuk membantunya. 

27. Saya senang membuat pemainan-permainan yang menarik dengan memanfaatkan 
pengetahuan saya dalam fisika. 

28. Berprestasi dalam bidang fisika paling kuat bagi diri saya dibanding keinginan 
berprestasi dibidang lain. 

29. Saya mencari langkah-langkah yang tepat dan menguntungkan dalarn menyelesaikan 
soal-soal fisika. 

30. Saya merasa tertarik untuk berkompentensi dengan teman sekelas mendapatkan nilai 
terbaik dalam pelajaran fisika. 

3 1 .  Dalam belajar fisika perhatian saya terhadap pelajaran dapat berkonsentrasi dengan 
baik 

32. Jika ulangan sudah dekat semua aktivitas lain yang menganggu hams saya hentikan 
agar tidak kehilangan waktu belajar. 

33. Saya sangat kecewa bila guru atau saya berhalangan sehingga tidak dapat belajar 
fisika 

34. Saya lebih suka belajar dengan cara mendengar ceramah guru dari pada berdiskusi. 

35. Jika ulangan saya bernilai rendah saya berusaha meningkatkannya pada ulangan 
berikut dengan rajin belajar. 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UJIAN SUB SUMATIF I PELAJARAN FISIKA KELAS I 

SMU NEGERI. 3 PADANG 

POKOK BAHASAN : BESARAN & SATUAN 
WAKTU : 1 (SATU) JAM PELAJARAN 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D atau E yang anda anggap paling tepat, 
dan beri alasan/penjelasan/penyelesaiannya pada tempat yang di- sediakan. 

01. Besaran-besaran di bawah ini mempakan 02 .Besaran-besaran di bawah ini rnempakan 
kelornpok besaran pokok, kecuati.. .. kelornpok besaran turunan adalah . . .. 
a. Panjang, rnassa, suhu a. Gaya, kecepatan, dan panjang 
b. kuat arus, Waktu, suhu b, berat, daya dan waktu 
c. berat, luas, massa jenis c. massa, ~vaktu dan kecepatan 
d. intensitas cahaya, kuat arus, suhu d. berat, energi, dan rnassa 
e. rnassa, waktu, jurnlah zat e. tekanan, gaya dan berat 

03 Pengarnatan atas suatu besaran harnpir selalu 
berlanjut pada pengukuran. Pengukuran 
dilakukan dengan suatu alat ukur . 

a. pengukuran panjang rneja sebaiknya 
dilakukan dengan rnikrorneter skrup 

b. pengukuran kedalarnan tabung reaksi dapat 
dilakukan dengan jangka sorong 

c. pengukuran kuat arus dapat dilakukan dengan 
voltmeter 

d. pengukuran ternperatur dapat dilakukan 
dengan Higrorneter 

e. pengukuran tebal kertas sebaiknya dilakukan 
dengan rnistar 

05 Tingkat ketelitian dari alat alat ukur berikut ini 
adalah : 
a. rnistar 30 crn tingkat ketelitiannya 0.1 rnrn 
b. jam TVRI tingkat ketelitiannya 0.01 rnenit 
c. rnikrorneter skrup tingkat ketelitiannya 0.1 

rnrn 
d. jam tangan tingkat ketelitiannya 1 detik 
e. jangka sorong tingkat ketelitiannya 0.0 1 mm 

04 Alat ukur rnerniliki skala. Dewasa ini banyak 
alat ukur yang dilengkapi dengan skala nonius 
atau vernier. Diantara pernyataan berkut yang 
tidak benar  adalah : 
a. Skala alat u h r  adalah goresan besar atau kecil 

yang dibubuhi nilai tertentu. 
b. Pada urnumnya alat ukur rnerniliki jarak 

antara 2 skala terdekat tidak kurang dari 1 rnrn 
c. Nilai skala terkecil dari suatu alat ukur 

rnenyatakan tingkat ketelitian alat tersebut 
d. Dengan adanya skala nonius pada alat ukur 

akan rnenyebabkan nilai skala terkecil alat 
ukur rnenjadi lebih kecil 

e. Jangka sorong rnerniliki skala nonius putar, 
dan rnikrorneter skrup rnerniliki nonius geser 

06 Menurut Sistern lnternasional (SI), diantara 
satuan dari besaran berikut yang tidak benar 
adalah : 
a. besaran kuat arus satuannya ampere 
b. besaran suhu satuannya derjat Celcius 
c. besaran intensitas cahaya satuannya kandela 
d. besaran jurnlah zat satuannya rnol 
e. besaran waktu satuannya sekon 

