PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENERAPAN METODE EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN
MINAT DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X MIPA
DI SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN TAHUN AJARAN 2019/2020
PADA MATERI USAHA DAN ENERGI

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Fisika

OLEH:
GISELA ADELEA MAYASARI
NIM: 161424036

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2020

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang.
(Amsal 17:22)

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah
dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan
ucapan syukur.
(Filipi 4:6)

Karya ini saya persembahkan kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Anugrah dan Karunia-Nya
sehingga sampai saat ini masih dapat merasakan kehidupan.
2. Almamater Universitas Sanata Dharma
3. Kedua orang tua saya Yohanes Dedi Prasetyo dan Agnes Karlina Aprilia
Astuti serta adik saya Desiderius Galang Maxiliano, Eleonora Aurel Radya
Nathaneila dan Felicitas Callista Maharani yang selalu memberikan
dukungan doa dan semangat untuk menjalani kehidupan.
4. Semua sahabat dan teman saya yang selalu memberikan dukungan dalam
bentuk apapun.

iv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK
PENERAPAN METODE EKSPERIMEN UNTUK MENINGKATKAN
MINAT DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X MIPA DI
SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN TAHUN AJARAN 2019/2020 PADA
MATERI USAHA DAN ENERGI
Gisela Adelea Mayasari
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan minat
belajar dan hasil belajar peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Banguntapan
tahun ajaran 2019/2020 sesudah menggunakan metode eksperimen pada materi
usaha dan energi.
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banguntapan yang
berlangsung bulan Maret – Mei 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah peserta didik kelas
X MIPA 3 sebagai kelas kontrol dan peserta didik kelas X MIPA 4 sebagai kelas
eksperimen. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data adalah instrumen
test tertulis yang terdiri dari pre-test dan post-test, angket, observasi dan
wawancara. Hasil penelitian dari instrumen test dan angket dianalisis secara
statistik menggunakan program SPSS, sedangkan data observasi dan wawancara
dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembelajaran menggunakan
metode eksperimen dan metode ceramah pada materi usaha dan energi dapat
meningkatkan minat belajar (2) pembelajaran menggunakan metode eksperimen
dapat meningkatkan hasil belajar kelas X MIPA 4, namun tidak jauh berbeda
dengan kelas X MIPA 3.
Kata kunci: metode eksperimen, minat, hasil belajar
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ABSTRACT
THE APPLICATION OF EXPERIMENTS METHOD TO IMPROVE THE
INTERESTS AND LEARNING OUTCOMES OF THE STUDENTS OF X
MIPA SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN OF THE ACADEMIC YEAR
2019/2020 IN THE SUBJECTS OF WORK AND ENERGY
Gisela Adelea Mayasari
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2020
This research aimed at examining the improvement of the interests and
learning outcomes of the students of X MIPA SMA Negeri 1 Banguntapan of the
academic year 2019/2020 by using experiments method in the subjects of work and
energy.
This research is conducted in SMA Negeri 1 Banguntapan between March
and May 2020. The research is a descriptive research applying quantitative and
qualitative methods. The subject of the research is the students of X MIPA 3 as the
control class and the students of X MIPA 4 as the experiment class. The instruments
used in data collection are written test instruments which consist of pre-test and
post-test, questionnaire, observation, and interview. The result of instrument tests
and questionnaires are analyzed statistically using the SPSS program, meanwhile,
the result of observation and interviews are analyzed using a qualitative method.
The result of the research shows that (1) learning using the experiments
method and lecture method in the subjects of work and energy interests in learning
show an improvement; (2) learning using the experimental method can improve
learning outcomes of X MIPA 4 class, but not much different from X MIPA 3 class.
Keywords: experiment method, interest, learning outcome
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran di era globalisasi menjadi tantangan guru untuk
mengembangkan sistem pembelajaran yang dapat menarik minat siswa
untuk belajar ditengah perkembangan teknologi yang pesat. Dari berbagai
pengalaman yang terjadi di dalam kelas, siswa mulai tidak tertarik untuk
mengikuti pembelajaran dengan baik dikarenakan berbagai hal. Dalam hal
ini, peran seorang guru menjadi hal yang penting.
Salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah guru.
Pengertian guru menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru
dan dosen yang tercantum dalam Bab. 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1
sebagai berikut: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah.

Guru dalam konteks pendidikan mempunyai

peranan yang besar dan strategis. Gurulah yang berhadapan langsung
dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan sekaligus
mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan
(Kunandar, 2007:5). Guru bertindak sebagai fasilitator yang berarti guru
dengan sungguh-sungguh mempelajari materi yang sedang dipelajari oleh
siswa, sehingga guru mampu memfasilitasi siswa dalam belajar.
Kualitas guru mempengaruhi proses dan hasil pembelajaran.
Menurut Asmani (Ardiyanti, 2013:1) kualitas seorang guru ditandai dengan
tingkat kecerdasan, ketangkasan, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi serta
ikhlas dalam memajukan pendidikan dan mencerdaskan anak didik. Guru
wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan
tinggi program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi
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pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan
kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
Profesionalisme seorang guru akan tercermin melalui kemampuan
pendidik dalam membuat rancangan dan strategi pembelajaran yang tepat
dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dalam proses
pembelajaran terdapat beberapa istilah tentang pelaksanaan pembelajaran
seperti model, strategi, metode atau teknik pembelajaran. Metode
pembelajaran yang digunakan dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya
suatu ilmu diterima oleh peserta didik. Pendidik harus mengetahui metode
pengajaran yang tepat dan efektif dalam menyampaikan pembelajaran
kepada peserta didik. Terdapat banyak metode pembelajaran yang
digunakan seperti metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi,
metode problem based learning, metode inkuiri, metode discovery learning,
metode eksperimen dan masih banyak metode lainnya.
Dalam era globalisasi ini, peserta didik beranggapan bahwa belajar
fisika itu adalah hal yang membosankan dan sulit dipelajari. Hal ini menjadi
masalah bagi peserta didik terutama pada saat mengikuti pembelajaran
fisika di kelas sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Dalam hal ini,
peran guru sebagai pendidik tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas
tentang materi yang akan diajarkan, tetapi guru juga harus mengetahui
metode-metode pembelajaran yang tepat sehingga proses belajar mengajar
berjalan dengan baik.
Salah satu metode yang dapat diterapkan dalam pembelajaran fisika
yaitu metode pembelajaran dimana peserta didik dapat mengalami sendiri
yang dapat membuat peserta didik aktif belajar dan menarik. Menurut
Suparno (2007:63) salah satu metode yang dapat membantu siswa aktif dan
senang belajar adalah metode eksperimen. Metode ini dapat membuat
peserta bereksplorasi dan mengembangkan diri melalui percobaan sehingga
peserta didik dapat melihat materi pembelajaran secara langsung. Melalui
metode ini peserta didik dapat terlibat dan aktif dalam kegiatan
pembelajaran

secara

langsung.

Pendidik

dapat

mengembangkan
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keterlibatan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran fisika melalui
metode eksperimen. Melalui keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran
akan meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan yang
membuat hasil belajar peserta didik akan meningkat melalui pengalaman
langsung yang dialami peserta didik melalui kegiatan eksperimen. Kegiatan
eksperimen dapat dilakukan di laboratorium sekolah dengan alat dan bahan
yang tersedia di laboratorium maupun yang dapat ditemukan dalam
kehidupan sehari-hari.
Dari

pengalaman

Pengenalan

Lingkungan

Persekolahan

Pengelolaan Pembelajaran (PLP KP) di SMA Negeri 1 Banguntapan,
peneliti melihat bahwa sebagian besar peserta didik memiliki persepsi
bahwa fisika itu sulit dan tidak menyenangkan. Sebagian besar peserta didik
memiliki semangat tinggi untuk mengikuti pembelajaran fisika dengan aktif
berpartisipasi saat pembelajaran sedang berlangsung, namun sebagian
peserta didik yang lain memilih untuk tidak memperhatikan dan kurang
bersemangat mengikuti pembelajaran. Sehingga peneliti melihat proses
pembelajaran fisika dipengaruhi oleh minat belajar peserta didik dan hasil
belajar. Pembelajaran fisika di SMA Negeri 1 Banguntapan tidak hanya
menerapkan metode konvensional atau ceramah, tetapi juga menerapkan
metode eksperimen yang biasanya dilakukan pada saat diakhir materi
pembelajaran.
Melihat kondisi tersebut, peneliti akan meneliti pengaruh penerapan
metode eksperimen untuk meningkatkan minat dan hasil belajar peserta
didik, dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SMA Negeri 1
Banguntapan dengan menggunakan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas
eksperimen. Penelitian ini akan dilakukan sehingga peneliti dapat
mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap minat dan hasil belajar
peserta didik di SMA Negeri 1 Banguntapan sehingga akan menjawab
masalah-masalah yang sering terjadi dalam pembelajaran fisika terutama
banyaknya persepsi bahwa fisika itu sulit. Pemilihan dan penggunaan
metode pembelajaran yang tepat penting bagi pendidik dalam merancang
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dan melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, peneliti
tertarik untuk

melakukan penelitian tentang “Penerapan Metode

Eksperimen untuk Meningkatkan Minat Belajar dan Hasil Belajar Peserta
Didik Kelas X MIPA SMA Negeri 1 Banguntapan Tahun Ajaran 2019/2020
pada Materi Usaha dan Energi”.

A. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dapat dirumuskan sebagai
berikut.
1. Apakah metode eksperimen dapat meningkatkan minat belajar peserta
didik kelas X MIPA di SMA Negeri 1 Banguntapan tahun ajaran
2019/2020?
2. Apakah hasil belajar peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri 1
Banguntapan

tahun

ajaran

2019/2020

menggunakan

metode

eksperimen pada materi usaha dan energi mengalami peningkatan?

B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui:
1. Peningkatan minat belajar peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri
1 Banguntapan tahun ajaran 2019/2020 sesudah menggunakan metode
eksperimen.
2. Peningkatan hasil belajar peserta didik kelas X MIPA di SMA Negeri
1 Banguntapan tahun ajaran 2019/2020 sesudah menggunakan metode
eksperimen.
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C. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut.
1. Bagi Peneliti
Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan
wawasan terhadap penerapan metode pembelajaran yang dapat
meningkatkan minat peserta didik dan hasil belajar peserta didik.
2. Bagi Peserta Didik
Bagi peserta didik yang menjadi subjek penelitian ini, peserta didik
dapat mengetahui penerapan metode pembelajaran yang tepat untuk
meningkatkan minat belajar dan hasil belajar sehingga peserta didik
dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.
3. Bagi Pendidik
Bagi pendidik, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan pendidik untuk memilih dan menerapkan metode
pembelajaran yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran fisika.
4. Bagi Sekolah
Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru
dan masukan agar sekolah dapat membantu mengembangkan kegiatan
pembelajaran yang dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kualitas
pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
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BAB 2
LANDASAN TEORI
2.1. Belajar dan Pembelajaran
2.1.1. Belajar
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.
20 Tahun 2003, belajar dimaknai sebagai bagian dari proses
berkegiatan menciptakan sebuah pembangunan pencerahan. Belajar
menyangkut perubahan dalam suatu organisme yang berarti belajar
membutuhkan waktu. Dalam buku Educational Psychology,
H.C.Witherington, mengemukakan bahwa belajar adalah suatu
perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai
sebuah pola baru dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan,
kepribadian atau suatu pengertian (Aunurrahman, 2012:35).
Sadirman (2008: 28) menyatakan bahwa tujuan belajar adalah ingin
mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap atau
mental nilai-nilai.
Teori belajar yang disusun Gagne merupakan perpaduan
yang seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme yang
berpangkal pada teori pengolahan informasi. Gagne menyimpulkan
ada lima macam hasil belajar (Aunurrahman, 2012:47):
1) Keterampilan intelektual, atau pengetahuan prosedural yang
mencakup belajar konsep, prinsip dan pemecahan masalah yang
diperoleh melalui penyajian materi di sekolah.
2) Strategi kognitif, yaitu kemampuan untuk memecahkan
masalah-masalah baru dengan jalan mengatur proses internal
masing-masing

individu

dalam

memperhatikan,

belajar,

mengingat dan berpikir.
3) Informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mendeskripsikan
sesuatu dengan kata-kata dengan jalan mengatur informasiinformasi yang relevan.

6

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

1) Keterampilan motorik, yaitu kemampuan untuk melaksanakan
dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan
dengan otot.
2) Sikap, yaitu suatu kemampuan internal yang mempengaruhi
tingkah laku seseorang yang didasari oleh emosi, kepercayaankepercayaan serta faktor intelektual.
Lebih jauh menurut Gagne, belajar tidak merupakan sesuatu yang
terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya akan terjadi dengan adanya
kondisi-kondisi tertentu yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal.
Kondisi internal antara lain menyangkut kesiapan peserta didik dan
sesuatu yang telah dipelajari. Kondisi eksternal merupakan situasi
belajar yang secara sengaja diatur oleh pendidik dengan tujuan
memperlancar proses belajar.
Belajar dapat dimaknai sebagai usaha melakukan perubahan
kebiasaan-kebiasaan dari tidak baik menuju baik. Belajar
dimaksudkan untuk mampu mencapai perubahan-perubahan pola
belajar yang lebih baru, membuka diri, melakukan kebiasaan belajar
yang lebih menarik

sekaligus

menyenangkan serta

tidak

membosankan. Belajar bertujuan agar manusia mampu memberikan
perbedaan dan pembedaan diri terhadap yang lain (Yamin,
2014:13).
2.1.1. Pembelajaran
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.
20 Tahun 2003 mengaitkan pembelajaran sebagai proses interaksi
peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar pada
suatu lingkungan belajar. Dalam proses pembelajaran, guru dituntut
untuk mampu mengembangkan potensi-potensi peserta didik
tersebut yang tentunya merupakan suatu proses panjang yang tidak
dapat diukur dalam periode tertentu. Agar aktivitas yang dilakukan
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guru dalam proses pembelajaran terarah pada upaya peningkatan
potensi siswa secara komprehensif, maka pembelajaran harus
dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar yang
bertolak dari kebutuhan internal siswa untuk belajar. Davies
mengingatkan beberapa hal yang dapat menjadikan kerangka dasar
bagi penerapan prinsip-prinsip belajar dalam proses pembelajaran
yaitu (Aunurrahman, 2012:113):
1) Hal

apapun

yang

dipelajari

murid,

maka

ia

harus

mempelajarinya sendiri. Tidak seorangpun yang dapat
melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya.
2) Setiap murid belajar menurut tempo (kecepatannya) sendiri dan
untuk setiap kelompok umur, terdapat variasi dalam kecepatan
belajar.
3) Seorang murid belajar lebih banyak bilamana setiap langkah
segera diberikan penguatan (reinforcement).
4) Penguasaan

secara

penuh

dari

setiap

langkah-langkah

pembelajaran, memungkinkan murid belajar secara lebih
berarti.
5) Apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari
sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar, dan ia akan
belajar dan mengingat lebih baik.
2.1.1. Pembelajaran Saintifik
Pembelajaran

pendekatan

saintifik

adalah

proses

pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik
secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui
tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan
atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai
teknik,

menganalisis

mengkomunikasikan
“ditemukan”

data,
konsep,

(Daryanto,

menarik
hukum

2014:51).

kesimpulan
atau

prinsip

Pendekatan

dan
yang

saintifik

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik
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dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan
pendekatan ilmiah, bahwa informasi dapat berasal dari mana saja,
kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru.
Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran
melibatkan

keterampilan

proses

seperti

mengamati,

mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan
menyimpulkan. Proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah
menyentuh tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik didasarkan pada
keunggulan pendekatan tersebut. Beberapa tujuan pembelajaran
dengan pendekatan saintifik adalah:
1. Untuk

meningkatkan

kemampuan

intelek,

khususnya

kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa.
2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan
suatu masalah secara sistematik.
3. Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa
bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan.
4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi.
5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide,
khususnya dalam menulis artikel ilmiah.
6. Untuk mengembangkan karakter siswa.
Pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah lebih efektif
hasilnya dibandingkan dengan pembelajaran tradisional (Daryanto,
2014:55).

