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HALAMAN PERSEMBAHAN
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yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap
orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan” (Lukas 11:9-10)
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ABSTRAK

Delvie Naberia. 2016. Pengaruh Metode Eksperimen dalam
Pembelajaran Fisika terhadap Kreativitas, Kecerdasan Emosional, dan
Pengetahuan Siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri pada Materi Gaya Gesek.
Program Studi Pendidikan Fisika, Jurusan Pendidikan Matematika Dan
Ilmu Pengetahuan Alam. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan.
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peningkatan kreativitas siswa
kelas VIII SMP N 6 Wonogiri melalui penggunaan metode eksperimen dalam
pembelajaran fisika pada materi gaya gesek, (2) peningkatan kecerdasan
emosional siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri melalui penggunaan metode
eksperimen dalam pembelajaran fisika pada materi gaya gesek, dan (3)
peningkatan pengetahuan siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri melalui
penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran fisika pada materi gaya
gesek. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.
Penelitian ini dilaksanakan pada 21 september 2016 sampai 29 september
2016. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMP Negeri 6 Wonogiri
Kelas VIIID untuk kelas eksperimen yang terdiri dari 30 siswa dan Kelas VIIIE
untuk kelas kontrol yang berjumlah 30 siswa. Instrumen yang digunakan yaitu
pretest dan post-test, kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara
statistika menggunakan uji T melalui program SPSS.
Hasil penelitian ini adalah: (1) pembelajaran fisika dengan menggunakan
metode eksperimen dapat meningkatkan kreativitas siswa tetapi tidak berbeda
secara statistik, (2) pembelajaran fisika dengan menggunakan metode eksperimen
tidak dapat meningkatkan kecerdasan emosional siswa secara statistik, dan (3)
pembelajaran fisika dengan menggunakan metode eksperimen dapat
meningkatkan pengetahuan siswa dan terbukti secara statistik
Kata Kunci: Metode Eksperimen,
Pengetahuan, Gaya Gesek.
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ABSTRACT

Delvie Naberia.2016. The Influence of Experimental Method in Learning
Physics towards Creativity, Emotional Intelligent, and Knowledge of Grade VIII
Students of SMP N 6 Wonogirion the Material of Friction Force. Physics
Education, Department of Mathematics Science Education. Faculty of
Teacher Training and Education. Sanata Dharma University, Yogyakarta.
The aim of this research was to know: (1) students’ creativity improvement
of grade VIII students of SMP N 6 Wonogiri through experimental method in
learning physics on the material of friction force, (2) students’ emotional
intelligent improvement of grade VIII students of SMP N 6 Wonogiri through
experimental method in learning physics on the material of friction force, (3)
students’ knowledge improvement of grade VIII students of SMP N 6 Wonogiri
through experimental method in learning physics on the material of friction
force.This research was quantitative research.
This research was conducted on September 21, 2016 until September 29,
2016. The sample of this research was grade VIII D students of SMP N 6
Wonogiri for experimental class consisted of 30 students and grade VIII E for
control class consisted of 30 students. The instruments were pre-test, post-test,
and questionnaire. The data was analysed using T-test in statistics through SPSS
program.
The result of this research are: (1) learning physics by using experimental
methods can enhance students' creativity but not statistically different, (2) learning
physics by using the experimental method can not increase the emotional
intelligence of students statistically, and (3) learning physics by using the
experimental method can improve students' knowledge and proven statistically.
Key words: Experimental method, Creativity, Emotional Intelligent, Knowledge,
Friction Force
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tujuan pendidikan nasional menurut pasal 4 Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti
luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan
rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab
kemasyarakatan dan kebangsaan (UU No. 2 pasal 4 Tahun 1989).
Mengembangkan

manusia

Indonesia

seutuhnya

mengandung

arti

pengembangan manusia dengan segala potensinya, baik jasmani dan
rohani.
Salah satu potensi yang dimiliki siswa adalah potensi kreatif.
Kreativitas siswa memberikan kemungkinan penemuan-penemuan baru
dalam penyelesaian masalah. Kreativitas siswa dapat berkembang apabila
didukung oleh suasana belajar yang memberikan kebebasan kepada siswa
untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Suasana belajar yang kreatif
akan dapat menimbulkan kepuasan yang lebih mendukung tercapainya
prestasi belajar yang lebih baik. Namun banyak siswa yang tidak
mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kreativitasnya dalam
kegiatan pembelajaran disekolah. Bahkan, potensi kreatif yang dimiliki
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siswa kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan usaha dari
insan pendidikan agar sikap kreatif siswa dapat berkembang.
Untuk mengembangkan potensi kreatif, sebaiknya siswa diberi
kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri suatu informasi atau
suatu konsep. Pendidik cukup memberikan informasi yang benar-benar
mendasar dan bersifat merangsang pemikiran siswa. Dengan prinsip
belajar sambil bekerja atau melakukan aktivitas, merupakan pemberian
kesempatan untuk menyalurkan kemampuan bekerja pada diri siswa.
Informasi yang diperoleh akan tertanam dalam hati sanubari serta
pemikiran siswa sehingga tidak mudah dilupakan. Siswa perlu bekerja
dengan objek-objek konkret, memperoleh fakta-fakta dan melakukan
eksplorasi untuk memperoleh pemahaman suatu informasi. Siswa
memerlukan penyaluran kreativitas untuk mengembangkan diri secara
optimal.
Selain potensi kreatif, siswa pada umumnya memiliki potensi
emosi dan kecerdasan. Banyak ilmuwan yang percaya bahwa emosi
manusiawi seseorang berkembang melalui mekanisme kelangsungan
hidup. Dengan demikian emosi dapat dilatih dan tidak hanya datang secara
alami. Emosi yang digunakan secara tepat akan membantu seseorang
untuk

lebih mampu menyesuaikan

diri

(adaptif), lebih mampu

mengendalikan diri dan meningkatkan percaya diri.
Dalam dunia pendidikan, siswa perlu melatih dan mengembangkan
keterampilan emosi dan keterampilan sosial. Hal itu dimaksudkan agar
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siswa dapat menggunakan emosi secara tepat untuk menghadapi berbagai
persoalan dalam belajar dan mampu bekerja sama dalam kelompok. Daniel
Goleman mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional lebih banyak
diperoleh lewat belajar dan terus berkembang sepanjang hidup sambil
belajar dari pengalaman sendiri (Daniel Goleman, 2001:11). Kecakapan
seseorang dalam mengelola emosi dapat terus tumbuh sejalan dengan
semakin terampilnya seseorang menangani emosi diri, memotivasi diri,
mengasah empati, dan kecakapan sosial.
Sebagian besar siswa menganggap mata pelajaran fisika adalah
mata pelajaran yang sulit, anggapan tersebut didukung dengan prestasi
belajar mata pelajaran fisika yang biasanya menunjukkan nilai cukup
bahkan bisa dikatakan masih rendah. Anggapan dan pengalaman itulah
yang mengakibatkan siswa kurang memiliki keyakinan untuk berhasil.
Doug

mengemukakan

berfikir

sebagai

orang

yang

gagal

akan

mengakibatkan seseorang bertindak seperti orang gagal (Doug Hooper,
1997:57). Oleh sebab itu, siswa harus memiliki kecerdasan emosional
yang tinggi yang memungkinkan siswa menghadapi persoalan lazim di
atas dengan sikap positif, sehingga dapat meningkatkan prestasi
belajarnya.

Namun,

kecerdasan

emosional

jauh

kurang

populer

dibandingkan kecerdasan yang ditunjukkan oleh IQ sehingga biasanya
peningkatan kecerdasan lebih ditekankan pada peningkatan IQ.
Mengingat pentingnya kreativitas dan kecerdasan emosional bagi
siswa, maka guru harus menggunakan metode pembelajaran yang mampu
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meningkatkan kedua potensi siswa tersebut. Pemilihan metode mengajar
yang tepat mempengaruhi siswa dalam belajar. Beberapa metode dalam
pembelajaran itu antara lain metode proyek, eksperimen, tugas dan
resitasi, diskusi, sosiodrama, demonstrasi, problem solving, karyawisata,
tanya jawab, latihan dan ceramah (Syaiful Bahri, 2010:82).Menurut
Bambang Tahan Sungkowo salah satu karakteristik fisika adalah observasi
dan

eksperimen

(Bambang

Tahan

Sungkowo,

1986:18,

dalam

Sukardiyono, 2003:2). Observasi dan eksperimen merupakan kunci
penting untuk dapat memahami konsep fisika secara tepat. Penggunaan
teknik eksperimen akan menjadikan siswa mampu mencari dan
menemukan sendiri jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapinya
dan dapat berlatih dalam cara berfikir ilmiah.
Kebanyakkan guru tidak menggunakan metode eksperimen dengan
berbagai alasan klasik yang sebenarnya dapat diupayakan pemecahannya,
sehingga dapat dikatakan bahwa alasan tersebut tidak relevan untuk saat
ini. Beberapa alasan itu antara lain, saratnya bahan ajar untuk mata
pelajaran fisika, kurangnya sarana prasarana (alat percobaan) dan perlunya
persiapan (rancangan percobaan) yang harus dilakukan. Padahal dengan
rancangan percobaan yang disusun sedemikian rupa, metode eksperimen
itu tidak memerlukan waktu yang lebih banyak daripada metode yang lain,
misalnya ceramah. Selain pemahaman siswa yang lebih baik, dengan
metode eksperimen dapat ditanamkan konsep-konsep fisika dalam diri
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siswa karena fungsinya faktor kognitif, afektif, dan psikomotor secara
aktif.
Faktor kognitif, afektif dan psikomotor yang sangat berpengaruh
pada keberhasilan siswa dalam belajar, akan berfungsi secara aktif dalam
kegiatan eksperimen. Metode eksperimen melibat aktifkan siswa untuk
berfikir, berbuat, melatih kesabaran dalam menghadapi dan memecahkan
persoalan serta bekerja sama dengan siswa lain. Kenyataan yang terjadi di
lapangan, guru tidak berusaha menggunakan metode eksperimen, namun
seringkali memilih metode ceramah untuk menyampaikan informasi atau
konsep-konsep fisika kepada peserta didik. Dengan demikian siswa
cenderung belajar fisika dengan menghafal, padahal karakteristik fisika
adalah eksperimen sehingga siswa memiliki pengertian dan pemahaman
yang mendalam, bukan hafalan.
Pemerintah