07 Sebatang kayu panjangnya 15 rn. yang disebut 08 Satuan kalor dalarn SI adalah. .. 
besaran pada pernyataan tersebut ada lah.. . a. kalori b. joule c. watt 
a. 15 b. rn c. 15rn d. derajat Kelvin e. derajat celcius 
d. panjang e. kayu 

09 5000pm= ... krn 
a. 5.10" 
b. 5 . 1 0 - ~  
c. 5 . 10 '~  
d. 5. 1w9 
e. 5. lo-" 

10 1 Kdjarn  = .... 
a. 0.36 m/dt 
b. 3.6 d d t  
c. 36 d d t  
d. 1/36 d d t  
e. 10!36 d d t  



11 Dua buah vektor memiliki besar yang Sam, yaitu 
F. Bila besar kedua vektor ini sama dengan F. 
Berapa besar sudut apitnya : 
a. 30' 
b. 45' 
c. 60' 
d. 90' 
e. 120' 

13 Massa jenis air raksa 13.6 gr cm') dalam SI sama 
dengan.. .. 
a. 13.6 Kgm4 
b. 136 Kgm-' 
c. 1360 KgmJ 
d. 13600 Kgm4 
e. 136000 K ~ "  

15 Besaran yang mempunyai rumus dimensi ML'T' 
adalah .... 
a. Gaya 
b. tekanan 
c. massa jenis 
d. usaha 
e. daya 

17 Gambar-gambar vektor ini yang menunjukkan 
a + b = c  

19 Jika vektor a = 3 satuan, vektor b = 4 satuan dan 
a + b = 5 satuan, maka besnr sudut yang diapit 
oleh vektor a dan b adalah : 
a. 90' 
b. 45' 
c. 60' 
d. 120' 
e, 180' 

12 Pernyataan berikut adalah benar, kecuali : 
a. kwh merupakan satuan daya listrik 
b. 1 kwh = 3,6. lo6 watt detik 
c. 1 hvh = 3,6.106 joule 
d. 1 joule = 1 watt jam 
e. watt merupakan satuan daya listrik 

14 Berdasarkan analisis dimensional, satuan dari 
besaran turunan berikut adalah : 
a. Momentum : kg m" s-' 
b. Impuls : kg m s" 
c. Usaha : kg m2 s-' 
.d. Gaya : kg m-' 
e. Energi kinetik : kg m-2 i2 

16 Besaran-besaran berikut yang mempakan besaran 
vehcor adalah . . . 
a. kecepatan, berat, percepatan 
b. luas, volume, gaya 
c, massa, gaya, kecepatan 
d. momentum, jarak, suhu 
e. perpindahan, laju, luas 

18 Tiga buah gaya FI, F2, dan F3 mempunyai arah 
dan besar seperti pada gambar di bawah ini. 
Gambar tersebut menyatakan hubungan.. . 

20 Dua. buah vektor masing-masing 5 satuan dan 3 
sstuan, saling membentuk sudut 60". Maka 
resultan kedua vektor adalah : 
a. 8 N 
b. 6 N 
c. 7 N 
d. 1 N 
e. 4 N 



21 Dirnensi suatu besaran menunjukkan cara 
besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokok. 
Untuk besaran panjang, rnassa dan waktu 
simbol dirnensinya adalah [L],w] dan [TI. 
Untuk besaran-besaran turunan berikut ini 
dirnensinya adalah : 

a. Daya : w][L]-' [TI" 
b. Usaha ..... : [M]IJ]-~ [T]'~ 
c. Energi Kinetik : [MI [L]-~[T]~ 
d. Tekanan : [M]IJl;'[T]-' 
e. Energi Potensial : [M][L]-[TI' 

23 Vektor A = 3i + 2j - k dan vektor B = i4j-2k. 
Hitunglah resultan dari kedua vektor : 
a. 4 i+2 j -3k  
b. 4i - 2j -3k 
c. 2i + 6j + k 
d. 3i - 8j + 2k 
e. 4i -6j  -3k 

25 Dari penguhran besaran fisika diperoleh hasil- 
hasil sebagai berikut .. . 
(1) 0.00230 rn 
(2) 24.5 gr 
(3) 1.00 x lo4kg 
(4) 225 volt 
Yang rnemiliki tiga angka penting adalah ... 
a. hanya (4) saja 
b. hanya (1) dan (3) 
c. hanya (2) dan (4) 
d. hanya (1). (2) dan (4) 
e. sernuanya 