Hasil

penelitian

membuktikan

bahwa

pada

pembelajaran tradisional, retensi informasi dari guru sebesar
sepuluh persen setelah lima belas menit dan perolehan pemahaman
konstekstual sebesar dua puluh lima persen. Pada pembelajaran
berbasis pendekatan ilmiah, retensi informasi dari guru sebesar
lebih dari sembilan puluh persen setelah dua hari dan perolehan
pemahaman konstekstual sebesar lima puluh sampai tujuh puluh
persen.
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Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan
pembelajaran adalah sebagai berikut:
1. Pembelajaran berpusat pada siswa.
2. Pembelajaran membentuk student self concept.
3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme.
4. Pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk
mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum dan
prinsip.
5. Pembelajaran

mendorong

terjadinya

peningkatan

kemampuan berpikir siswa.
6. Pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan
motivasi mengajar guru.
7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih
kemampuan dalam komunikasi
8. Adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip
yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya.

2.2. Metode Eksperimen
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor
81a tahun 2013, aktivitas mengumpulkan informasi salah satunya
dilakukan melalui eksperimen. Melalui penerapan pendekatan saintifik
pada kurikulum 2013, metode eksperimen ini dapat digunakan dalam
metode pembelajaran.
Metode eksperimen adalah metode mengajar yang mengajak siswa
untuk melakukan percobaan sebagai pembuktian, pengecekan bahwa teori
yang sudah dibicarakan itu memang benar (Suparno, 2013:83). Menurut
Roestiyah (2001, dalam skripsi Adiratna Gulo, 2019) penggunaan metode
eksperimen bertujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri
berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan
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mengadakan percobaan sendiri. Melalui kegiatan eksperimen siswa dapat
menemukan kebenaran dari teori yang dipelajari.
Metode eksperimen dibedakan menjadi dua macam, yaitu
eksperimen terbimbing dan eksperimen bebas (Suparno, 2013:84). Metode
eksperimen terbimbing merupakan metode dengan serangkaian percobaan
telah dirangkai atau dirancang oleh guru sebelum percobaan dilakukan.
Dalam penelitian ini, menggunakan metode eksperimen yang terbimbing.
Siswa melakukan kegiatan eksperimen dibawah bimbingan guru.
Roestiyah (2001: 82) mengemukakan beberapa kelebihan metode
eksperimen, sebagai berikut.
1) Siswa terlatih menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi segala
masalah, sehingga tidak mudah percaya pada sesuatu yang belum
pasti, sebelum ia mencari kebenarannya sendiri.
2) Siswa akan lebih aktif berpikir dan berbuat.
3) Siswa dapat menemukan pengalaman dan keterampilan dalam
menggunakan alat-alat percobaan.
4) Siswa akan mengubah sikap mereka yang tahayul, ialah peristiwaperistiwa yang tidak masuk akal jika ia mencari sendiri kebenarannya.
Djamarah (2006: 85) mengemukakan beberapa kekurangan metode
eksperimen, sebagai berikut.
1) Metode ini lebih sesuai untuk bidang-bidang sains dan teknologi.
2) Metode ini memerlukan berbagai fasilitas peralatan dan bahan yang
tidak selalu mudah diperoleh dan kadangkala mahal.
3) Metode ini menuntut ketelitian, keuletan dan ketabahan.
4) Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan
karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang berada di luar
jangkauan kemampuan atau pengendalian.
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2.3. Minat Belajar
Menurut Slameto (2003: 180), minat adalah kecenderungan yang
tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Dilihat dari
pengertian Etimologi, minat berarti perhatian, kesukaan (kecenderungan)
hati kepada suatu kegiatan (Poerwodarminto, 1984: 1134). Sedangkan
menurut arti Terminologi, minat adalah perhatian yang mengandung unsurunsur perasaan. Minat juga menentukan suatu sikap yang menyebabkan
seseorang berbuat aktif dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain minat
dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan (Mahfud, 2001:92).
Sadirman (2008: 28) menyatakan bahwa tujuan belajar adalah ingin
mendapatkan pengetahuan, keterampilan dan penanaman sikap atau mental
nilai-nilai. Maka dari itu minat belajar dalam penelitian ini merupakan
suatu sikap, dan rasa ketertarikan yang akan mendorong untuk melakukan
kegiatan belajar.

2.4. Hasil Belajar
Hasil belajar peserta didik sangat penting dalam pemenuhan proses
kegiatan pembelajaran di sekolah. Keberhasilan peserta didik dalam
mencapai suatu materi yang diajarkan oleh guru dapat diketahui dengan
penilaian hasil belajar. Hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan
tertentu baik kognitif, afektif maupun psikomotorik yang dicapai atau
dikuasai peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Menurut
Kunandar (2013: 62) menjelaskan bahwa hasil belajar adalah pola-pola
perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian dan sikap-sikap serta
kemampuan peserta didik.
Penilaian hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru yang
berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi
atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran.
Graffin dan Nix dalam Widoyoko (2009: 29) dalam Kunandar (2013: 65)
mendeskripsikan penilaian (assessment) sebagai suatu cara yang digunakan
untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok. Sementara itu, menurut
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Jihad dan Haris (2008: 55) dalam Kunandar (2013: 65) pengertian penilaian
adalah proses memberikan atau menentukan terhadap hasil belajar tertentu
berdasarkan suatu kriteria tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan
bahwa

penilaian

hasil

belajar

oleh

pendidik

dilakukan

secara

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan
perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan
untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan
laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
Dari berbagai definisi penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada
hakikatnya penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh,
menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta
didik yang dilakukan secara sistematis, akurat dan berkesinambungan
dengan menggunakan alat pengukuran tertentu, seperti soal dan lembar
pengamatan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam
pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian kompetensi peserta
didik.
Fungsi

penilaian

hasil

belajar

bagi

peserta

didik

untuk

mengidentifikasi tingkat keberhasilan belajar, sedangkan bagi guru untuk
mengidentifikasi tingkat keberhasilan dalam belajar (Kunandar, 2013: 69).
Sedangkan tujuan dan manfaat penilaian peserta didik secara esensial
adalah untuk mengetahui daya serap peserta didik dalam pembelajaran dan
keberhasilan guru dalam pembelajaran (Kunandar, 2013: 71).
Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa
faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu berasal dari
dalam peserta didik (faktor internal) dan yang berasal dari luar peserta didik
(faktor eksternal). Menurut Slameto (2003: 3), faktor-faktor yang
mempengaruhi belajar yaitu:
1) Faktor internal terdiri dari:
a) Faktor jasmaniah
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b) Faktor psikologis
2) Faktor eksternal terdiri dari:
a) Faktor keluarga
b) Faktor sekolah
c) Faktor masyarakat
Hasil belajar yang diperoleh peserta didik merupakan informasi yang
sangat berguna bagi guru dan peserta didik termasuk orang tua. Bagi guru
hasil belajar peserta didik dapat dijadikan informasi dan parameter terhadap
tingkat keberhasilan dan efektivitas proses belajar mengajar yang telah
dilaksanakan. Hasil peserta didik ibarat cermin yang dapat dijadikan alat
untuk instropeksi dan refleksi atas pembelajaran yang telah dilakukan
(Kunandar, 2013: 249). Dari hasil belajar peserta didik guru dapat
menyusun profil atau peta penguasaan kompetensi dari peserta didik secara
rinci dan spesifik. Hasil penilaian yang dilakukan oleh guru perlu
dimanfaatkan untuk memetakan pencapaian kompetensi peserta didik dan
perbaikan kualitas pembelajaran (Kunandar, 2013: 251).
Hasil belajar menjadi tolak ukur dalam menentukan prestasi belajar
yang telah dilakukan. Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh
individu setelah proses belajar berlangsung , yang dapat memberikan
perubahan tingkah laku baik pengetahuan maupun pemahaman, sikap dan
keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya
(Purwanto, 2002:82).
2.5. Materi Usaha dan Energi
Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menggunakan referensi
Buku Akselerasi Fisika SMA untuk SMA/MA Kelas X karya Dr. Ir. Bob
Foster, M.M.
2.5.1. Usaha
Untuk memindahkan sebuah benda yang bermassa lebih
besar, diperlukan usaha yang lebih besar pula. Untuk memindahkan
suatu benda pada jarak yang lebih jauh, diperlukan pula usaha yang
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lebih besar. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, usaha
didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan perpindahan yang terjadi.
Bila usaha disimbolkan dengan W, gaya F, dan perpindahan s, maka
𝑊=𝐹. 𝑠

................ ( 2.1 )

Baik gaya maupun perpindahan merupakan besaran vektor.
Sesuai dengan konsep perkalian titik antara dua buah vektor, maka
usaha W merupakan besaran skalar. Jika sudut yang dibentuk oleh
gaya F dengan perpindahan s adalah θ, besarnya usaha dapat
dituliskan sebagai
𝑊 = (𝐹 cos 𝜃) 𝑠
𝑊 = 𝐹 𝑠 cos 𝜃

................. ( 2.2 )

Dalam sistem satuan SI, satuan usaha adalah joule, yang
dilambangkan dengan huruf J. Satu joule didefinisikan sebagai
besarnya usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya 1 newton yang
bekerja searah dengan perpindahan benda, yang menyebabkan
perpindahan sejauh 1 meter. Dengan demikian,
1 joule = 1 newton x 1 meter
1J

= 1 Nm

2.5.2. Energi
Energi dalam fisika didefinisikan sebagai kemampuan untuk
melakukan usaha. Berarti, untuk berlari kita memerlukan energi,
untuk belajar kita memerlukan energi, dan secara umum untuk
melakukan kegiatan kita memerlukan energi. Energi merupakan
kemampuan untuk melakukan usaha. Energi mempunyai manfaat
luar biasa bagi kehidupan di Bumi, jika terjadi perubahan bentuk
energi. Misalnya, lampu listrik akan bermanfaat jika ada perubahan
dari energi listrik menjadi energi cahaya. Tidak hanya makanan
yang berperan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Panas
matahari juga menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di muka
Bumi, misalnya digunakan tumbuhan untuk melakukan proses
fotosintesis. Selain energi dari panas Matahari, terdapat pula energi
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angin, energi air, energi panas Bumi, dan energi gelombang air laut.
Berbagai sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan secara
bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab
itu, kita harus bersyukur dan menghayati kebesaran Tuhan yang
telah mengaruniakan sebagai sumber energi bumi.

2.5.3. Energi Potensial
Secara umum, energi potensial adalah energi yang
tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaaan tertentu.
Dengan demikian dalam air terjun terdapat energi potensial, dalam
batu bara terdapat energi potensial dalam tubuh kita terdapat energi
potensial. Energi potensial yang tersimpan dalam air yang berada
di atas suatu tebing baru bermanfaat ketika diubah menjadi energi
kinetik dalam air terjun. Energi potensial dalam batu bara akan
bermanfaat ketika diubah menjadi energi panas melalui
pembakaran.
Dalam pengertian yang lebih sempit, yakni dalam
mekanika, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda
karena kedudukan atau keadaan benda tersebut. Contoh energi
potensial dalam pengertian ini adalah energi potensial gravitasi dan
energi potensial elastis. Energi potensial gravitasi adalah energi
potensial yang dimiliki oleh benda yang berada pada ketinggian
tertentu dari permukaan tanah. Sementara energi potensial elastis
dimiliki oleh, misalnya karet ketapel yang diregangkan. Energi
potensial elastis pada karet ketapel ini baru bermanfaat ketika
regangan tersebut dilepaskan sehingga menyebabkan berubahnya
energi potensial elastis menjadi energi kinetik (kerikil dalam
ketapel terlontar).
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2.5.3.1

Energi Potensial Gravitasi
Sebuah benda yang berada pada ketinggian tertentu
terhadap suatu bidang acuan tertentu memiliki energi
potensial. Energi ini, sesuai dengan penyebabnya, disebut
energi potensial gravitasi. Artinya, energi potensial untuk
melakukan usaha dengan cara mengubah ketinggiannya.
Semakin tinggi kedudukan suatu benda dari bidang acuan,
semakin besar energi potensial gravitasi yang dimilikinya.
Sebuah benda bermassa 1 kg yang diam di atas lantai
diangkat sampai pada ketinggian 1 m di atas lantai. Lantai
dianggap sebagai bidang acuan. Kita tahu bahwa gaya yang
diperlukan untuk melakukan usaha ini, yaitu mengangkat
benda ini, sama dengan gaya yang diperlukan untuk
melawan gaya gravitasi yang bekerja pada benda (gaya
berat). Besarnya gaya berat tersebut dapat dituliskan sebagai
F = mg, dimana m adalah massa benda dan g adalah
percepatan gravitasi Bumi. Jika ketinggian benda sama
dengan h, besarnya usaha yang dilakukan untuk mengangkat
benda bermassa m setinggi h adalah
𝑊 = 𝐹 ℎ = 𝑚𝑔ℎ

................ ( 2. 3 )

Secara matemastis, energi potensial gravitasi dinyatakan :
𝐸𝑃 = 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑥 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑎𝑛
𝐸𝑃 = 𝑚𝑔ℎ

.................... (2.4 )

2.5.4 Energi Kinetik
Dari Hukum I Newton, disebutkan bahwa benda memiliki
sifat inersia atau kelembaman. Besar kecilnya inersia benda diukur
dalam besaran massa. Jika kita melakukan suatu usaha pada benda
untuk melawan sifat kelembamannya, kelajuan benda akhirnya
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berubah. Ketika kita melawan gravitasi, ketinggian benda berubah
(energi potensial gravitasi berubah). Ketika kita melawan gaya
gesekan, suhu benda berubah (perubahan energi panas). Jadi, selalu
ada yang berubah ketika kita melakukan usaha. Untuk perubahan
yang pertama, yaitu usaha menyebabkan kelajuan benda berubah,
dapat dikatakan telah terjadi perubahan energi gerak benda. Dalam
mekanika, energi gerak benda ini disebut sebagai energi kinetik
benda. Energi kinetik didefinisikan sebagai energi yang dimiliki
oleh suatu benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak,
energi kinetiknya semakin besar. Energi kinetik merupakan energi
yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu.
Berikut ini merupakan uraian dari penurunan persamaan
untuk menghitung besarnya energi kinetik (EK) sebuah benda
bermassa m yang sedang bergerak dengan kelajuan v. Pertama akan
dimulai dari persamaan untuk jarak tempuh benda yang bergerak
dengan kelajuan 𝑣0 , percepatan 𝑎, dalam waktu 𝑡.
1
𝑠 = 𝑣0 𝑡 + 𝑎𝑡 2
2
Untuk 𝑣0 = 0, maka
𝑠=

1
2

𝑎𝑡 2

............ ( 2. 5 )

Kelajuan benda pada saat t dapat ditentukan dengan persamaan
𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡
Untuk 𝑣0 = 0, maka
𝑣 = 𝑎𝑡

............ ( 2. 6 )

Dengan memasukkan nilai t pada Persamaan (2.5) ke Persamaan
(2.6) diperoleh
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𝑠=

1

𝑣 2

1 𝑣2

𝑎 (𝑎) = 2
2

............. ( 2. 7 )

