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ABSTRAK

Wahyuningsih D. 2009. Perbedaan Metode Ceramah dengan Metode Simulasi
Komputer Terhadap Hasil Belajar Fisika Yang Menekankan Aspek Kognitif Siswa
kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak Pada Pokok Bahasan Materi Gerak Lurus
Beraturan (GLB). Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Fisika. Jurusan Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan.
Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah metode simulasi
komputer dan metode ceramah dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X untuk
topik gerak lurus beraturan; dan (2) apakah ada perbedaan antara metode ceramah
dengan metode simulasi komputer terhadap hasil belajar siswa kelas X yang
menekankan pada aspek kognitif pada topik gerak lurus beraturan.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus – Oktober 2008 di SMA
Negeri 1 Ngemplak dengan sampel siswa kelas XA dan XC yang berjumlah 56
siswa.
Instrumen yang digunakan adalah soal pretes dan postes untuk mengetahui
hasil belajar siswa, digunakan tes hasil belajar. Data tes hasil belajar siswa dianalisis
dengan membandingkan skor pretes dan skor postes. Metode statistik yang digunakan
untuk menganalisis data tersebut adalah tes-t dependen dan independen.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Metode ceramah maupun metode
simulasi komputer meningkatkan hasil belajar siswa dan (2) Ada perbedaan antara
metode simulasi komputer dengan metode ceramah yaitu metode simulasi komputer
lebih meningkatkan hasil belajar siswa dibanding metode ceramah.
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ABSTRACT

Wahyuningsih D. 2009. The Differences Between Lecturing Methods and Computer
Simulation Methods Towards the Physics Learning Achievement Which Emphazises
the Cognitive Aspect of the 10 th Grader Students of SMA 1 Ngemplak for the Topic of
Uniform Rectilinear Motion. Thesis. Yogyakarta: Physics Education. Department of
Science and Mathematics Education. Faculty of Teachers Training and Education.
Sanata Dharma University.

This research was aimed to find out (1) whether computer simulation methods
and lecturing methods can develop the learning achievement of the 10 th grade
students for the topic of Uniform Rectilinear Motion; dan (2) whether there are any
differences between lecturing methods and computer simulation methods towards the
learning achievement of the 10 th grade students which emphazise the cognitive
aspect for the topic of Uniform Rectilinear Motion.
This research was held on August to October 2008 at SMA Negeri 1
Ngemplak with 56 students as the samples.
The instruments used are a pre-test and a post-test, a learning achievements
test to find out the students learning achievement. The students learning achievement
test data were analyzed by comparing the pre-test scores and the post-test scores. The
statistical method used to analyze the data is dependent and independent T-test.
The results of the research are (1) both lecturing methods and computer
simulation methods can develop students learning achievement and (2) there are
differences between lecturing methods and computer simulation methods in which
computer simulation methods can develop students learning achievement better than
lecturing methods.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Tugas utama guru sebagai pendidik sebagaimana ditetapkan oleh
Undang-Undang sistem pendidikan Nasional kita adalah mengajar. Arifin
(dalam Muhibbin, 1995), mendefinisikan mengajar sebagai suatu
rangkaian kegiatan penyampaian pelajaran kepada siswa agar dapat
menerima, menanggapi, menguasai dan mengembangkan bahan ajar.
Agar siswa dapat menerima, menanggapi, menguasai dan
mengembangkan bahan ajar, seorang guru dalam menyampaikan materi
pelajaran harus mengetahui metode-metode mengajar yang akan
digunakan dalam mengajar. Apalagi untuk mempelajari pelajaran fisika
yang selama ini menjadi momok bagi siswa, guru harus dapat
menggunakan metode mengajar yang dapat membuat siswa merasa tertarik
untuk mengikuti pelajaran.
Metode mengajar bagi seorang guru sangat penting, karena metode
mengajar yang digunakan oleh guru sangat mempengaruhi metode belajar
yang dipakai siswa. Metode mengajar dapat mempengaruhi hasil belajar
siswa. Bila siswa merasa senang dengan metode yang digunakan guru,
maka siswa juga akan senang menerima pelajaran, menanggapi,
menguasai dan mengembangkan bahan ajar. Tetapi kebanyakan siswa di
kelas cenderung kurang memperhatikan dan kurang dapat menerima
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pelajaran, dikarenakan metode yang dipakai guru monoton dan kurang
merangsang siswa untuk belajar. Guru kebanyakan masih sering
menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi pelajaran,
sehingga siswa didalam menerima pelajaran kurang antusias dan hasil
belajar yang diperoleh kurang maksimal.
Salah satu keberhasilan pembelajaran juga tergantung pada
bagaimana seorang guru menjalankan tugasnya dalam memberikan dan
menyalurkan ilmu kepada siswanya. Dengan adanya metode lain seperti
metode simulasi komputer bagi seorang guru untuk menyampaikan
pelajaran kepada siswanya, siswa akan merasa senang karena siswa dapat
mengamati kejadian-kejadian yang sedang dipelajarinya secara langsung
dengan menggunakan komputer.
Menggunakan metode simulasi komputer dalam pembelajaran
dapat menarik perhatian bagi siswa dalam menerima pelajaran. Siswa akan
dapat menerima pelajaran dengan baik, jika mereka terangsang untuk
mengikuti pelajaran tersebut. Maka metode pembelajaran sangat
diperlukan bagi seorang guru didalam memberikan pelajaran kepada
siswanya.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui
Perbedaan metode ceramah dan metode simulasi komputer terhadap hasil
belajar siswa. Untuk itu peneliti memilih judul skripsi “Perbedaan
Metode Ceramah dan Metode Simulasi Komputer Terhadap Hasil
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Belajar Fisika Yang Menekankan Aspek Kognitif Siswa Kelas X SMA
Negeri 1 Ngemplak Pada Topik Gerak Lurus Beraturan (GLB)”.

B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan di atas, maka
yang akan diungkapkan dalam penelitian adalah hasil belajar fisika siswa
kelas X SMA Negeri I Ngemplak, antara lain:
1. Apakah metode simulasi komputer dan metode ceramah dapat
meningkatkan hasil belajar siswa untuk topik gerak lurus beraturan?
2. Apakah ada perbedaan antara metode ceramah dengan metode simulasi
komputer terhadap hasil belajar siswa yang menekankan pada aspek
kognitif pada topik gerak lurus beraturan?

C. TUJUAN PENELITIAN
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka
tujuan dari penelitian ini adalah
1. Untuk mengetahui, apakah metode simulasi komputer dan metode
ceramah dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa kelas X SMA
Negeri I Ngemplak.
2. Untuk mengetahui, apakah ada perbedaan antara metode ceramah
dengan metode simulasi komputer terhadap hasil belajar fisika siswa
kelas X SMA Negeri I Ngemplak bila dilihat dari aspek kognitifnya.
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D. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat dari penelitian ini bagi guru dan calon guru
1. Memberikan informasi kepada guru dan calon guru tentang penggunaan
metode simulasi komputer dalam meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Sebagai tambahan pertimbangan metode mengajar selain metode ceramah.
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BAB II
DASAR TEORI

A. METODE MENGAJAR
1. Pengertian Metode Ceramah
Menurut Adrian (2004), metode ceramah yaitu sebuah metode
mengajar dengan menyampaikan sebuah informasi dan pengetahuan secara
lisan kepada sejumlah siswa yang pada umumnya mengikuti secara pasif.
Menurut Muhibbin Syah (2000), metode ceramah dapat dikatakan sebagai
satu-satunya metode yang paling ekonomis untuk menyampaikan informasi,
dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan literatur atau rujukan yang
sesuai dengan jangkauan daya beli dan mudah dimengerti siswa.
Metode ceramah biasanya digunakan guru secara lisan untuk
menjelaskan materi pelajaran. Disamping menjelaskan secara lisan, guru juga
menggunakan alat bantu papan tulis untuk memperjelas uraian yang
disampaikan kepada siswa. Metode ini menempatkan guru sebagai satusatunya sumber belajar. Guru lebih banyak berbicara, sedangkan siswa hanya
mendengarkan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.
Dalam proses pembelajaran, metode ceramah akan lebih tepat
digunakan apabila:
a. Guru hendak menyampaikan informasi atau pengetahuan baru yang
tidak ada pada bahan bacaan, maka guru harus menjelaskan materi
tersebut kepada siswa.

5

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6

b. Guru hendak menyimpulkan hal-hal yang penting yang telah diajarkan
sehingga tampak jelas hubungan antara pokok yang satu dengan yang
lain.
c. Guru hendak memberikan informasi untuk tugas-tugas yang akan dan
harus di kerjakan.
d. Jumlah siswa sangat banyak sehingga guru lebih mudah menggunakan
metode ceramah dibanding menggunakan metode lain untuk
menerangkan bahan pelajaran.
Beberapa kelemahan metode ceramah :
a. Membuat siswa pasif
b. Sukar mengontrol sejauh mana perolehan belajar anak didik dalam
menerima pelajaran
c. Kegiatan pengajaran menjadi verbalisme (pengertian kata - kata)
d. Bila terlalu lama membosankan
Beberapa kelebihan metode ceramah
a. Guru lebih mudah menguasai kelas
b. Guru mudah menerangkan bahan pelajaran berjumlah besar
c. Dapat diikuti anak didik dalam jumlah besar
d. Mudah dilaksanakan
e. Bila guru memiliki kecakapan dalam berceramah yang tidak
membosankan, metode ini dapat menggugah semangat siswa untuk
terus maju berkembang dan meningkat.
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f. Melatih siswa memusatkan perhatian, menyimak, mencatat dan
mengkritik.

2. Pengertian Metode Simulasi Komputer
Menurut Paul Suparno (2007), simulasi komputer adalah model
pembelajaran menggunakan program komputer untuk mensimulasikan
beberapa percobaan fisika, tidak lewat percobaan di laboratorium, tetapi lewat
monitor komputer dan siswa dapat mempelajari dari simulasi itu. Dalam
simulasi

itu

siswa

dapat

memanipulasi

data,

mengumpulkan

data,

menganalisis data dan mengambil kesimpulan.
Menurut Yosaphat Sumardi (2004), simulasi komputer pada dasarnya
mirip dengan eksperimen laboratorium, sehingga simulasi seringkali disebut
sebagai eksperimen komputer. Simulasi dibuat berdasarkan pada model yang
sedang diperhatikan dalam proses belajar, kemudian disusun suatu prosedur
untuk menampilkan model itu pada komputer.
Dalam membuat model simulasi komputer yang salah satunya disebut
dengan animasi. Animasi merupakan tampilan obyek yang bergerak. Animasi
dapat dibuat dengan mengubah dan memindahkan suatu obyek pada setiap
frame. Pembuatan animasi dapat dilakukan terhadap satu atau lebih dari satu
obyek secara bersamaan. Pada dasarnya terdapat tiga teknik pembuatan
animasi dalam makromedia Flash, yaitu :
1. Animasi flash, yaitu animasi yang dibuat dengan mengubah obyek
pada setiap frame.
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2. Animasi bentuk, yaitu animasi yang dibuat dengan mengubah bentuk
suatu obyek. Pada teknik ini selain dapat membuat perubahan bentuk
dalam waktu yang bersamaan, juga dapat diberikan efek perubahan
warna, ukuran dan lokasi.
3. Animasi gerakan, yaitu animasi yang dibuat dengan memindahkan
posisi suatu obyek. Flash membuat animasi berdasarkan perubahan
yang terjadi. Animasi gerak hanya dapat digunakan untuk obyek tiga
dimensi dan simulasi (Nulatsari dan Ardiyani , 2002).
Menurut Andi Pramono (2004), macromedia Flash MX Profesional
memiliki pemrograman action script, dan panel history. Dengan panel History
akan lebih mudah melakukan undo action atau meng-undo langkah-langkah
sebelumya.
Action script adalah sebuah bahasa pemrograman dari flash yang
digunakan untuk menambah interaktifitas pada sebuah movie. Action script
dapat diletakkan didalam frame.
Contoh penggunaan action script antara lain:
1. penggunaan action “stop”.
Action ini berfungsi untuk menghentikan animasi yang sedang
berjalan.
Penulisannya adalah
Stop();
2. Penggunaan action play “Play”.
Action ini berfungsi untuk menjalankan animasi.
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Penulisannya adalah
Play();
3. Penggunaan action “Goto”
a. gotoAndPlay
Action ini berfungsi untuk menjalankan obyek menuju frame atau
scane yang sudah ditentukan dan dimainkan.
b. gotoAndStop
action ini berfungsi untuk menghentikan obyek menuju frame atau
scene yang ditentukan dan berhenti.
Menurut Paul Suparno (1998), yang perlu diperhatikan dalam simulasi
adalah agar siswa tetap aktif. Penting bahwa pembuat program simulasi
memperhatikan beberapa hal seperti: 1) konsep dasar bahan, 2) kemampuan
siswa, 3) prinsip metode ilmiah. Perlu dilihat apakah konsep fisika dalam
program itu benar atau tidak, agar siswa tidak diarahkan ke konsep yang salah.
Program juga perlu disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Prinsip
metode ilmiah yang lebih menekankan keaktifan siswa dalam mengkonstruksi
pengetahuan perlu mendapat tekanan.
Menurut Suparno (1998), Penggunaan komputer menunjukkan bahwa
siswa diperkenankan belajar menurut cara, kecepatan, keinginan mereka
sendiri, mengulangi sendiri di luar jam pelajaran. Meski media komputer
sangat membantu siswa belajar, terlebih belajar sendiri kiranya juga
dimengerti bahwa cara lain tetap ada gunanya dalam percaturan belajar
mengajar fisika. Meski banyak hal dapat diganti dengan komputer, tetapi guru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10