dewasa

ini

telah

memberikan

perhatian

bagi

peningkatan kualitas pendidikan dengan diberikannya bantuan sarana dan
prasarana pembelajaran berupa alat-alat percobaan bagi sekolah-sekolah.
Hal

ini

memungkinkan

penggunaan

metode

eksperimen

dalam

pembelajaran di sekolah. Namun, alat-alat percobaan yang diperbantukan
oleh pemerintah sering tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga
alat-alat itu rusak karena disimpan dan bukan rusak karena digunakan.
Berdasarkan

fakta

di

atas,

maka

peneliti

tertarik

untuk

menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran fisika untuk
menyelidiki pengaruh metode tersebut pada kreativitas, kecerdasan
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emosional, dan pengetahuan siswa. Dengan demikian, peneliti mengambil
judul penelitian, “Pengaruh Metode Eksperimen dalam Pembelajaran
Fisika terhadap Kreativitas, Kecerdasan Emosional, dan Pengetahuan
Siswa Kelas VIII SMP N 6 Wonogiri pada Materi Gaya Gesek”

B. Rumusan Masalah
1. Apakah penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran fisika
meningkatkan kreativitas siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri pada
materi gaya gesek?
2. Apakah penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran fisika
meningkatkan kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMP N 6
Wonogiri pada materi gaya gesek?
3. Apakah penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran fisika
meningkatkan pengetahuan siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri pada
materi gaya gesek?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui :
1. Peningkatan kreativitas siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri melalui
penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran fisika padamateri
gaya gesek.
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2. Peningkatan kecerdasan emosional siswa kelas VIII SMP N 6
Wonogiri melalui penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran
fisika pada materi gaya gesek.
3. Peningkatan pengetahuan siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri melalui
penggunaan metode eksperimen dalam pembelajaran fisika pada
materi gaya gesek.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penelitian
Sebagai bahan referensi atau bahan pembanding dalam
melakukan penelitian khususnya referensi untuk program studi
pendidikan fisika.
2. Bagi Guru
a) Dapat memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam
mengembangkan

kreativitas,

kecerdasan

emosional

dan

pengetahuan siswa.
b) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan
metode eksperimen sebagai metode pembelajaran fisika yang tepat.
c) Bagi Siswa
Memperoleh informasi tentang pentingnya kreativitas dan
kecerdasan emosional dan diharapkan menjadi motivasi bagi siswa
untuk mengembangkan kreativitas, kecerdasan emosional, dan
pengetahuannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Hakikat Fisika dan Pembelajaran Fisika
Konsep belajar memiliki ciri pokok sebagai proses perubahan
perilaku individu yang relatif tetap sebagai hasil pengalaman. Sedangkan
konsep pembelajaran merujuk pada upaya penataan lingkungan (fisik,
sosial, kultural dan psikologis atau spiritual) yang memberi suasana bagi
tumbuh dan berkembangnya proses belajar (Udin SW, 1993:2). Secara
sederhana, pembelajaran dapat diartikan sebagai segala upaya penataan
lingkungan belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan
baik.Fisika adalah salah satu disiplin ilmu yang merupakan cabang dari
IPA, sehingga karakteristik fisika sama dengan karakteristik IPA.
Menurut Bridgman, Fisika memiliki beberapa karakteristik, yaitu :
kuantifikasi: pada dasarnya semua konsep fisika selalu dapat dinyatakan
dalam bentuk angka. Observasi dan eksperimentasi: untuk memperoleh
kebenaran konsep fisika ditempuh melalui observasi dan eksperimen.
Prediksi atau ramalan: berdasarkan konsep-konsep fisika dan hasil-hasil
pengukuran yang diteliti terhadap gejala alam, dapat diperkirakan
peristiwa yang akan terjadi secara tepat. Progesif dan kumulatif:
penemuan-penemuan

sebelumnya

akan

menjadi

dasar

penemuan-

penemuan berikutnya, sehingga berkembang ke arah lebih sempurna.
Proses: kebenaran ilmiah dalam fisika diperoleh melalui metode ilmiah
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dengan langkah-langkah tertentu, yaitu observasi, perumusan masalah dan
hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan (Lestari, 2002:7).
Berdasarkan karakteristik tersebut, fisika harus disampaikan
kepada siswa dengan metode belajar yang sesuai dengan karakteristik
fisika. Oleh karena itu, mempelajari fisika tidak cukup dengan
mendengarkan lewat ceramah dan membaca modul atau buku teks. Belajar
fisika memerlukan keaktifan untuk mengalami dan menemukan sendiri
konsep-konsep fisika.
Pendidik

mempunyai

cara

tersendiri

dalam

melaksanakan

tugasnya, baik dalam mengajar, alat yang digunakan maupun cara
mengadakan evaluasi atau penilaian. Dinyatakan bahwa hakikat mengajar
adalah tidak lebih dari sekedar menolong siswa memperoleh pengetahuan,
keterampilan, sikap serta ide dan apresiasi yang menjurus kepada
perubahan tingkah laku dan pertumbuhan siswa (Subiyanto 1988:30).
Unsur penting dalam kegiatan belajar (pembelajaran) adalah merangsang
siswa untuk belajar.

B. Metode Eksperimen
1. Pengertian Metode Eksperimen
Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menuntut segala
sesuatu memerlukan eksperimen. Begitu juga dalam proses belajar
mengajar digunakan teknik eksperimen. Metode eksperimen bertitik
tolak dari suatu masalah yang akan dipecahkan dan prosedur kerjanya
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berpegang pada prinsip-prinsip metode ilmiah. Sikap ilmiah dapat
dicapai dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mandiri yang
tidak perlu dikontrol oleh guru secara ketat. Siswa dapat dilatih dengan
kegiatan eksperimen dalam kelompok kecil atau secara individual.
Kegiatan eksperimen juga dapat memantapkan sisi intelektual,
emosional dan mental, misalnya, rasa bebas dari ketakutan, tidak super
sensitif terhadap kritikan, tidak putus asa waktu gagal atau tidak iri
karena keberhasilan orang lain. Kreativitas siswa dapat dikembangkan
dengan

kegiatan

memungkinkan

eksperimen

siswa

yang

mengembangkan

bersifat

terbuka,

imajinasinya,

yang
melatih

kelancaran, keluwesan, orisinalitas, dan keunikkan dalam berpikir
(Udin S. Winatapura, 1993 : 246).
Fisika dikatakan mempunyai karakter proses, karena dalam
menemukan atau membuktikan konsep fisika memerlukan proses kerja
yang dinamakan proses ilmiah dengan dasar metode ilmiah. Teknik
eksperimen adalah salah satu cara mengajar, dimana siswa melakukan
suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta
menuliskan hasil percobaannya kemudian hasil pengamatan itu
disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru (Roestiyah, 2010:80).
Metode eksperimen atau percobaan adalah cara mengajar yang
melibat aktifkan peserta didik dengan mengalami dan membuktikan
sendiri proses dan hasil percobaan itu (Mulani Sumantri dan Johar
Permana, 1999:157). Sedangkan Paul Suparno mengemukakan, secara
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umum metode eksperimen adalah metode mengajar yang mengajak
siswa untuk melakukan percobaan sebagai pembuktian, pengecekkan
bahwa teori yang sudah dibicarakan itu benar. Jadi metode ini lebih
untuk mengecek siswa makin yakin dan jelas akan teorinya (Paul
Suparno, 2013:83).
2. Macam-macam Metode Eksperimen
Metode eksperimen dibedakan menjadi dua, yaitu metode
eksperimen terencana atau terbimbing dan eksperimen bebas. Dalam
banyak pembelajaran fisika di SMA dan SMP, kebanyakan eksperimen
dipilih yang terbimbing atau terencana. Alasan utama adalah dengan
model eksperimen terbimbing, hasilnya akan lebih cepat selesai dan
lebih teratur dan terarah, sehingga siswa tidak mudah bingung.
a. Eksperimen Terbimbing
Dalam eksperimen terbimbing seluruh jalannya percobaan
sudah dirancang oleh guru sebelum dilakukan percobaan oleh
siswa. Langkah-langkah yang harus dibuat siswa, peralatan yang
harus digunakan, apa yang harus diamati dan diukur semuanya
sudah ditentukan sejak awal. Data yang harus dikumpulkan dan
kesimpulan mana yang akan dituju cukup jelas.
b. Eksperimen Bebas
Dalam eksperimen bebas, guru tidak memberikan petunjuk
pelaksanaan percobaan secara rinci. Dengan kata lain, siswa harus
lebih banyak berpikir sendiri, bagaimana akan merangkai
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rangkaian, apa yang harus diamati, dan dianalisis serta disimpulkan
(Paul Suparno, 2013:84 dan 87).
3. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penggunaan Metode Eksperimen
Menurut