𝑎

Kita tahu bahwa usaha yang diperlukan untuk melawan sifat inersia
benda adalah sebesar
𝑊 = 𝐹𝑠

............. ( 2. 8 )

Dimana F = ma, sesuai dengan Hukum II Newton. Dengan
menggabungkan Persamaan (2.7) dan F = ma ke Persamaan (2.8)
maka diperoleh
𝑊 = 𝐹𝑠
1 𝑣2
= 𝑚𝑎 (
)
2𝑎
𝑊=
Usaha sebesar 𝑊 =

1
2

𝑚𝑣 2

1
2

............. ( 2. 9 )

𝑚𝑣 2 ini merupakan usaha yang

diperlukan untuk menghasilkan perubahan kelajuan benda, yang
berarti sama dengan besarnya energi kinetik yang dimiliki benda
pada saat kelajuannya sama dengan v. Dengan demikian, energi
kinetik dapat dituliskan sebagai
𝐸𝐾 =

1
2

𝑚𝑣 2

.............. ( 2. 10 )

Besarnya usaha yang dilakukan untuk mengubah kelajuan benda
dari 𝑣1 menjadi 𝑣2 sama dengan perubahan energi kinetik yang
dimiliki benda. Berarti usaha yang dilakukan adalah
𝑊=

1

1

𝑚𝑣2 2 − 2 𝑚𝑣1 2 = 𝐸𝐾2 − 𝐸𝐾1
2

......... ( 2. 11 )

2.5.5 Hukum Kekekalan Energi Mekanik
Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik disebut energi
mekanik. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa besarnya energi
mekanik adalah
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Energi Mekanik (EM)

= Energi Potensial (EP) + Energi Kinetik
(EK)

Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi
mekanik yang dimiliki oleh sebuah benda adalah kekal (tetap).
Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi
secara umum, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnakan,
tetapi dapat berubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi
lain.
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BAB 3
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif.
Penelitian kuantitatif adalah desain riset yang menggunakan data berupa
skor atau angka dan menggunakan statistik untuk analisis (Suparno,
2014:119). Penelitian kualitatif adalah penelitan yang tidak menggunakan
data berupa skor dan analisanya tidak menggunakan statistik (Suparno,
2014: 133). Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Dalam kelas kontrol menggunakan metode ceramah yang bertujuan sebagai
pembanding kelas eksperimen.
3.2. Desain Penelitian
Desain penelitian ini menggunakan Design Pretest-posttest Kontrol
Grup. Penelitian ini menggunakan dua kelas yang berbeda yaitu kelas
eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diberikan treatment
penerapan pembelajaran metode eksperimen sedangkan pada kelas kontrol
tidak diberikan treatment. Kedua kelas tersebut akan diberikan pretest dan
posttes sebagai nilai ukur. Skemanya sebagai berikut:
Treatment Group

O1a

X1

Oib

Kontrol Group

O2a

X2

O2b

Keterangan:
O1a

: Pretest kelas treatment (X MIPA 4)

X1

: Pembelajaran dengan metode eksperimen (X MIPA 4)

O1b

: Posttest kelas treatment (X MIPA 4)

O2a

: Pretest kelas kontrol (X MIPA 3)

X2

: Pembelajaran dengan metode ceramah (X MIPA 3)

O2b

: Posttest kelas kontrol (X MIPA 3)

21
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1.1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah kelas X MIPA 4 (Kelas
Eksperimen) dan kelas X MIPA 3 (Kelas Kontrol) SMA Negeri 1
Banguntapan Tahun Ajaran 2019/2020.

1.2. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Banguntapan dengan
alamat Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Kalangan, Baturetno, Kecamatan
Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55197. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Maret 2020.

1.3. Treatment
Menurut Suparno (2014: 49), Treatment merupakan perlakuan yang
diberikan kepada subjek atau sampel yang mau diteliti agar nantinya
memperoleh data yang diinginkan. Pada penelitian ini, treatment yang
diberikan berupa penerapan metode eksperimen seperti yang dipaparkan
dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) yang diberikan pada kelas eksperimen. Kegiatan
pembelajaran menggunakan metode eksperimen dapat dilihat pada RPP dan
LKPD (lampiran halaman 72).

1.4. Instrumen
Menurut Sukardi (2003: 75), instrumen penelitian adalah alat untuk
memperoleh data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjak pada
langkah pengumpulan informasi di lapangan. Dalam penelitian ini,
instrumen yang digunakan dalam pengambilan data adalah instrumen tes,
angket, observasi dan wawancara.
1.4.1. Instrumen Tes
Dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan dalam
bentuk uraian. Soal yang digunakan untuk tes adalah pretest dan
post-test dengan materi usaha dan energi sebanyak 3 soal untuk
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setiap tes. Instrumen ini digunakan untuk melihat hasil belajar siswa
sebelum dan setelah diberi treatment.
Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal Pretest

Indikator

Indikator

Rumusan Soal

Soal
Mampu

Soal

Menjelaskan

mendefinisikan pengertian
pengertian

usaha

usaha.

fenomena
yang

Nomor

Hilda mengerahkan

1

gaya ototnya untuk

dari mendorong mobil
temannya

tetapi

sering mobil

tidak

dialami dalam bergerak. Di sini
kehidupan

gaya

otot

harian

dikatakan

tidak

melakukan

usaha

pada

Hilda

mobil.

Ini

dikarenakan

gaya

otot

tidak

Hilda

menyebabkan
mobil

berpindah.

Dari permasalahan
tersebut
anda

menurut
usaha

itu

seperti apa?
Menganalisis
konsep

Menghitung

usaha usaha

Pada

yang tendangan

saat
bebas,

untuk

diberikan

Ronaldo

menyelesaikan

untuk

menendang

bola

permasalahan

menggerakan

dengan

gaya

gerak dalam

sebuah benda.

mendatar 150 N
sehingga bola

2
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Indikator

Indikator

Rumusan Soal

Soal

Nomor
Soal

kejadian

berpindah

sejauh

sehari-hari.

20 m. Usaha yang
dilakukan
Ronaldo

kaki
terhadap

bola sebesar?
Mampu

Menghitung

mengitung

energi kinetik bermassa 0,4 kg

energi kinetik pada
pada benda.

Sebuah

sebuah bergerak

bola

bola

3

dengan

yang kecepatan 5 m/s.

memiliki
massa

Berapakah
dan energi

kecepatan

besar
kinetik

benda tersebut?

tertentu.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Soal Post-test

Indikator

Indikator

Rumusan Soal

Soal

Soal

Menunjukan

Menghitung

Gerobak

hubungan

besarnya

dengan gaya seperti

antara

dari gambar. Berapakah
gaya yang usaha
yang
diberikan
dilakukan oleh gaya

dan gaya

Nomor

ditarik

usaha usaha

kepada

(F)

sebuah

diam sampai t = 40

benda.

detik?

dari

keadaan

1
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Indikator

Indikator

Rumusan Soal

Nomor

Soal

Soal
F = 20 N
2 kg

60

Menerapkan

Menghitung

Sebuah bola yang

hukum

ketinggian

massanya 2 kg jatuh

kekekalan

bola

energi mekanik berada
dalam

2

saat bebas dari posisi A
di seperti
gambar.

titik B.

Ketika sampai di titik

persoalan

B

sehari-hari.

kinetik sama dengan
2

besar

energi

kali

energi

potensial,

maka

berapakah tinggi titik
B dari tanah? (g = 10
m/s2)
A
90 m
B
V

Mampu

Menjelaskan

mendefinisikan pengertian
pengertian

usaha

usaha.

fenomena

Hilda mengerahkan
gaya ototnya untuk

dari mendorong
temannya

mobil
tetapi

yang sering mobil tidak bergerak.
dialami

Di sini gaya otot

dalam

Hilda dikatakan tidak

kehidupan

melakukan

harian

pada

usaha

mobil.

dikarenakan gaya

Ini

3
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Indikator

Indikator

Rumusan Soal

Nomor

Soal

Soal
otot

Hilda

tidak

menyebabkan mobil
berpindah.

Dari

permasalahan
tersebut

menurut

anda usaha itu seperti
apa?

1.4.2. Instrumen Angket
Angket

adalah

sejumlah

pertanyaan

tertulis

untuk

memperoleh informasi dari responden yang ingin diketahui
(Suparno, 2010:61). Instrumen angket ini digunakan untuk
mengetahui skor minat siswa terhadap pembelajaran fisika melalui
metode eksperimen.
Tabel 3.3 Kisi-kisi Minat Belajar Peserta Didik

Indikator
Perasaan senang

Pernyataan
Saya senang mempelajari fisika.
Saya senang berdiskusi fisika dengan
teman-teman saat di kelas.
Saya senang mengerjakan soal-soal fisika.

Ketertarikan

Saya tertarik untuk mendalami fisika
secara lebih.
Saya

tertarik

belajar

fisika

dengan

percobaan.
Saya tertarik belajar fisika ketika guru
mengajar fisika dengan berbagai metode.
Saya tertarik belajar fisika menggunakan
percobaan.
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Indikator

Pernyataan

Perhatian

Saya memperhatikan penjelasan yang
diberikan guru saat pembelajaran fisika.
Saya memperhatikan dengan sungguhsungguh

saat

pembelajaran

fisika

berlangsung.
Keaktifan

Saya

terlibat

aktif

dikelas

saat

pembelajaran berlangsung.
Saya terlibat aktif ketika ada diskusi
kelompok dalam pembelajaran fisika.
Saya

antusias

saat

pelajaran

fisika

berlangsung.
Saya akan bertanya kepada guru apabila
saya tidak mengerti.
Ketekunan

Saya selalu belajar fisika meskipun tidak
ada tugas maupun ujian.
Saya selalu mencatat dan mempelajari
kembali materi fisika yang telah diajarkan
di kelas.

1.4.3. Instrumen Observasi
Pengamatan meliputi pemusatan perhatian terhadap sesuatu
obyek

dengan

menggunakan

seluruh

indera

(penciuman,

pendengaran, peraba, pengecap, rekaman gambar, rekaman suara,
dan

lain-lain)

(Suparno,

2014:62).

Pada

penelitian

ini

menggunakan observasi non sistematis yaitu tidak menggunakan
instrumen observasi. Selama penelitian, hal yang akan diamati
dalam proses observasi adalah pengamatan sikap, keaktifan dalam
pembelajaran, tanggungjawab, dan perhatian siswa.
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1.4.4. Instrumen Wawancara
Menurut Suparno (2014: 61), wawancara/ interview adalah
semacam kuisioner lisan, suatu dialog yang dilakukan oleh peneliti
untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Wawancara dalam
penelitian menggunakan wawanara bebas terpimpin. Wawancara
bebas terpimpin adalah

wawancara yang dilakukan dengan

mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada
pada pedoman wawancara yang sudah dibuat (Arikunto, 2013:199).
Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan wawancara siswa.
Berikut adalah daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.
Tabel 3.4 Daftar Pertanyaan Wawancara Peserta Didik

No

Pertanyaan

1

Siapa nama anda? (nama di rahasiakan)

2

Apakah senang masuk MIPA?

3

Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran fisika?

4

Apakah pembelajaran fisika di sekolah menyenangkan?

5

Metode apa yang kamu suka saat belajar fisika?

6

Bagaimana dengan pembelajaran fisika menggunakan
metode eksperimen?

7

Hal apa yang kamu dapatkan saat belajar fisika
menggunakan metode eksperimen?

8

Dari metode ceramah dan eksperimen, mana yang
membuat kamu lebih memudahkan belajar fisika?

9

Setelah belajar dengan menggunakan metode eksperimen
apakah kamu semakin tertarik untuk belajar fisika?

10

Perasaan apa yang kamu rasakan selama belajar fisika
menggunakan metode eksperimen?
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1.5. Validitas
Dalam penelitian ini, validitas digunakan untuk mengukur ketepatan
instrumen yang telah disusun seperti angket minat siswa dan kisi-kisi soal
pre-test dan post-test. Menurut Suparno (2014: 65). Validitas mengukur
atau menentukan apakah suatu tes sungguh mengukur apa yang mau
diukur, yaitu apakah sesuai dengan tujuan.
Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi isi.
Menurut Suparno (2014:65), validitas ini mengukur apakah isi dari
instrumen yang akan digunakan sungguh mengukur isi dari domain yang
mau diukur. Untuk melihat kevalidan isi instrumen tes yang dibuat, dapat
ditentukan dengan minimal dua cara, yaitu (Suparno, 2014:66):
1) Dengan menggunakan kisi-kisi yang menunjukkan bahwa instrumen
itu memang memuat isi yang akan diteskan, bukan hanya sebagian
saja.
2) Dengan meminta penilaian dari ahli, apakah memang tes tersebut
sungguh sesuai dengan isi yang mau dites.
Dalam penelitian ini, intrumen yang perlu divalidasi adalah kisi-kisi soal
pretest, posttest, angket minat siswa. Peneliti meminta bantuan validator
yaitu Bapak Drs. Domi Saverinus M. Si.
1.6. Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis T-Test untuk kelompok
yang independen dependen. T-Test digunakan untuk menguji apakah
metode eksperimen yang diterapkan dapat meningkatkan minat dan hasil
belajar peserta didik pada materi usaha dan energi.
1.6.1. Penskoran Hasil Kuisioner Minat Belajar Peserta Didik
Kuisioner minat belajar digunakan untuk mengetahui tingkat minat
belajar peserta didik terhadap pembelajaran fisika pada materi usaha
dan energi. Kuisioner dibagikan pada saat sebelum dan sesudah
dilakukan treatment. Setiap pernyataan dalam kuisioner diberi skor
tertentu seperti pada tabel di bawah ini.
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Tabel 3.5 Skor Kuisioner Minat Belajar Peserta Didik

Pilihan Jawaban

Lambang

Skor

Sangat Tidak Setuju

STS

1

Tidak Setuju

TS

2

Setuju

S

3

Sangat Setuju

SS

4

1.6.2. Analisis Penskoran Pretest dan Post-test
Soal yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 soal urain
untuk masing-masing pretest dan post-test. Penskoran soal pretest
dan post-test dapat lihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.6 Penskoran Hasil Belajar Peserta Didik

1. Soal nomor 1 pretest dan 3 post-test
Keterangan

Skor

Jika peserta didik dapat menguraikan kejadian yang

35

dialami Hilda dengan tepat dan benar.
Jika peserta didik hanya menjelaskan usaha saja

30

Jika peserta didik hanya menjelaskan gaya saja

20

Jika peserta didik hanya menuliskan persamaan usaha

5

saja
Jika tidak menjawab sama sekali

0

2. Soal nomor 2 pretest
Keterangan

Skor

Jika peserta didik menjawab dengan tepat dan benar.

30

Jika peserta didik tidak menuliskan satuan dengan tepat

25

dan benar.
Jika peserta didik hanya menulis penyelesaian tanpa
menulis diketahui dan ditanya.

20
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Keterangan

Skor

Jika peserta didik benar menuliskan persamaan dan

15

proses pengerjaan, tetapi nilai akhirnya salah.
Jika peserta didik benar menuliskan persamaan dan

15

proses pengerjaan, tetapi nilai akhirnya salah.
Jika peserta didik hanya menuliskan persamaan.

5

Jika tidak menjawab sama sekali

0

3. Soal nomor 3 pretest
Keterangan

Skor

Jika peserta didik menjawab dengan tepat dan benar

35

Jika peserta didik tidak menuliskan satuan dengan benar.

30

Jika peserta didik hanya menulis penyelesaian tanpa

25

menulis diketahui dan ditanya.
Jika peserta didik benar menuliskan persamaan dan

20

proses pengerjaan, tetapi nilai akhir salah
Jika peserta didik hanya menuliskan persamaan.