masih tetap penting dalam pendidikan fisika, karena tidak semua hal dapat
diganti dengan komputer. Guru perlu mencari dan menemukan peranan yang
baru, yang akan lebih memajukan proses belajar siswa. Beberapa peranan guru
yang perlu diperhatikan antara lain:
1) Guru lebih sebagai fasilitator untuk membantu siswa untuk dapat belajar
sendiri dengan media komputer yang ada.
2) Guru dapat berkeliling untuk bertanya kepada siswa tentang bahan yang
ditekuni dalam komputer.
3) Guru lebih menantang agar siswa sungguh aktif untuk meneliti, mencari
sendiri dan merumuskan apa yang dipelajarinya dalam komputer.
4) Guru perlu menguasai bagaimana menggunakan komputer dan membantu
bila program siswa tidak jalan.
5) Ada baiknya guru sering membuat penelitian apakah siswa memang
terbantu dengan komputer dan bagaimana akan meningkatkannya.
6) Guru diharapkan dapat mengusulkan program-program komputer yang
sesuai dengan bahan yang mau dipelajari siswanya.
Dari penjelasan diatas maka, dalam simulasi komputer guru perlu
mengarahkan siswa untuk memperhatikan apa yang mereka lihat dan guru
hanya memberikan sedikit penjelasan. Dalam simulasi komputer siswa
dipaksa untuk aktif belajar. Guru memberikan sedikit penjelasan dan
menuntun siswa untuk membuat hipotesa sendiri, mengumpulkan data,
menganalisis data, dan mengambil kesimpulan pada setiap materi yang akan
dipelajari. Dengan simulasi komputer siswa dapat mengamati lebih cermat
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proses percobaan yang ingin didalami. Hal ini dapat mempercepat pemahaman
siswa dalam menangkap inti dan konsep dasar percobaan yang sedang
dipelajari.
Contoh simulasi komputer mobil bergerak sepanjang lintasan dengan
kecepatan dan waktu tertentu. Dari simulasi tersebut siswa dapat melihat dan
mengamati grafik hubungan kecepatan dan waktu, sehingga siswa dapat
mnyimpulkan grafik hubungan jarak dan waktu. Untuk membuat simulasi
dapat lebih menarik, mobil dapat digambarkan seperti mobil yang
sesungguhnya bahkan siswa dapat digambarkan ada di dalam mobil tersebut
(lihat gambar 1)

t=0

pos = 0

1s

2s

3s

4s

10m

20m

30m

40m

grafik hubungan kecepatan dan waktu
kecepatan (m/s)
+ 10

waktu (s)

0
0

1

2

3

4

- 10
Gambar 1. Mobil bergerak sepanjang lintasan dan grafiknya
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Beberapa keuntungan pembelajaran dengan simulasi komputer adalah:
a. Dapat dilakukan oleh siswa kapan pun termasuk di rumah sehingga
mereka dapat belajar lebih lama dan mengulangi bahan lebih lama
tanpa terikat guru, jam, atau waktu.
b. Dapat menyajikan simulasi dari percobaan yang sulit dan alatnya
mahal, dengan cara yang murah dan mudah bahkan dapat dilihat siswa
lebih jelas.
c. Reaksi dan kejadian mikro dapat disimulasikan dengan jelas dalam
model sehingga siswa makin jelas menangkap konsepnya.
d. Di internet banyak sekali percobaan dengan simulasi yang dapat
dijadikan tugas siswa untuk mengamati dan mempelajarinya.
e. Para ahli miskonsepsi menemukan bahwa simulasi komputer dapat
membantu menghilangkan miskonsepsi siswa karena siswa dapat
membandingkan pemikirannya yang tidak benar dengan simulasi yang
mereka lakukan dan lihat (Suparno, 2007: 110).
Simulasi komputer juga dapat digunakan sebagai pengganti percobaan
di laboratorium karena berbagai alasan yaitu:
a. Alatnya tidak lengkap sehingga percobaan tidak dapat berjalan dengan
baik.
b. Proses merangkai dan membuat percobaan sampai berfungsi kadang
memakan waktu sangat lama dan lambat, sehingga tidak efektif untuk
menanamkan konsep.
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c. Beberapa peralatan laboratorium sangat mahal atau bahkan tidak
mungkin disediakan untuk setiap sekolah, sehingga percobaan tidak
dapat dibuat.
d. Beberapa percobaan memang sulit dilakukan oleh siswa di
laboratorium sekolahnya yang terlalu sederhana (Suparno, 1998: 225226).

B. HASIL BELAJAR
1. Pengertian Hasil Belajar
Menurut Mimin Haryati (2007), pada umumnya hasil belajar dapat
dikelompokkan menjadi tiga aspek yaitu ranah kognitif, psikomotorik dan
afektif. Secara eksplisit ketiga aspek tersebut tidak dipisahkan satu sama lain.
Apapun jenis mata pelajarannya selalu mengandung tiga aspek tersebut namun
memiliki penekanan yang berbeda. Hasil belajar disini menekankan pada
aspek kognitif.
a. Aspek kognitif
Aspek kognitif berhubungan erat dengan kemampuan berfikir,
termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi,
menganalis,

mensintesis

dan

kemampuan

mengevaluasi.

Menurut

Taksonomi Bloom (Sax, 1980, dalam Haryati, 2007: 22), Kemampuan
kognitif adalah kemampuan berfikir secara hirarkis yang terdiri dari
pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Pada
tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan
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hapalan saja. Pada tingkat pemahaman peserta didik dituntut untuk
menyatakan masalah dengan kata-katanya sendiri , memberi contoh suatu
konsep atau prinsip. Pada tingkat aplikasi, peserta didik dituntut untuk
menerapkan prinsip atau konsep dalam situasi yang baru. Pada tingkat
analisis, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam
beberapa bagian, menemukan asumsi, membedakan fakta dan pendapat
serta menemukan hubungan sebab-akibat. Pada tingkat sintesis, peserta
didik dituntut untuk menghasilkan suatu cerita, komposisi, hipotesis atau
teorinya sendiri dan mensintesiskan pengetahuannya. Pada tingkat
evaluasi, peserta didik mengevaluasi informasi.
Tujuan aspek kognitif berorentasi pada kemampuan berpikir yang
mencangkup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu
mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang
menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide,
gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan
masalah tersebut.
Aspek kognitif terdiri dari atas enam tingkatan dengan aspek
belajar yang berbeda-beda. Enam tingkat tersebut (Haryati, 2007: 23-24)
yaitu:
1) Tingkat pengetahuan (knowledge). Pada tahap ini menuntut siswa
untuk mampu mengingat (recall) berbagai informasi yang telah
diterima sebelumnya, misalnya fakta, rumus, terminologi strategi
problem solving dan lain sebagainya.
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2) Tingkat pemahaman (comprehension). Pada tahap ini kategori
pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan
pengetahuan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata
sendiri. Pada tahap ini peserta didik diharapkan menerjemahkan
atau menyebutkan kembali yang telah didengar dengan kata-kata
sendiri.
3) Tingkat penerapan (aplication). Penerapan merupakan kemampuan
untuk menggunakan atau menerapkan informasi yang telah
dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai
masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.
4) Tingkat analisis (analysis). Analisis merupakan kemampuan
mengidentifikasi, memisahkan dan membedakan komponenkomponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi,
hipotesa atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen
tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. Dalam
tingkat ini peserta didik diharapkan menunjukkan hubungan di
antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan
tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang telah dipelajari.
5) Tingkat sintesis (syntesis). Sintesis merupakan kemampuan
seseorang dalam mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan
unsur pengetahuan yang beda sehingga terbentuk pola baru yang
lebih menyeluruh.
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6) Tingkat evaluasi (evaluation). Evaluasi merupakan level tertinggi
yang mengharapkan peserta didik mampu membuat penilaian dan
keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda
dengan menggunakan kriteria tertentu.
Bentuk tes kognitif diantaranya; (1) tes atau pertanyaan lisan di
kelas, (pilihan ganda), (3) uraian obyektif, (4) uraian non obyektif atau
uraian bebas, (5) jawaban atau isian singkat, (6) menjodohkan, (7)
portopolio dan (8) performans.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Hasil belajar yang dicapai oleh siswa tidak hanya bergantung pada
tingkat perkembangan kognitifnya, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain
dari dalam diri siswa atau dari luar diri siswa tersebut. Sehingga faktor-faktor
yang mempengaruhi siswa meliputi faktor intern dan ekstern.
Menurut Slameto (1988), Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap
belajar, di kelompokkan menjadi tiga faktor yaitu faktor keluarga, faktor
sekolah dan faktor masyarakat. Dalam hal ini yang akan dibahas hanya faktor
sekolah.
a. Faktor sekolah
Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup beberapa hal
yaitu :
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1) Metode mengajar
Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus di lalui di
dalam menagajar. Metode mengajar guru yang kurang baik akan
mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik pula.
Guru yang lama mengajar dengan metode ceramah saja. Membuat
siswa bosan, mengantuk, pasif, dan hanya mencatat saja. Guru yang
progresif berani mencoba metode-metode yang baru, yang dapat
membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar, dan meningkatkan
motivasi siswa belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka
metode mengajar harus diusahakan yang tepat, efisien dan efektif
mungkin.
2) Kurikulum
Kurikulum menurut slameto (1988), diartikan sebagai sejumlah
kegiatan yang diberikan kepada siswa. Kurikulum yang kurang baik
berpengaruh tidak baik terhadap belajar. Kurikulum yang tidak baik itu
misalnya kurikulum yang terlalu padat, di atas kemampuan siswa, tidak
sesuai dengan bakat, minat dan perhatikan siswa.
3) Relasi guru dengan siswa
Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses
tersebut juga dipengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri.
Jadi cara belajar siswa juga dipengaruhi oleh relasinya dengan gurunya.
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Di dalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan
menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang diberikannya
sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-baiknya.
4) Relasi siswa dengan siswa
Guru yang kurang mendekati siswa dan kurang bijaksana, tidak
akan melihat bahwa di dalam kelas ada group yang saling bersaing secara
tidak sehat. Jiwa kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing-masing
individu tidak tampak.
Siswa yang mempunyai sifat-sifat kurang menyenangkan teman
lain, mempunyai rasa rendah diri atau sedang mengalami tekanan-tekanan
batin, akan diasingkan dari kelompok. Akibatnya makin parah masalahnya
dan akan mengganggu belajarnya.
5) Alat pelajaran
Alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa, karena
alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula
oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang
lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang
diberikan kepada siswa. Jika siswa mudah menerima pelajaran dan
menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju.
6) Metode belajar
Kebanyakan siswa menggunakan metode belajar yang salah, maka
perlu bimbingan dari guru. Kadang-kadang siswa belajar secara tidak
teratur, mereka belajar hanya menjelang ada ujian saja. Metode seperti ini
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akan merugikan siswa bahkan menyebabkan siswa sakit. Siswa perlu
belajar secara teratur setiap hari dengan pembagian waktu yang teratur.
Cara belajar yang efisien dan efektif akan meningkatkan hasil belajar
siswa.
7) Soal yang diujikan (Isnaeni, 2006)
Bentuk soal yang diujikan akan mempengaruhi hasil belajar siswa.
Bentuk soal haruslah jelas dan mudah dipahami oleh siswa sehingga tidak
salah persepsi terhadap soal yang diberikan. Tingkat soal juga diperhatikan
oleh guru supaya sesuai dengan kemampuan siswa. Tingkat kesulitan soal
sebaliknya bervariasi dari tingkat kesulitan soal yang tinggi, sedang, dan
biasa serta tidak monoton. Apabila soal-soal yang diujikan memiliki
tingkat kesulitan yang tinggi akan menyebabkan perasaan kesal pada siswa
dan ini akan mempengaruhi hasil belajar siswa selanjutnya.
Menurut Nana Sudjana (1989), Hasil belajar yang dicapai siswa
dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu
dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. Hasil
belajar yang dapat diraih masih juga bergantung dari lingkungan. Artinya,
ada faktor-faktor yang berada diluar dirinya yang dapat menentukan atau
mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. Salah satu lingkungan belajar
yang paling dominan mempengaruhi hasil belajar di sekolah, ialah kualitas
pengajaran. Yang dimaksud dengan kualitas pengajaran ialah tinggi
rendahnya atau efektif tidaknya proses belajar mengajar dalam mencapai
tujuan pembelajaran.
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Dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dapat diketahui
sifat hasil belajar siswa terhadap fisika. Siswa yang diajar dengan metode
simulasi komputer, sikap siswa terhadap pembelajaran fisika positif, karena
siswa memiliki rasa ketertarikan dan rasa ingin tahu pembelajaran dengan
simulasi komputer. Berbeda pada siswa yang diajar dengan metode ceramah,
di sini siswa merasa bosan karena di dalam kelas mereka hanya mendengarkan
guru dan mencatat materi yang mereka anggap penting