27 Hasil pengukuran yang sesuai dengan garnbar 
berikut adalah . . . 

a. 3.64 crn 
b. 3.32 cm 
c. 3.18crn 
d. 2.74 cm 
e. 0.28 crn 

29 Harga penjurnlahan 23.13 cm dengan 201.4 cm 
ditulis dengan angka penting .. . 
a. 224.53 cm 
b. 224.5 crn 
c. 225.0 cm 
d. 225 crn 
e. 200 crn 

22 Dari garnbar di bawah, rnaka besarnya 
kornponen-kornponen vektor terhadap sumbu x 
dan surnbu y, masing-masing adalah : 

12 satu k 
a. 12 satuan dan 6 satuan 
b. 6 satuan dan 12 satuan 
c. 6 satuan dan 6 satuan 
d. 6 satuan dan 6 satuan 
e. 6 satuan dan 6 sautan 

24 Harga dot product dari vektor A = 5 satuan 
dengan vektor B = 6 satuan yang saling mengapit 
sudut 60" adalah : 
a. 11 satuan 
b. 15 satuan 
c. 18 satuan 
d. 25 satuan 
e. 30 satuan 

26 Berikut ini adalah gambar lubang pada balok, 
diameter 2.5 crn. Untuk mengukur diameter 
lubang tersebut akan tepat apabila digunakan . . . . 

a. Mistar 
b, jangka sorong 
c. mikrometer 
d. rnultimeter 
e. spirorneter 

28 Sebuah mikromcter sekrup digunakan untiik 
mengukur garis tengah bola yang kecil. Hasil 
pengukurannya adalah . . . 

a. 2.20 mrn 
b. 2.52 mm 
c. 3.70 mm 
d. 4.20 rnrn 
e. 4.70 mm 

30 Dua vektor a dan b rnenghasilkan a x b = 0, maka 
kedua vektor mengapit sudut : 
a. 0' 
b. 30' 
c. 45' 
d .  60' 
e. 90' 
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I DEPARTEMEN PENDIDKAN NASIONAL . ' . 

UJIAN SUB SUMATIF I1 PELAJARAN FISIKA KELAS I 
I 
I SMU NEGERI 3 PADANG 

. . 

. POKOK BAHASAN 
WAKTU 

: KINEMATIKA 
. : 2 @UA) JAM PELMARAN 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D atau E yang anda anggap paling tepat, dan beri 
alas& penjelasad penyelesaiannya pada tempat yang disediakan. 

1 Sebuah mobil bergerak 60 km kearah timur, 2 
kemudian berbalik menempuh jarak 20 km ke arah 
b m t .  Perpindahan rnobel dari kedudukan semula 
adalah : 
A. 30  km ke arah timur. 
B. 40 km ke arah tirnur. 
C. 80 krn ke arah timur. 
D. 30 km ke arah barat. 

Perhatikan garis bilangan di bawah ini : 4 

D O A B C  

Suatu titik rnateri bergerak dari C terus ke 0 dan ke  
A. jarak tempuh dan perpindahan titik materi adalah : 

A. 8 satuan dan 8 satuan. 
B. 8 satuan dan 4 satuan. 
C. 8 satuan dan -4 satuan. 
D. 4 satuan dan -4 satuan. 

Tito be ja lan  cepat ke timur dan menempuh 50 m 
dalam 10 sekon, kemudian berbelok ke utara dan 
menempuh 120 m dalam 24 . sekon, tentukan: . 
perpindahan dan jarak Tito dalam perjalanannya : 
A: 1 3 0 m d a n  170m 
B. 70  m dan 130 m 
C. 1 7 0 m d a n  130m 
D. -7Orndan170.m 

Di  bawah ini di tampilkan rekaman pita ketik untuk 
dua model gerak benda 

Benda I1 [ . a 

Pernyatan yang benar adalah : 
A. kecepatan awal benda I lebih besar dari 

kecepatan-awal benda I1 
B. kecebatan awal benda I sama dengan kecepatan 

awal benda I1 
C. percepatan benda I lebih besar dari percepatan 

benda I1 
D. percepatan benda I1 lzbih besar dari percepatan 

benda I 

I 5 Seorang pelari menernpuh satu putaran sepanjang 6 Narto berlari mengelilingi suatu lapangan sebanyak 
1 200 m dalarn waktu 25 sekon, kelajuan rata-rata dan 2 , s  putaran dalam waktu 110 sekon. Jika diameter 
I kecepatan rata-rata adalah : lapangan 70 rn, kelajuan rata-rata Narto adalah : 
1 , 
I 