5

Jika tidak menjawab sama sekali

0

4. Soal nomor 1 dan 2 post-test
Keterangan

Skor

Jika peserta didik menjawab dengan tepat dan benar

35

Jika peserta didik tidak menuliskan satuan dengan benar.

30

Jika peserta didik hanya menulis penyelesaian tanpa

25

menulis diketahui dan ditanya.
Jika peserta didik benar menuliskan persamaan dan

20

proses pengerjaan, tetapi nilai akhir salah
Jika peserta didik hanya menuliskan persamaan.

5

Jika tidak menjawab sama sekali

0
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1.6.3. Analisis Pretest dan Post-test Menggunakan Program SPSS
Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan program
SPSS (Statistical Product and Service Solution). Dalam penelitian
ini, analisis pretest dan post-test dilakukan untuk mengetahui
perbedaan minat belajar dan prestasi belajar peserta didik sebelum
dan sesudah pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
1.6.3.1. Analisis Perbandingan Pretest Kelas Eksperimen
dengan Kelas Kontrol
Pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk
mengetahui apakah pemahaman awal peserta didik di kelas
eksperimen terbimbing sama dengan kelas kontrol yaitu
analisis uji t untuk group independent, dengan persamaan
yaitu:
(𝑥
̅̅̅1 − ̅̅̅)
𝑥2

𝑡=
√[

(𝑛1 − 1)𝑠1 2 + (𝑛2 − 1)𝑠2 2 1
1
] [𝑛 + 𝑛 ]
(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
1
2

Keterangan:
n1

= jumlah anggota kelompok 1

n2

= jumlah anggota kelompok 2

𝑥1
̅̅̅

= nilai rata-rata kelompok 1

𝑥2
̅̅̅

= nilai rata-rata kelompok 2

s1

= standar deviasi kelompok 1

s2

= standar deviasi kelompok 2
Dengan menggunakan program SPSS, apabila p < α

maka dikatakan signifikan dengan α = 0.05. Hal ini berarti
adanya perbedaan minat dan pengetahuan awal antara
peserta didik kelas kontrol dengan peserta didik kelas
eksperimen terbimbing.
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1.6.3.2. Analisis Peningkatan Pretest dan Post-test Kelas Kontrol
dan Kelas Eksperimen
Pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk
mengetahui apakah pemberian treatment meningkatkan
pemahaman peserta didik di kelas eksperimen terbimbing
sama dengan kelas kontrol yaitu analisis uji t untuk group
dependent, dengan persamaan yaitu:
𝑡=

(𝑥
̅̅̅1 − ̅̅̅)
𝑥2
2
2 − (𝑠𝐷)
𝑠𝐷
√
𝑁
𝑁(𝑁 − 1)

Keterangan:
X1

= nilai pretest

X2

= nilai post-test

D

= perbedaan antara skor tiap subjek = 𝑋𝑖1 − 𝑋𝑖2

N

= jumlah pasangan skor (jumlah pasangan)
Dengan menggunakan program SPSS, apabila p < α

maka dikatakan signifikan dengan α = 0.05. Hal ini berarti
adanya peningkatan pengetahuan peserta didik kelas
eksperimen terbimbing maupun kelas kontrol.
1.6.3.3.

Analisis Perbandingan Post-test Kelas Eksperimen
dengan Kelas Kontrol
Pada penelitian ini analisis yang digunakan untuk
mengetahui apakah pemahaman akhir peserta didik di kelas
eksperimen terbimbing sama dengan kelas kontrol yaitu
analisis uji t untuk 2 group independent, dengan persamaan
yaitu:
(𝑥
̅̅̅1 − ̅̅̅)
𝑥2

𝑡=
√[

(𝑛1 − 1)𝑠1 2 + (𝑛2 − 1)𝑠2 2 1
1
] [𝑛 + 𝑛 ]
(𝑛1 + 𝑛2 − 2)
1
2
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Keterangan:
n1

= jumlah anggota kelompok 1

n2

= jumlah anggota kelompok 2

𝑥1
̅̅̅

= nilai rata-rata kelompok 1

𝑥2
̅̅̅

= nilai rata-rata kelompok 2

s1

= standar deviasi kelompok 1

s2

= standar deviasi kelompok 2
Dengan menggunakan program SPSS, apabila p < α

maka dikatakan signifikan dengan α = 0.05. Hal ini berarti
adanya perbedaan minat dan pengetahuan akhir antara
peserta didik kelas kontrol dengan peserta didik kelas
eksperimen terbimbing.
1.6.4. Analisis Kualitatif
Dalam penelitian ini, data juga diperoleh melalui kegiatan
observasi dan wawancara peserta didik. Analisis ini dapat diperoleh
dengan bentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang
telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Menurut Suparno
(2014: 101), data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan
melihat konsep, pengertian, hal-hal, nilai, suasana yang menonjol
dan menjawab persoalan penelitian yang ingin kita ketahui.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di kelas X MIPA 3 dan X MIPA 4 SMA
N 1 Banguntapan dengan materi usaha dan energi. Penelitian ini
dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2020 – 4 Mei 2020. Rencana pelaksaan
penelitian ini seharusnya berjalan selama dua minggu, akan tetapi karena
kondisi dari dampak pandemi COVID-19 ini, penelitian hanya dapat
berjalan selama dua hari yang kemudian kegiatan belajar di sekolah
menjadi belajar di rumah. Untuk melanjutkan penelitian ini, peneliti
berkoordinasi dengan guru pembimbing untuk melanjutkan penelitian
secara online. Guru pembimbing memberi kesempatan untuk melakukan
penelitian secara online dengan menunggu jadwal dari sekolah yang
akhirnya mendapat jadwal pada tanggal 4 Mei 2020 pukul 13.00 WIB
dengan menggunakan Google Classroom milik guru pembimbing.
Penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Subyek penelitian adalah peserta didik kelas X MIPA 3 sebagai kelas
kontrol dengan jumlah peserta didik 33 orang dan kelas X MIPA 4 sebagai
kelas eksperimen dengan jumlah peserta didik 33 orang. Kelas kontrol dan
kelas eksperimen ini merupakan kelas yang dibimbing oleh guru
pembimbing penelitian yaitu Ibu Sukensri Hardiati, S.Pd.
Penelitian ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya, dimana
peneliti akan memberikan treatment pada kelas eksperimen menggunakan
metode eksperimen terbimbing, sedangkan metode ceramah pada kelas
kontrol dilaksanakan oleh guru pembimbing. Peneliti akan melihat
pengaruh penerapan metode eksperimen pada kelas eksperimen dengan
kelas kontrol yang berjalan tanpa treatment dari peneliti. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan kelas eksperimen secara keseluruhan dan
sebagian kelas kontrol pada saat pemberian soal dan kuisioner. Kegiatan
pelaksanan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

35
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Tabel 4.1 Pelaksaan Kegiatan Penelitian

No
1

Hari/Tanggal

Kelas

Waktu

Kegiatan

Selasa,

X MIPA 3

13.00 –



Perkenalan

17 Maret 2020

(Kelas

13.45



Pretest

Kontrol)

WIB



Kuisioner minat
belajar awal

2



Penutup

Selasa,

X MIPA 4

14.00 –



Perkenalan

17 Maret 2020

(Kelas

15.30



Pretest



Kuisioner minat

Eksperimen) WIB

belajar awal


Kegiatan Eksperimen
di Laboratorium
Fisika

3

4



Penutup



Observasi

Rabu,

X MIPA 3

12.15 –

18 Maret 2020

(Kelas

13.45

pembelajaran di kelas

Kontrol)

WIB

kontrol

Senin,

X MIPA 3

13.00 –

Pengambilan data secara

4 Mei 2020

(Kelas

15.00

online menggunakan

Kontrol)

WIB

Google Classroom

dan X



Post-test

MIPA 4



Kuisioner minat

(Kelas

belajar akhir

Eksperimen)

Penelitian yang telah dilakukan tidak sesuai dengan rencana awal
penelitian karena adanya kendala. Berikut ini kendala yang dialami:
1) Jumlah peserta didik yang mengikuti pretest tidak sama
dengan post-test. Pada kelas X MIPA 3 banyak yang tidak
mengikuti post-test tanpa keterangan.
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2) Penelitian menjadi mundur terlalu lama karena adanya
pandemi COVID-19 yang mengharuskan peserta didik
belajar dari rumah dan harus menunggu jadwal dari sekolah
untuk melanjutkan penelitian.
Pelaksanaan penelitian ini dibantu oleh dua teman yang bertugas
untuk

mengobservasi

kegiatan

pembelajaran

dalam

kelas

eksperimen serta dibantu oleh guru pembimbing untuk mengawasi
selama proses pembelajaran.
4.1.1 Pelaksanaan Penelitian Kelas Kontrol ( X MIPA 3)
4.1.1.1 Pertemuan I (Selasa, 17 Maret 2020)
Pelaksanaan penelitian pertama dilakukan di kelas X
MIPA 3 pada pukul 13.00 sampai dengan pukul 13.45 WIB
sesuai

jadwal

pelajaran

yang

berlangsung.

Peneliti

memperkenalkan diri di depan kelas dan memberikan
informasi serta arahan untuk kegiatan penelitian yang akan
berlangsung. Dalam waktu 45 menit, siswa diberikan soal
pretest yang dilanjutkan dengan mengisi kuisioner minat
belajar awal siswa.
Pengerjaan soal berlangsung dengan kondisi yang
tidak kondusif dimana peserta didik saling berbicara dengan
satu sama lain. Kemudian peneliti menegur sehingga kondisi
menjadi tenang dan peserta didik melanjutkan mengerjakan
soal dengan tepat waktu dan dilanjutkan dengan mengisi
kuisioner minat belajar awal. Setelah pemberian soal selesai
maka peneliti mengucapkan terimakasih kepada peserta
didik dan menutup pembelajaran yang telah diisi dengan
pengerjaan soal dan kuisioner.
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Gambar 4.1 Suasana kelas X MIPA 3 saat mengerjakan soal pretest.

4.1.1.2 Pertemuan II (Rabu, 18 Maret 2020)
Pertemuan kedua dilaksanakan pada pukul 12.15
sampai dengan pukul 13.45 WIB. Pertemuan kedua ini
dilakukan observasi kegiatan pembelajaran di kelas kontrol.
Kegiatan pembelajaran dilakukan oleh guru pembimbing
dan peneliti melakukan kegiatan observasi sepanjang
pembelajaran di kelas. Peneliti mengamati guru dalam
memberikan pembelajaran, metode yang digunakan oleh
guru, antusias peserta didik, aktivitas peserta didik dalam
pembelajaran, tingkah laku peserta didik, sikap peserta didik,
kondisi kelas pada saat pembelajaran.
Dalam observasi ini, peneliti dapat mendeskripsikan
bahwa guru menggunakan metode ceramah dan diskusi pada
pembelajaran. Guru melakukan kegiatan pendahuluan, inti
dan penutup sesuai dengan RPP. Pada kegiatan inti, guru
memberikan ceramah berupa teori kepada peserta didik yang
kemudian dilanjutkan dengan berdiskusi dengan teman
sebangku, mempresentasikan hasil diskusi dan pada penutup
kegiatan guru menyimpulkan mengenai pembelajaran pada
hari ini.
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Kondisi kelas pada saat pembelajaran menggunakan
metode ceramah ini, peserta didik kurang aktif pada saat
pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa peserta didik
yang menguap dan mengantuk membuat peserta didik
kurang fokus. Hal ini disebabkan karena jam pelajaran fisika
di siang hari.

Gambar 4.2 Suasana kegiatan pembelajaran di kelas kontrol
bersama guru

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian Kelas Eksperimen (X MIPA 4)
4.1.2.1 Pertemuan I (Selasa, 17 Maret 2020)
Pelaksanaan

penelitian

di

kelas

eksperimen

berlangsung pada pukul 14.00 sampai 15.30 WIB di
Laboratorium Fisika SMA N 1 Banguntapan. Sebelum
pembelajaran dimulai, alat dan bahan untuk eksperimen
telah

disiapkan

terlebih

dulu

oleh

peneliti

untuk

mempersingkat waktu, karena waktu yang diberikan oleh
guru terbatas. Peserta didik tidak masuk kelas dengan tepat
waktu, hal ini dikarenakan 15 menit sebelumnya adalah
waktu istirahat dan digunakan untuk sholat terlebih dahulu
sehingga peserta didik masuk kelas terlambat 5 menit.
Sebelum memulai pembelajaran dengan metode
eksperimen, peneliti memperkenalkan diri kepada peserta
didik dan menjelaskan mengenai maksud kedatangan dari
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peneliti. Peneliti mengecek kehadiran peserta didik dan
meminta peserta didik untuk duduk menempati susunan
kelompok yang telah ditetapkan oleh peneliti dan
dilanjutkan untuk memberikan soal pretest dan kuisioner
minat belajar awal peserta didik. Sebelum mengerjakan
soal, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai soal
pretest dan kuisioner minat belajar awal peserta didik.
Peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan soal
selama 20 menit dilanjutkan mengisi kuisioner minat belajar
awal selama 5 menit.
Setelah selesai mengerjakan soal pretest dan mengisi
kuisioner minat belajar awal, peneliti memulai kegiatan inti
yaitu kegiatan eksperimen usaha dan energi. Sebelum peerta
didik memulai percobaan, peneliti menjelaskan mengenai
percobaan yang akan dilakukan peserta didik. Peneliti
mengajak peserta didik untuk membuka Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD) yang telah dibagikan. Peneliti
menjelaskan tujuan dari percobaan, alat dan bahan yang
digunakan, langkah percobaan, pengambilan data dari
percobaan dan analisisnya, tugas serta kesimpulan yang
diperoleh dari percobaan usaha dan energi.
Peneliti memberikan contoh berupa demonstrasi
percobaan secara singkat yang kemudian peserta didik akan
melakukan percobaan usaha dan energi selama 60 menit .
Selama percobaan usaha dan energi, peserta didik sangat
antusias dalam mengikuti pembelajaran ini, hal ini tampak
ketika peserta didik aktif dalam kelompok, aktif bertanya
ketika kesusahan, dan saling bekerja sama sehingga dapat
menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam 5 menit
terakhir peneliti mengajak peserta didik untuk menutup
kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini dan
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menyampaikan pengumuman untuk pertemuan selanjutnya.
Peneliti menutup dengan doa dan salam.

Gambar 4.3 Suasana pembelajaran menggunakan metode eksperimen
di kelas eksperimen

4.1.2.2 Pertemuan II ( Senin, 4 Mei 2020)
Pelaksanaan penelitian sempat terhenti karena
adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan kegiatan
belajar di sekolah menjadi belajar dari rumah. Setelah
menunggu selama 14 hari yang berharap bahwa keadaan
akan membaik dan kegiatan belajar di sekolah dapat dimulai
ternyata keadaan yang masih belum membaik membuat
pemerintah memperpanjang masa belajar dari rumah.
Peneliti kemudian konsultasi dengan dosen pembimbing
dan akhirnya tetap melanjutkan penelitian pengambilan data
secara

online.

Setelah

berkonsultasi

dengan

dosen
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pembimbing,

kemudian

peneliti

menghubungi

guru

pembimbing untuk melanjutkan penelitian secara online.
Setelah berdiskusi dengan guru pembimbing dan pihak
sekolah pada akhirnya dapat melaksanakan kembali pada
tanggal 4 Mei 2020 melalui Google Classroom masuk
menjadi guru pendamping baik di kelas X MIPA 3 maupun
X MIPA 4.
Penelitian secara online ini berlangsung dari pukul
13.00 sampai dengan 14.30 WIB untuk kelas eksperimen (X
MIPA 4) dan pukul 13.30 sampai dengan 14.30 WIB untuk
kelas kontrol ( X MIPA 3 ) dimana peserta didik akan
mengerjakan soal dan kuisioner pada waktu yang telah
ditetapkan dan hasil pengerjaan akan langsung diupload.
Peserta didik mengerjakan soal baik dikertas yang di foto
maupun dalam bentuk file. Peneliti menegaskan bahwa
pengerjaan soal dikerjakan secara lengkap menggunakan
langkah-langkahnya sehingga peserta didik tidak hanya asal
dalam mengerjakan soal-soal.
Pada kelas eksperimen ( X MIPA 4) sebelum
mengerjakan soal peserta didik akan menyampaikan
kesimpulan mengenai percobaan usaha dan energi pada
pertemuan sebelumnya dan setiap kelompok mempunyai
kesimpulan dari semua kelompok.