C. MATERI GERAK LURUS BERATURAN
1. Gerak
Dalam gambar 2 di bawah ini merupakan penjelasan pengertian gerak

Rumah

Gambar 2. Untuk menjelaskan pengertian gerak

Benda dapat dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa
berubah terhadap suatu acuan tertentu.
Misal : gambar 2. Anda duduk didalam mobil yang sedang
meninggalkan rumah. Apabila orang yang berada di rumah ditetapkan
sebagai titik acuan, maka anda dapat dikatakan bergerak terhadap
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orang yang berada di rumah dan bila mobil ditetapkan sebagai titik
acuan maka orang yang berada di dalam mobil tidak bergerak.
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan gerak bersifat relatif yaitu
benda dikatakan bergerak atau tidak harus ada acuannya.
2. Jarak
Dalam gambar 3 di bawah ini merupakan penjelasan pengertian jarak
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Gambar 3. Untuk menjelaskan pengertian jarak

Misal : gambar 3. Mobil bergerak dari P menuju ke R dalam selang
waktu 10 menit. Panjang lintasan yang ditempuh mobil dari x1 sampai
x2 selama 10 menit disebut jarak
Jarak termasuk besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai
nilai.
2. Perpindahan
Dalam gambar 4 di bawah ini merupakan penjelasan pengertian
perpindahan
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Gambar 4. Untuk menjelaskan pengertian perpindahan
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Misal : gambar 4. Mobil bergerak dari P menuju ke R dalam waktu 30
menit. Perubahan kedudukan mobil dari P sampai R dalam waktu 30
menit disebut perpindahan.
Perpindahan termasuk besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai
nilai dan arah.
Untuk perpindahan satu dimensi sepanjang sumbu x, arah perpindahan
akan dinyatakan oleh tanda positif dan negatif. Tanda positif
menyatakan berarah ke kanan dan tanda negatif menyatakan
perpindahan berarah ke kiri.
Jadi perpindahan dapat dirumuskan sebagai berikut: kedudukan benda
terakhir – kedudukan awal benda atau dapat ditulis Δx = x 2 − x1
3. Kelajuan Rata-rata
Sebuah benda yang bergerak lurus mengalami perubahan kedudukan
akan membutuhkan waktu tertentu untuk bergerak. Misalnya : Anto
berlari dari A ke D melalui B dan C selama selang waktu 100 detik
(gambar 5)
C

D
200 m
100 m

100 m
200 m

B

A

Gambar 5. Untuk menjelaskan kelajuan rata-rata
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Pada saat Anto lari, maka anto memiliki rata-rata sebagai berikut :

200 m +100 m + 200 m 500 m
=
= 5 m/s
100 m
100 s
Kelajuan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut :
Kelajuan rata-rata =

jarak tempuh total
selang waktu

atau dapat ditulis: v =

s
t

dengan: v = kelajuan rata-rata (ms-1)
s = jarak tempuh (m)
t = waktu tempuh (sekon)
kelajuan rata-rata termasuk besaran skalar yaitu besaran yang
mempunyai nilai.
4. Kecepatan Rata-rata

Sebuah benda yang bergerak lurus mengalami perubahan kedudukan
akan membutuhkan waktu tertentu untuk bergerak. Misalnya : Anto
berlari dari A ke D melalui B dan C selama selang waktu 100 detik
(gambar 6)
C

D
200 m
100 m

100 m
200 m

B

A

Gambar 6. Untuk menjelaskan kecepatan rata-rata
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Pada saat Anto lari, maka anto memiliki rata-rata sebagai berikut :
Kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut :
100 m arah A ke D
= 1 m/s arah A ke D
100 s
Kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut:
Kecepatan rata-rata =

perpindahan
selang waktu

atau dapat ditulis: v =

Δx
Δt

dengan : v = kecepatan rata-rata (ms-1)
Δx = x akhir − x awal = perpindahan (m)
Δt = t akhir − t awal = perubahn waktu (s)

Kecepatan rata-rata termasuk besaran vektor yaitu besaran yang
mempunyai nilai dan arah.
5. Kecepatan Sesaat

Gambar 7 di bawah ini gambar ticker timer.
1 ketikan
4 cm
Gambar 7. Pita Ticker Timer

Misal : frekuensi = 50 HZ
Jarak

s = 4 cm = 0,04 m

1 ketikan = 1/50 = 0,02
Waktu t = 4 ketikan
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Δt = mendekati nol

t = 4 x 0,02 = 0,08 s

Kecepatan benda pada suatu titik tertentu pada lintasannya disebut sebagai
kecepatan sesaat benda. Karena kecepatan sesaat benda diambil sebagai
kecepatan pada titik tertentu pada lintasan gerak benda, maka Δs atau
jarak yang ditempuh sangat kecil mendekati nol, sehingga waktu yang
diperlukan Δt juga sangat kecil. Maka kecepatan sesaat benda dapat
dituliskan :

v=

Δs
, untuk Δt mendekati 0
Δt

6. Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Gerak lurus beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada
lintasan lurus dengan kecepatan tetap.
Tabel 8 merupakan grafik hubungan kecepatan terhadap waktu
v

t
Gambar 8. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu

s

α

t

Gambar 9. Grafik hubungan jarak dan waktu
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Dari grafik di atas (gambar 9) hubungan antara jarak tempuh (s) terhadap
waktu tempuh (t) dari sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan,
akan memberikan grafik berbentuk linier atau berupa garis lurus dengan
tangen sudut kemiringan grafik menunujukkan kelajuan atau nilai
kecepatan benda. Dari gambar grafik di atas kecepatan sama dengan
tangen kemiringan.
v = tan α =

Δs
Δt

Secara umum, hubungan antara jarak tempuh (s) dan kelajuan (v)
dituliskan sebagai berikut: s = v.t
dengan : s = jarak yang ditempuh benda
v = kecepatan benda
t = waktu yang diperlukan benda untuk bergerak.

D. HUBUNGAN DASAR TEORI DENGAN PENELITIAN
Hasil Belajar

Hasil belajar dalam penelitian ini menekankan pada aspek kognitif. Hasil
belajar pada aspek kognitif terdiri atas enam tingkatan yaitu 1) pengetahuan,
2) pemahaman, 3) penerapan, 4) analisis, 5) sintesis, 6) evaluasi. Dari keenam
tingkat aspek kognitif tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar pada
materi pokok Gerak Lurus Beraturan. Dalam penelitian ini digunakan tes
tertulis yaitu soal pretes dan postes yang soalnya dibuat dengan memenuhi
kriteria-kriteria dari aspek yang mau diukur yaitu aspek kognitif. Analisis data
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yang digunakan untuk menghitung perbedaan hasil belajar sesuai dengan
perhitungan statistik.
Metode Simulasi Komputer dan Metode Ceramah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan treatmen yang digunakan
sesuai dengan metode ceramah dan metode simulasi komputer. Treatmen yang
digunakan tersebut untuk membedakan apakah ada perbedaan metode
ceramah dan metode simulasi komputer terhadap hasil belajar yang
menekankan pada aspek kognitif.
Dengan berlakunya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mengharapkan
adanya perubahan kegiatan belajar dan mengajar di kelas baik proses kegiatan
pembelajaran maupun proses penilaian (proses dan hasil belajar). Peneliti
ingin mengetahui apakah dengan kegiatan mengajar yang berbeda seperti
penggunaan metode ceramah dan metode simulasi komputer dapat
meningkatkan hasil belajar yang menekankan pada aspek kognitif siswa,
sehingga dapat berguna bagi guru untuk mengetahui metode pembelajaran
yang dapat membantu siswa untuk meningkatkan hasil belajar.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yaitu
dengan perhitungan statistik yang berupa angka untuk membandingkan
hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode ceramah dan siswa
yang diajar menggunakan metode simulasi komputer.

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ngemplak
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Ngemplak pada bulan
Agustus – Oktober.

C. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN
Populasi

: Semua siswa kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak yang terdiri
dari 3 kelas.

Sampel

: Pengambilan sampel dipilih dua kelas yang memiliki
kemampuan hampir sama berdasarkan pertimbangan guru
yang mengajar bidang studi fisika kelas X. Untuk kelas

28
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ceramah XA jumlah 28 siswa dan kelas Simulasi Komputer
XC dengan jumlah 28 siswa.

D. TREATMEN
1. Metode Ceramah
Dalam penelitian ini treatmen yang digunakan adalah metode
ceramah yaitu guru menjelaskan materi pelajaran secara lisan dan
menuliskan bagian-bagian yang penting di papan tulis.
Dalam treatmen ini, peneliti tidak memberikan ringkasan materi
kepada siswa karena peneliti sudah menuliskan bagian-bagian yang
penting sehingga siswa dapat mencatatnya.
Dalam Tabel 1 diungkapkan apa yang dilakukan guru dalam
menjelaskan bahan pelajaran dengan metode ceramah.

No
1

Tabel. 1
Tabel Treatmen Metode Ceramah
Materi
Yang dilakukan Peneliti
Pengertian gerak

- Peneliti memberikan contoh ilustrasi
Misalnya: bus yang berjalan
meninggalkan terminal
- Peneliti menanyakan kepada siswa
apakah mobil dapat dikatakan
bergerak? Bagaimana benda dapat
dikatakan bergerak? Dari pertanyaanpertanyaan itu peneliti menuntun siswa
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Materi
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Yang dilakukan Peneliti
untuk menyimpulkan pengertian gerak.

2.

Jarak

- Peneliti menuntun siswa untuk
mendefinisikan pengertian jarak.
Peneliti memberikan ilustrasi dengan
menuliskan di papan tulis misal: mobil
diam pada posisi x1 kemudian mobil
bergerak dan berhenti pada posisi x2.
-1 -2
x1

-3

0

1

2
x2

3

- Dari gambar tersebut, peneliti
menjelaskan pengertian jarak.
3.

Perpindahan

- Peneliti menjelaskan pengertian
perpindahan dengan memberikan
gambar yang dituliskan di papan tulis
misalnya: mobil diam pada posisi x1
kemudian mobil bergerak dan berhenti
pada posisi x2.

-1 -2
x1

-3

0

1

2
x2

3

- Dari gambar tersebut, Peneliti
menjelaskan pengertian perpindahan.
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Yang dilakukan Peneliti
- Dari penjelasan tentang jarak dan
perpindahan. Peneliti menuntun siswa
untuk menyimpulkan perbedaan jarak
dan perpindahan.
- Peneliti memberikan contoh soal jarak
dan perpindahan.

4.

Kelajuan rata-rata

- Peneliti menjelaskan pengertian
kelajuan rata-rata. Dengan memberikan
gambaran di papan tulis. Contoh: Anto
berlari dari A ke titik D melalui B dan
C selama selang waktu 100 detik
dengan lintasan yang ditempuh Anto
berbentuk persegi ABCD.
E

D

200 m
100 m

100 m
200 m
B
5.