A. 8 mls dan 8 mls 
I B. 8 mls dan 1,32 mi's A .  275 m!s C. 44 mfs 
I C. 8 d s d a n 0  B. 175 rnts D. 5 d s  

D. 6 mls dan 8 mls 

Sebuah mobil bergerak sepanjang sumbu x sesuai 
dengan persarnaan x = 2tJ + st' + 5 dengan x dalam 
rn dan t dalam sekon. Kecepatan rata-rata dalam 
selang waktu antara 3- dan 3 sekon adalah : 
A .  12mrs  C . 3 l m l s  
B. 27 mls D. 63 rnfs 

Pada contoh manakah dari pemyataan-pernyataan di 
bawah ini gerak rnobil tidak mengalami percepatan : 
A. rnobil rnembelok pada tikungan dengan kelajuan 

tetap 20 km I jam. 
B. Mobil mendaki bukit dengan kelajuan berkurang 

dari 60 la 1 jam di dasar bukit menjadi 15 km / 
jam di puncak bukit. 

C. Mobil mendaki bukit dengan kelajuan tetap 40 
km / jam. 

D. Mobil mendaki sarnpai puncak kemudian 
rnenumni bukit itu dengan kelajuan tstap 40 km 
/jam. 

8 Seekor tikus bergerak sepanjang garis lurus yang 
dapat dinyatakan dengan persarnaan berikut : 
x = 2t' + 3t  - 5 dengan x dalam m dan t dalarn sekon, 
kecepatan tikus pada saat t = Isekon adalah : 
A. 4,2 mrs  C. 1,002 mfs 
B. 1,02m/s D. 1 mls 

Grafik hubungan antara kecepatan v dan waLm t dari 
mobil P dan rnobil Q seperti garnbar berikut ini. 
maka mobil P merlyalip rnobil Q setelah P 
rnen=rnpuh jarak 
A. 3200 rn C. SO0 rn 
B. 1600 rn D. 400 rn 



Benda bergerak lurus ditunjukkan dengan diagram 
b e r k ~ t  ini : 

I 
Percepatan benda tersebut adalah : 
A. 2 r n / s  C. 4 m / s  

I B. 3 m / s  D. 5 r n / s  

Diagram kecepatan v terhadap t di atas menunjukkan 
gerak lurus sebuah benda, jarak yang ditempuh benda 
selama 10 sekon adalah sama dengan : 
A. 75 m C 125 m 
B. 1OOrn D. 150 rn 

Grafik disarnping menunjukkan hubungan antara 14 Sebuah benda berubah gerak secara b'eraturan dari 
jarak yang ditempuh s dan waktu t untuk sebuah kecepatan 2 m/s sampai diam. Jarak yang ditempuh 
benda yang bergerak dalam suatu garis yang lurus adalah satu meter. Gerak benda itu dapat ditunjukkan 

/ oleh p f i k  kecepatan v terhadap w a h  t : 

Kt 
1. kecepatan benda tetap 

A. p B- 2r t(s) 

2. percepatan benda sarna dengan no1 i t (s) 
3. selama selang waktu yang sarna, benda 1 

menernpuh jarak yang sama 
4. pasa saat t = 0 kecepatan benda sama dengan no1 
dari pernyataan tersebut yang benar adalah 
pernyataan : 
A. 1,2, dan 3 
B. 1 dan3 
C. 1,2, Z, dan 4 
D. 4 saja 

Sebuah rnobil bergerak lurus dengan grafik kecepatan 
terhadap waku seperti garnbar. Pada interval \raSm 
antara 10 hinsga 12 sekon, rnobil bergerak : 
A. lurus diperlambat dengan perlambatan 10 m's'. 
B. lurus dipercepat dengan percepatan 10 ITU'S'. 

C. Lurus dipercepat dengan percepatan 5 mls'. 
D. Lurus diperlambat dengan perlarnbatan 5 m's2. 

Seorang anak melemparkan batu vertikal ke atas I S  
dengan kecepatan 40 d s .  6 sekon settlah 
dilernparkan, jika percepatan gravitasi bumi g =10 
rn/s2, posisi barn tersebut adalah : 
A. sedang bergerak naik 
B. sedang bergerak turun 
C. berhenti sesaat 
D. tiba di tanah 

Grafk di bawah ini menyatakan hubungan antara 
kelajuan dengan waktu suatu benda yang bergerak. 
jarak yang ditempuh selama benda di percepat adalah 

Buah mangga terletak vertikal di atas seorang anak 
pada ketinggian 20 m. berapa kecepatan lemparan 
minimum agar mangga itu terkena lemparan batu jika 
percepatan gravitasi g = 10 m/s2 : 



1 19 larak A dan B adalah I km. Sebuah huk terlihat 20 
bergerak dari arah A menuju B dengan kecepatan 