4.2 Data dan Analisis Data
4.2.1 Minat Belajar Peserta Didik
Data minat belajar peserta didik diperoleh melalui skor
kuisioner minat belajar awal dan minat belajar akhir peserta didik dari
kelas eksperimen (X MIPA 4) dan kelas kontrol (X MIPA 3) dapat
dilihat pada tabel 4.2
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Tabel 4.2 Data skor minat belajar awal - akhir kelas eksperimen dan kelas
kontrol

Kelas X MIPA 4

Kelas X MIPA 3

(Kelas Eksperimen)

(Kelas Kontrol)

Kode

Skor

Skor

Kode

Skor

Skor

Peserta

Minat

Minat

Peserta

Minat

Minat

Didik

Awal

Akhir

Didik

Awal

Akhir

X1

43

45

Y1

38

43

X2

44

49

Y2

44

49

X3

44

49

Y3

37

45

X4

42

47

Y4

46

52

X5

44

45

Y5

35

50

X6

44

50

Y6

45

49

X7

44

51

Y7

38

43

X8

44

48

Y8

33

41

X9

46

51

Y9

43

52

X10

44

45

Y10

37

43

X11

46

55

Y11

47

49

X12

50

51

Y12

44

53

X13

45

49

Y13

40

41

X14

46

48

Y14

39

45

X15

49

46

Y15

39

44

X16

45

47

Y16

42

45

X17

41

45

Y17

33

40

X18

42

47

Y18

42

45

X19

39

51

Y19

49

54

X20

35

44

Y20

48

52

X21

27

52

Y21

42

42

X22

50

53

Y22

37

45

X23

50

52

Y23

43

50

X24

55

54

Y24

42

44
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X25

47

50

Y25

41

44

X26

44

53

Y26

43

45

X27

55

52

Y27

36

39

X28

41

51

Y1

38

43

X29

42

49

X30

43

43

X31

57

53

X32

43

44

X1

43

45

Skor

44,72

49,03

Skor

40,85

46,07

Rata-rata

Rata-rata

4.2.1.1 Uji Normalitas Data
Sebelum melakukan Uji T Independent dan Dependent,
untuk memberikan kepastian ada baiknya melakukan uji
normalitas terlebih dahulu. Berikut ini hasil uji normalitas data.
Tabel 4.3 Uji Normalitas Data
Tests of Normality
Kategori

Kolmogorov-Smirnova

Shapiro-Wilk

Statistic

df

Sig.

.160

32

.036

.905

32

.008

Skor Minat Posttest (4)

.133

32

.162

.961

32

.293

Skor Hasil Belajar Pretest (4)

.136

32

.142

.897

32

.005

Skor Hasil Belajar Posttest (4)

.208

32

.001

.906

32

.009

Skor Minat Pretest (3)

.123

27 .200*

.976

27

.774

Skor Minat Posttest (3)

.229

27

.001

.935

27

.092

Skor Hasil Belajar Pretest (3)

.184

27

.019

.875

27

.004

Skor Hasil Belajar Posttest (3)

.143

27

.166

.928

27

.062

Nilai Skor Minat Pretest (4)

Statistic df

Sig.
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Berdasarkan hasil uji normalitas data diatas, dapat
disimpulkan seperti tabel dibawah ini
Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Normalitas

No

Kategori

Sig

Keterangan

1

Skor Minat Pretest (4)

.008 Tidak Normal

2

Skor Minat Posttest (4)

.293 Normal

3

Skor Hasil Belajar Pretest (4)

.005 Tidak Normal

4

Skor Hasil Belajar Posttest (4)

.009 Tidak Normal

5

Skor Minat Pretest (3)

.774 Normal

6

Skor Minat Posttest (3)

.092 Normal

7

Skor Hasil Belajar Pretest (3)

.004 Tidak Normal

8

Skor Hasil Belajar Posttest (3)

.062 Normal

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa
kategori yang nilai Sig dibawah 0,05 yang berarti data tidak
terdistribusi normal. Karena data tidak terdistribusi normal, maka
segala uji yang berhubungan dengan data yang tidak normal akan
dilakukan menggunakan uji non parametrik, dimana uji non
parametrik dari independent sample t test adalah uji Mann Whitney
dan uji non parametrik dari paired sample t test adalah uji Wilcoxon.

4.2.1.2 Uji Mann Whitney antara Minat Belajar Awal Peserta Didik
Kelas Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara minat belajar
awal peserta didik kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka
dianalisis menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut.
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Tabel 4.5 Hasil Uji Mann Whitney antara Minat Belajar Awal Peserta Didik
Kelas Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Ranks
Kategori
Nilai

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Skor Minat Pretest (4)

32

36.33

1162.50

Skor Minat Pretest (3)

27

22.50

607.50

Total

59

Test Statisticsa
Nilai
Mann-Whitney U

229.500

Wilcoxon W

607.500

Z

-3.094

Asymp. Sig. (2-tailed)

.002

a. Grouping Variable: Kategori

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai mean
minat belajar awal kelas eksperimen adalah 36,33 dan nilai mean
minat belajar akhir kelas kontrol adalah 22,50 dan p = 0,002. Karena
nilai p 0,002 < α = 0,05 maka signifikan yang berarti adanya
perbedaan minat belajar awal kelas eksperimen dengan minat belajar
awal kelas kontrol. Berdasarkan data diatas nilai mean kelas
eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol, hal ini
menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik di kelas eksperimen
lebih

besar

sebelum

pembelajaran

menggunakan

metode

eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol dengan metode
ceramah.
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4.2.1.3 Uji- T Wilcoxon antara Minat Belajar Awal dan Minat Belajar
Akhir Peserta Didik Kelas Eksperimen (X MIPA 4)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara minat
belajar awal dan minat belajar akhir peserta didik kelas eksperimen,
maka dianalisis menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai
berikut.
Tabel 4.6 Hasil Uji T Wilcoxon antara Minat Belajar Awal dan Minat
Belajar Akhir Peserta Didik Kelas Eksperimen
(X MIPA 4)
Ranks
N
Skor Minat
Akhir (4) -

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

4a

10.38

41.50

Positive Ranks

27b

16.83

454.50

Skor Minat
Awal (4)

Ties

1c

Total

32

a. Skor Minat Akhir (4) < Skor Minat Awal (4)
b. Skor Minat Akhir (4) > Skor Minat Awal (4)
c. Skor Minat Akhir (4) = Skor Minat Awal (4)

Test Statisticsb
Skor Minat Akhir
(4) - Skor Minat
Awal (4)
-4.054a

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai p =
0,000. Karena nilai p 0,000 < α = 0,05 maka signifikan yang
berarti adanya perbedaan minat belajar awal dengan minat belajar
akhir peserta didik. Hal ini berarti adanya peningkatan minat
belajar peserta didik di kelas eksperimen (X MIPA 4).
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4.2.1.4 Uji- T Dependen antara Minat Belajar Awal dan Minat Belajar
Akhir Peserta Didik Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara minat belajar
awal dan minat belajar akhir peserta didik kelas kontrol, maka
dianalisis menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 4.7 Hasil Uji T Dependen antara Minat Belajar Awal dan Minat
Belajar Akhir Peserta Didik Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation Std. Error Mean

Skor Minat Awal (3)

40.8519

27

4.32972

.83325

Skor Minat Akhir (3)

46.0741

27

4.27808

.82332

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Std.

Mean
Pair Skor Minat
1

-5.22222

Std.

Error

Deviation

Mean

3.12968

Interval of the
Difference
Lower

.60231 -6.46028

Upper

Sig. (2t

-3.98416 -8.670

Awal (3) Skor Minat
Akhir (3)

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai
mean minat belajar awal adalah 40,8519 dan nilai mean minat belajar
akhir adalah 46,0741 dengan t = - 8,670 dan p = 0,000. Karena nilai p
0,000 < α = 0,05 maka signifikan yang berarti adanya perbedaan minat
belajar awal dengan minat belajar akhir peserta didik. Hal ini berarti
adanya peningkatan minat belajar peserta didik di kelas kontrol (X
MIPA 3).

df
26

tailed)
.000
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4.2.1.5 Uji- T Independen antara Minat Belajar Akhir Peserta Didik
Kelas Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara minat belajar
akhir peserta didik kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka
dianalisis menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 4.8 Hasil Uji- T Independen antara Minat Belajar Akhir Peserta
Didik Kelas Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Group Statistics
Kategori
Nilai

N

Mean

Skor Minat

Std. Deviation Std. Error Mean

32

49.0313

3.26748

.57761

27

46.0741

4.27808

.82332

Posttest (4)
Skor Minat
Posttest (3)

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Sig.
(2-

F
Nilai Equal

3.416

Sig.

t

.070 3.008

df

Mean

Std. Error

tailed) Difference Difference Lower

Upper

57

.004

2.95718

.98315 .98845

4.92590

2.940 48.117

.005

2.95718

1.00573 .93515

4.97920

variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai mean
minat belajar akhir kelas eksperimen adalah 49,0313 dan nilai
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mean minat belajar akhir kelas kontrol adalah 46,0741 dengan t =
2,940 dan p = 0,005. Karena nilai p 0,005 < α = 0,05 maka signifikan
yang berarti adanya perbedaan minat belajar akhir kelas eksperimen
dengan minat belajar akhir kelas kontrol. Berdasarkan data diatas
nilai mean kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas
kontrol, hal ini menunjukkan bahwa minat belajar peserta didik di
kelas eksperimen lebih besar setelah pembelajaran menggunakan
metode eksperimen dibandingkan dengan kelas kontrol dengan
metode ceramah. Meskipun demikian, adanya perbedaan pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol bukan berarti akibat dari perlakukan,
namun hal ini akibat karena sejak awal kelas eksperimen telah
menunjukkan minat lebih baik dari dari kelas kontrol.

4.2.2.5 Peningkatan Nilai Rata-rata Minat Belajar Peserta Didik Kelas
Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk melihat peningkatan nilai rata-rata minat belajar
peserta didik dari sebelum dan sesudah diberikan treatment maka
untuk peningkatan nilai rata-rata dapat dicari menggunakan
persamaan berikut ini:
Peningkatan nilai rata-rata minat belajar peserta didik kelas
eksperimen
∆𝐸𝑘𝑠 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
∆𝐸𝑘𝑠 = 49,03 − 44,72
∆𝐸𝑘𝑠 = 4,31
Peningkatan nilai rata-rata minat belajar peserta didik kelas kontrol
∆𝐾 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
∆𝐾 = 46,07 − 40,85
∆𝐾 = 5,22
Berdasarkan hasil peningkatan nilai rata-rata minat belajar peserta
didik kelas eksperimen dan kelas kelas kontrol dapat dilihat bahwa nilai
∆Eks < ∆K yaitu ∆Eks = 4,31 < ∆K = 5,22 dalam hal ini maka belum
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dapat ditunjukkan bahwa kelas eksperimen lebih baik dalam
meningkatkan minat belajar.

4.2.2 Hasil Belajar Peserta Didik
Data hasil belajar peserta didik diperoleh melalui skor nilai
pretest dan post-post peserta didik dari kelas eksperimen (X MIPA
4) dan kelas kontrol (X MIPA 3) dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Data Skor Hasil Belajar Peserta Didik Kelas Eksperimen
dan Kelas Kontrol

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

( X MIPA 4)

(X MIPA 3)

Kode

Skor

Skor

Kode

Skor

Skor

Peserta

Pretest

Post-

Peserta

Pretest

Post-

test

Didik

Didik

test

X1

65

93

Y1

76

90

X2

70

85

Y2

85

98

X3

70

96

Y3

70

85

X4

80

96

Y4

85

100

X5

78

95

Y5

68

98

X6

78

96

Y6

68

75

X7

78

92

Y7

80

80

X8

68

85

Y8

55

75

X9

61

85

Y9

70

85

X10

63

95

Y10

80

75

X11

68

95

Y11

70

80

X12

63

90

Y12

80

85

X13

70

82

Y13

75

95

X14

80

82

Y14

80

90

X15

78

80

Y15

68

65

X16

68

80

Y16

48

65
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X17

66

100

Y17

80

83

X18

43

78

Y18

75

95

X19

71

78

Y19

71

65

X20

70

90

Y20

75

95

X21

70

95

Y21

70

85

X22

78

100

Y22

70

100

X23

80

98

Y23

83

95

X24

83

95

Y24

80

90

X25

80

90

Y25

80

100

X26

70

90

Y26

71

75

X27

83

95

Y27

70

80

X28

75

80

X29

85

95

X30

75

90

X31

70

85

X32

70

95

Skor

72,09

90,03

Skor

73,44

85,33

Rata-rata

Rata-rata

4.2.2.4 Uji Mann Whitney antara Pretest Peserta Didik Kelas
Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pretest
peserta didik kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka
dianalisis menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai
berikut.
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Tabel 4.10 Hasil Uji Mann Whitney antara Pretest Peserta Didik Kelas
Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Ranks
Kategori
Nilai

N

Mean Rank

Sum of Ranks

Skor Hasil Belajar Pretest (4)

32

27.98

895.50

Skor Hasil Belajar Pretest (3)

27

32.39

874.50

Total

59

Test Statisticsa
Nilai
Mann-Whitney U

367.500

Wilcoxon W

895.500

Z

-.992

Asymp. Sig. (2-tailed)

.321

a. Grouping Variable: Kategori

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai
mean pretest kelas eksperimen adalah 27,98 dan nilai mean
pretest kelas kontrol adalah 32,39 dengan p = 0,321. Karena nilai
p = 0,321 > 0,05 maka tidak signifikan. Hal ini menunjukkan
tidak ada perbedaan pengetahuan awal peserta didik di kelas
eksperimen dengan pengetahuan awal peserta didik di kelas
kontrol.

4.2.2.4 Uji Wilcoxon antara Pretest dengan Post-test Peserta Didik
Kelas Eksperimen (X MIPA 4)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pretest
dan post-test peserta didik kelas eksperimen, maka dianalisis
menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut.
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Tabel 4.11 Hasil Uji Wilcoxon antara Pretest dengan Post-test Peserta
Didik Kelas Eksperimen (X MIPA 4)
Ranks
N
Skor Hasil Belajar Posttest
(4) - Skor Hasil Belajar

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

0a

.00

.00

Positive Ranks

32b

16.50

528.00

Pretest (4)
Ties

0c

Total

32

a. Skor Hasil Belajar Posttest (4) < Skor Hasil Belajar Pretest (4)
b. Skor Hasil Belajar Posttest (4) > Skor Hasil Belajar Pretest (4)
c. Skor Hasil Belajar Posttest (4) = Skor Hasil Belajar Pretest (4)

Test Statisticsb
Skor Hasil
Belajar Posttest
(4) - Skor Hasil
Belajar Pretest
(4)
-4.939a

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Based on negative ranks.

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai p =
0,000. Karena nilai p = 0,000 < 0,05 maka signifikan. Hal ini
menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan awal dengan
pengetahuan

akhir

peserta

didik

di

kelas

eksperimen.