Kecepatan rata-rata

A

- Peneliti menjelaskan pengertian
kecepatan rata-rata. Dengan
memberikan contoh gambar di papan
tulis. Contohnya : Anto berlari dari A
ke D melaui B dan C selama selang
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Yang dilakukan Peneliti
waktu 100 detik dengan lintasan yang
ditempuhnya Anto berbentuk persegi
ABCD.
E

D

200 m
100 m

100 m
200 m
B
-

A

Dari penjelasan tentang kelajuan ratarata dan kecepatan rata-rata, Peneliti
menuntun siswa untuk menyimpulkan
perbedaan antara kelajuan rata-rata dan
kecepatan rata-rata.

- Peneliti memberikan contoh soal
kelajuan rata-rata.
- Peneliti memberikan contoh soal
kecepatan rata-rata.
6.

Kecepatan sesaat

- Peneliti menjelaskan kecepatan sesaat
dengan menuliskan di papan tulis.
- Peneliti menjelaskan perbedaan
kecepatan rata-rata dan kecepatan
sesaat.
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Yang dilakukan Peneliti
- Peneliti memberikan contoh soal
kecepatan sesaat.

7.

Gerak lurus Gerak
Lurus (GLB)

- Peneliti menjelaskan pengertian gerak
lurus beraturan.
- Peneliti menjelaskan grafik hubungan
kecepatan dan waktu (grafik v-t).
- Peneliti menjelaskan grafik hubungan
posisi dan waktu (grafik s-t).
- Peneliti membantu siswa untuk
menyimpulkan grafik v-t dan grafik s-t.
- Peneliti memberikan contoh soal gerak
lurus beraturan.

2. Metode Simulasi Komputer
Treatmen yang dilakukan pada kelompok simulasi adalah
menggunakan metode simulasi komputer. Dalam treatmen ini, peneliti
membatasi bahwa dalam simulasi itu siswa tidak dapat memanipulasi data,
hal ini disebabkan keterbatasan peneliti membuat simulasi, tetapi dalam
simulasi komputer siswa dapat mengumpulkan data, menganalisis data dan
mengambil kesimpulan. Sebelum memulai pelajaran, peneliti memberikan
ringkasan materi kepada siswa dengan alasan untuk mengingatkan siswa.
Siswa hanya melihat simulasi komputer dan tidak mencatat apa yang
diberikan peneliti.
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Dalam tabel 2 diungkapkan apa yang dilakukan Peneliti dengan
simulasi metode komputer.

No
1.

Tabel. 2
Treatmen Metode Simulasi Komputer
Materi
Yang dilakukan Peneliti
Pengertian gerak

- Sebelum pelajaran dimulai, Peneliti
memberikan ringkasan materi kepada
siswa, lebih lengkapnya ringkasan
dapat dilihat dilampiran hal 101-105.
- Peneliti membuka slide pertama yang
berisi pokok materi yang akan
dipelajari.
- Peneliti mulai membuka model
simulasi komputer pengertian gerak.
Peneliti mengajukan pertanyaan lewat
simulasi komputer tentang pengertian
gerak dan siswa disuruh menjawab
pertanyaan tersebut, setelah itu siswa
diajak untuk mengamati simulasi
tentang pengertian gerak. Peneliti
memberikan penjelasan mengenai
pengertian gerak. Dari penjelasan
tersebut siswa disuruh menyimpulkan
pengertian gerak.
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Jarak
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Yang dilakukan Peneliti
- Peneliti membuka model simulasi
berikutnya tentang jarak. Peneliti
mengajukan pertanyaan lewat simulasi
komputer tentang pengertian jarak.
Siswa disuruh menjawab pertanyaan
tersebut, setelah itu siswa diajak untuk
mengamati simulasi tentang jarak.
Peneliti memberikan penjelaskan
pengertian jarak dan setelah itu siswa
disuruh menganalisa berapa jarak yang
ditempuh mobil dalam simulasi
tersebut.

3.

Perpindahan

- Peneliti membuka model simulasi
berikutnya tentang perpindahan.
Peneliti mengajukan pertanyaan lewat
simulasi komputer tentang pengertian
perpindahan dan siswa disuruh
menjawab pertanyaan tersebut, setelah
itu siswa diajak untuk mengamati
simulasi tentang perpindahan. Peneliti
memberikan penjelaskan tentang
pengertian perpindahan dan setelah itu
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Yang dilakukan Peneliti
siswa disuruh menganalisa berapa
perpindahan mobil dalam simulasi
tentang perpindahan tersebut.
- Dari kedua simulasi komputer tentang
jarak dan perpindahan, siswa diminta
menyimpulkan perbedaan jarak dan
perpindahan.
- Peneliti memberikan contoh soal
tentang jarak dan perpindahan, agar
siswa dapat lebih membedakan antara
jarak dan perpindahan.

4.

Kelajuan rata-rata

- Peneliti membuka model simulasi
berikutnya tentang kelajuan rata-rata.
Peneliti mengajukan pertanyaan lewat
simulasi komputer tentang pengertian
kelajuan rata-rata. Siswa disuruh
menjawab pertanyaan tersebut, setelah
itu siswa diajak untuk mengamati
simulasi tentang kelajuan rata-rata.
Peneliti memberikan penjelaskan
tentang pengertian kelajuan rata-rata
dan setelah itu siswa disuruh

36
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Yang dilakukan Peneliti
menganalisa berapa kelajuan rata-rata
mobil dalam simulasi tersebut.
- Peneliti memberikan contoh soal
tentang kelajuan rata-rata.

5.

Kecepatan rata-rata

- Peneliti membuka model simulasi
berikutnya tentang kecepatan rata-rata.
Peneliti mengajukan pertanyaan lewat
simulasi komputer tentang pengertian
kecepatan rata-rata. Siswa disuruh
menjawab pertanyaan tersebut, setelah
itu siswa diajak untuk mengamati
simulasi tentang kecepatan rata-rata.
Peneliti memberikan penjelaskan.
tentang pengertian kecepatan rata-rata
dan setelah itu siswa disuruh
menganalisa berapa kecepatan rata-rata
mobil dalam simulasi tersebut.
- Dari kedua simulasi komputer tentang
kelajuan rata-rata dan kecepatan ratarata, siswa diminta menyimpulkan
perbedaan kelajuan rata-rata dan
kecepatan rata-rata.
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Yang dilakukan Peneliti
- Peneliti memberikan contoh soal
tentang kecepatan rata-rata.

5

Kecepatan sesaat

- Peneliti membuka model simulasi
berikutnya tentang kecepatan sesaat.
Peneliti mengajukan pertanyaan lewat
simulasi komputer tentang pengertian
kecepatan sesaat. Siswa disuruh
menjawab pertanyaan tersebut, setelah
itu siswa diajak untuk mengamati
simulasi tentang kecepatan sesaat.
Peneliti memberikan penjelaskan
tentang kecepatan sesaat. Dari
penjelasan simulasi komputer tentang
kecepatan rata-rata dan kecepatan
sesaat, siswa diminta menyimpulkan
perbedaan kecepatan rata-rata dan
kecepatan sesaat.
- Peneliti memberikan contoh soal
tentang kecepatan sesaat.

6

Pengertian Gerak

- Peneliti membuka model simulasi

Lurus Beraturan

berikutnya tentang pengertian gerak

(GLB)

lurus beraturan. Peneliti menunjukkan

38
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Yang dilakukan Peneliti
peristiwa gerak lurus beraturan dengan
simulasi komputer.
- Peneliti membuka model simulasi
berikutnya tentang grafik hubungan
kecepatan dengan waktu. Peneliti
memberikan pertanyaan lewat simulasi
komputer dan siswa disuruh menjawab.
Siswa diajak mengamati simulasi
tentang grafik hubungan kecepatan dan
waktu (grafik v-t).
- Peneliti membuka model simulasi
berikutnya tentang jarak. Peneliti
memberikan pertanyaan lewat simulasi
komputer dan siswa disuruh menjawab.
Siswa diajak mengamati simulasi
tentang grafik hubungan jarak dan
waktu (grafik s-t).
- Siswa diminta untuk menyimpulkan
grafik v-t dan grafik s-t.
- Peneliti memberikan contoh soal
tentang gerak lurus beraturan
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3. Model Simulasi Komputer
Simulasi yang dipakai dalam penelitian ini dibuat oleh peneliti sendiri.
Dalam simulasi komputer ini, model yang digunakan sebagai berikut:
a. Slide 1
Gambaran isi materi yang akan dipelajari dalam penelitian.
Klik nomer 1 yang menampilkan pengertian gerak.

Setelah di-klik maka, akan muncul slide ke-2 tentang simulasi pengertian
gerak seperti dibawah ini:
b. Slide 2
Simulasi pengertian gerak
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Untuk menggerakkan mobil, tekan tombol “play”, setelah itu mobil akan
bergerak.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-3 tentang penjelasan pengertian gerak, seperti
di bawah ini:
c. Slide 3
Penjelasan pengertian gerak

Dari penjelasan pengertian gerak, klik tulisan “kesimpulan”, maka akan
muncul kesimpulan pengertian gerak.
Klik tombol sebelah kiri tanda silang yang terletak di bawah, maka akan
muncul slide ke-4 tentang simulasi pengertian jarak seperti di bawah ini:
d. Slide 4
Simulasi pengertian jarak
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Untuk menggerakkan mobil, tekan tombol “Play”.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-5 tentang penjelasan pengertian gerak, seperti
di bawah ini:
e. Slide 5
Penjelasan pengertian jarak

Klik tulisan “Analisa”, maka akan muncul analisa jarak yang ditempuh
mobil.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-6 tentang penjelasan pengertian gerak, seperti
di bawah ini:
f. Slide 6
Simulasi pengertian perpindahan
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Untuk menggerakkan mobil, tekan tombol “Play”.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-7 tentang penjelasan pengertian perpindahan,
seperti di bawah ini:
g. Slide 7
Penjelasan pengertian perpindahan

Klik tulisan “Analisa”, maka akan muncul analisa perpindahan yang
ditempuh mobil simulasi perpindahan.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-8 tentang contoh soal jarak dan perpindahan,
seperti di bawah ini:.
h. Slide 8
Contoh soal jarak dan perpindahan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

44

Klik tanda panah dekat tulisan “jawaban”, maka akan muncul jawaban
soal jarak dan perpindahan.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-9 tentang simulasi kelajuan rata-rata, seperti di
bawah ini:
i. Slide 9
Simulasi pengertian kelajuan rata-rata

Untuk menggerakkan mobil, tekan tombol “Play”.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-10 tentang penjelasan pengertian kelajuan ratarata, seperti di bawah ini:
j. Slide 10
Penjelasan pengertian kelajuan rata-rata
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Klik tulisan “Analisa”, maka akan muncul analisa kelajuan rata-rata yang
ditempuh mobil.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-11 tentang simulasi kelajuan rata-rata, seperti
di bawah ini:
k. Slide 11
Contoh soal kelajuan rata-rata

Klik tanda panah dekat tulisan “jawaban”, maka akan muncul jawaban
soal kelajuan rata-rata.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-12 tentang simulasi kecepatan rata-rata, seperti
di bawah ini:
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l. Slide 12
Simulasi pengertian kecepatan rata-rata

Untuk menggerakkan mobil, tekan tombol “Play”.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-13 tentang penjelasan pengertian kecepatan
rata-rata, seperti di bawah ini:
m. Slide 13
Penjelasan pengertian kecepatan rata-rata

Klik tulisan “Analisa”, maka akan muncul analisa kecepatan rata-rata yang
ditempuh mobil.
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Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-14 tentang soal kecepatan rata-rata, seperti di
bawah ini:
n. Slide 14
Contoh soal kecepatan rata-rata

Klik tanda panah dekat tulisan “jawaban”, maka akan muncul jawaban
soal kecepatan rata-rata.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-15 tentang simulasi kecepatan sesaat, seperti di
bawah ini:
o. Slide 15
Simulasi pengertian kecepatan sesaat
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Untuk menggerakkan kereta, tekan tombol “Play”.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-16 tentang penjelasan pengertian kecepatan
sesaat, seperti di bawah ini:
p. Slide 16
penjelasan kecepatan Sesaat

Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-17 tentang penjelasan kecepatan sesaat, seperti
di bawah ini:
q. Slide 17
Contoh soal kecepatan Sesaat
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Klik tanda panah dekat tulisan “jawaban”, maka akan muncul jawaban
soal kecepatan rata-rata.
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-18 tentang simulasi pengertian gerak lurus
beraturan, seperti di bawah ini:
r. Slide 18
Simulasi pengertian gerak lurus beraturan

Untuk menggerakkan mobil, tekan tombol “Play”
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-19 tentang simulasi grafik hubungan kecepatan
dengan waktu, seperti di bawah ini:
s. Slide 19
Simulasi grafik hubungan kecepatan dengan waktu
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Untuk menggerakkan kereta, tekan tombol “Play”
Klik tombol tanda panah kanan yang berada di bawah dekat tanda silang
untuk melanjutkan slide ke-20 tentang simulasi grafik hubungan jarak
dengan waktu, seperti di bawah ini:
t. Slide 20
Simulasi grafik hubungan jarak dengan waktu

Untuk menggerakkan mobil, tekan tombol “Play”
Klik tombol tanda anak panah kanan yang berada di bawah dekat tanda
silang untuk melanjutkan slide ke-21 tentang simulasi penjelasan grafik
hubungan jarak dengan waktu, seperti di bawah ini:
u.