1 tetap 54 limijarn. Teepat pada saat itu sebuah sedan 
mulai bergerak dari keadaan diam dari B menuju A 
dengan percepatan tetap 2 d d e t i k  . jika lintasan 1 dari A ke B berbentuk garis IUNS, berarti sedan dan 
truk akan bertemu pada jarak ............ meter dari A 

Seseorang mengendarai mobil dengan kecepatan 90 
km l jam, tiba-tiba melihat seorang anak kecil di 
tengah jalan pada jarak 200 m di mukanya. Jika 
-mobil -direm dengan perlambatan maksimum sebesar 
1,25 mls2 maka te jadi  peristiwa : 
A. mobil tepat akan berhenti di depan anak itu 
B. mobil langsung berhenti 
C. mobil jauh berhenti di depan anak itu 
D. mobil baru berhenti setelah menabrak anak itu 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UJIAN SUB SUMATIF 111 PELAJARAN FISIKA KELAS I 
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POKOK BAHASAN : DIKAMIKA 
WAKTU : 2 (DUA) JAM PELAJARAN . . 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jmyaban A, B, C, dan D yang anda anggap paling tcpat, dan bcri 
nlasanl pcnjclasanl pcnyclcsaiannya pada tc~iipat ynng di- scdiakan. 

01 Sesuai denpan Hukuni I Newton, bila resultan gaya 
yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol, niaka: 
A. benda itu pasti dalam keadaan diam 
B. benda itu pasti dalarn keadaan bergerak 
C. benda itu ;nungkin bergerak lurusberatuaran 
D. benda itu niungkin bergerak dipercepat 

0 3  Kornponcn-kornponen sebuah gaya runggal yang 
bekerja pada suatu benda adalah Fx= 30 N, Fj= 40 N. 
jika massa benda 5 kg, berapaka11 percepatan benda 
tersebut : 
A. S nds' C. 25 rlds; 
B. 10 rids' D. 53 nus- 

01  Scbuah gaya F yang dikerjakan pada benda bermasa rn, 
menghasilkan percepatan 20 nils . Gaya yang sama jika 
dikerjakan pada benda ke dua bermassa m2 menghasilkan 
perccpatan SB ds' .  Berapa perbandingan m, dan rnz : 
A. 1 :  4 C. I : 2  
B. 1 ;  I D. 4 :  1 

0 1  Scbuah lokoniotif yang bcrniassa 12000 kg rnalnpu 
nicnnrik gerbong yang berrnassa 45000 kg dcngan 
percepatan tetapl.60 m's'. Jika lokomotif digunakan untuk 
nlenarik gerbong yang berrnassa 76000 kg, berapakah 
percepatan yang dihasilkan : 

C. 1,2J mls' A. 1.02 n~!st 
B. 1.17 n~'s- D. 1.60 nds2 

05 Massa penerjun bcrikur payangnya SO kg dan OG Sebuah bsnda yang mula-rnula diam dipc~rgaruhi olclr du:~ 
percepatan gravitasi 10 III!~?. Pada suatu saat hafitbatan bual~ p y a  yang saling berlswanan. Gaya pcrtarna sebcsar 
udara 320 N bckerjn pada payung penerjun. Berapakah 200 N dan gaya kedua sebesar 300 N. setclah 5 dt gaya ke 
percepatan jatuhnya penerjun pnda saar itu : dua dihapus. Jika nlsssa = 10 kg maka belrda tcrscbut akan 
A. 10 11~'s' C. G mls2 berbalik ara l~  setelah : 
B. S nrls' D. 4 n14' A .  5 dt C. 7.5 dt 

0. 6.5 dt D. 9 dt 

07 Scbuah be~rda yang Iilassanya 3- kg terletak d i ~ u s  OS Sebuah bcnda diganrcng dengan dua utas tali sepcrti tclihat 
rarialr. Bcnda tcrscbut ditarik kc atas dcrlgalr gaya 30 N pada gambar. Jika massa 111 = 0.6 Ly drill g = 10 ~n.'s' 
selama 1 dt, lalu dilepaskan. Jika pcrccpatan garavitasi t cgngan  tali T I  dan T2 adalah : 
I0 nl's' makn tinggi yang dicapai benda adalah : A. 6 N dan 17 N 
A. l o r n  C. l 5 n 1  8. -643 h' dan I2 N 
B. 12n1  D. I S I T )  C. 6 N dali 1 0 K  