Hosnan

(2014:60),

agar

penggunaan

metode

eksperimen itu efisien, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a. Dalam eksperimen, setiap siswa harus mengadakan percobaan,
maka jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup
bagi tiap siswa;
b. Agar eksperimen itu tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang
meyakinkan atau mungkin hasilnya tidak membahayakan, maka
kondisi alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik
dan bersih;
c. Dalam eksperimen, siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam
mengamati proses percobaan, maka perlu adanya waktu yang
cukup sehingga mereka menemukan pembuktian kebenaran dari
teori yang dipelajari itu;
d. Siswa dalam eksperimen adalah sedang berlatih, maka perlu diberi
petunjuk yang jelas, sebab mereka di samping memperoleh
pengetahuan, pengalaman serta keterampilan, juga kematangan
jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru dalam memilih
objek eksperimen;
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e. Tidak semua masalah bisa di eksperimenkan, seperti masalah
mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan sosial dan keyakinan
manusia. Kemungkinan lain karena sangat terbatasnya suatu alat,
sehingga masalah itu tidak bisa diadakan percobaan karena alatnya
belum ada.
4. Tahap dalam Menggunakan Metode Eksperiemen
Pembelajaran dengan metode eksperimen, menurut Palendeng
(2003:82, dalam Hosnan, 2014:61-62), meliputi tahap-tahap sebagai
berikut :
a. Percobaan

awal;

pembelajaran

diawali

dengan

melakukan

percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati
fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah
yang berkaitan dengan materi fisika yang akan dipelajari.
b. Pengamatan; merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan
percobaan. Siswa diharapkan untuk mengamati dan mencatat
peristiwa tersebut.
c. Hipotesis awal; siswa dapat merumuskan hipotesis sementara
berdasarkan hasil pengamatannya.
d. Verifikasi; kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan
awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja
kelompok. Siswa diharapkan merumuskan hasil percobaan dan
membuat kesimpulan, selanjutnya dapat dilaporkan hasilnya.
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e. Aplikasi konsep; setelah siswa merumuskan dan menemukan
konsep, hasilnya diaplikasikan dalam kehidupannya. Kegiatan ini
merupakan pemantapan konsep yang telah dipelajari.
f. Evaluasi; merupakan kegiatan akhir setelah selesai satu konsep.
Penerapan

pembelajaran

dengan

metode

eksperimen

akan

membantu siswa untuk memahami konsep. Pemahaman konsep
dapat diketahui apabila siswa mampu mengutarakan secara lisan,
tulisan, maupun aplikasi dalam kehidupannya. Dengan kata lain,
siswa memiliki kemampuan untuk meenjelaskan, menyebutkan,
memberikan contoh, dan menerapkan konsep terkait dengan pokok
bahasan.
5. Kelebihan dan Kekurangan Metode Eksperimen
Menurut Sumantri (1999:158, dalam Hosnan, 2014:63-64),
kelebihan metode eksperimen adalah sebagai berikut :
a. Membuat siswa percaya pada kebenaran kesimpulan percobaan
sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku;
b. Siswa aktif terlibat mengumpulkan fakta, informasi, atau data yang
diperlukan melalui percobaan yang dilakukan;
c. Dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah
dan berpikir ilmiah;
d. Memperkaya pengalaman dengan hal-hal yang bersifat objektif,
realistik, dan menghilangkan verbalisme;
e. Hasil belajar menjadi kepemilikkan siswa yang bertahan lama.
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Menurut Hosnan, kelemahan metode eksperimen adalah :
a. Metode ini memakan waktu yang banyak. Jika diterapkan dalam
rangka pelajaran di sekolah, maka metode ini dapat menyerap
waktu pelajaran;
b. Pada hal-hal tertentu, seperti pada eksperimen bahan-bahan kimia,
kemungkinan memiliki bahaya selalu ada. Dalam hal ini, faktor
keselamatan kerja harus diperhitungkan;
c. Metode ini memerlukan alat dan fasilitas yang lengkap. Jika
kurang salah satu padanya, maka eksperimen tidak akan berhasil
dengan baik (Hosnan, 2014:63).
Penerapan

metode

eksperimen

dalam

kegiatan

pembelajaran di sekolah secara umum memiliki kelebihan dan
manfaat. Kelebihan tersebut berorientasi pada optimalnya kegiatan
pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
efektif. Di samping kelebihan yang dapat dirasakan oleh siswa
dalam pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen, ada
juga kekurangannya. Hal ini menuntut kemampuan guru dalam
menerapkan metode pembelajaran eksperimen dengan mengawasi
proses kerja sama dalam belajar yang dilakukan oleh siswa
(Hosnan, 2014:64).
Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan, bahwa metode
eksperimen

sangat

perlu

untuk

digunakan

dalam

proses

pembelajaran fisika. Potensi yang dimiliki siswa akan berkembang
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secara optimal dengan penggunaan metode eksperimen dan siswa
akan terlatih untuk menggunakan cara berfikir ilmiah serta
bersikap ilmiah. Siswa juga terlatih untuk menemukan konsep dan
memecahkan sendiri berbagai masalah yang dihadapinya.

C. Kreativitas
Menurut

Munandar

(1985:50,

dalam

Bernadeta,

2015:22),

kreativitas adalah sebuah kemampuan yang mencerminkan kelancaran,
keluwesan (fleksibilitas), dan orisinalitas dalam berpikir, serta kemampuan
untuk mengelaborasi (mengembangkan, memperkaya, memperinci) suatu
gagasan. Kemampuan memberikan penilaian atau evaluasi terhadap suatu
objek atau situasi juga mencerminkan kreativitas, jika dalam penilaiannya
seseorang mampu melihat objek, situasi, atau masalahnya dari sudut
pandang yang berbeda-beda.
Utami Munandar mengemukakan beberapa arti penting kreativitas
yang perlu dikembangkan sejak dini. Arti penting kreativitas itu adalah :
pertama, dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya dan
perwujudan diri merupakan kebutuhan pokok pada tingkat tertinggi pada
kehidupan manusia. Kedua, kreativitas sebagai kemampuan untuk melihat
bermacam-macam kemungkinan penyelesaian masalah merupakan bentuk
pemikiran yang kurang mendapat perhatian dalam pendidikan. Ketiga,
bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi dan
lingkungan, tetapi terlebih-lebih juga memberikan kepuasan individu.
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Keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas
hidupnya. Kesejahteraan dan kejayaan masyarakat dan negara tergantung
pada sumbangan kreatif, berupa ide-ide baru, penemuan-penemuan baru
dan teknologi baru (Utami Munandar, 1999:43-44).
Ciri-ciri orang yang kreatif menurut Moh. Amien antara lain : (1)
hasrat ingin tahu, (2) bersifat terbuka terhadap pengalaman baru, (3)
berkeinginan untuk menemukan dan meneliti, (4) cenderung melakukan
tugas berat dalam melaksanakan tugasnya, (5) berfikir fleksibel, (6)
bergairah, aktif dan mempunyai dedikasi dalam melaksanakan tugasnya,
(7) menanggapi pertanyaan dan kebiasaan untuk memberikan jawaban
yang lebih banyak (Mohammad Amien, 1980:5).
Dengan demikian, kreativitas sangat diperlukan untuk mengatasi
kesulitan atau permasalahan, khususnya bagi siswa adalah permasalahan
dalam belajar. Kreativitas memungkinkan siswa untuk berpikir dinamis
sesuai perkembangan, mencari kemungkinan untuk meningkatkan diri dan
berkembang secara optimal. Daya pikir kreatif seseorang meningkat
setelah mengikuti latihan dalam pemecahan masalah secara kreatif dan hal
ini dapat diukur dengan memberikan pretest dan post-test (Conny
Samiawan, 1984:13).
Setelah membaca berbagai pendapat diatas, dapat dirumuskan
bahwa kreativitas adalah kemampuan berpikir kreatif siswa dalam
menyelesaikan sebuah hasil pembelajaran yang lebih inovatif dengan
membuat sesuatu yang baru atau melakukan pekerjaan dengan cara-cara
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baru sehingga diperoleh hasil yang sama atau lebih baik dari hasil
sebelumnya. Indikator siswa memiliki keterampilan ini adalah adanya
sikap ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai kegemaran
aktivitas yang inovatif.

D. Kecerdasan Emosional
1. Kecerdasan
Menurut Munandar prestasi seseorang ditentukan oleh tingkat
kecerdasannya (intelligence). Tingkat kecerdasan atau inteligensi
seseorang ditentukan baik oleh bakat bawaan (berdasarkan gen yang
diturunkan dari orang tuanya) maupun oleh faktor lingkungan
(termasuk semua pengalaman dan pendidikan yang pernah diperoleh
seseorang; terutama tahun-tahun pertama dari kehidupan mempunyai
dampak kuat terhadap kecerdasan seseorang).
Secara umum, inteligensi dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Kemampuan untuk berpikir abstrak;
b. Kemampuan untuk menangkap hubungan-hubungan dan untuk
belajar;
c. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi baru.
Perumusan pertama melihat inteligensi sebagai kemampuan
berpikir, perumusan kedua sebagai kemampuan untuk belajar, dan
perumusan ketiga sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri.
Ketiga-tiganya

menunjukkan

aspek-aspek

yang

berbeda

dari
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inteligensi, namun ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Keberhasilan
dalam penyesuaian diri seseorang tergantung dari kemampuannya
untuk berpikir dan belajar. Sejauh mana seseorang dapat belajar dari
pengalaman-pengalamannya akan menentukan penyesuaian dirinya.
Ungkapan-ungkapan pikiran, cara berbicara,

cara mengajukan

pertanyaan, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya
mencerminkan kecerdasan emosional (Utami Munandar, 1985:18-19).
2. Emosi
Kata “emosi” berasal dari kata “emotus” atau ”emovere” yang
artinya menggerakkan (“to stir up”), yaitu sesuatu yang mendorong
terhadap sesuatu (Dirgagunarsa, 1983:129). Dalam makna paling
harafiah, Oxford English Dictionary mendefinisikan emosi sebagai,
“setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, nafsu, perasaan, setiap
keadaan mental yang hebat atau meluap-luap” (Goleman, 1997:411).
Menurut Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan
pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis serta
serangkaian kecendrungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya
adalah dorongan untuk bertindak. Biasanya emosi merupakan reaksi
terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam individu. Sebagai contoh,
emosi gembira mendorong perubahan hati seseorang, sehingga secara
fisiologis terlihat tertawa, sedangkan emosi sedih mendorong
seseorang untuk berperilaku menangis (Goleman, 2005:411).
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Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa emosi
adalah perasaan yang mendorong setiap individu untuk merespon atau
bertingkahlaku terhadap stimulus-stimulus yang berasal dari dalam diri
maupun dari luar diri setiap individu.
3. Kecerdasan Emosional
Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada
tahun 1990 oleh Psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan
John Mayer dari University of New Hampshire (Shapiro, 1997:5,
dalam Aunurrahman, 2012:85).
Definisi kecerdasan emosional menurut Salovey dan Mayer
yaitu himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan
kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan
pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan
informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan (Shapiro,
1998:88).
Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan
seseorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi
diri sendiri, mengenali emosi orang lain (empati) dan kemampuan
untuk membina hubungan (kerjasama) dengan orang lain. (Goleman,
2005:57).
Berdasarkan