Berdasarkan data diatas pengetahuan awal dan pengetahuan akhir
kelas eksperimen mengalami peningkatan.
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4.2.2.4 Uji Wilcoxon antara Pretest dengan Post-test Peserta Didik
Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara pretest dan
post-test

peserta

didik

kelas

kontrol,

maka

dianalisis

menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.12 Uji Wilcoxon antara Pretest dengan Post-test Peserta Didik
Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Ranks
N
Skor Hasil Belajar
Posttest (3) - Skor

Mean Rank

Sum of Ranks

Negative Ranks

3a

4.00

12.00

Positive Ranks

23b

14.74

339.00

Hasil Belajar Pretest
(3)

Ties

1c

Total

27

a. Skor Hasil Belajar Posttest (3) < Skor Hasil Belajar Pretest (3)
b. Skor Hasil Belajar Posttest (3) > Skor Hasil Belajar Pretest (3)
c. Skor Hasil Belajar Posttest (3) = Skor Hasil Belajar Pretest (3)

Test Statisticsb
Skor Hasil
Belajar Posttest
(3) - Skor Hasil
Belajar Pretest
(3)
-4.160a

Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

.000

a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai p =
0,000. Karena nilai p = 0,000 < 0,05 maka signifikan. Hal ini
menunjukkan adanya perbedaan pengetahuan awal dengan
pengetahuan akhir peserta didik di kelas kontrol.
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4.2.2.4 Uji Mann Whitney antara Post-test Peserta Didik Kelas
Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara post-test
peserta didik kelas eksperimen dengan kelas kontrol, maka dianalisis
menggunakan program SPSS dengan hasil sebagai berikut.
Tabel 4.13 Hasil Uji Mann Whitney antara Post-test Peserta Didik Kelas
Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol
(X MIPA 3)
Ranks
Kategori
Nilai

N

Skor Hasil Belajar Posttest

Mean Rank

Sum of Ranks

32

33.06

1058.00

27

26.37

712.00

(4)
Skor Hasil Belajar Posttest
(3)
Total

59

Test Statisticsa
Nilai
Mann-Whitney U

334.000

Wilcoxon W

712.000

Z

-1.503

Asymp. Sig. (2-tailed)

.133

a. Grouping Variable: Kategori

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas diperoleh nilai mean
post-test kelas eksperimen adalah 33,06 dan nilai mean post-test
kelas kontrol adalah 26,37 dengan p = 0,133. Karena nilai p = 0,133
> 0,05 maka tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak
adanya perbedaan pengetahuan akhir peserta didik di kelas
eksperimen dengan pengetahuan akhir peserta didik di kelas
kontrol.
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4.2.2.5

Peningkatan Nilai Rata-rata Hasil Belajar Peserta Didik Kelas
Eksperimen (X MIPA 4) dan Kelas Kontrol (X MIPA 3)
Untuk melihat peningkatan nilai rata-rata hasil belajar
peserta didik dari sebelum dan sesudah diberikan treatment maka
untuk peningkatan nilai rata-rata dapat dicari menggunakan
persamaan berikut ini:
Peningkatan nilai rata-rata minat belajar peserta didik kelas
eksperimen
∆𝐸𝑘𝑠 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
∆𝐸𝑘𝑠 = 90,03 − 72,09
∆𝐸𝑘𝑠 = 17,94
Peningkatan nilai rata-rata minat belajar peserta didik kelas kontrol
∆𝐾 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 − 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑤𝑎𝑙
∆𝐾 = 85, 33 − 73,44
∆𝐾 = 11,89
Berdasarkan hasil peningkatan nilai rata-rata hasil belajar
peserta didik kelas eksperimen dan kelas kelas kontrol dapat dilihat
bahwa nilai ∆Eks > ∆K yaitu ∆Eks = 17,94 > ∆K = 11,89 dalam hal
nilai peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih besar
dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar kelas kontrol.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan
tersebut masih dapat dimungkinkan karena perlakukan kegiatan
eksperimen.

4.2.3 Data Wawancara Peserta Didik
Pengambilan data wawancara peserta didik dilakukan
melalui via telepon karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk
bertemu

secara

langsung.

Wawancara

dilakukan

dengan

menghubungi 8 peserta didik kelas X MIPA 4 (kelas eksperimen)
secara acak dan melakukan tanya jawab. Lima peserta didik senang
masuk MIPA karena mempunyai keinginan untuk melanjutkan
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perguruan tinggi yang berkaitan dengan jurusan MIPA, banyak
praktikumnya baik biologi, fisika maupun kimia. Sedangkan ketiga
siswa menyukai MIPA karena mereka lebih suka berhitung dan
menerapkan konsep dibandingkan dengan hafalan seperti kelas IPS.
Mereka mempunyai pendapat mengenai pelajaran fisika
bahwa pelajaran fisika itu menyenangkan, menarik, pelajarannya
mengenai kehidupan sehari-hari, dan menantang saat memecahkan
konsep dan persoalan, terdapat praktikum sehingga memudahkan
pembelajaran. Selain itu mereka mengungkapkan bahwa fisika itu
butuh kesabaran dan ketelitian, fisika itu susah gampang dalam
memahaminya. Dari delapan peserta didik, enam anak menyukai
metode eksperimen dan dua anak menyukai metode ceramah atau
diskusi. Alasan menyukai metode eksperimen adalah karena dengan
belajar sambil praktikum dapat melihat langsung bagaimana
langkah-langkah suatu percobaan atau konsep yang akan diketahui
bukan hanya melalui teori, dengan adanya metode eksperimen dapat
berdiskusi, kerja sama, bertukar pendapat hingga menyelesaikan
soal dengan teman kelompok. Mereka berpendapat bahwa dengan
metode eksperimen dapat memecahkan persoalan bersama sehingga
materi lebih mudah diingat dibandingkan dengan teori ceramah.
Sedangkan dua anak lebih menyukai metode ceramah karena lebih
senang mendengarkan ceramah dari guru dan berdiskusi di ruang
kelas.
Pembelajaran menggunakan metode eksperimen menurut
mereka membuat mereka menjadi lebih tertarik untuk memperlajari
fisika karena dengan adanya percobaan membuat mereka menjadi
tidak bosan dibandingkan menggunakan metode ceramah terus
menerus. Dalam pembelajaran fisika menggunakan metode
eksperimen, mereka mendapatkan berbagai hal yang mereka peroleh
yaitu mendapatkan pengalaman baru, kerja sama, nilai kebersamaan
karena menggunakan metode eksperimen mereka diajak untuk
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membangun

sikap

kerjasama

dan

tanggungjawab

dalam

menyelesaikan percobaan. Dengan adanya metode eksperimen,
mereka menjadi mengerti dan mengenal alat-alat percobaan yang
digunakan dan menggunakannya secara langsung dan dapat
melakukan percobaan sesuai dengan langkah kerjanya.
Dari hasil wawancara 80 % metode eksperimen lebih
memudahkan peserta didik dalam belajar fisika dan membuat
mereka semakin tertarik untuk belajar fisika dengan adanya metode
eksperimen. Peseta didik merasakan perasaan senang, tertarik,
tertantang, menyenangkan, dan menjadikan rasa ingin tahu lebih
fisika. Dengan adanya metode eksperimen dapat melatih kreativitas
peserta didik untuk menciptakan suatu percobaan yang akan dibuat
oleh peserta didik dan membantu memecahkan masalah dalam teori
yang sulit dijelaskan.
4.2.4 Data Observasi
Dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan, pada
saat kegiatan eksperimen di kelas eksperimen ( X MIPA 4 ) peserta
didik sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran dari awal
hingga akhir pembelajaran. Peserta didik memperhatikan saat
peneliti menjelaskan di depan, dan aktif ketika eksperimen
berlangsung. Setiap kelompok memiliki nilai kerja sama yang tinggi
dan saling bergantian dalam pembagian tugas. Ketika ada hal yang
kurang dimengerti mereka akan menanyakan kepada peneliti dan
meminta bantuan jika mengalami kesulitan pada saat eksperimen
berlangsung.
Dalam mencari dan mengolah data, peserta didik sangat
antusias sehingga dalam pengolahan data mereka dapat selesai tepat
waktu dan memanfaatkan waktu dengan baik. Pada saat
pembelajaran menggunakan metode eksperimen berlangsung,
peserta didik fokus terhadap pembelajaran, sehingga tidak ada
peserta didik yang mengantuk di kelas yang menjadikan suasana
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kelas berjalan secara kondusif sampai akhir pembelajaran. Selama
pembelajaran berlangsung, perhatian peserta didik selalu tertuju
pada percobaan sehingga peserta didik memiliki konsentrasi yang
tinggi dalam mengikuti pembelajaran.
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan
eksperimen, terlihat beberapa peserta didik yang memiliki rasa ingin
tahu tinggi yaitu ketika melakukan eksperimen beberapa peserta
didik saling ingin mencoba melakukan eksperimen pada setiap
kelompok, sehingga hampir tidak ada peserta didik yang pasif hanya
mencatat hasil dari percobaan yang dilakukan. Peserta didik sangat
antusias dalam melakukan percobaan secara berulang-ulang untuk
mendapatkan hasil yang lebih baik. Terlihat beberapa siswa juga
mencatat setiap langkah-langkah percobaan sampai hasil percobaan
yang digunakan untuk mempelajari kembali ketika di rumah. Hal ini
menunjukan bahwa peserta didik memiliki minat belajar ketika
pembelajaran menggunakan metode eksperimen.

4.3 Pembahasan
4.3.1 Minat Belajar Peserta Didik
Dari hasil analisis menggunakan SPSS dari hasil uji T,
menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara kelas eksperimen
dengan kelas kontrol. Pada tabel 4.5 minat belajar awal peserta didik
dapat dilihat bahwa minat belajar awal kelas eksperimen nilai mean
lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada tabel 4. 6 terjadi
peningkatan minat belajar peserta didik kelas eksperimen dan pada
tabel 4.7 pada kelas kontrol juga mengalami peningkatan, keduanya
mengalami peningkatan yang tidak terlalu jauh. Berdasarkan analisis
pada tabel 4.6 dan 4.7 dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan
metode eksperimen maupun metode ceramah dapat meningkatkan
minat belajar peserta didik.
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Dari hasil uji T pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan, namun demikian karena keadaan kedua
kelas berbeda maka dilakukan analisis peningkatan nilai rata-rata
minat belajar peserta didik. Berdasarkan hasil peningkatan nilai ratarata minat belajar peserta didik kelas eksperimen dan kelas kelas
kontrol dapat dilihat bahwa nilai ∆Eks < ∆K yaitu ∆Eks = 4,31 < ∆K
= 5,22 dalam hal ini maka belum dapat ditunjukkan bahwa kelas
eksperimen lebih baik dalam meningkatkan minat belajar. Sehingga
metode eksperimen dan metode ceramah sama-sama baik dalam
meningkatkan minat belajar peserta didik. Sehingga metode
eksperimen perlu dikembangkan dalam pembelajaran.
Berdasarkan teori pada BAB 2 menurut Slameto (2003: 180),
minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
mengenang beberapa kegiatan. minat juga menentukan suatu sikap
yang menyebabkan seseorang berbuat aktif dalam suatu pekerjaan.
Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan
(Mahfud, 2001:92). Dalam penelitian ini dari data hasil wawancara
peserta didik menunjukkan bahwa dengan adanya metode eksperimen
membuat peserta didik menunjukkan perubahan dalam melakukan
suatu kegiatan dari yang tidak tertarik menjadi tertarik. Menurut
peserta didik, kegiatan eksperimen membantu mereka dalam
mempelajari fisika dengan tidak secara teori terus menerus, dengan
adanya metode eksperimen ini peserta didik menjadi antusias
mengikuti pembelajaran fisika dan menambah rasa ingin tahu ketika
melakukan percobaan.
4.3.2 Hasil Belajar Peserta Didik
Dari hasil analisis menggunakan SPSS dari hasil uji T pada
tabel 4.10 berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahwa tidak
signifikan, hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan pengetahuan awal
peserta didik di kelas eksperimen dengan pengetahuan awal peserta
didik di kelas kontrol yang berarti keadaan kelas adalah sama. Pada
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tabel 4.11 hasil belajar peserta didik kelas eksperimen mengalami
peningkatan yang cukup besar, namun pada tabel 4.12 pada kelas
kontrol juga mengalami peningkatan. Hasil analisis pada tabel 4.13
menunjukkan bahwa nilai p > α maka tidak signifikan. Hal ini
menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan pengetahuan akhir
peserta didik di kelas eksperimen dengan pengetahuan akhir peserta
didik di kelas kontrol. Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan
bahwa hasil belajar peserta didik dengan metode eksperimen dan
metode ceramah dapat meningkatkan hasil belajar.
Dalam penelitian ini, analisis yang akurat adalah dari analisis
pair T tes, namun karena hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan
yang signifikan maka dapat diberikan analisis peningkatan nilai skor
rata-rata hasil belajar peserta didik.
Berdasarkan hasil peningkatan nilai rata-rata hasil belajar
peserta didik kelas eksperimen dan kelas kelas kontrol dapat dilihat
bahwa nilai ∆Eks > ∆K yaitu ∆Eks = 17,94 > ∆K = 11,89 dalam hal
nilai peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih besar
dibandingkan dengan peningkatan hasil belajar kelas kontrol.
Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan
tersebut masih dapat dimungkinkan karena perlakukan kegiatan
eksperimen.

Meskipun

kedua

metode

pembelajaran

dapat

meningkatkan hasil belajar peserta didik, namun peningkatan nilai
rata-rata kelas eksperimen kenaikannya lebih besar dibandingkan
dengan kelas kontrol. Dengan adanya peningkatan nilai rata-rata yang
lebih besar, metode eksperimen tetap baik digunakan untuk kegiatan
pembelajaran.
Berdasarkan teori pada BAB 2, hasil belajar merupakan
kemampuan

yang diperoleh individu

setelah proses

belajar

berlangsung , yang dapat memberikan perubahan tingkah laku baik
pengetahuan maupun pemahaman, sikap dan keterampilan siswa
sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya (Purwanto, 2002:82).
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Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode eksperimen dapat
memberikan perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta didik
yang menjadikan peserta didik dapat menggali pengetahuan,
keterampilan dan keaktifan untuk mengeksplorasi pembelajaran.
Melalui penelitian ini, metode eksperimen dapat diterapkan dalam
pembelajaran karena dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik.
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BAB 5
KESIMPULAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelas X MIPA SMA
Negeri 1 Banguntapan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1) Pembelajaran menggunakan metode eksperimen dan metode ceramah
pada materi usaha dan energi dapat meningkatkan minat belajar peserta
didik kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Banguntapan.
2) Pembelajaran menggunakan metode eksperimen pada materi usaha dan
energi dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X MIPA 4
(kelas eksperimen) SMA Negeri 1 Banguntapan, namun tidak jauh
berbeda dengan kelas X MIPA 3 (kelas kontrol).

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu.
1) Waktu yang diberikan oleh sekolah sangat terbatas sehingga
pemberian treatment diberikan waktu dua kali pertemuan.
2) Waktu pengambilan data menjadi mundur selama satu bulan karena
adanya pandemi COVID-19 yang membuat peserta didik menjadi
belajar dari rumah dan harus merubah pengambilan data secara online.
3) Pelaksanaan pengambilan data secara wawancara tidak dapat bertemu
secara tatap muka karena adanya pandemi COVID-19 melainkan
melalui via telepon.
4) Kegiatan observasi tidak menggunakan lembar instrumen observasi
sehingga tidak ada data dan lampiran yang mendukung.
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5.3 Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyarankan
beberapa hal sebagai berikut:
5.3.1 Bagi guru
Guru dapat menggunakan pembelajaran menggunakan metode
eksperimen yang akan menjadi pilihan untuk diterapkan dalam
beberapa materi yang dapat dilakukan menggunakan eksperimen
karena

metode

eksperimen

ini

perlu

dikembangkan

dalam

pembelajaran di sekolah.