D. 643 ?i da11 10 
rn 

09 Balok bcrlnassa 30 kg yang diam di atas lant~i  licin 
difiubungkan dsngan balok B bcrniassa 10 kg melaiui 
sebuah katrol ( lihat gambar ). Balok B nula-nluh 
ditalran k c ~ ~ ~ u d i a l ~  dilrpaskan, tecangan t d i  masins- 
masing balok adalah : (g = 10 nl:s2j 

Padn garnbar berikut gays gcsckan dapat diabaikan. Bcsar 
519 txikan ( minimum) sang dipcrlukan as-r rodn 
bergcrak keatas aialah : 

I I Dua bclrda dilcpas pad3 ketinggian yang s3ma p z d ~  I2 Pc-ataan berikut yang bukan pasangan aksi-rcaksi 
bidang nriring yang sudut keniiringannya 45'. g = 10 a5llali : 
m!s2. Jika mass3 benda kc-! = 20 kg d m  massa benda A. gays tolak rnenolak anrara dua benda bermuatan listrik 
kc-2 = 5 kg, rlrako perbandingan percepatan benda kc-I sejenis. 
dengan benda ke-2 adalah : B. Gaya tolak-nenolak dua kurub rnagnit sejenis 
A. I :  4 C. I :  \'> C. G a y  berat dan gay3 normal sebuah bcnda di m?ja 
B. I :  \'7 D. I :  I D. Gaya tarik rnenzrik antara burni dcngan bulan 



Dua benda yang massanya sarna digantungkan pada 
katrol melalui tali ( lihat garnbar). Jika sistern berada 
dalarn keadaan seimbang. pasanzan gaya aksi-reaksi 
adalah : 
A. T I  dan T2 
B. T, danTJ  
C. T2 danT, 
D. TJ dan Ts 

15 Seseorang yang massanya 60  kg ditirnbang pada suatu 
neracal tirnbangan di dalarn lift yang sedang bergerak. 
Bila percepatan gravitasi g = 10 mlsZ tentukanlah 
pembacaan skala tirnbangan pada saat lift bergerak 
turun dengan percepatan 3 m/s2. 
A. 300 N C. 5 0 0 N  
B. 4 2 0 N  D. GOON 

17 Bends h (mA= 20 kg) dan bcnda B (mD= 10 kg). 
seniula diam di atas lantai. Kemudian kedua bend3 
ditarik ke atas n~elalui sebuah katrol dengan gaya F = 
78s  N seperti pada gambar. Dengan menganggap 
katrol sangat ringan dan licin, 
benda A dan B. (g = 10 mfs') 
A. 9,7 m/s2 dan 29,4 m!s2 
B. sama-sanla 16,3,7 Ids2  
C. - 19,7 nds2 dan 16.27 m/s2 
D. 0 darl 9.7 nils' 

1 19 Kilai pcrbnndingar~ antara gaya sang dikerjakan balok 
I 2111 pada balok 3m untuk kasus garnbar dibawah ini 
I adalah (a dan b) : 
I 
I 

14 Seseorang yang massanya SO kg ditilnbang dalam sebuall 
lift. Jarurn timbangan menunjukkan angka 1000 N. apabilc. 
percepatan gravitasi g = 10 m/s2, dapat disimpilkan bahwa: 
A. massa orang dalam l i f t  menjadi 100 kg 
B. l i A  sedang bergerak ke atas dengan percepatan 2,s m/s2 
C. lift sedang bergerak ke atas dengan percepatan 5 m/s2 
D. lift sedang bergerak kebawah dengan percepatan 5 m/s2 

16 Seorang astronaut yang massanya SO kg berada di dilirn 
roket yang bergerak venikal ke atas. Besar percepatan 
gravitasi yang masih berpengaruh terhadap orang tersebut 
karena ketinggian roket hanya g = 2 nl/s2. Gaya nornlal 
yang dilakukan bantalan kursi terl~adap tubuh astronaut 
pada ketinggian terscbut jika keccpatan roket tetap 300 m/s 
ialah : A 
A . 6 0 N  C. l 0 0 N  
B . 8 0 N  D. 160N 

I N  

IS Tiga balok A, 13, dan C berimpit di lctakkan di atas bidan; 
d m r  seperti pada gambar. Balok A disentuh dengan gay: 
F mendatar, maka gaya tersebut akan diteruskan ole11 A k: 
benda B dan selanjutnya ke benda C. Gaya-gaya tersebo 
yang pasangan aksi-reaksi adalah : 
A. Fldnn F2 
B. F l  dan F, 
C. F2 dan F; 
D. Fdan  Fj 

.,A .;.&%.;*" ..... ,+A ...; ,A. .:&,; '....' ~.;CyL2~*~2~53~*C3^c'&;5 ,.A. '. 