definisi

diatas,

dapat

disimpulkan

bahwa

kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali perasaan
diri sendiri dan perasaan orang lain, memilah-milah, kemampuan
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memotivasi

diri,

kemampuan

mengolah

emosi,

kemampuan

mengendalikan perasaan pada diri dalam berhubungan dengan orang
lain, serta menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran
dan tindakan secara efektif sehingga menuju pada pengembangan
emosi yang intelek.
4. Ciri-ciri Kecerdasan Emosional
Menurut Goleman, orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi
mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :
a. Selalu positif pada saat menangani situasi-situasi dalam hidupnya;
b. Terampil dalam membina emosinya, mengenali kesadaran emosi
diri dan ekspresi emosi, dan kesadaran emosi terhadap orang lain;
c. Memiliki kecakapan kecerdasan emosi, meliputi intersionalitas,
kreativitas, hubungan antar pribadi dan ketidakpuasan konstruktif;
d. Optimal pada nilai-nilai belas kasihan atau empati, intuisi, radius
kepercayaan, daya pribadi, dan integritas (Goleman, 1997:403405).
Menurut Goleman, orang dengan kecerdasan emosi yang
rendah mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut :
a. Dikuasai dorongan hati, kurang memiliki kendali diri, menderita
kekurangan kemampuan pengendalian moral;
b. Menerima kritik dari orang lain sebagai serangan pribadi dan
bukan sebagai keluhan yang harus diatasi;
c. Bersifat prasangka pada orang lain;
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d. Menutup diri atau sikap bertahan yang pasif;
e. Mudah patah semangat;
f. Amarah gampang meledak (Goleman, 1997:403-405).
5. Aspek Kecerdasan Emosional
Kecerdasan emosional terdiri dari beberapa aspek. Salovey dan
Mayer membedakan aspek-aspek kecerdasan emosional menjadi 5
yaitu mengenali emosi diri sendiri, mengolah emosi, memotivasi diri
sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina hubungan, yaitu :
a. Mengenal

emosi

sendiri;

mengenal

perasaan

pada

kala

menghayatinya;
b. Mengelola

emosi;

mengatur

perasaan

sehingga

mencapai

kesesuaian dalam membangun kesadaran diri;
c. Memotivasi diri; menetapkan tujuan dan target jangka panjang
untuk diperhatikan dalam memotivasi diri dan mengembangkan
kreativitas. Kontrol dari emosi dapat menunda kepuasan sesaat dan
menjadikan kinerja lebih baik;
d. Mengenal emosi orang lain, yaitu empati adalah kemampuan yang
dibangun atas kesadaran diri secara emosional;
e. Mengelola hubungan kerja sama. Seni membangun ciri ini terkait
keterampilan mengelola emosi orang lain.
Kelima aspek tersebut memperlihatkan hubungan yang erat
karena setiap aspek bergantung pada aspek-aspek yang lain.
Keseimbangan dalam kelima aspek tersebut akan menyusun suatu
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kesatuan kemampuan yang utuh dan khas yang disebut kecerdasan
emosional. Perbedaan kemampuan yang timbul dalam pengaturan
keseimbangan kelima aspek dapat menyebabkan perbedaan tingkat
kecerdasan emosional. Dasar untuk memperkuat kecerdasan emosional
adalah memahami diri sendiri. Kesadaran diri merupakan titik awal
dari perkembangan pribadi (Goleman 1995, dalam Conny 2010:74).
6. Faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional
Menurut Goleman (Zubaedi, 2012 :49-50) kecerdasan emosi
seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu :
a. Faktor Otak
Di dalam sistem terdapat sistem yang merupakan pusat
emosi. Sistem tersebut adalah system limbic. Dan didalam otak
juga terdapat sistem amigdala yang merupakan bagian penting
dalam mengatur kehidupan yang berkaitan dengan masalahmasalah emosional. Hal ini menunjukkan bahwa, amigdala dalam
struktur otak berfungsi sebagai tempat ingatan emosi dan makna
dari emosi.
b. Faktor Pola Asuh Orang Tua
Kecerdasan emosi anak terpengaruh oleh pola asuh orang
tua karena orang tua merupakan sekolah pertama bagi anak untuk
mengenal dan mempelajari emosi. Jadi, orang tua memiliki peran
penting dalam perkembangan kecerdasan emosi anak.
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c. Faktor Lingkungan Sekolah
Dalam lingkungan sekolah, guru memiliki peran penting
setelah keluarga. Peran guru dalam kecerdasan emosi anak adalah
mengembangkan potensi kecerdasan anak melalui teknik, gaya
kepemimpinan dan metode mengajarnya sehingga kecerdasan
emosi berkembang secara maksimal. Kondisi ini menuntut sistem
pendidikan hendaknya tidak mengabaikan berkembangnya otak
kanan terutama perkembangan emosi seseorang (Rosta, 2015:11).

E. Pengetahuan
1. Pengertian Pengetahuan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah
segala sesuatu yang diketahui; kepandaian, segala sesuatu yang
berkenaan dengan hal (mata pelajaran).
Sonny Keraf dan Michael Dua mengemukaan pengetahuan
sebagai keseluruhan pemikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman
yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk
manusia dan kehidupannya. Pengetahuan mencakup penalaran,
penjelasan, dan pemahaman manusia tentang segala sesuatu. Juga
mencakup praktik atau kemampuan teknis dalam memecahkan
berbagai persoalan hidup yang belum dibakukan secara sistematis dan
metodis (A.Sonny Keraf dan Michael Dua, 2001:26).
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Menurut filsafat konstruktivisme, pengetahuan adalah bentukan
(konstruksi) kita sendiri yang sedang menekuninya Bila yang
menekuni adalah siswa, maka pengetahuan itu adalah bentukan siswa
sendiri. Maka pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi, yang ada
di luar kita, tetapi sesuatu yang harus kita bentuk sendiri dalam
pemikiran kita. Setiap pengetahuan mengandaikan suatu interaksi
dengan pengalaman.
Orang membentuk pengetahuannya pertama-tama melalui
indera. Dengan melihat, mendengar, menjamah, membau, dan
merasakan, orang membentuk pengetahuan tentang suatu hal. Di sini
siswa harus aktif mengkronstrksi untuk dapat mengetahui sesuatu.
Tanpa keaktifan siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri,
mereka tidak akan mengerti apa-apa. Oleh karena pengetahuan itu
merupakan konstruksi seseorang yang sedang mengolahnya, maka
jelas bahwa pengetahuan merupakan suatu proses untuk menjadi tahu.
Suatu proses yang terus akan berkembang semakin luas, lengkap, dan
sempurna.
2. Macam-macam Pengetahuan Menurut Polanya
Sonny Keraf dan Mikael Dua mengemukakan bahwa
pengetahuan

dapat

pengetahuan/tahu

dibedakan
bahwa,

menjadi

empat

pengetahuan/tahu

pengetahuan/tahu tentang, dan pengetahuan/tahu mengapa.

macam,
bagaimana,
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a. Tahu Bahwa
“Pengetahuan

bahwa”

adalah

pengetahuan

tentang

informasi tertentu; tahu bahwa sesuatu terjadi, tahu bahwa ini atau
itu memang demikian adanya, bahwa apa yang dikatakan memang
benar. Jenis pengetahuan ini disebut juga pengetahuan teoritis,
pengetahuan ilmiah, meskipun masih pada tingkat yang tidak
begitu dalam.
Pengetahuan ini berkaitan dengan keberhasilan dalam
mengumpulkan informasi atau data tertentu. Maka, kekuatan
pengetahuan ini adalah informasi atau data yang dimilikinya.
Seseorang yang mempunyai pengetahuan jenis ini berarti ia
memang mempunyai data atau informasi akurat melebihi orang
lain, atau ketika orang lain tidak memiliki informasi seperti yang
dimilikinya.
b. Tahu Bagaimana
Pengetahuan

ini

menyangkut

bagaimana

melakukan

sesuatu. Ini yang dikenal sebagai know-how. Pengetahuan ini
berkaitan dengan ketrampilan atau lebih tepat keahlian dan
kemahiran teknis

dalam

melakukan sesuatu.