5.3.2 Bagi penelitian selanjutnya
1) Peneliti harus memastikan kembali waktu yang diberikan sekolah
sebelum merancang penelitian sehingga pada saat pelaksanaan
dapat berjalan dengan baik sehingga apabila ada sekolah yang
memberikan waktu pelaksanaan penelitian yang longgar maka
pelaksanaan penelitian dapat berjalan lebih optimal.
2) Peneliti harus mempersiapkan rencana pelaksanaan cadangan,
sehingga apabila terjadi kendala peneliti dapat mengatasi kendala
tersebut.
3) Peneliti harus menggunakan instrumen observasi agar memperoleh
data dan lampiran yang mendukung dalam penelitian.
4) Peneliti dapat merancang soal pretest dan post-test yang tepat agar
data yang diperoleh seperti yang diharapkan.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
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Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Banguntapan
Mata Pelajaran

: Fisika

Kelas/Semester

: X / Genap

Materi

: Usaha dan Energi

Alokasi Waktu

: 3 JP

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli,
santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif
dan pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
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secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar
4.9 Menerapkan metode ilmiah untuk mengajukan gagasan penyelesaian
masalah gerak dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan konsep
energi, usaha dan hukum kekelana energi.

C. Indikator
4.9.1

Melakukan percobaan mengenai konsep energi

4.9.2

Menyajikan dan mengolah data hasil percobaan

4.9.3

Membuat laporan tertulis hasil percobaan

4.9.4

Mempresentasikan hasil percobaan

D. Tujuan Pembelajaran
Melalui langkah discoveri/inkuiri dengan sintak: stimulasi dan identifikasi
masalah; mengumpulkan informasi; pengolahan informasi; verifikasi hasil;
dan

generalisasi

siswa dapat

mencapai

kompetensi

pengetahuan

(memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi), keterampilan
(mengamati, mencoba, menyaji, dan menalar), dan sikap (jujur,
tanggungjawab, dan peduli).

E. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Scientific

Metode Pembelajaran : Metode Eksperimen

F. Media dan Sumber Belajar
Alat/ bahan

: Whiteboard, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD),

perangkat praktikum.
Bahan Ajar

: Buku Fisika Kelas X Kurikulum 2013.

G. Langkah-langkah Pembelajaran
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Pertemuan Pertama ( 2 x 45 menit )
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Pendahuluan

a. Guru membuka dengan salam.

5 menit

b. Guru mengecek kehadiran siswa.
c. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.
d. Guru

mengecek

peralatan

kelas

kelengkapan
yang

akan

digunakan.
a. Guru memberikan soal

pre-test

15 menit

dan menjelaskan tujuan pemberian
soal pre-test.
Kegiatan Inti

Orientasi peserta didik kepada

7 menit

masalah
b. Guru menjelaskan tujuan, alat dan
bahan,

prosedur

percobaan,

pengambilan data, analisis data
percobaan.
c. Guru

mendemonstrasikan

percobaan usaha dan energi di
depan kelas sebelum peserta didik
melakukan eksperimen.
Mengorganisasikan peserta didik

3 menit

d. Guru membagikan Lembar Kerja
Peserta Didik

(LKPD) dalam

setiap kelompok.
Membimbing penyelidikan individu
dan kelompok

55 menit
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e. Peserta didik telah menempati
dalam

kelompok

yang

telah

ditetapkan oleh guru. Peserta didik
bekerjasama melakukan praktikum
sesuai dengan LKPD mulai dari
mempersiapkan peralatan sampai
dengan

mengolah

data

hasil

percobaan.
f. Peserta didik melakukan diskusi
terkait tugas yang diberikan pada
LKPD
Penutup

a. Guru

memberikan

kesempatan

5 menit

siswa untuk merefleksi kegiatan
eksperimen.
b. Guru menutup dengan doa dan
salam

Pertemuan Kedua ( 1 x 45 menit )
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Pendahuluan

a. Guru membuka dengan salam.
b. Guru mengecek kehadiran siswa.
c. Guru

menyampaikan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai.

5 menit
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Kegiatan Inti

Dengan kelompok yang sama, peserta
didik

melanjutkan

15 menit

kegiatan

eksperimen untuk menjawab dan
membahas persoalan yang belum
dijawab pada pertemuan sebelumnya.
Mengembangkan dan menyajikan
hasil karya
a. Perwakilan

kelompok

mempresentasikan
eksperimen

hasil

sebagai

bentuk

tanggung jawabnya.
Menganalisa

dan

mengevaluasi

5 menit

proses pemecahan masalah
b. Guru melakukan evaluasi atas
kegiatan eksperimen yang telah
dilakukan serta hasil eksperimen
yang diperoleh.
Penutup

a. Guru membagikan soal post-test.
b. Peserta didik diberi kesempatan
mengerjakan soal post-test.
c.

Guru mengajak peserta didik
untuk

merefleksikan

pembelajaran

yang

kegiatan
telah

dilakukan.
d. Guru mengakhiri pembelajaran
dengan doa dan salam.

10 menit
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H. Penilaian
Aspek yang dinilai

Instrumen Penilaian

Bentuk Penilaian

Pengetahuan

Test Tertulis

Soal pre-test dan post-test.

Keterampilan

Kinerja praktik,
Laporan praktik.

Format pengamatan kinerja
praktik:
- Merangkai
- Mengukur
- Menyaji
- Mengolah data
Format penilaian laporan:
- kesesuain struktur
- detail kegiatan
- hasil data
- kesimpulan
- dokumen pendukung

Sikap

Observasi

Format pengamatan sikap:
- kejujuran data
- disiplin waktu
- tanggungjawab

Yogyakarta, Maret 2020

Mengetahui,
Guru Pembimbing

Peneliti

Dra. Sukensri Hardiati

Gisela Adelea Mayasari

NIP. 196411061992032005

NIM: 161424036
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Lampiran
1. Materi Pembelajaran
USAHA DAN ENERGI
1. Usaha
Untuk memindahkan sebuah benda yang bermassa lebih
besar, diperlukan usaha yang lebih besar pula. Untuk memindahkan
suatu benda pada jarak yang lebih jauh, diperlukan pula usaha yang
lebih besar. Berdasarkan pada pernyataan tersebut, usaha
didefinisikan sebagai hasil kali gaya dan perpindahan yang terjadi.
Bila usaha disimbolkan dengan W, gaya F, dan perpindahan s, maka
𝑊=𝐹. 𝑠

................ ( 2.1 )

Baik gaya maupun perpindahan merupakan besaran vektor.
Sesuai dengan konsep perkalian titik antara dua buah vektor, maka
usaha W merupakan besaran skalar. Jika sudut yang dibentuk oleh
gaya F dengan perpindahan s adalah θ, besarnya usaha dapat
dituliskan sebagai
𝑊 = (𝐹 cos 𝜃) 𝑠
𝑊 = 𝐹 𝑠 cos 𝜃

................. ( 2.2 )

Dalam sistem satuan SI, satuan usaha adalah joule, yang
dilambangkan dengan huruf J. Satu joule didefinisikan sebagai
besarnya usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya 1 newton yang
bekerja searah dengan perpindahan benda, yang menyebabkan
perpindahan sejauh 1 meter. Dengan demikian,
1 joule = 1 newton x 1 meter
1J

= 1 Nm

2. Energi
Energi dalam fisika didefinisikan sebagai kemampuan untuk
melakukan usaha. Berarti, untuk berlari kita memerlukan energi,
untuk belajar kita memerlukan energi, dan secara umum untuk
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melakukan kegiatan kita memerlukan energi. Energi merupakan
kemampuan untuk melakukan usaha. Energi mempunyai manfaat
luar biasa bagi kehidupan di Bumi, jika terjadi perubahan bentuk
energi. Misalnya, lampu listrik akan bermanfaat jika ada perubahan
dari energi listrik menjadi energi cahaya. Tidak hanya makanan
yang berperan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Panas
matahari juga menjadi sumber energi utama bagi kehidupan di muka
Bumi, misalnya digunakan tumbuhan untuk melakukan proses
fotosintesis. Selain energi dari panas Matahari, terdapat pula energi
angin, energi air, energi panas Bumi, dan energi gelombang air laut.
Berbagai sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan secara
bijaksana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab
itu, kita harus bersyukur dan menghayati kebesaran Tuhan yang
telah mengaruniakan sebagai sumber energi bumi.
Energi Potensial
Secara umum, energi potensial adalah energi yang
tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaaan tertentu.
Dengan demikian dalam air terjun terdapat energi potensial, dalam
batu bara terdapat energi potensial dalam tubuh kita terdapat energi
potensial. Energi potensial yang tersimpan dalam air yang berada
di atas suatu tebing baru bermanfaat ketika diubah menjadi energi
kinetik dalam air terjun. Energi potensial dalam batu bara akan
bermanfaat ketika diubah menjadi energi panas melalui
pembakaran.
Dalam pengertian yang lebih sempit, yakni dalam
mekanika, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda
karena kedudukan atau keadaan benda tersebut. Contoh energi
potensial dalam pengertian ini adalah energi potensial gravitasi dan
energi potensial elastis. Energi potensial gravitasi adalah energi
potensial yang dimiliki oleh benda yang berada pada ketinggian
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tertentu dari permukaan tanah. Sementara energi potensial elastis
dimiliki oleh, misalnya karet ketapel yang diregangkan. Energi
potensial elastis pada karet ketapel ini baru bermanfaat ketika
regangan tersebut dilepaskan sehingga menyebabkan berubahnya
energi potensial elastis menjadi energi kinetik (kerikil dalam
ketapel terlontar).
Energi Potensial Gravitasi
Sebuah benda yang berada pada ketinggian tertentu
terhadap suatu bidang acuan tertentu memiliki energi potensial.
Energi ini, sesuai dengan penyebabnya, disebut energi potensial
gravitasi. Artinya, energi potensial untuk melakukan usaha dengan
cara mengubah ketinggiannya. Semakin tinggi kedudukan suatu
benda dari bidang acuan, semakin besar energi potensial gravitasi
yang dimilikinya. Sebuah benda bermassa 1 kg yang diam di atas
lantai diangkat sampai pada ketinggian 1 m di atas lantai. Lantai
dianggap sebagai bidang acuan. Kita tahu bahwa gaya yang
diperlukan untuk melakukan usaha ini, yaitu mengangkat benda
ini, sama dengan gaya yang diperlukan untuk melawan gaya
gravitasi yang bekerja pada benda (gaya berat). Besarnya gaya
berat tersebut dapat dituliskan sebagai F = mg, dimana m adalah
massa benda dan g adalah percepatan gravitasi Bumi. Jika
ketinggian benda sama dengan h, besarnya usaha yang dilakukan
untuk mengangkat benda bermassa m setinggi h adalah
𝑊 = 𝐹 ℎ = 𝑚𝑔ℎ

................ ( 2. 3 )

Secara matemastis, energi potensial gravitasi dinyatakan :
𝐸𝑃 = 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑥 𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖𝑎𝑛
𝐸𝑃 = 𝑚𝑔ℎ
3. Energi Kinetik

.................... (2.4 )
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Dari Hukum I Newton, disebutkan bahwa benda memiliki
sifat inersia atau kelembaman. Besar kecilnya inersia benda diukur
dalam besaran massa. Jika kita melakukan suatu usaha pada benda
untuk melawan sifat kelembamannya, kelajuan benda akhirnya
berubah. Ketika kita melawan gravitasi, ketinggian benda berubah
(energi potensial gravitasi berubah). Ketika kita melawan gaya
gesekan, suhu benda berubah (perubahan energi panas). Jadi, selalu
ada yang berubah ketika kita melakukan usaha. Untuk perubahan
yang pertama, yaitu usaha menyebabkan kelajuan benda berubah,
dapat dikatakan telah terjadi perubahan energi gerak benda. Dalam
mekanika, energi gerak benda ini disebut sebagai energi kinetik
benda. Energi kinetik didefinisikan sebagai energi yang dimiliki
oleh suatu benda karena geraknya. Semakin cepat benda bergerak,
energi kinetiknya semakin besar. Energi kinetik merupakan energi
yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu.
Berikut ini merupakan uraian dari penurunan persamaan
untuk menghitung besarnya energi kinetik (EK) sebuah benda
bermassa m yang sedang bergerak dengan kelajuan v. Pertama akan
dimulai dari persamaan untuk jarak tempuh benda yang bergerak
dengan kelajuan 𝑣0 , percepatan 𝑎, dalam waktu 𝑡.
1
𝑠 = 𝑣0 𝑡 + 𝑎𝑡 2
2
Untuk 𝑣0 = 0, maka
𝑠=

1
2

𝑎𝑡 2

............ ( 2. 5 )

Kelajuan benda pada saat t dapat ditentukan dengan persamaan
𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡
Untuk 𝑣0 = 0, maka
𝑣 = 𝑎𝑡

............ ( 2. 6 )
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Dengan memasukkan nilai t pada Persamaan (2.5) ke Persamaan
(2.6) diperoleh
𝑠=

1

𝑣 2

1 𝑣2

𝑎 (𝑎) = 2
2

............. ( 2. 7 )

𝑎

Kita tahu bahwa usaha yang diperlukan untuk melawan sifat inersia
benda adalah sebesar
𝑊 = 𝐹𝑠

............. ( 2. 8 )

Dimana F = ma, sesuai dengan Hukum II Newton. Dengan
menggabungkan Persamaan (2.7) dan F = ma ke Persamaan (2.8)
maka diperoleh
𝑊 = 𝐹𝑠
1 𝑣2
= 𝑚𝑎 (
)
2𝑎
𝑊=
Usaha sebesar 𝑊 =

1
2

𝑚𝑣 2

1
2

............. ( 2. 9 )

𝑚𝑣 2 ini merupakan usaha yang

diperlukan untuk menghasilkan perubahan kelajuan benda, yang
berarti sama dengan besarnya energi kinetik yang dimiliki benda
pada saat kelajuannya sama dengan v. Dengan demikian, energi
kinetik dapat dituliskan sebagai
𝐸𝐾 =

1
2

𝑚𝑣 2

.............. ( 2. 10 )

Besarnya usaha yang dilakukan untuk mengubah kelajuan benda
dari 𝑣1 menjadi 𝑣2 sama dengan perubahan energi kinetik yang
dimiliki benda. Berarti usaha yang dilakukan adalah
𝑊=

1
2

1

𝑚𝑣2 2 − 2 𝑚𝑣1 2 = 𝐸𝐾2 − 𝐸𝐾1

4. Hukum Kekekalan Energi Mekanik

......... ( 2. 11 )
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Jumlah dari energi potensial dan energi kinetik disebut energi
mekanik. Dengan demikian, dapat dituliskan bahwa besarnya energi
mekanik adalah

Energi Mekanik (EM)

= Energi Potensial (EP) + Energi Kinetik
(EK)

Hukum kekekalan energi mekanik menyatakan bahwa energi
mekanik yang dimiliki oleh sebuah benda adalah kekal (tetap).
Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi
secara umum, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnakan,
tetapi dapat berubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi
lain.