Slide 21
Penjelasan grafik hubungan jarak dengan waktu
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Klik tombol tanda anak panah kanan yang berada di bawah dekat tanda
silang untuk melanjutkan slide ke-22 tentang contoh soal gerak lurus
beraturan, seperti di bawah:
j.

Slide 22
Contoh soal gerak lurus beraturan

Klik tanda panah dekat tulisan “jawaban”, maka akan muncul jawaban
soal kecepatan rata-rata.

E. INSTRUMEN PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu instrumen yaitu soal
tes. Instrumen ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar aspek kognitif
siswa antara pembelajaran dengan metode ceramah dan metode simulasi
komputer.
Soal tes yang digunakan untuk mempermudah mengukur hasil belajar
siswa yaitu soal pretes dan postes pada topik gerak lurus beraturan, yang
disusun berdasar konsep-konsep gerak lurus beraturan.
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Soal pretes dan postes disusun sesuai dengan materi pelajaran. Soal
pretes dan postes dibuat yang sama untuk mengukur apakah ada peningkatan
hasil belajar siswa. Soal pretes digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal
siswa dan soal postes digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa setelah
diajar menggunakan metode ceramah dan metode simulasi komputer.
Pada tabel 3 digambarkan kisi-kisi materi dan aspek pretes dan postes.
Tabel. 3
Tabel Soal Pretes dan Postes Berdasarkan Kriteria Hasil Belajar
Aspek Kognitif dan Materi Gerak Lurus Beraturan
Materi
Kriteria Hasil
Contoh Soal
Jumlah
Belajar Aspek

Soal

Kognitif
1. Pengertian

Pengetahuan

gerak

2. Apa perbedaan jarak

3. Perpindahan

dengan perpindahan?

4. Kelajuan rata-

3. Apa perbedaan kelajuan

rata

rata-rata dengan

5. Kecepatan

kecepatan rata-rata?
4. Sebutkan definisi gerak

rata-rata
6. Kecepatan

7. Pengertian
Gerak lurus

4

bergerak?

2. Jarak

sesaat

1. Apa arti benda dikatakan

lurus beraturan.
Pemahaman

5. Dapatkah orang diam
dikatakan bergerak?
Jelaskan!

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Materi

Kriteria Hasil

Contoh Soal

Belajar Aspek
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Jumlah
Soal

Kognitif
beraturan

6. Dapatkah suatu benda

(GLB)

yang menempuh jarak
tertentu memiliki
perpindahan nol?
Jelaskan!
Penerapan

7. Tresno berangkat ke
sekolah menggunakan
kendaraan umum.
Tresno berangkat dari
rumah pukul 06.20 dan
tiba di sekolah pukul
06.50, sepuluh menit
sebelum pelajarannya
dimulai. Jika panjang
lintasan yang ditempuh
selama perjalannan 4,5
km. Berapakah kelajuan
rata-ratanya?
8. Saat menempuh ruas
jalan tol Belawan

2
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Materi

Kriteria Hasil

Contoh Soal

Belajar Aspek
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Jumlah
Soal

Kognitif
sepanjang 10 km, mobil
Pak Ameng
membutuhkan waktu 10
menit dengan kecepatan
tetap. Berapakah
kecepatan sesaat mobil
pada saat menit ketiga?
Analisis

9. Seekor kucing berlari

1

sepanjang garis lurus
dengan persamaan gerak
terhadap sumbu x.
x = (2t-3), dengan x
dalam meter dan t dalam
sekon. Berapa nilai
kecepatan rata-rata
kucing dalam selang
waktu t = 1s dan t = 4 s?
Sintesis

10. Sebuah sedan yang
sedang menuju 90
km/jam berada 100 m

1
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Materi

Kriteria Hasil

Contoh Soal

Jumlah

Belajar Aspek

Soal

Kognitif
di belakang sebuah jip
yang sedang melaju 75
km/jam. Berapa detik
diperlukan sedan
untuk menyusul jip?
Evaluasi

11. Dari grafik di bawah,

mengacu pada

gerak mana yang lebih

kemampuan

cepat tanpa menghitung

siswa

benda terlebih dahulu?

mengambil

Jelaskan!

keputusan
tentang suatu
hal berdasarkan
berbagai
pertimbangan

7
6

II

5
4

I

3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

yang berkaitan
dengan konsep
yang sudah
dipelajari.
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F. Uji Validitas
Menurut Suharsimi Arikuncoro (1984), sebuah tes dikatakan memiliki
validitas isi apabila mengkur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan
materi atau isi yang diberikan.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas isi, karena soal
yang digunakan untuk pretes dan postes sesuai dengan materi atau isi
pelajaran yang diberikan.

G. METODE ANALISA DATA
1. Analisis tes hasil belajar
Pada tabel 4 di bawah ini dijelaskan pemberian skor soal pretes dan
postes.
Tabel 4.
Pemberian Skor Soal Pretes dan Postes
Kriteria
Jumlah Soal
Skor Maksimum
Pengetahuan

4

4

Pemahaman

2

6

Penerapan

2

10

Analisis

1

10

Sintesis

1

10

Evaluasi

1

10

Jumlah skor

50
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Penilaian untuk setiap soal yang sesuai dengan kriteria hasil belajar
antara lain:
1. Soal no 1 sampai 4 (kriteria pengetahuan)
Kriteria pengetahuan merupakan soal tingkat mudah
a. Jika menjawab dengan jelas sesuai dengan pertanyaan diberi skor 1
b. Jika tidak memberikan jawaban jelas atas pertanyaan diberi skor 1/2
c. Jika tidak menjawab diberi skor 0
2. Soal no 5 sampai 6 (kriteria pemahaman)
Kriteria pemahaman merupakan soal tingkat sedang
a. Jika menjawab dengan jelas sesuai dengan pertanyaan diberi skor 3
b. Jika memberikan jawaban kurang jelas atas pertanyaan diberi skor 2
c. Jika memberikan jawaban tetapi salah diberi skor 1
c. Jika tidak menjawab diberi skor 0
3. Soal no 7 sampai 8 (kriteria penerapan)
Kriteria penerapan merupakan soal tingkat sedang
a. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab sampai selesai dan
jawaban benar diberi skor 5
b. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab sampai selesai
dan jawaban salah diberi skor 3
c. Jika dapat menyebutkan data, masalah salah dan menjawab benar diberi
skor 2
d. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab salah diberi skor
1
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e. Jika tidak menjawab diberi skor 0
4. Soal no 9 (kriteria analisis)
Kriteria analisis merupakan soal tingkat sulit
a. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab sampai selesai dan
jawaban benar diberi skor 10
b. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab sampai selesai
dan jawaban salah diberi skor 7
c. Jika dapat menyebutkan data dan masalah salah, tetapi menjawab benar
nilai 5
d. Jika dapat menyebutkan data dan masalah benar, tetapi jawaban salah
diberi nilai 2
e. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab salah diberi skor
1
f. Jika tidak menjawab diberi skor 0
5. Soal no 10 (kriteria sintesis)
Kriteria sintesis merupakan soal tingkat sulit
a. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab sampai selesai dan
jawaban benar diberi skor 10
b. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab sampai selesai
dan jawaban salah diberi skor 7
c. Jika dapat menyebutkan data, masalah salah dan menjawab benar diberi
skor 5
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d. Jika dapat menyebutkan data dan masalah benar, tetapi jawaban salah
diberi nilai 2
e. Jika dapat menyebutkan data, masalah dan menjawab salah diberi skor 1
f. Jika tidak menjawab diberi skor 0
6. Soal no 11 (kriteria evaluasi)
Kriteria evaluasi merupakan soal tingkat sulit
a. Jika dapat menjawab dengan benar dengan alasan yang benar diberi skor
10
b. Jika dapat menjawab dengan benar dan alasannya kurang tepat diberi
skor 5
c. Jika dapat menjawab dengan benar dan alasannya salah diberi skor 3
d. Jika dapat menjawab salah dan alasannya benar diberi skor 2
e. Jika jawaban dan alasannya salah diberi skor 1
f. Jika tidak menjawab diberi skor 0.

Skor total adalah jumlah seluruh skor dari jawaban yang benar.
Jumlah skor total jawaban benar = 50

2. Membandingkan skor metode ceramah dengan metode simulasi
komputer
1) Untuk membandingkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan
metode ceramah dan menggunakan metode simulasi komputer
digunakan :
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a. Uji-T independen dengan tingkat signifikan α = 0.05, untuk
mengetahui tes awal (pretes) siswa yang diajar menggunakan
metode simulasi komputer dan siswa yang diajar menggunakan
metode ceramah.
b. Uji-T independen dengan tingkat signifikan α = 0.05, untuk
mengetahui tes akhir (postes) siswa yang diajar menggunakan
metode simulasi komputer dan siswa yang diajar menggunakan
metode ceramah.
Cara perhitungan dengan menggunakan SPSS. Adanya perbedaan
hasil belajar siswa antara siswa yang diajar menggunakan metode
simulasi komputer dengan siswa yang diajar menggunakan metode
ceramah dapat dilihat dari apakah uji-t nya signifikan atau tidak. Ini
dilakukan pada pretes dan postes.
2) Untuk mengetahui apakah metode simulasi komputer dan metode
ceramah dapat meningkatkan hasil belajar digunakan:
a. Uji-T dependen dengan tingkat signifikan α = 0.05, untuk
mengetahui tes awal dan tes akhir siswa yang diajar dengan
menggunakan metode simulasi komputer.
b. Uji-T dependen dengan tingkat signifikan α = 0.05, untuk
mengetahui tes awal dan tes akhir siswa yang diajar dengan
menggunakan metode ceramah.
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Cara perhitungannya dengan menggunakan SPSS. Bila hasil
perhitungan signifikan maka, ada perbedaan (ada peningkatan hasil
belajar) dan bila tidak signifikan maka, sama (tidak ada peningkatan
hasil belajar ).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan tanggal 26 Agustus - 23 Oktober 2008. Dalam
penelitian ini memerlukan waktu yang lama dikarenakan jam pelajaran yang tidak
efektif. Penelitian ini dilakukan dua kelas yaitu kelas XA dan XC, untuk kelas
XA sebagai kelas ceramah dan XC sebagai kelas simulasi komputer. Jam
pelajaran yang digunakan untuk penelitian dua kelas berbeda, maka peneliti
melakukan penelitian sebanyak sepuluh kali pertemuan untuk dua kelas.
Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2008, yaitu peneliti
memberikan soal pretes untuk mengukur kemampuan awal tentang materi Gerak
Lurus Beraturan (GLB), yang dilakukan di kelas XC. Pretes dilakukan selama dua
jam pelajaran (90 menit).
Pertemuan kedua dilaksanakan tanggal 28 Agustus 2008, hal yang sama
dilakukan peneliti untuk memberikan soal pretes untuk mengukur kemampuan
awal tentang materi Gerak Lurus Beraturan (GLB), yang dilakukan di kelas XA.
Pretes dilaksanakan selama dua jam pelajaran (90 menit).
Pertemuan ketiga dilaksanakan tanggal 4 September 2008. Peneliti mengajar
menggunakan metode ceramah selama 60 menit di kelas XA. Dalam penelitian ini
guru memberikan materi pelajaran dengan metode ceramah, siswa hanya disuruh
mendengarkan dan mencatat hal-hal penting di papan tulis. Peneliti memberikan
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latihan soal setelah selesai menjelaskan materi tersebut, kemudian siswa diberi
waktu untuk mengerjakan dan setelah itu siswa ditunjuk peneliti untuk
menuliskan jawabannya di papan tulis kemuadian dibahas bersama-sama.
Pertemuan keempat dilaksanakan 9 September 2008. Peneliti mengajar di
kelas XC dengan menggunakan simulasi komputer selama 60 menit. Dalam
penelitian ini, peneliti pertama kali memberikan ringkasan materi kepada setiap
siswa dan kemudian memberikan simulasi kepada siswa tentang materi gerak
lurus beraturan. Untuk mengawalinya, peneliti memberikan pertanyaan lewat
simulasi komputer setelah itu siswa disuruh menjawab pertanyaan tersebut.
Setelah siswa menjawab, peneliti memberikan simulasi tentang materi yang
dipelajari dan kemudian peneliti memberikan penjelasan tentang simulasi
tersebut. Siswa diberi contoh soal tentang materi yang sudah dipelajari.
Pertemuan kelima dilaksanakan tanggal 11 September 2008. Peneliti
melanjutkan materi minggu kemarin dengan menggunakan metode ceramah
selama 60 menit di kelas XA. Peneliti sedikit mengulang materi minggu kemarin
dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan materi yang sudah dipelajari minggu
kemarin dan kemudian melanjukkan materi pelajaran berikutnya.
Pertemuan keenam dilaksanakan 16 September 2008. Peneliti melanjutkan
materi minggu kemarin dengan menggunakan simulasi komputer selama 60
menit. Peneliti sedikit mengulang materi minggu kemarin dengan memberikan
pertanyaan kepada siswa tentang materi pelajaran yang sudah dipelajari minggu
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kemarin. Peneliti melanjutkan materi pelajaran selanjutnya dengan menggunakan
simulasi komputer.
Pertemuan ketujuh dilaksanakan 13 Oktober 2008. Peneliti sedikit
mengingatkan kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan tanggal 16
September,