Pengetahuan-

pengetahuan di bidang teknik umumnya digolongkan dalam jenis
pengetahuan ini. Seseorang yang mempunyai pengetahuan jenis ini
tidak lain berarti ia tahu bagaimana melakukan sesuatu. Dengan
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kata lain, pengetahuan jenis ini berkaitan dengan praktek, maka
disebut juga pengetahuan praktis.
c. Tahu Akan/Mengenai
Pengetahuan ini adalah sesuatu yang sangat spesifik
menyangkut pengetahuan akan sesuatu atau seseorang melalui
pengalaman atau pengenalan pribadi. Unsur yang paling penting
dalam pengetahuan jenis ini adalah pengenalan dan pengalaman
pribadi secara langsung dengan objeknya. Oleh karena itu, sering
juga disebut sebagai pengetahuan berdasaran pengenalan.
Ciri pengetahuan model ini adalah sebagai berikut:
pertama, karena pengetahuan ini didasarkan pada pengenalan
pribadi dengan objek, pengetahuan ini mempunyai tingkat
objektivitas yang cukup tinggi. Hanya saja di pihak lain, tidak bisa
dipungkiri bahwa unsur subjektif tetap cukup kuat karena
walaupun pengetahuan ini didasarkan pada pengetahuan langsung
secara pribadi, objek itu tetap dikenal dan ditangkap berdasarkan
sudut pandang si subjek.
Maka, dalam mengenal dan menangkap objek apa adanya si
subjek menyertakan seluruh sejarah pribadinya, seluruh cara
pandangnya, seluruh minatnya, seluruh sikap batinnya, dan
seterusnya. Ini berarti, apa yang dikenal atau diketahui pada objek
sangat diwarnai dan ditentukan oleh si subjek itu. Oleh karena itu,
bisa saja objek yang sama dikenal oleh dua subjek secara berbeda.
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Kedua, subjek mampu membuat penilaian tertentu atas
objeknya karena pengenalan dan pengalaman pribadi yang bersifat
langsung dengan objek. Si subjek tidak sekadar tahu dari luar,
melainkan benar-benar tahu dari dalam. Ada keterlibatan pribadi,
dan karena itu ia mampu memberi penilaian, gambaran, pernyataan
yang lebih jitu tentang objek tersebut.
Ketiga, biasanya jenis pengetahuan ini bersifat singular,
yaitu hanya berkaitan dengan barang atau objek khusus. Artinya,
pengetahuan ini terutama terbatas pada objek yang dikenal secara
langsung dan personal, bukan menyangkut objek serupa lainnya.
d. Tahu Mengapa
Jenis pengetahuan ini berkaitan dengan “Tahu bahwa”.
Hanya saja, “Tahu mengapa” jauh lebih mendalam dan serius
daripada “Tahu bahwa” karena “Tahu mengapa” berkaitan dengan
penjelasan. Penjelasan ini tidak hanya berhenti pada informasi
yang ada sebagaimana pada “tahu bahwa”, melainkan menerobos
masuk ke balik data atau informasi yang ada. Dengan penjelasan
tersebut, “tahu mengapa” jauh lebih kritis. Bahkan “tahu mengapa”
sudah sampai pada tingkat mengaitkan dan menyusun hubunganhubungan tak kelihatan antara berbagai informasi yang ada. Lebih
dari itu “tahu mengapa” subjek melangkah lebih jauh dari
informasi yang ada untuk memperoleh informasi baru yang akan
mengungkapkan pengetahuan yang lebih mendalam dari sekadar
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“pengetahuan bahwa”(A.Sonny Keraf dan Michael Dua, 2001:3336).
3. Teknik untuk Menilai Pengetahuan
Aspek pengetahuan (aspek kognitif) merupakan hasil belajar
yang perlu dinilai dalam setiap mata pelajaran (Hamalik, 2009:209).
Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau
angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin di ukur dari
subjek penelitian atau responden (Suparno, 2007:62). Hamalik
mengemukakan untuk menilai pengetahuan dapat kita pergunakan
pengujian sebagai berikut :
a. Teknik penilaian aspek pengenalan (recognition).
Caranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bentuk
pilihan berganda yang menuntut siswa agar melakukan identifikasi
tentang fakta, definisi, dan contoh-contoh yang benar (correct).
b. Teknik penilaian mengingat kembali (recall).
Caranya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka-tertutup
langsung untuk mengungkapkan jawaban-jawaban yang unik.
c. Teknik penilaian aspek pemahaman (comprehension).
Caranya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang
menuntut identifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang betul
dan yang keliru, kesimpulan atau klasifikasi, dengan daftar
pertanyaan menjodohkan yang berkenaan dengan konsep, contoh,
aturan, penerapan, langkah dan urutan, dengan pertanyaan bentuk
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essai (open ended) yang menghendaki uraian, perumusan kembali
dengan kata-kata sendiri, dan contoh-contoh (Hamalik, 2009:209).

F. Gaya Gesek
1. Gaya
Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dilakukan pada
suatu benda (Marthen Kanginan, 2002:2). Satuan gaya dalam SI adalah
newton (N), satu Newton adalah gaya yang menyebabkan benda yang
massanya 1 kg m = 1 kg bergerak dengan percepatan 1 m/s 2. Dengan
persamaan sebagai berikut :
F=mxa
Keterangan :
 F = Gaya (satuan N)
 m = Massa (satuan kg)\
 a

= Percepatan (satuan m/s2) (LKS CAKRA, 2015:10).

Gaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak
sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda dan terjadi
sentuhan dengan benda (Budi Prasodjo, 2006:3). Pada saat kita
meletakkan telapak tangan kita di atas meja, lalu mendorongnya maju,
kita dapat merasakan permukaan meja menggesekan tangan kita. Gaya
gesek berarah sejajar permukaan meja dan melawan arah dorong
telapak tangan kita. Gaya gesek termasuk gaya sentuh karena
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melibatkan persentuhan langsung antara telapak tangan dengan
permukaan meja (Marthen Kanginan, 2002:2).
Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada
benda tetapi tidak terjadi sentuhan dengan benda. Apel dapat jatuh ke
bumi karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Sementara paku dapat
tertarik oleh magnet karena adanya gaya magnet. Gaya gravitasi dan
gaya magnet termasuk gaya tak sentuh, karena gaya tersebut dapat
timbul meskipun tidak bersentuhan (Budi Prasodjo, 2006:3).
Gaya yang bekerja pada benda mempengaruhi keadaan benda
tersebut. Ada empat pengaruh gaya pada benda yang dikenai gaya,
yaitu sebagai berikut :
a. benda diam menjadi bergerak;
b. benda bergerak menjadi diam;
c. bentuk dan ukuran benda berubah;
d. arah gerak benda berubah;
2. Gaya Gesek
Ketika kita menarik balok pada permukaan kasar, balok tidak
segera bergerak tetapi seakan-akan ada yang menahan. Ketika balok
ditarik kuat-kuat, maka balok akan bergerak. Gaya yang seakan-akan
menahan itu berlawanan arah dengan gaya tarik yang diberikan. Gaya
tersebut dinamakan gaya gesek.Jadi, gaya gesek adalah gaya yang
timbul akibat persentuhan langsung antara dua permukaan benda
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dengan arah berlawanan terhadap kecenderungan arah gerak benda
(Marthen Kanginan, 2002:13).
Gaya gesek memiliki sifat yang khas. Gaya gesek tidak
menyebabkan benda bergerak. Gaya gesek hanya muncul jika pada
benda diberikan gaya luar untuk menggerakkan benda. Arah gaya
gesek selalu menentang arah kecenderungan gerak. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa besar gaya gesek bergantung pada kekasaran dan
kehalusan permukaan. Makin kasar permukaan, makin besar gaya
gesek. Sebaliknya makin halus permukaan, makin kecil gaya gesek
(LKS CAKRA, 2015: 13).
3. Cara Mengurangi Gaya Gesek
Gaya gesek dapat dikurangi atau diperkecil dengan tiga cara :
a. Memperlicin permukaan, misalnya dengan memberi oli pada
permukaan;
b. Memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara;
c. Mendukung benda di atas roda-roda pada benda sama artinya
dengan memperkecil luas bidang sentuh (LKS CAKRA, 2015:13).
4. Gaya Gesek Udara
Gaya gesek termasuk gaya sentuh dan selalu memperlambat
gerak benda. Jadi, jika gaya luar tidak diberikan pada suatu benda
tetapi gerak benda menjadi makin lambat, dapat dipastikan pada benda
itu bekerja gaya gesek. Bila kita menjatuhkan kertas kuarto yang
terbentang dan kertas kuarto yang diremas dari ketinggian yang sama,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