20 Du3 buah balok bergnndengan pzda lantai sepcrti pa2 
garnbar di bawah. Dcbuah gaya horizontal F dikerjak:! 
pad3 rn, jika ml=2  kg, m2= 4 ks, dan F = I2 N,  nia!. 
bcsar gaya kontak antara kcdua bnlok adalah : 



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UJUN SUB SUlMATD? N PELAJARAN HSIKA KELAS I 

SMU NEGERI 3 PADANG - 

POKOK BAHASAN : MEMADU GERAK 
WAKTU : 2 (DUA) JAM PELAJARAN 

Petunjuk : Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, dan D yang anda anggap paling tepat, dan 
beri alasanl penjelasanl penyelesaiannya pada tempat yang di- sediakan. 

1 Sebuah benda dilemparkan ke atas dengan sudut 
elevasi a. Kecepatan di setiap titik pada lintasan 
dapat diuraikan menjadi komponen vertikal dan 
horizontal, maka : 
A. komponen vertikal krturut-turut makin kecil 
B. komponen vertikal berturut-turut makin k s a r  
C. komp~nen vertikal bertunrt-turut tetap 
D. komponen horizontal bermrut-turut tetap 

3 Seseorang menyeberangi sungai dengan 
rnenggunakan perallu. Air sungai menadir dengan 
kecepatan m s  6 d s .  kelajuan perahu 
menyeberangi sungai dibuat tetap 8 d s .  perahu 
selalu diarahkan sedemikian sehingga tetap tegak 
lurus terhadap aliran air. Kelajuan perahu 
rnenyeberangi sungai adalah : 
A. 2 d s  C. 10 m/s 
B. 4\12mls D. 14 mls 

5 Sebuah bola bilyar sedang mengelinding kesuatu 
aral~ tertentu dengan kecepatan 3 m/s. tiba-tiba dari 
arah yang tegak l w s  den,- arah gerak bola bilyar 
tersebut, seorang pernain mneyodokkan tongkat 
bilyarnya pada bola bilyar tersebut dengan 
kecepatan 2 m/s. kemanakah arah gerak bola bilxar 
itu sekarang clan berapa kecepatannya : 
A. 33,? dan 413 m/s 
B. 37,r  dan 4 15 mls 
C. 40,2~diul d 181ds 
D. 15' clan d201n/s 

7 Dari sebuah bukit yang rnemiliki ketinggian 100 m, 
sebuah batu di lempar secara horizontal. Ternyata 
batu tersebut jatuh di tanah pada jarak 80 m dari 
tempat p e l e m p m  (seperti gambar). Pada 
kecepatan berapakah batu tersebut dilempar : 

A. 14,6 mls 
B. 17,s d s  
C. 19,6 m/s 
D. 2 1 , 2 d s  

2 . Seorang sinva mengendarai sepeda motor yang 
bergerak 3 km ke timur dan kernudian 4 km ke arah 
60' ke utara terhadap arah timur. Berapakah resultan 
perpindahanya : 
A. 5,2 km C. 7 km 
B. 6,l krn D. 7,5 km 

4 Sebuah perahu rnenyeberangi sungai yang lebarnya 
180 rn clan kecepatan arus airnya 4 mls. bila peral~u 
diarahkan rnenyilang tergak lurus sungai dengan 
kecepatan 3 d s ,  rnaka setelah sampai di seberang. 
perahu telah rnenempuh lintasan sejauh : 
A. IS0 rn C. 300 m 
B. 240m D. 360 m 

6 Sebuah bola yang berada di tanah ditendang oleh 
seorang pernain sepak bola dengan sudut tendangan 
sebesar 30' dari permukaan tanah. Kecepatan anal 
gerak bola hasil tentangan pemain tersebut adalah 20 
m/s. hitung jangkauan tendangan bola : 
A. 20,s m 58*6 m 
B. 34.6 m 40 m 

S Sebuah benda dijatuhkan dari pesanat terbang yang 
sedang melaju horizontal dengan kecepatan 720 
kmljam dari ketinggian 190 meter. Benda akan jatuh 
pada jank horizontal sejauh : 
A. 1000 meter 
B. 2000 meter 
C. 2450 meter 
D. 2900 meter 



Sebuah mobil .hendak menyeberangi sebuah parit 
yang lebarnya 4,O meter. Perbedaan tinggi antara 
kedua sisi parit itu adalah 15 cm seperti yang 
ditunjukkan gambar. Jika percepatan gravitasi g 
=10 ml?, maka besamya kelajuan minimum yang 
diperlukan oleh mobii tersebut agar penyeberanam 
mobil tepat dapat berlangsung : 