kemudian

peneliti

melanjutkan

materi

selanjutnya

dengan

menggunakan simulasi komputer selama 90 menit. Peneliti memberikan
penjelasan tentang simulasi tersebut kemudian, memberikan latihan soal.
Pertemuan kedelapan dilaksanakan 16 Oktober 2008. Peneliti sedikit
mengingatkan kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan tanggal 11
September,

kemudian

peneliti

melanjutkan

materi

selanjutnya

dengan

menggunakan metode ceramah selama 90 menit.
Pertemuan kesembilan dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2008. Peneliti
memberikan

soal

postes

untuk

mengetahui

kemampuan

siswa

setelah

mendapatkan materi yang diajarkan peneliti menggunakan metode ceramah.
Waktu yang digunakan untuk mengerjakan postes 90 menit di kelas XC.
Pertemuan kesepuluh dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2008. Peneliti
memberikan

soal

postes

untuk

mengetahui

kemampuan

siswa

setelah

mendapatkan materi yang diajarkan peneliti menggunakan metode simulasi
komputer. Waktu yang digunakan untuk mengerjakan postes 90 menit di kelas
XC.
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B. DATA PENELITIAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Ngemplak,
maka diperoleh data skor pretes-postes kelas XA sebagai kelas ceramah dan XC
sebagai kelas simulasi komputer untuk mengukur hasil belajar.
Data hasil skor pretes-postes kelas ceramah seperti pada tabel 5.1 dan kelas
simulasi komputer tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.1 Skor Pretes dan Postes Kelas Ceramah
Kode Siswa
Skor pretes
Skor postes
1

12

24

2

13

28,5

3

17,5

22

4

9

27

5

12,5

26,5

6

4

15,5

7

8

18

8

7,5

15

9

5

30,5

10

8

26

11

5

18

12

7,5

28

13

18

25,5
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Kode Siswa

Skor pretes

Skor postes

14

12

12,5

15

12

19

16

5

21,5

17

14,5

26

18

5

16

19

20,5

20

20

6,5

20

21

14

14,5

22

11

12,5

23

8,5

26

24

9,5

30

25

7,5

28,5

26

16

31

27

8

26

28

7

20
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Tabel 5.2 Skor Pretes dan Postes Kelas Simulasi Komputer
Kode siswa
Skor pretes
Skor postes
1

9

26,5

2

10

40

3

12,5

37

4

12,5

22

5

12,5

31

6

12

26,5

7

9

19

8

14,5

36,5

9

14,5

36

10

12

16,5

11

13,5

37

12

14

35,5

13

11,5

30,5

14

12,5

35,5

15

12

30,5

16

10

30

17

11

19,5

18

10,5

25,5

19

5,5

8,5
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Kode siswa

Skor pretes

Skor postes

20

13,5

36,5

21

12,5

24,5

22

13

31

23

9

22

24

12

26,5

25

5

17

26

10,5

27,5

27

13,5

37

28

13

35,5
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C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Berikut ini akan dibahas bagaimana menganalisis hasil belajar.
Analisis Hasil Belajar
Berdasarkan hasil perolehan data skor pretes dan postes yang diukur
pada dua kelas yaitu kelas ceramah dan kelas simulasi komputer. Untuk
mengetahui apakah metode ceramah dan metode simulasi komputer dapat
meningkatkan hasil belajar siswa dan apakah ada perbedaan antara metode
ceramah dan metode simulasi komputer terhadap hasil belajar siswa, peneliti
dalam menganalisis data tersebut menggunakan analisis uji-t independen dan
dependen. Berikut ini hasil analisis menggunakan SPSS.
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1. Analisis data pretes dan postes untuk kelas ceramah
Untuk mengetahui apakah metode ceramah dapat meningkatkan hasil
belajar siswa, peneliti untuk menganalisis data pretes dan postes dengan
menggunakan program SPSS uji-t dependen.
Berikut ini hasil analisis data pretes dan postes kelas ceramah
menggunakan analisis Uji-t (5.3).

Soal

Tabel 5.3 Analisis Data Pretes dan Postes Kelas Ceramah
Mean
Std. deviasai
N
t
Sig.2
tailed

Pretes

10,1429

4,39667

28

Postes

22,4286

6,81975

28

- 9,548

0,000

Selisih mean pretes dan postes adalah 12,2857. Uji-t menguji

H 0 : μ pretes = μ postes , memberikan nilai t = 9,548 dengan derajat kebebasan =
28-1 = 27. Output SPSS memberikan nilai p-value (sig.2-tailed) = 0,000. Nilai
p-value lebih kecil dari α = 0,05 , sehingga merupakan bukti kuat menolak

H 0 : μ pretes = μ postes . Dapat disimpulkan bahwa nilai pretes dan postes berbeda
atau dapat dikatakan hasilnya signifikan. Jadi metode ceramah dapat
meningkatkan hasil belajar.
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2. Analisis Data pretes-postes kelas simulasi komputer
Untuk

mengetahui

apakah

metode

simulasi

komputer

dapat

meningkatkan hasil belajar siswa, maka dalam menganalisis data pretes dan
postes menggunakan program SPSS Uji -t dependen.
Berikut ini hasil analisis data pretes-postes kelas simulasi komputer
menggunakan analisis Uji-t (tabel 5.4).
Tabel 5.4 Analisis Data Pretes dan Postes Kelas Simulasi Komputer
Soal
Mean
Std. deviasai
N
t
Sig.2
tailed
pretes

11,4643

2,36067

28

postes

28,6071

7,87090

28

-14,161

0,000

Selisih mean pretes dan postes adalah 17,1428. Uji-t menguji

H 0 : μ pretes = μ postes , memberikan nilai t = 14,161 dengan derajat kebebasan =
28-1 = 27. Output SPSS memberikan nilai p-value (sig.2-tailed) = 0,000. Nilai
p-value lebih kecil dari α = 0,05 , sehingga merupakan bukti kuat menolak

H 0 : μ pretes = μ postes . Dapat disimpulkan bahwa nilai pretes dan postes berbeda
atau dapat dikatakan hasilnya signifikan. Jadi metode simulasi komputer dapat
meningkatkan hasil belajar.
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3. Analisis data pretes kelas ceramah dan kelas simulasi komputer
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan awal siswa
kelas simulasi komputer dengan siswa kelas ceramah maka, peneliti dalam
menganalisis data menggunakan program SPSS Uji -t independen.
Berikut ini data skor pretes (tabel 5.5) dan hasil analisis data pretes
kelas ceramah dan kelas simulasi komputer menggunakan analisis Uji-t (tabel
5.6)
Tabel 5.5 Pretes Kelas Ceramah dan Kelas Simulasi Komputer
Kode Siswa
Pretes kelas ceramah
Pretes kelas simulasi komputer
1

12

9

2

13

10

3

17,5

12,5

4

9

12,5

5

12,5

12,5

6

4

12

7

8

9

8

7,5

14,5

9

5

14,5

10

8

12

11

5

13,5

12

7,5

14
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Kode Siswa

Pretes kelas ceramah

Pretes kelas simulasi komputer

13

18

11,5

14

12

12,5

15

12

12

16

5

10

17

14,5

11

18

5

10,5

19

20,5

5,5

20

6,5

13,5

21

14

12,5

22

11

13

23

8,5

9

24

9,5

12

25

7,5

5

26

16

10,5

27

8

13,5

28

7

13
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Tabel 5.6 Analisis Data Pretes Kelas Ceramah dan Kelas Simulasi
Komputer
pretes
Mean
Std.
N
t
Sig. 2
deviation
Kelas simulasi

tailed

11,4643

2,36067

28

10,1429

4,39667

28

- 1,401

0,169

komputer
Kelas Ceramah

Berdasarkan hasil diatas bahwa Mean kelas simulasi komputer ( μ1 )=
11,4643 dan Mean kelas ceramah ( μ2 )= 10,1429. Untuk hipotesis
H o : μ1 = μ 2 terhadap H io : μ1 ≠ μ 2 yang memberikan nilai t = 1,401 dan P-value
(2-tailed) = 0,169. Karena P-value lebih besar dari α = 0,05 maka H o : μ1 = μ 2
diterima. Dapat disimpulkan bahwa mean nilai pretes kelas simulasi komputer
dan kelas ceramah tidak terbukti berbeda secara signifikan.
4. Analisis data postes kelas ceramah dan kelas simulasi komputer
Untuk mengetahui apakah kedua metode yaitu metode ceramah dan
metode simulasi komputer ada perbedaan atau tidak, maka peneliti dalam
menganalisis data menggunakan program SPSS Uji -t independen.
Berikut ini data (tabel 5.7) dan hasil analisis data postes kelas ceramah
dan kelas simulasi komputer menggunakan analisis Uji-t (tabel 5.8).
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Tabel 5.7 Postes Kelas Ceramah dan Kelas Simulasi Komputer
Kode Siswa
Postes kelas ceramah
Postes kelas simulasi
komputer
1

24

26,5

2

28,5

40

3

22

37

4

27

22

5

26,5

31

6

15,5

26,5

7

18

19

8

15

36,5

9

30,5

36

10

26

16,5

11

18

37

12

28

35,5

13

25,5

30,5

14

12,5

35,5

15

19

30,5

16

21,5

30

17

26

19,5

18

16

25,5
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Kode Siswa

Postes kelas ceramah

Postes kelas simulasi
komputer

19

20

8,5

20

20

36,5

21

14,5

24,5

22

12,5

31

23

26

22

24

30

26,5

25

28,5

17

26

31

27,5

27

26

37

28

20

35,5

Tabel 5.8 Analisis Data Postes Kelas Ceramah dan Kelas Simulasi
Komputer
postes
Mean
Std. deviation
N
t
Sig. 2
tailed
Kelas simulasi

28,6071

5,69391

28

22,4286

7,87090

28

komputer
Kelas Ceramah

- 3,365

0,001
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Berdasarkan hasil diatas bahwa Mean kelas simulasi komputer ( μ1 )=
28,6071 dan Mean kelas ceramah ( μ2 )= 22,4286. Untuk hipotesis
H o : μ1 = μ 2 terhadap H io : μ1 ≠ μ 2 yang memberikan nilai t = 3,365 dan P-value
(2-tailed) = 0,001. Karena P-value lebih kecil dari α = 0,05 maka H o : μ1 = μ 2
ditolak. Dapat disimpulkan bahwa mean nilai postes kelas simulasi komputer
dan kelas ceramah berbeda secara signifikan.
Oleh karena mean postes ceramah dan simulasi komputer berbeda ; dan
mean simulasi komputer 28,6071 > mean ceramah 22,4286 maka, dapat
disimpulkan simulasi komputer lebih meningkatkan hasil belajar daripada
ceramah.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan data dan hasil analisa hasil belajar fisika pada pokok bahasan
gerak lurus beraturan (GLB) antara siswa yang diajar dengan metode ceramah
dengan siswa yang diajar dengan metode simulasi komputer, maka dapat
disimpulkan:
1. Metode ceramah maupun metode simulasi komputer meningkatkan hasil
belajar siswa.
2. Ada perbedaan antara metode simulasi komputer dengan metode ceramah
yaitu metode simulasi komputer lebih meningkatkan hasil belajar siswa
dibanding metode ceramah.