maka kertas kuarto yang terbentang akan lebih lambat sampai ditanah
daripada kertas kuarto yang diremas.
Jika gaya gesek udara tidak bekerja pada kedua kertas maka
kedua kertas akan jatuh dengan kelajuan yang sama dan tiba di lantai
pada saat yang bersamaan. Karena faktanya tidak, pastilah gaya gesek
di udara bekerja pada kedua kertas. Arah gaya gesek adalah vertikal ke
atas karena gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak. Dengan
demikian, gaya gesek udara yang bekerja pada kedua kertas akan
memperlambat gerak kedua kertas. Makin besar gaya gesek udara yang
bekerja, makin lambat gerak kertas. Karena gerak jatuh kertas
terbentang lebih lambat daripada kertas remasan, pastilah gaya gesek
udara pada kertas terbentang lebih besar daripada kertas bulatan.
Gaya gesek udara pada kertas terbentang lebih besar daripada
kertas bulatan disebabkan luas bentangan kertas terbentang jauh lebih
besar daripada luas bentangan kertas bulatan. Oleh karena itu, dapat
disimpulkan bahwa gaya gesek yang bekerja ketika benda bergerak di
udara dipengaruhi oleh luas bentangan benda (luas permukaan benda
yang bersentuhan langsung dengan udara). Makin besar luas bentangan
benda, makin besar gaya gesek udara yang bekerja pada benda
(Marthen Kanginan, 2002:4).
5. Gaya Gesek pada Permukaan Air
Gaya gesek juga bekerja pada air. Faktanya, benda yang
didorong di permukaan air akhirnya akan berhenti. Benda berhenti
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karena pada benda bekerja gaya gesek oleh permukaan air yang
arahnya berlawanan dengan arah dorong. Gaya gesek udara atau gaya
gesek air membatasi kelajuan yang dapat dicapai oleh suatu benda
yang bergerak melintasi udara atau air. Kelajuan batas ini disebut
sebagai kelajuan kritis. Jika suatu benda bergerak melampaui kelajuan
kritis maka aliran udara atau aliran air disekitar benda akan kacau.
Kelajuan kritis suatu benda dapat diperbesar dengan mengubah
bentuk benda menjadi streamline. Bentuk streamline ini sangat penting
bagi pesawat terbang yang kelajuannya tinggi atau kendaraankendaraan lain yang harus bergerak cepat (Marthen Kanginan, 2002:5).
6. Gesekan Statis dan Gesekan Kinetis
Ketika balok kayu di atas meja ditarik, maka akan timbul
gesekan antara balok dan permukaan meja. Gaya gesek yang
dikerjakan permukaan meja pada balok sewaktu balok tidak bergerak
disebut gaya gesekan statis. Jika secara berangsur-angsur balok ditarik,
suatu waktu akan kita rasakan balok tepat akan bergerak, pada saat itu
timbul gaya gesekan statis maksimum. Pada waktu balok bergerak,
maka gaya gesekan akan berkurang. Gaya gesek yang dikerjakan
permukaan meja pada balok saat balok bergerak disebut gaya gesekan
kinetis (Budi Prasodjo, 2006:15).
7. Gaya Gesek yang Merugikan dan Menguntungkan
Dalam keseharian maupun teknologi ada gaya gesek yang
merugikan dan ada juga yang menguntungkan.
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a. Gaya Gesek yang Merugikan
Beberapa contoh gaya gesek yang merugikan ditunjukkan
berikut ini, juga ditunjukkan bagaimana mengatasi gaya gesek
yang merugi ini dengan cara menguranginya.
1) Gaya gesek gesekan pada mesin mobil dan kopling
menyebabkan panas yang berlebihan sehingga mesin mobil
cepat rusak karena aus. Untuk mengatasi hal ini, kita memberi
oli pada mesin mobil agar permukaan-permukaannya terpisah
oleh oli;
2) Engsel-engsel pintu dan jendela dirumahmu harus diberi
minyak secara berkala. Dengan memberi minyak, permukaanpermukaan yang bersentuhan lebih licin. Ini mengurangi gesek
antara bagian-bagian engsel ketika digunakan. Dengan
demikian, umur engsel menjadi lebih lama dan juga tidak
berbunyi (berderit) ketika engsel digunakan;
3) Gaya gesek antara ban mobil dengan jalan menyebabkan ban
mobil aus/tipis. Di samping itu, gaya gesek ini juga
menghambat gerak mobil. Untuk mengatasi hal ini, jalan raya
dilapisi dengan aspal;
4) Gaya gesek udara dengan mobil menyebabkan mobil tidak
dapat melaju dengan kecepatan penuh. Untuk mengurangi gaya
gesek udara ini, mobil didesain sedemikian rupa disebut desain
aerodinamis atau disebut juga desain streamline;
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5) Gesekan air laut pada kapal laut sangat menghambat gerak
kapal. Untuk mengurangi gesekan ini, bagian kapal yang
bersentuhan langsung dengan air dipisahkan dengan pelampung
berisi udara (Marthen Kanginan, 2002:8).
b. Gaya Gesek yang Menguntungkan
Beberapa contoh gaya gesek yang menguntungkan, baik
dalam keseharian maupun teknologi, ditunjukkan berikut ini.
1) Gesekan menyebabkan kita dapat berjalan di atas tanah. Ketika
telapak kaki kita mendorong tanah kebelakang, gesekan yang
dikerjakan tanah pada telapak kaki mendorong kita kedepan.
Jika tanahnya licin, gaya gesek tanah pada telapak kaki sangat
kecil. Ini membuat kamu sukar berjalan. Dapat dikatakan
bahwa mustahil kita berjalan jika tidak ada gaya gesek;
2) Ban mobil dibuat bergerigi agar gaya gesek antara ban dan
permukaan jalan cukup besar, sehingga mobil tidak selip
tergelincir ketika melalui jalan yang licin. Hal ini juga
dimaksudkan agar mobil tidak selip ketika direm;
3) Dengan prinsip gaya gesek, piringan rem digunakan untuk
memperlambat kecepatan sepeda motor;
4) Dengan prinsip gaya gesek, rem karet digunakan untuk
memperlambat kecepatan sepeda;
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5) Gesekan udara memperlambat kelajuan jatuh penerjun. Ini
membuat penerjun dapat mendarat di tanah dengan selamat
(Marthen Kanginan, 2002:8).

G. Pengaruh Penggunan Metode Eksperimen terhadap Penelitian yang
akan Dilakukan
1. Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen dalam Pembelajaran
Fisika terhadap Kreativitas Siswa dalam Fisika
Penggunaan

metode

pembelajaran

turut

menentukan

keberhasilan siswa dalam belajar. Sesuai dengan karakteristik fisika
metode eksperimen merupakan pilihan tepat untuk digunakan sebagai
metode pembelajaran fisika. Metode eksperimen memungkinkan siswa
untuk berlatih mencari dan menemukan sendiri konsep-konsep fisika.
Melaksanakan eksperimen berarti melatih psikomotorik siswa,
karena siswa bekerja dengan objek-objek yang konkret. Dalam
eksperimen siswa melakukan pengamatan, pengukuran, tabulasi data,
analisis data dan menarik kesimpulan. Pada saat melakukan
pengamatan, pengukuran, tabulasi data dan analisis data, siswa diberi
petunjuk praktikum yang menggugah kreativitas siswa. Siswa juga
diberi kebebasan untuk mencoba-coba alat dan menggunakan cara-cara
baru dalam praktikum, sehingga akan timbul keragaman cara yang
digunakan dalam eksperimen. Oleh karena itu secara kognitif dan
psikomotorik,

metode

eksperimen

dapat

melatih

kelancaran,
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keluwesan, keaslian dan keterperincian dalam diri siswa. Kesimpulan
diambil melalui diskusi informal. Dalam diskusi informal ini siswa
mengungkapkan hasil eksperimennya. Dengan demikian siswa dilatih
kelancaran,

keluwesan,

keaslian

dan

keterperinciannya

dalam

menyampaikan gagasan secara lisan.
Pada saat melakukan eksperimen siswa dituntut untuk
memecahkan sendiri berbagai persoalan yang ditemuinya, sehingga
siswa terlatih untuk menggunakan cara-cara baru yang berasal dari
gagasan (ide) dengan mencoba-coba. Aktivitas dengan objek yang
konkrit dan adanya penemuan-penemuan oleh siswa tentang suatu
konsep, akan mendatangkan kepuasan dan melekat dalam hati sanubari
siswa, sehingga tidak mudah dilupakan.
2. Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen dalam Pembelajaran
Fisika terhadap Kecerdasan Emosional Siswa.
Faktor emosi merupakan potensi yang dimiliki siswa.
Pengelolaan emosi secara tepat akan sangat membantu siswa untuk
lebih mampu mengatasi persoalan-persoalan yang di hadapi dengan
mudah. Kecerdasan emosional dapat dilatih dan dikembangkan pada
diri siswa dengan mencampurkan pelajaran tentang perasaan dengan
topik lain yang sudah diajarkan, misalnya pelajaran sains.
Pengamatan, pengukuran, tabulasi data dan analisis data dalam
eksperimen, dapat dilakukan dengan baik apabila siswa sabar, tekun,
teliti, hati-hati dan jujur. Dengan demikian siswa berlatih untuk
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mengenali emosi diri, mengungkapkan perasaan, memotivasi diri
sendiri, tegas dan mandiri serta mengendalikan diri. Analisis data dan
penarikan kesimpulan dapat melatih siswa untuk bernalar, sehingga
faktor kognitif siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Eksperimen
dilakukan dalam kelompok membuat siswa berlatih untuk membina
hubungan/kerja sama dengan orang lain, berempati dan berlatih untuk
lebih adaptif. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan indikator
berkembangnya kecerdasan emosional siswa. Apabila eksperimen
dilakukan terus menerus kecerdasan emosional siswa akan meningkat,
karena metode ini tidak hanya melibatkan faktor kognitif dan
psikomotor namun juga faktor afektif.
3. Pengaruh Penggunaan Metode Eksperimen dalam Pembelajaran
Fisika terhadap Pengetahuan Siswa.
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam khususnya Fisika
merupakan pelajaran

yang cukup rumit, yang membutuhkan

pemahaman dan pemikiran yang rasional. Jika guru mengajar hanya
menggunakan metode ceramah tanpa melibatkan siswa dalam kegiatan
pembelajaran, maka siswa cenderung pasif dan tidak memiliki minat
untuk belajar, akibatnya siswa lebih banyak menunggu sajian
pelajaraan yang diberikan guru. Kondisi ini terkadang menjadikan
siswa malas untuk belajar, kemudian merasakan kejenuhan dan
memiliki keinginan agar proses pembelajaran cepat selesai, sehingga
hasil belajar siswa dalam mempelajari fisika masih sangat rendah.
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Hasil belajar terdiri dari dua kata yaitu hasil dan belajar. Istilah
hasil adalah sesuatu yang didapatkan dari perjuangan dan jerih
payah.Sedangkan

belajar

adalahmenambah

dan

mengumpulkan

sejumlah informasi dan pengetahuan. Di sini yang dikhususkan adalah
pengetahuan yang menyangkut masalah intelektual. peserta didik
diberikan bermacam-macam pelajaran untuk menambah pengetahuan
yang dimilikinya, dengan cara baik itu membaca, menghafalkan,
menghitung, atau mengalami langsung (Alhaidar, 2012:1).
Salah satu metode mengajar yang penting dan erat kaitannya
dengan pembelajaran fisika adalah metode eksperimen. Metode
eksperimen adalah cara penyajian bahan pelajaran di mana siswa
melakukan percobaan dengan mengalami untuk membuktikan sendiri
sesuatu pertanyaan atau hipotesis yang dipelajari. Dalam proses belajar
mengajar

menggunakan

metode

eksperimen,

siswa

diberikan

kesempatan untuk mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati
suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan
sendiri tentang objek, keadaan atau suatu proses.
Metode eksperimen dapat dilakukan di laboratorium maupun
diluar kelas dan sering dilakukan dengan membagi peserta didik
menjadi beberapa kelompok. yang memiliki beragam kemampuan.
Sehingga metode ini memberikan pengalaman praktis yang dapat
mebentuk kemauan anak untuk belajar. Jika mereka mengalami
kesulitan mereka dapat bertanya kepada teman-teman sekelompoknya.
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oleh karena itu, menggunakan metode eksperimen dalam pembelajaran
fisika

sangat

penting

untuk

dilaksanakan

untuk

mengetahui

perkembangan belajar siswa tentang materi yang bersangkutan.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Disebut penelitian
kuantitatif karena dibutuhkan data berupa angka-angka yang pada
akhirnya akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Tujuan
dari penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat apakah dengan metode
eksperimen berpengaruh pada kreativitas, kecerdasan emosional, dan
pengetahuan siswa akan pembelajaran fisika.
Peneliti

menggunakan

penelitian

eksperimental.