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
“USAHA DAN ENERGI”
A. Tujuan
1. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antara usaha dengan
energi potensial.
2. Peserta didik mampu menghitung besar usaha, energi potensial dan
energi kinetik.
3. Peserta didik mampu menyelesaikan persoalan usaha dan energi.
B. Alat dan Bahan
1. Meja atau papan dengan permukaan yang licin
2. Katrol
3. Beban
4. Tali
5. Stopwatch
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6. Beban 1 (Kereta)
7. Penggaris / Mideline
8. Neraca Ohaus
C. Langkah-langkah Percobaan
Percobaan I. Menghitung besarnya Energi Potensial dan Usaha
1. Siapkan alat dan bahan. Kemudian rangkai alat dan bahan seperti
gambar dibawah ini.
beban 1
katrol
jarak (s)
a

beban 2

tinggi (h1)

b
tinggi (h2)

Lantai
2. Garis start beban 2 ditandai dengan a dan garis finish ditandai
dengan b. Ukur ketinggian dari a sampai lantai dan catat sebagai h1
kemudian ukur ketinggian dari b sampai lantai dan catat sebagai h2
kemudian masukkan dalam tabel data.
3. Catat beban 2 (beban gantung) sebagai m dalam tabel data.
4.

Lepaskan beban gantung dari posisi a sampai b kemudian catat
waktu yang diperlukan dari posisi a sampai b sebagai t dalam tabel
data.

5. Ulangi dan lakukan kembali langkah 3 dan 4 dengan menambahkan
massa pada beban 2 (beban gantung).
Percobaan II . Menghitung besarnya Energi Kinetik
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1. Siapkan alat dan bahan. Kemudian rangkai seperti gambar di bawah
ini.
beban 1
katrol
jarak (s)

beban 2

ketinggian (h)

Lantai
2. Timbang massa beban 1 dengan neraca kemudian catat ke dalam tabel
pengamatan.
3. Ikatlah tali pada ujung beban 1 kemudian sambungkan ke katrol. Katrol
tersambung ke beban 2.
4. Tarik beban 1 dengan jarak sekian dari katrol. Kemudian tekan
stopwatch untuk memulai menghitung waktu tempuh beban 1 selama
meluncur bersamaan dengan melepas beban 1.
5. Ulangi langkah 2-4 dengan massa beban 1 yang berbeda-beda.
6. Catat hasil percobaan dalam tabel data percobaan. Kemudian hitung
energi kinetik dari setiap percobaan.
D. Data
Percobaan I. Menghitung Besar Energi Potensial dan Usaha.
Tabel 1. Data hasil percobaan usaha dan energi
No
1
2
3

m (kg)

h1 (m)

h2 (m)

t (s)

s (m)
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dst

Dari data hasil percobaan yang diperoleh, hitung perubahan energi potensial
dari masing-masing beban.
No

m (kg)

Ep1 = m.g.h1

Ep2 = m.g.h2

∆Ep = Ep2 – Ep1

1
2
3
dst

Dari data hasil percobaan yang diperoleh, hitung usaha dari masing-masing
beban.
No

m (kg)

W = m. g. s

1
2
3
dst

Percobaan II. Menghitung Besarnya Energi Kinetik.
Tabel 2. Data hasil percobaan energi kinetik.
Massa Beban 2

=

kg

Jarak

=

m

No

Beban 1
(kg)

Waktu (s)

Percepatan

Kecepatan

Energi

(m/s2)

(m/s)

Kinetik
(Joule)

1
2
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3
dst

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel data hasil percobaan, hitunglah
percepatan beban 1 selama bergerak menggunakan persamaan 𝑎 =

𝑚2 𝑔
𝑚1 +𝑚2

sehingga dapat digunakan untuk menghitung kecepatannya menggunakan
𝑣 = 𝑣0 + 𝑎𝑡
Berdasarkan data percobaan I dan percobaan II, hitunglah besar Energi
Mekanik dari percobaan yang telah dilakukan.
E. Soal
1. Sebuah mobil mainan meluncur di atas papan kasar sejauh 5 m. Jika
mobil mainan mendapatkan gesekan dengan papan sebesar 100 N,
tentukan besarnya usaha yang dilakukan gaya gesek tersebut!

2.

Balok bermassa 1 kg berada di atas permukaan yang licin dipercepat
dari keadaan diam hingga bergerak dengan percepatan 4

m 2.
/s

Tentukan usaha yang dilakukan terhadap balok selama 8 sekon?
4 m/s2

t = 8 sekon
3.

Sebuah kelapa massanya 4 kg jatuh bebas dari atas puncak pohon
yang tingginya 6 m. Apabila gesekan dengan udara diabaikan dan g
= 10 m/s2 maka berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat
sampai pada ketinggian 2 m di atas tanah?
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F. Kesimpulan
Dari percobaan Usaha dan Energi, saya mendapatkan tentang:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Sehingga dapat disimpulkan bahwa:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Lampiran 4. Validasi Soal Pretest dan Post-test, Angket Minat Belajar
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Lampiran 5. Validasi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
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Lampiran 6. Angket/Kuisioner Minat Belajar
KUISIONER MINAT BELAJAR FISIKA
KELAS X MIPA SMA N 1 BANGUNTAPAN

Nama

:

Kelas

:

Hari / Tanggal

:

Petunjuk
Berilah tanda centang ( √ ) pada kolom yang tersedia di bawah ini sesuai yang anda
alami.
Keterangan:
SS

= Sangat Setuju

TS

= Tidak Setuju

S

= Setuju

STS

= Sangat Tidak Setuju

No

Pernyataan

SS

1

Saya senang mempelajari fisika

2

Saya antusias saat pelajaran fisika
berlangsung

3

Saya memperhatikan penjelasan yang
diberikan guru saat pembelajaran
fisika

4

Saya

terlibat

aktif

dikelas

saat

pembelajaran berlangsung
5

Saya akan bertanya kepada guru
apabila saya tidak mengerti

6

Saya senang berdiskusi fisika dengan
teman-teman saat di kelas

7

Saya senang mengerjakan soal-soal
fisika

S

TS

STS
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8

Saya tertarik untuk mendalami fisika
secara lebih

9

Saya tertarik belajar fisika dengan
percobaan

10

Saya tertarik belajar fisika ketika guru
mengajar fisika dengan berbagai
metode

11

Saya

tertarik

belajar

fisika

menggunakan percobaan
12

Saya selalu belajar fisika meskipun
tidak ada tugas maupun ujian.

13

Saya

memperhatikan

dengan

sungguh-sungguh saat pembelajaran
fisika berlangsung
14

Saya terlibat aktif ketika ada diskusi
kelompok dalam pembelajaran fisika

15

Saya selalu mencatat dan mempelajari
kembali materi fisika yang telah
diajarkan di kelas.
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Lampiran 7. Soal Pretest

SOAL PRETEST
1. Hilda mengerahkan gaya ototnya untuk mendorong mobil temannya tetapi
mobil tidak bergerak. Di sini gaya otot Hilda dikatakan tidak melakukan
usaha pada mobil. Ini dikarenakan gaya otot Hilda tidak menyebabkan
mobil berpindah. Dari permasalahan tersebut menurut anda usaha itu
seperti apa?

2. Pada saat tendangan bebas, Ronaldo menendang bola dengan gaya
mendatar 150 N sehingga bola berpindah sejauh 20 m. Usaha yang
dilakukan kaki Ronaldo terhadap bola sebesar?

3. Sebuah bola bermassa 0,4 kg bergerak dengan kecepatan 5 m/s. Berapakah
besar energi kinetik benda tersebut?
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Lampiran 8. Soal Post-test

SOAL POST-TEST
1. Gerobak ditarik dengan gaya seperti gambar. Berapakah usaha yang dilakukan
oleh gaya (F) dari keadaan diam sampai t = 40 detik?

F = 20 N
600

2 kg

2. Bola A massanya 1 kg dilepaskan tanpa kecepatan awal dan menempuh
lintasan seperti gambar. Jika g = 10 m/s2, energi kinetik bola saat berada di titik
B adalah?

A

150 cm

B
C

150 cm

3. Sebuah bola yang massanya 2 kg jatuh bebas dari posisi A seperti gambar. Ketika
sampai di titik B besar energi kinetik sama dengan 2 kali energi potensial, maka
berapakah tinggi titik B dari tanah? (g = 10 m/s2)
A
90 m
B
V
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Lampiran 9. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
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Lampiran 10. Soal Pretest Kelas Eksperimen
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Lampiran 11. Soal Pretest Kelas Kontrol
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Lampiran 12. Soal Post-test Kelas Eksperimen
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Lampiran 13. Soal Post-test Kelas Kontrol
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Lampiran 14. Angket/ Kuisioner Minat Belajar (Pretest)
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Lampiran 15. Angket/Kuisioner Minat Belajar (Post-test)
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Lampiran 16. Hasil Wawancara dengan Peserta Didik
Narasumber 1.
X:

Selamat siang, maaf menganggu waktunya sebentar untuk wawancara
mengenai penelitian.

Y1:

Siang juga mbk, boleh mbak.

X:

Namanya siapa ya dan kelas berapa?

Y1:

Namaku Y1 dari kelas X MIPA 4.

X:

Apakah kamu senang ketika masuk kelas MIPA?

Y1:

Iya mbak, saya senang. Alasannya karena udah keinginan juga dari SMP
pengen masuk MIPA keliatan seru sama pelajaran - pelajarannya sama dulu
mikir kalau masuk MIPA lebih gampang masuk kejurusan apapun waktu
kuliah.

X:

Ketika masuk MIPA kan ada mata pelajaran Fisika, Bagaimana pendapat
kamu mengenai pelajaran fisika?

Y1:

Sebenarnya gampang, cuma karena mungkin saya kurang dalam mendalami
materi dan soal-soal jadi agak masih suka bingung

X:

Apakah pelajaran fisika di sekolah menyenangkan?

Y1:

Menyenangkan mbak

X:

Metode apa yang kamu suka saat belajar fisika di sekolah?

Y1:

Kalau saya menyukai metode eksperimen atau percobaan di aboratorium,
alasannya

dapat

mengetahui

alat-alat

yang

digunakan

dalam

praktikum/percobaan dan menyenangkan jika belajar diluar kelas.
X:

Menurut kamu, bagaimana dengan pembelajaran fisika menggunakan
metode eksperimen?

Y1:

Lebih seru dan menurutku merupakan tantangan juga
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X:

Hal apa yang kamu dapatkan pada saat belajar menggunakan metode
eksperimen?

Y1:

Dapat lebih mudah mengerti tentang bab yang dipelajari dan mendapatkan
kesenangan bisa mengenal alat dan bahan yang digunakan, sehingga saya
tidak hanya mengerti mengenai teorinya saja tetapi mengenai fakta dapat
saya peroleh melalui percobaan tersebut.

X:

Dari metode teori dan eksperimen, mana yang membuat lebih memudahkan
kamu dalam belajar fisika?

Y1:

Metode eksperimen, karena saya benar-benar melakukan percobaan
tersebut sehingga saya dapat belajar sekaligus praktek.

X:

Setelah belajar dengan menggunakan metode eksperimen apakah kamu
semakin tertarik untuk belajar fisika?

Y1:

Saya menjadi semakin tertarik untuk mendalami fisika, karena saya suka
mencoba dengan tantangan seperti percobaan

X:

Perasaan apa yang kamu rasakan selama belajar fisika menggunakan
metode eksperimen

Y1:

Merasa senang dan terharu.

Narasumber 2.
X:

Selamat siang, maaf menganggu waktunya sebentar untuk wawancara
mengenai penelitian.

Y2:

Siang juga mbk, boleh mbak.

X:

Namanya siapa ya dan kelas berapa?

Y2:

Namaku Y2 dari kelas X MIPA 4.

X:

Apakah kamu senang ketika masuk kelas MIPA?
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Y2:

Senang, karena memang sudah tidak suka pelajran ips sejak dulu. Makanya
saya memilih masuk kelas IPA dan tertarik dengan hitung-hitungan.

X:

Ketika masuk MIPA kan ada mata pelajaran Fisika, Bagaimana pendapat
kamu mengenai pelajaran fisika?

Y2:

Sebenarnya menyenangkan, asal tahu rumus dan logikanya. Karena kalau
kita tahu logika tapi tidak tahu rumus kan sama saja tidak bisa ngerjain.

X:

Apakah pelajaran fisika di sekolah menyenangkan?

Y2:

Tergantung materi dan seberapa saya menguasainya.

X:

Metode apa yang kamu suka saat belajar fisika di sekolah?

Y2:

Latihan soal lalu di bahas bersama, lebih ke diskusi mbak. Alasannya jadi
lebih tahu variasi soal-soal dan lebih cepat memahami rumus.

X:

Menurut kamu, bagaimana dengan pembelajaran fisika menggunakan
metode eksperimen?

Y2:

Menurutku lumayan suka, tapi jika teman kelompok tidak mendukung jadi
lebih susah dan tidak berguna aja. Kecuali kalau eksperimen sendiri-sendiri,
tapi itu juga tidak memungkinkan juga mbak.

X:

Hal apa yang kamu dapatkan pada saat belajar menggunakan metode
eksperimen?

Y2:

Dapat mengetahu alat dan bahan yang digunakan untuk eksperimen.

X:

Dari metode teori dan eksperimen, mana yang membuat lebih memudahkan
kamu dalam belajar fisika?

Y2:

Metode teori, karena lebih suka dengan mendengarkan dan latihan soal.

X:

Setelah belajar dengan menggunakan metode eksperimen apakah kamu
semakin tertarik untuk belajar fisika?
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Y2:

Iya semakin tertarik, karena tidak cuma bisa memakai alat dan bahannya
saja, tapi tahu asal usul sebuah alat yang dirangkai kenapa bisa jadi seperti
itu.

X:

Perasaan apa yang kamu rasakan selama belajar fisika menggunakan
metode eksperimen

Y2:

Kagum, penasaran, senang dan puas.

Narasumber 3.
X:

Selamat siang, maaf menganggu waktunya sebentar untuk wawancara
mengenai penelitian.

Y3:

Boleh mbak.

X:

Namanya siapa ya dan kelas berapa?

Y3:

Namaku Y3 dari kelas X MIPA 4.

X:

Apakah kamu senang ketika masuk kelas MIPA?

Y3:

Senang, karena di kelas MIPA itu menyenangkan karena lebih banyak
prakteknya pastinya dan banyak hitung-hitungannya.

X:

Ketika masuk MIPA kan ada mata pelajaran Fisika, Bagaimana pendapat
kamu mengenai pelajaran fisika?

Y3:

Menurut saya menyenangkan, karena mempelajari mengenai kehidupan
sehari-hari misalnya gerak, usaha, perpindahan panas, dan sebagainya.

X:

Apakah pelajaran fisika di sekolah menyenangkan?

Y3:

Lumayan menyenangkan menurut saya.

X:

Metode apa yang kamu suka saat belajar fisika di sekolah?

Y3:

Metode praktikum, karena dengan praktikum dapat belajar secara langsung
dan mengamatinya.
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X:

Menurut kamu, bagaimana dengan pembelajaran fisika menggunakan
metode eksperimen?

Y3:

Bagus karena kita bisa tahu bukan hanya sekedar materi saja sehingga dapat
membantu pembelajaran fisika.

X:

Hal apa yang kamu dapatkan pada saat belajar menggunakan metode
eksperimen?

Y3:

Mendapatkan berbagai hal dan pengalaman baru dari yang tidak tahu
menjadi tahu.

X:

Dari metode teori dan eksperimen, mana yang membuat lebih memudahkan
kamu dalam belajar fisika?

Y3:

Metode eksperimen, karena saya senang dengan eksperimen dan sesuatu
yang baru.

X:

Setelah belajar dengan menggunakan metode eksperimen apakah kamu
semakin tertarik untuk belajar fisika?

Y3:

Saya sangat tertarik, karena dengan adanya metode eksperimen dapat
mengetahui secara langsung bagian teori yang diajarkan oleh guru.

X:

Perasaan apa yang kamu rasakan selama belajar fisika menggunakan
metode eksperimen

Y3:

Perasaan senang dan ingin tahu kembali.