B. SARAN
1. Bagi guru dan calon guru sebaiknya dapat memiliki beberapa metode
mengajar selain ceramah agar tidak monoton.
2. Bagi guru dan calon guru sebaiknya menggunakan metode simulasi komputer
khususnya untuk materi pelajaran fisika yang bisa dibuat dengan metode
simulasi komputer.
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LAMPIRAN
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA Negeri 1 Ngemplak

Mata Pelajaran

: Fisika

Kelas/ Semester

: X/ I

Standar Kompetensi : Mendiskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika
klasik sistem diskret (partikel).
Kompetensi Dasar

: Menganalisis besaran fisika pada gerak lurus beraturan
(GLB).

Indikator

: - Mendifinisikan pengertian gerak
-

Membedakan jarak dan perpindahan

-

Membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat

-

Menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan
(GLB) melalui percobaan dan pengukuran besaranbesaran terkait.

-

Menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dalam
bentuk

persamaan

pemecahan masalah.
Alokasi waktu

: 2 x 30 menit

dan

menggunakannya

dalam
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A. Tujuan Pembelajaran:
Siswa mampu memahami konsep-konsep mengenai gerak melalui
percobaan dan penalaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.

B. Materi Pembelajaran
Gerak Lurus Beraturan

C. Metode Pembelajaran
Simulasi Komputer

D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Metode

Pertemuan I
1.

- Peneliti memulai pelajaran
dengan menjelaskan materi
pelajaran menggunakan
simulasi komputer
- Peneliti mengajukan pertanyaan
lewat simulasi komputer
bagaimana benda dapat
dikatakan bergerak? Dari
pertanyaan itu siswa disuruh

60 menit

Simulasi komputer
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menjawab, kemudian siswa
diajak mengamati simulasi
tentang pengertian gerak.
Peneliti memberikan penjelasan
mengenai pengertian gerak.
Dari penjelasan tersebut siswa
disuruh menyimpulkan
pengertian gerak.
- Peneliti melanjutkan
pembelajaran tentang jarak dan
perpindahan. Peneliti
memberikan pertanyaan apakah
jarak itu? dan dari pertanyaan
itu siswa disuruh menjawab,
kemudian siswa diajak
mengamati simulasi tentang
jarak. Peneliti memberikan
penjelasan simulasi tentang
jarak dan dari penjelasan
tersebut siswa disuruh
menganalisa berapa jarak mobil
dalam simulasi tersebut.
- Peneliti memberikan pertanyaan
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apakah perpindahan itu? dan
dari pertanyaan itu siswa
disuruh menjawab, kemudian
siswa diajak mengamati
simulasi tentang perpindahan.
Peneliti memberikan penjelasan
simulasi tentang perpindahan
dan dari penjelasan tersebut
siswa disuruh menganalisa
berapa perpindahan mobil
dalam simulasi tersebut.
- Dari kedua simulasi komputer
tentang jarak dan perpindahan,
siswa diminta menyimpulkan
perbedaan antara jarak dan
perpindahan.
- Peneliti memberikan contoh
soal tentang jarak dan
perpindahan.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA Negeri 1 Ngemplak

Mata Pelajaran

: Fisika

Kelas/ Semester

: X/ I

Standar Kompetensi : Mendiskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika
klasik sistem diskret (partikel)
Kompetensi Dasar

: Menganalisis besaran fisika pada gerak lurus beraturan
(GLB).

Indikator

: - Mendifinisikan pengertian gerak
-

Membedakan jarak dan perpindahan

-

Membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat

-

Menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan
(GLB) melalui pengukuran percobaan dan pengukuran
besaran-besaran terkait.

-

Menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dalam
bentuk

persamaan

pemecahan masalah.
Alokasi waktu

: 2 x 30 menit

dan

menggunakannya

dalam
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A. Tujuan Pembelajaran:
Siswa mampu memahami konsep-konsep mengenai gerak melalui
percobaan dan penalaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.

B. Materi Pembelajaran
Gerak Lurus Beraturan

C. Metode Pembelajaran
Simulasi Komputer

D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Metode

Pertemuan 2
1.

- Peneliti sedikit mengulang
materi pelajaran pertemuan
kemarin mengenai pengertian
jarak, perpindahan.
- Peneliti melanjutkan
pembelajaran dengan
menggunakan simulasi
komputer. Peneliti mengajukan
pertanyaan lewat simulasi

60 menit

Simulasi komputer
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komputer apakah kelajuan ratarata itu? Dari pertanyaan itu,
siswa disuruh menjawab. Siswa
diajak mengamati simulasi
komputer tentang kelajuan ratarata, kemudian peneliti
memberikan penjelasan tentang
simulasi tersebut. Dari
penjelasan tersebut, siswa
disuruh menganalisa berapa
kelajuan rata-rata mobil dalam
simulasi tersebut.
- Peneliti memberikan contoh
soal kelajuan rata-rata.
- Peneliti melanjutkan
pembelajaran dengan
menggunakan simulasi
komputer. Peneliti mengajukan
pertanyaan lewat simulasi
komputer tentang apakah
kecepatan rata-rata itu? Dari
pertanyaan itu, siswa disuruh
menjawab. Siswa diajak
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mengamati simulasi komputer
tentang kecepatan rata-rata,
kemudian peneliti memberikan
penjelasan tentang kecepatan
rata-rata. Dari penjelasan
tersebut siswa disuruh
menganalisa berapa kecepatan
rata-rata mobil dalam simulasi
tersebut.
- Peneliti menuntun siswa untuk
menyimpulkan perbedaan
kelajuan rata-rata dan kecepatan
rata-rata.
- Peneliti memberikan contoh
soal kecepatan rata-rata.
- Peneliti melanjutkan
pembelajaran dengan
memberikan pertanyaan lewat
komputer, kecepatan sesaat itu?
dan siswa disuruh menjawab,
kemudian siswa diajak
mengamati simulasi tentang
kecepatan sesaat. Dari simulasi
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tersebut, peneliti kemudian
memberikan penjelasan tentang
kecepatan sesaat.
- Dari kedua simulasi komputer
tentang kecepatan rata-rata dan
kecepatan sesaat siswa diminta
menyimpulkan perbedaan
kecepatan rata-rata dengan
kecepatan sesaat.
- Peneliti memberikan contoh
soal tentang kecepatan sesaat.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA Negeri 1 Ngemplak

Mata Pelajaran

: Fisika

Kelas/ Semester

: X/ I

Standar Kompetensi

: Mendiskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika
klasik sistem diskret (partikel)

Kompetensi Dasar

: Menganalisis besaran fisika pada gerak lurus beraturan
(GLB).

Indikator

: - Mendifinisikan pengertian gerak
-

Membedakan jarak dan perpindahan

-

Membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat

-

Menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan
(GLB) melalui pengukuran percobaan dan pengukuran
besaran-besaran terkait.

-

Menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dalam
bentuk

persamaan

pemecahan masalah.
Alokasi waktu

: 2 x 45 menit

dan

menggunakannya

dalam
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A. Tujuan Pembelajaran:
Siswa mampu memahami konsep-konsep mengenai gerak melalui
percobaan dan penalaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan
sehari-hari.

B. Materi Pembelajaran
Gerak Lurus Beraturan

C. Metode Pembelajaran
Simulasi Komputer

D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Metode

Pertemuan 3
1.

- Peneliti sedikit mengingatkan
kembali materi pelajaran
pertemuan kemarin mengenai
pengertian kecepatan rata-rata
dan kecepatan sesaat rata-rata.
- Peneliti melanjutkan
pembelajaran tentang gerak
lurus beraturan. Siswa diajak
mengamati simulasi tentang

90 menit

Simulasi
komputer
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pengertian gerak lurus
beraturan. Peneliti memberikan
pertanyaan bagaimana grafik
hubungan kecepatan dan waktu
pada gerak lurus beraturan.
Setelah siswa menjawab, siswa
diajak mengamati grafik
hubungan kecepatan dan
waktu.
- Peneliti memberikan pertanyaan
bagaimana grafik hubungan
jarak dan waktu pada gerak
lurus beraturan. Setelah siswa
menjawab, siswa diajak
mengamati grafik hubungan
jarak dan waktu.
- Peneliti memberikan penjelasan
tentang grafik hubungan jarak
dan waktu.
- Peneliti menuntun siswa untuk
menyimpulkan grafik v-t dan
grafik s-t
- Latihan soal tentang gerak lurus
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beraturan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA Negeri 1 Ngemplak

Mata Pelajaran

: Fisika

Kelas/ Semester

: X/ I

Standar Kompetensi : Mendiskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika
klasik sistem diskret (partikel)
Kompetensi Dasar

: Menganalisis besaran fisika pada gerak lurus beraturan
(GLB).

Indikator

: - Mendifinisikan pengertian gerak
- Membedakan jarak dan perpindahan
- Membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat
- Menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan
(GLB) dan pengukuran percobaan dan pengukuran
besaran-besaran terkait.

Alokasi waktu

: 2 x 30 menit

A. Tujuan Pembelajaran:
Siswa mampu memahami konsep-konsep mengenai gerak melalui
percobaan dan penalaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan
serhari-hari
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B. Materi Pembelajaran
Gerak Lurus Beraturan

C. Metode Pembelajaran
Ceramah

D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Metode

Pertemuan 1
1.

- Peneliti memulai pelajaran
tentang pengertian gerak. Untuk
mengawalinya Peneliti
memberikan contoh tentang
gerak. Misalnya : bus yang
bergerak meninggalkan
terminal, kemudian guru
menanyakan kepada siswa
apakah mobil dapat dikatakan
bergerak? Bagaimana benda
dapat dikatakan bergerak? Dari
pertanyaan-pertanyaan itu guru
menuntun siswa untuk
menyimpulkan pengertian

60 menit

ceramah
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No

Kegiatan
gerak.
- Peneliti menuntun siswa untuk
mendefinisikan pengertian jarak
dan perpindahan. Peneliti
memberikan ilustrasi gambar di
papan tulis mobil diam pada
posisi x1 kemudian mobil
bergerak dan berhenti pada
posisi x2. Dari ilustrasi itu
Peneliti menuntun siswa untuk
mendefinisikan pengertian jarak
dan perpidahan.
- Dari kedua ilustrasi dan
penjelasan tentang jarak dan
perpindahan. Peneliti menuntun
siswa untuk menyimpulkan
perbedaan antara jarak dan
perpindahan.
- Peneliti memberikan soal
tentang jarak dan perpindahan

Alokasi Waktu

Metode
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA Negeri 1 Ngemplak

Mata Pelajaran

: Fisika

Kelas/ Semester

: X/ I

Standar Kompetensi

: Mendiskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika
klasik sistem diskret (partikel)

Kompetensi Dasar

: Menganalisis besaran fisika pada gerak lurus beraturan
(GLB).

Indikator

: - Mendifinisikan pengertian gerak
-

Membedakan jarak dan perpindahan

-

Membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat

-

Menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan
(GLB) dan pengukuran percobaan dan pengukuran
besaran-besaran terkait.

Alokasi waktua

: 2 x 30 menit

A. Tujuan Pembelajaran:
Siswa mampu memahami konsep-konsep mengenai gerak melalui
percobaan dan penalaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan
serhari-hari
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B. Materi Pembelajaran
Gerak lurus beraturan

C. Metode Pembelajaran
Ceramah

D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Metode

Pertemuan 2
1.