Dalarn permainan sepak bola, supaya bola yang 
ditendang oleh seorang pernain mencapai jarak 
yang sejauh-jauhnya, maka pemain tersebut harus 
menendang bola dengan sudut elak-asi : 
A. 150' C. 45O 
B. 30' D. 90' 
Peluru ditembakkan dengan kecepatan 10 d s  clan 
membentuk sudut 30' terhadap arah mendatar. 
Kecepatan peluru setelah 2 sekon adalah (g = 10 
ds ' )  : 
A. 1 0 d s  C. 1043 m/s 
B. 1042mfs D. 2042 d s  

Peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 30 ~ n / s  
dan sudut elevasi 30'. Pada saat mencapai t i t .  
tertinggi kecepatannya adalah : 
A. no1 C. 30 d s  
B. 1543 m/s D. 3043 m/s 

Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 
45'. Tentukan perbandingan antara jarak terjauh 
dan tinggi malcsimum peluru : 
A. 5 1 1  C. 3 : l  
B. 1 : l  D. 2 :  1 

Dari atap sebuah gedung yang tingginya 16 m, 
sebuall bola dilempar dengan sudut 30' di atas 
horizontal dengan kecepatan 2 1 mls. hirungah 
\vakc-u bola itu berada di udara : 
A. 1,03 detik C. 3,17 detik 
B. 2 , j  detik D. 4, 25 detik 

10 Seorang anak bermassa' 40 kg duduk di atas atap 
rnobil yang melaju dengan kecepatan 10 m/s. tinggi 
tit& berat anak itu 1.8 m dari tanah Tiba-tiba mobil 
itu berhenti. Jika g = 10 m/s2, clan anak itu dapat 
diankap sebagai titik massa pada titik beratnya, 
maka anak itu akan : 
A. tetap berada di aias atap mobil 
B. terlempar sejauh 1,s m di muka mobil 
C. terlempar sejauh 6 m di rnuka bobil 
D. terlempar sejauh 10 m di muka rnobil 

12 Sebuah p e l w  ditembakkan dengan kecepatan awal 
tertentu, maka jarak tempuh yang sama akan 
dihasilkan oleh pasangan sudut : 
A. 37°dan570 C. 30°dan 45' 
B. 4jodan 60' D. 15' dan 60' 

11 Sebuah p e l w  ditembakkan dengan sudut e le~asi  45' 
dan kecepatan a n d  100 d s .  jika percepatan gravitasi 
g=10 rnfs', maka kedudukan peluru stat t = 342 
sekon adalal~ : 
A. s = 3 0 0 m d a n y = 3 0 0 m  
B. s=300 rndany=210m 
C. s=50d2mdany=210m 
D. s=50d2mdanY=50d2m 

16 Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan anal 
100 m/s sehingga mengenai sasaran di titik tertinggi 
yang jarak mendatarnya dari tempat penembakan 
adalah 25043 m. jika g = 10 m/s2, tentukan besar 
sudut elevasi peluru : 
A. 50' C. 54' 
B. 45" D. 60' 

1s Sebuah kelereng bermassa 10 gram yang mula-mula 
d i m  diatas meja l i ck  dipukul dengan gaya 
horizontal F sehinga jatuh dari tepi meja dan 
mendarat di lmtai pada jarak 8 In cLvi tepi meja. Jika 
tinggi meja 1.6 m tentukan besamya gaya F : 
A. 4.3  N C. 2.1 N 
B. 3.5 W D. 1.4 N 

20 Bola dijatuhkan dari A dan pada saat sampai di B 
bola diberi kecepatan 5 m/s aral1 mendatar selungga 
bola meng!larni gerak parabola dan sampai di C. Jika 
g = 10 d s - ,  jar& DC adald~ : 



DAFTAR : HARGA TARAF KESUKARAN (P), DAYA PEMBEDA (D). 
VALIDITAS {r (xy)}, DAN RELlABlLlTAS (r(l1)) 
ALAT UKUR HASlL BELAJAR FlSlKA 







Lampiran 19 

DAFTAR : HARGA-HARGA INDEK KESUKARAN (P), DAYA BEDA (D) VALIDITAS 
(R(XY)) DAN RELlABlLlTAS ALAT UKUR KONSEPSI FlSlKA KELAS I 

[ s A ~ =  60.154761 [sehingga diperoleh r (I I) = 0.8761 







TABEL PERHITUNGAN RELlABlLlTAS ALAT UKUR MOTlVASl BERPRESTASI 



Diperoleh r(l1) = 0.746 
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