Dengan

menggunakan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui apakah metode
eksperimen berpengaruh pada kreativitas, kecerdasan emosional, dan
pengetahuan siswa. Penelitian ini diukur dengan memberikan instrumen
berbentuk tes berupa pretest, post-test, dan instrumen pengetahuan untuk
kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian
eksperimental dengan desain Design pretest-posttest Control Group
dengan skema sebagai berikut :
Treatment Group

O1

X1

O2

Control Group

O1

X2

O2

Keterangan :
 O1 : Observation (melakukan observasi/pengukuran dengan
memberikan pretest pada kelas treatmen dan kelas kontrol).

42
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 O2 : Observation (melakukan observasi/pengukuran dengan
memberikan post-test pada kelas treatmen dan kelas
kontrol)
 X1 : kelompok yang diberi treatment menggunakan eksperimen
 X2 : kelompok yang diberi treatment menggunakan ceramah
Menurut Suparno, riset eksperimen mempunyai kelompok yang
digunakan sebagai percobaan yaitu kelompok yang menerima treatment
disebut kelompok eksperimen. Dan juga mempunyai kelompok kontrol,
yaitu kelompok yang tidak menerima treatment (Suparno, 2007:137).

B. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 6 Wonogiri. SMP N 6
Wonogiri terletak di Jl. Kedung Ringin II/16, kabupaten Wonogiri,
Jawa

Tengah,

dan

menggunakan

Kurikulum

Tingkat

Satuan

Pendidikan (KTSP).
2. Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-September.

C. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi Penelitian
Populasi adalah kelompok yang lebih besar di mana hasil
penelitian diharapkan berlaku (Suparno, 2007:43). Populasi dalam
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penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 6 Wonogiri
tahun ajaran 2016/2017.
2. Sampel Penelitian
Sampel adalah suatu kelompok di mana informasi atau data
didapatkan. Sampel merupakan himpunan bagian dari populasi
(Suparno, 2010:43).
Sampel yang diambil adalah siswa kelas VIIID dan Kelas
VIIIE SMP N 6 Wonogiri semester ganjil tahun ajaran 2016/2017.
Yang terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas VIIIE sebagai kelas
kontrol yang terdiri dari 30 siswa dan kelas VIIID sebagai kelas
eksperimen yang terdiri dari 30 siswa.

D. Treatmen
Treatmen adalah perlakuan yang diberikan kepada subjek yang
mau diteliti agar nantinya mendapatkan data yang diinginkan (Suparno,
2010:51). Peneliti mengajar dengan menggunakan metode eksperimen.
Dengan menggunakan metode eksperimen siswa mempunyai pengalaman
langsung. Cara ini dilakukan agar siswa dapat mengkrontruksi sendiri
pengetahuannya

akan

konsep

pembelajaran

fisika

yang

sedang

dipelajarinya.
Wujud treatment dalam penelitian ini berupa pemberian metode
eksperimen terbimbing. Untuk melihat apakah dengan menggunakan
metode eksperimen terbimbing tersebut dapat memberi pengaruh terhadap
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kreativitas, kecerdasan emosional dan pengetahuan, maka metode ini
dibandingkan dengan metode pembelajaran ceramah.
Pembelajaran dengan menggunakan metode eksperimen ini
digunakan dalam materi gaya gesek. Metode ceramah digunakan dalam
proses pembelajaran di kelas kontrol. Kegiatan eksperimen yang dilakukan
seperti pada tahap-tahap dibawah ini :
1. Sebelum Eksperimen
a. Peneliti melakukan kegiatan observasi kelas sebelum melakukan
pembelajaran bersama dengan siswa. Hal ini dimaksud untuk
mengetahui situasi dan kondisi kelas, sehingga kelak peneliti dapat
mengelola kelas dengan baik.
b. Peneliti mempersiapkan pembelajaran
1) Menentukan materi yang akan dipelajari oleh para siswa di
kelas. Materi tersebut disesuaikan dengan kurikulum yang
ditetapkan oleh pemerintah disekolah tersebut. Materi yang
dipilih ialah gaya gesek;
2) Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran.
Tujuan dari pembelajaran ini ditunjukkan dalam bentuk
indikator-indikator yang harus dicapaikan oleh siswa setelah
mengikuti pembelajaran;
3) Membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan
metode eksperimen;
4) Merencanakan langkah-langkah eksperimen;
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5) Pengadaan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam eksperimen
dimana jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan siswa;
6) Menguji coba alat tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengecek
kondisi dan kevalidan dari alat dan bahan yang disediakan dan
nantinya akan dipergunakan siswa;
7) Peneliti membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil,
dimana pembagian dilakukan secara acak.
c. Peneliti melaksanakan pretest bagi peserta didik sesuai dengan
materi yang akan dieksperimen.
2. Tahap Eksperimen
a. Peneliti membagikan LKS pada peserta didik kemudian meminta
peserta didik untuk membaca dan memahaminya. LKS tersebut
digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan eksperimen.
b. Peneliti bertanya jawab dengan peserta didik mengenai langkahlangah eksperimen dan alat-alat yang kan digunakan dalam
percobaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan
lancar.
c. Peneliti menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.
d. Peserta didik merangkai alat-alat percobaan yang telah disediakan
bersama dengan kelompoknya.
e. Peserta didik diminta memecahkan suatu masalah dengan
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Pada
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kegiatan ini setiap kelompok menentukan sendiri proses yang
dilakukan agar setiap permasalahan dapat dipecahkan.
f. Peneliti mengamati kegiatan yang dilakukan peserta didik secara
berkeliling di setiap kelompok untuk memberikan bimbingan
sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.
3. Setelah Eksperimen
a. Sesuai dengan proses pembelajaran yang menerapkan kurikulum
KTSP, setelah bereksperimen peserta didik berdiskusi dan
mengkomunikasikan hasil diskusinya di depan kelompok yang
lain.
b. Bersama-sama dengan peserta didik, peneliti menyimpulkan
kegiatan pembelajaran apa saja yang diperoleh hari ini
c. Peneliti melaksanakan post-test bagi peserta didik.

E. Instrumen Penelitian
Instrumentasi adalah seluruh poses pengumpulan data, termasuk
mendesain instrumen dan menentukan keadaan agar instrumen tersebut
dapat menghasilkan suatu data yang diinginkan. Instrumen ialah alat yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian (Suparno,
2007:56).
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1. Instrumen Pembelajaran
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk
mendukung kegiatan pembelajaran berupa rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS).
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana

pelaksanaan

pembelajaran

dibuat

untuk

menentukan garis besar kegiatan pembelajaran yang akan
dilakukan

selama

pelaksanaan

pengambilan

pembelajaran

data

tersebut

penelitian.

disusun

sesuai

Rencana
dengan

ketentuan kurikulum KTSP dan berdasarkan materi gaya gesek.
Bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran adalah :
1) Identitas meliputi : mata pelajaran, kelas/semester, dan alokasi
waktu;
2) Standar kompetensi;
3) Kompetensi dasar;
4) Indikator;
5) Nilai karakter yang ingin dicapai;
6) Tujuan pembelajaran;
7) Materi pembelajaran;
8) Metode pembelajaran;
9) Kegiatan pembelajaran;
10) Sumber pembelajaran dan media pembelajaran.
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b. Lembar Kerja Siswa (LKS)
LKS disusun oleh peneliti sebagai petunjuk peserta didik
untuk bereksperimen. LKS berisi langkah kerja eksperimen dan hal
apa saja yang harus dikerjakan oleh peserta didik.
2. Instrumen Pengambilan Data
Dalam pengambilan data, instrumen yang digunakan meliputi:
a) kuesioner kreativitas, b) kuesioner kecerdasan emosional siswa, c)
instrumen penilaian pengetahuan. Instrumen ini diberikan saat
pelaksanaan pretest, untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik
sebelum menggunakan metode eksperimen dan saat pelaksanaan posttest, untuk mengetahui sejauhmana pemahaman peserta didik setelah
mengikuti kegiatan eksperimen tersebut. Instrumen ini diberikan baik
untuk kelas VIIID sebagai kelas eksperimen maupun untuk kelas VIIIE
sebagai kelas kontrol dengan pertanyaan atau pernyataan yang sama.
a. Kuesioner kreativitas siswa
Kuesioner kreativitas yang digunakan untuk mengetahui
tingkat kreativitas terdiri dari 20 item yang mengandung 4 aspek
yaitu

berpikir

lancar,

berpikir

luwes/fleksibelitas,

berpikir

orisinil/keaslian, dan kemampuan mengelaborasi atau kemampuan
untuk mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan.
Tiap-tiap aspek diwakili 5 item yang bersifat positif. Respon untuk
tiap-tiap item terdiri dari 4 kategori jawaban, yaitu : sangat sering
(SS), sering (S), jarang (J), dan jarang sekali (JS). Sehingga salah
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satu siswa harus memilih salah satu jawaban dari 4 pilihan
tersebut.
Tabel 3.1 Blue print skala kreativitas
No.