- Peneliti sedikit mengulang
materi pelajaran pertemuan
kemarin mengenai pengertian
jarak, perpindahan.
- Peneliti melanjutkan
pembelajaran selanjutnya
tentang kelajuan rata-rata
dengan memberikan gambaran
ilustrasi di papan tulis. Contoh
mobil yang berjalan dari titik A
ke titik D dengan lintasan yang
ditempuh mobil berbentuk
persegi ABCD.
- Peneliti memberikan contoh soal

60 menit

ceramah
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No

Kegiatan
tentang kelajuan rata-rata.
- Peneliti melanjutkan
pembelajaran kecepatan ratarata dengan memberikan
gambaran ilustrasi di papan
tulis. Contoh mobil yang
berjalan dari titik A ke titik D
dengan lintasan yang ditempuh
mobil berbentuk persegi ABCD.
- Peneliti menuntun siswa untuk
menyimpulkan perbedaan
kelajuan rata-rata dan kecepatan
rata-rata.
- Peneliti memberikan contoh
soal kecepatan rata-rata.
- Peneliti melanjutkan
menjelaskan kecepatan sesaat.
- Peneliti menuntun siswa untuk
menyimpulkan perbedaan
kecepatan rata-rata dan
kecepatan sesaat
- Peneliti memberikan contoh

Alokasi Waktu

Metode
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No

Kegiatan
soal kecepatan sesaat.

Alokasi Waktu

Metode
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah

: SMA Negeri 1 Ngemplak

Mata Pelajaran

: Fisika

Kelas/ Semester

: X/ I

Standar Kompetensi

: Mendiskripsikan gejala alam dalam cakupan mekanika
klasik sistem diskret (partikel)

Kompetensi Dasar

: Menganalisis besaran fisika pada gerak lurus beraturan
(GLB).

Indikator

: - Mendifinisikan pengertian gerak
-

Membedakan jarak dan perpindahan

-

Membedakan kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat

-

Menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan
(GLB) melalui pengukuran percobaan dan pengukuran
besaran-besaran terkait.

-

Menerapkan besaran-besaran fisika dalam GLB dalam
bentuk

persamaan

pemecahan masalah.
Alokasi waktu

: 2 x 45 menit

dan

menggunakannya

dalam
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A. Tujuan Pembelajaran:
Siswa mampu memahami konsep-konsep mengenai gerak melalui
percobaan dan penalaran serta mampu menerapkannya dalam kehidupan
serhari-hari.

B. Materi Pembelajaran
Gerak Lurus Beraturan

C. Metode Pembelajaran
Ceramah

D. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
No

Kegiatan

Alokasi Waktu

Metode

Pertemuan 3
1.

- Peneliti mengingatkan kembali
tentang kecepatan rata-rata dan
kecepatan sesaat.
- Peneliti melanjutkan pelajaran
selanjutnya dengan menjelaskan
pengertian gerak lurus
beraturan.
- Peneliti menjelaskan grafik
hubungan kecepatan dan waktu

90 menit

ceramah
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(grafik v-t).
- Peneliti menjelaskan grafik
hubungan posisi dan waktu
(grafik s-t).
- Peneliti membantu siswa untuk
menyimpulkan grafik v-t dan
grafik s-t.
- Peneliti memberikan contoh
soal gerak lurus beraturan.
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Ringkasan Materi
Gerak Lurus Beraturan (GLB)

1. Pengertian Gerak
Benda dapat dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah
terhadap suatu acuan tertentu.
gerak bersifat relatif yaitu benda dikatakan bergerak atau tidak tergantung
acuannya.

2. Jarak
Jarak didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu
benda dalam selang waktu tertentu.
Jarak termasuk besaran skalar yaitu besaran yang hanya mempunyai nilai.

3. Perpindahan
Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dalam
selang waktu tertentu.
Perpindahan termasuk besaran vektor yaitu besaran yang mempunyai nilai
dan arah.
Untuk perpindahan satu dimensi sepanjang sumbu x, arah perpindahan
akan dinyatakan oleh tanda positif dan negatif. Tanda positif menyatakan
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berarah ke kanan dan tanda negatif menyatakan perpindahan berarah ke
kiri.
Jadi perpindahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Δx = x 2 − x1
dengan : Δx = perpindahan
x 1 = kedudukan awal benda
x 2 = kedudukan akhir benda

4. Kelajuan Rata-rata
Kelajuan rata-rata didefinsikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang
ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya.
Kelajuan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut :
Kelajuan rata-rata =

jarak tempuh total
selang waktu

atau dapat ditulis: v =

s
t

dengan: v = kelajuan rata-rata (ms-1)
s = jarak tempuh (m)
t = waktu tempuh (sekon)
kelajuan rata-rata termasuk besaran skalar yaitu besaran yang hanya
mempunyai nilai.
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5. Kecepatan Rata-rata
Kecepatan sesaat didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan
dengan selang waktunya.
Kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut:
Kecepatan rata-rata =

perpindahan
selang waktu

atau dapat ditulis: v =

Δx
Δt

dengan : v = kecepatan rata-rata (ms-1)
Δx = x akhir − x awal = perpindahan (m)
Δt = t akhir − t awal = perubahan waktu (s)
Kecepatan rata-rata termasuk besaran skalar yaitu besaran yang hanya
mempunyai nilai.

6. Kecepatan Sesaat
1 ketikan
4 cm
Gb. Pita Ticker Timer

Misal : frekuensi = 50 HZ
Jarak

s = 4 cm = 0,04 m/

1 ketikan = 1/f
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1 ketikan = 1/50 = 0,02
Waktu t = 4 ketikan
t = 4 x 0,02 = 0,08 s

Δt = mendekati nol

Kecepatan benda pada suatu titik tertentu pada lintasannya disebut sebagai
kecepatan sesaat benda. Karena kecepatan sesaat benda diambil sebagai
kecepatan pada titik tertentu pada lintasan gerak benda, maka Δs atau
jarak yang ditempuh sangat kecil mendekati nol, sehingga waktu yang
diperlukan Δt juga sangat kecil. Maka kecepatan sesaat benda dapat
dituliskan :
v=

Δs
, untuk Δt mendekati 0
Δt

7. Gerak Lurus Beraturan (GLB)
Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap.
v (m/s)

t (s)
Gambar 4. Grafik hubungan kecepatan terhadap waktu
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s (m)

α

t (s)

Gambar 5. Grafik hubungan jarak dan waktu

Dari grafik di atas hubungan antara jarak tempuh (s) terhadap waktu
tempuh (t) dari sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan, akan
memberikan grafik berbentuk linier atau berupa garis lurus dengan tangen
sudut kemiringan grafik menunujukkan kelajuan atau nilai kecepatan
benda. Dari gambar grafik di atas kecepatan sama dengan tangen
kemiringan.
v = tan α =

Δs
Δt

Secara umum, hubungan antara jarak tempuh (s) dan kelajuan (v)
dituliskan sebagai berikut: s = v.t
dengan : s = jarak yang ditempuh benda
v = kecepatan benda
t = waktu yang diperlukan benda untuk bergerak.
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SOAL PRETES DAN POSTES

1. Apa arti benda dikatakan bergerak?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

2. Apa perbedaan jarak dengan perpindahan?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

3. Apa perbedaan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

4. Sebutkan definisi gerak lurus beraturan?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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5. Dapatkah orang diam dikatakan bergerak? Jelaskan!
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

6. Dapatkah suatu benda yang menempuh jarak tertentu memiliki perpindahan
nol? Jelaskan!
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

7. Tresno berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan umum. Tresno
berangkat dari rumah pukul 06.20 dan tiba di sekolah pukul 06.50, sepuluh
menit sebelum pelajarannya dimulai. Jika panjang lintasan yang ditempuh
selama perjalannan 4,5 km. Berapakah kelajuan rata-ratanya?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

8. Saat menempuh ruas jalan tol Belawan sepanjang 10 km, mobil Pak Ameng
membutuhkan waktu 10 menit dengan kecepatan tetap. Berapakah kecepatan
sesaat mobil pada saat menit ketiga?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

9. Seekor kucing berlari sepanjang garis lurus dengan persamaan gerak terhadap
sumbu x. x = (2t-3), dengan x dalam meter dan t dalam sekon. Berapa nilai
kecepatan rata-rata kucing dalam selang waktu t = 1s dan t = 4 s?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

10. Sebuah Sedan yang sedang menuju 90 km/jam berada 100 m di belakang
sebuah jip yang sedang melaju 75 km/jam. Berapa detik diperlukan sedan
untuk menyusul jip?
Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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11. Dari grafik di bawah, gerak mana yang lebih cepat tanpa menghitung benda
terlebih dahulu? Jelaskan!
Jarak (m)
7
6

II

5
4

I

3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Waktu (s)

Jawab: .................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

“Semoga Sukses”
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JAWABAN
SOAL PRETES DAN POSTES

1. Benda dapat dikatakan bergerak, bila kedudukannya senantiasa berubah
tehadap acuan tertentu.
2. Beda jarak dan perpindahan
a. Berdasarkan pengertian
- Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam selang
waktu tertentu
- Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dalam selang
waktu tertentu.
b. Berdasarkan besaran dalam fisika
- Jarak merupakan besaran skalar
- perpindahan merupakan besaran vektor
3. Beda kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata
a. Berdasarkan pengertian
- Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak total yang
ditempuh dengan selang waktu untuk menempuhnya.
atau dapat ditulis : kelajuan rata-rata =

jarak tempuh total
selang waktu

- Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi antara perpindahan
dengan selang waktunya.
atau dapat ditulis : kecepatan rata-rata =

perpindahan
selang waktu

b. Berdasarkan besaran dalam fisika
- Kelajuan rata-rata merupakan besaran skalar
- Kecepatan rata-rata merupakan besaran vektor
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4. Gerak lurus beraturan (GLB) didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan
kecepatan tetap.
5. Dapat,
Contoh : sebuah bus berjalan meninggalkan terminal. Apabila bus dijadikan
titik acuan maka orang yang diam di terminal dapat dikatakan bergerak
terhadap bus.
6. Dapat,
B

A

Contoh:

0

1

2

3

4

5

Sebuah mobil bergerak dari titik A menuju titik B dan kembali ke titik A lagi,
maka perpindahan mobil dari titik A kembali ke titik A sama dengan nol.
7. diketahui:
t1 = 06.30
t2 = 06.50
s1 = 0
s2 = 4,5 km
ditanya v = ....?
jawab: v =

Δs
Δt

=

4,5 − 0
06.30 − 06.20

=

4,5
= 9 km/jam = 2,5 m/s
0,5

8. Diketahui:
s = 10 km = 10000 m
t = 10 menit = 600 sekon
ditanya : kecepatan sesaat mobil pada saat menit ketiga?
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Jawab: v =

Δs
Δt

v=

10000 m
= 16,67 m/s
600 s

Kecepatan sesaat mobil pada menit ketiga
s = v.t
= 16,67 m/s. 3 s
= 50,01 m
v=

50,01 m
= 16,67 m/s
3s

9. Diketahui:
x = (2t-3)
t1 = 1 s
t2 = 4 s
Ditanya v ?
Jawab:
t1 = 1 s

x = (2t-3)
= 2(1) – 3
= -1 m

t2 = 4 s

x = (2t-3)
= 2(4) – 3
=5m

v=

Δx x 2 − x1
=
Δt
t 2 − t1

=

=

5 − (−1)
4 −1
6
= 2 m/s
3
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10. Diketahui:
Ditanya: t (waktu) saat Sedan menusul Jip?
Jawab:
Jip Sedan menyusul Jip

Sedan
S

P

J
d =100 m

Δx 2

Δx1
SP – JP = SJ
Δx 2 - Δx1 = d

Dengan

Δx1 = jarak tempuh sedan = v1.t1
Δx 2 = jarak tempuh Jip = v2.t2
Δx 2 - Δx1 = d

v1.t1 - v2.t2 = 100 m
misalkan t2 – t1 = t maka
(90 km/jam)t – (75 km/jam)t = 0,1 km
90t –75t = 0,1 jam
15t = 0,1 jam
t=(

0,1
0,1
x 3600 detik = 24 detik
jam ) =
15
15

11. jarak (m)
7
6

II

5
4

I

3
2
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Waktu (s)
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Jawab : Pada gambar di atas yang mempunyai gerak lebih cepat adalah
grafik no II. Tangen sudut kemiringan grafik menunjukkan kelajuan
atau nilai kecepatan benda. v = tan α =

Δs
Δt

Grafik no II menunjukkan tangen sudut kemiringan lebih besar.
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Gambar foto kelas ceramah

Gambar foto kelas simulasi komputer
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