Indikator

Item

Jumlah

1

Berpikir lancar/Kelancaran

1,2,3,4,5

5

2

Berpikir luwes (Fleksibilitas)

6,7,8,9,10

5

3

Berpikir orisinil (Keaslian)

11,12,13,14,15

5

4

Kemampuan mengelaborasi

16,17,18,19,20

5
20

Jumlah Item

b. Kuesioner kecerdasan emosional siswa
Menurut

Suharsimi

Arikunto,

kuesioner

merupakan

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk informasi dari
responden (Arikunto, 2006:151). Dalam penelitian ini, kuesioner
digunakan untuk mengetahui kecerdasan emosional. Kuesioner
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup.
Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang sudah disediakan
jawabannya sehingga responden tinggal memilih (Arikunto,
2006:152).
Penelitian ini menggunakan angket tertutup, dimana
jawaban dari pernyataan telah disediakan oleh peneliti dalam
angket tersebut sehingga responden tinggal memilih. Dalam angket
ini, responden menjawab tentang dirinya.
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Kuesioner kecerdasan emosional yang digunakan untuk
mengetahui tingkat kecerdasan emosional terdiri dari 25 item yang
mengandung 5 aspek yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi,
memotivasi diri, mengenal emosi orang lain (empati), dan
mengelola hubungan kerja sama. Tiap-tiap aspek diwakili 5 item
yang bersifat positif. Respon untuk tiap-tiap item terdiri dari 4
kategori jawaban, yaitu : sangat sering (SS), sering (S), jarang (J),
dan jarang sekali (JS). Sehingga salah satu siswa harus memilih
salah satu jawaban dari 4 pilihan tersebut.
Blue print skala disajikan dalam bentuk tabel yang memuat
uraian komponen-komponen atribut yang harus dibuat itemnya,
proporsi item dalam masing-masing komponen, dan dalam kasus
yang lebih lengkap memuat juga indikator-indikator perilaku
dalam setiap komponen. Dalam penulisan item, blue print akan
memberikan gambaran mengenai isi skala dan menjadi acuan serta
pedoman bagi penulis untuk tetap berada dalam lingkup ukur yang
benar. Blue print akan mendukung validitas isi skala (Azwar,
1999:23). Blue print skala kecerdasan emosional sebagai tabel
berikut.
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Tabel 3.2 Blue print skala kecerdasan emosional
No

Indikator

Item

Jumlah

1

Mengenali emosi sendiri

1,2,3,4,5

5

2

Mengelola emosi

6,7,8,9,10

5

3

Memotivasi diri

11,12,13,14,15

5

16,17,18,19,20

5

21,22,23,24,25

5

4
5

Mengenal emosi orang lain
(empati)
Mengelola hubungan kerja sama
Jumlah Item

25

c. Instrumen penilaian pengetahuan
Instrumen penilaian pengetahuan di peroleh dari hasil
belajar peserta didik yang berbentuk tes tertulis. Tertulis
merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada
peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tertulis berupa tes
essai/uraian. Dalam tes uraian ini, siswa akan mengerjakan tes
tersebut sesuai dengan kemampuan siswa dengan cara mengarang
jawaban, namun sesuai dengan pertanyaan yang atau instrumen tes
tersebut. Tes hasil belajar peserta didik ini berjumlah 5 soal essai
dengan skor penilaiannya masing-masing. Dan total skor
keseluruhan adalah 100.
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Tabel 3.3 Indikator instrumen penilaian pengetahuan
No
1

2

Indikator
Membedakan besar
gaya gesekan pada
berbagai permukaan
yang berbeda
kekasarannya yaitu pada
permukaan benda yang
licin, agak kasar, dan
kasar

Menunjukkan beberapa
contoh adanya gaya
gesekan yang
menguntungkan dan
gaya gesekan yang
merugikan

Pertanyaan
Tuliskan pengertian
gaya gesekan!

Tuliskan 3 hal yang
mempengaruhi gaya
gesekan pada suatu
benda!
Apakah yang
disebut gaya
gesekan statis dan
gaya gesekan
kinetis?

Sebutkan 3 (tiga)
contoh gaya
gesekanyang
menguntungkan
dalam kehidupan
sehari-hari!

Sebutkan 2 (dua)
contoh gaya
gesekanyang
merugikan dan
jelaskan akibat serta
cara mengatasinya!

Jawaban
Gaya gesekan adalah gaya yang
ditimbulkan akibat persentuhan
langsung antara dua permukaan benda
dengan arah berlawanan terhadap
kecenderungan gerak benda
Massa balok, permukaan, dan
kemiringan landasan

Gaya gesekan statis adalah gaya
gesekan yang dikerjakan permukaan
meja pada balok sewaktu balok tidak
bergerak, sedangkan gaya gesekan
kinetis adalah gaya gesekan yang
dikerjakan permukaan meja pada
balok saat balok bergerak.
a. Menyebabkan kaki dapat berjalan
diatas tanah (mempermudah).
b. Membuat mobil tidak selip
tergelincir ketika direm saat
melalui jalan yang licin.
c. Memperlambat kecepatan sepeda
motor pada saat direm.
d. Memperlambat kecepatan sepeda
saat direm.
e. Memperlambat kelajuan jatuh
penerjun sehinga penerjun dapat
mendarat di tanah dengan selamat.
a. Menyebabkan panas yang
berlebihan sehingga mesin mobil
cepat rusak karena aus, untuk
mengatasinya kita memberikan oli
pada mesin mobil agar
permukaan-permukaannya
terpisah oleh oli.
b. Menyebabkan umur engsel pintu
dan jendela berbunyi (berderit)
dan tidak lama (berkarat taau
rusak), sehingga engsel-engsel
pintu dan jendela harus diberi
minyak secara berkala untuk
mengurangi gesekan antara
bagian-bagian engsel yang
digunakan.
c. Menyebabkan ban mobil aus/tipis
pada saat bergesakan dengan
jalan, sehingga menghambat gerak
mobil. Untuk mengatasi hal ini,
jalan raya dilapisi dengan aspal.
d. Menyebabkan mobil tidak dapat
melaju dengan kecepatan penuh.
Untuk mengurangi gaya gesekan
udara ini, mobil didesain
streamline.
e. Dapat menghambat gerak kapal
laut saat air laut bergesekan
dengan kapal laut. Untuk
mengurangi gesekan ini bagian
kapal yang bersentuhan langsung
dengan air dipisahkan dengan
pelampung berisi udara

No Soal

1

2

3

4

5
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F. Validitas
Hasil penelitian dapat ditentukan valid atau tidaknya dilihat dari
instrumen yang digunakan dalam penelitian itu baik atau tidak. Sebuah
instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan.
Apabila suatu instrumen yang dipergunakan tidak valid maka akan
dihasilkan kesimpulan yang kurang valid sehingga hasil penelitan tersebut
diragukan.
Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu
instrumen. Validasi mengukur atau menentukan apakah suatu tes sungguh
mengukur apa yang ingin diukur, yaitu apakah sesuai dengan tujuan.
Validitas

menunjukkan

pada

kesesuaian

penuh

arti,

bergunanya

kesimpulan yang dibuat peneliti berdasarkan data yang dikumpulkan.
Kesimpulan valid jika sesuai dengan tujuan penelitian (Suparno, 2007:68).
Validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi (content
validity). Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas isi jika isi dari
instrumen yang digunakan sungguh mengukur isi dari domain yang ingin
diukur.
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G. Penskoran Instrumen
1. Kuesioner kreativitas siswa
Tabel 3.4 Penskoran untuk kuesioner kreativitas siswa
Alternatif Jawaban

Skor Pernyataan

Sangat Sering (SS)

4

Sering (S)

3

Jarang (J)

2

Jarang Sekali (JS)

1

2. Kuesioner kecerdasan emosional siswa
Tabel 3.5 Penskoran untuk kuesioner kecerdasan emosional siswa
Alternatif Jawaban

Skor Pernyataan

Sangat Sering (SS)

4

Sering (S)

3

Jarang (J)

2

Jarang Sekali (JS)

1
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3. Instrumen penilaian pengetahuan
Tabel 3.6 Penskoran untuk instrumen pengetahuan siswa
No

No.

Indikator

Soal

Membedakan besar gaya gesekan pada
1

2

Pertanyaan

1

Tuliskan pengertian gaya gesekan!

Skor

10

berbagai permukaan yang berbeda
kekasarannya yaitu pada permukaan

2

benda yang licin, agak kasar, dan kasar

3

Menunjukkan beberapa contoh adanya

4

gaya gesekan yang menguntungkan dan
gaya gesekan yang merugikan

5

Tuliskan 3 hal yang mempengaruhi gaya
gesekan pada suatu benda!
Apakah yang disebut gaya gesekan statis
dan gaya gesekan kinetis?
Sebutkan 3 (tiga) contoh gaya gesekan
yang menguntungkan dalam kehidupan
sehari-hari
Sebutkan 2 (dua) contoh gaya
gesekanyang merugikan dan jelaskan
akibat serta cara mengatasinya!

Skor Total

5
20
25

40

100

Penilaian untuk masing-masing kriteria dan soal diuraikan dibawah ini:
1) Kriteria pertama
Karena merupakan hafalan dengan menuliskan pengertian
secara baik dan benar, maka soal nomor 1 diberikan skor
maksimal 10.
a) Jika memberikan jawaban definisi yang benar sesuai
pertanyaan skor 10.
b) Jika memberikan jawaban definisi benar tetapi tidak
lengkap sesuai pertanyaan skor 5.
c) Jika tidak memberikan jawaban definisi yang jelas sesuai
pertanyaan skor 2.
d) Jika tidak memberikan jawaban sesuai pertanyaan skor 0.
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2) Kriteria kedua
Karena merupakan hafalan dengan mengingat dan
menuliskan garis besar tanpa memberikan penjelasan, maka
soal nomor 2 diberikan skor maksimal 5.
a) Jika memberikan jawaban yang benar skor 5.
b) Jika memberikan jawaban 2 benar, 1 salah skor 3
c) Jika memberikan jawaban 1 benar 2 salah skor 1,5
d) Jika memberikan jawaban yang salah skor 1.
e) Jika tidak memberikan jawaban skor 0.
3) Kriteria ketiga
Karena merupakan hafalan dengan menuliskan pengertian
secara baik dan benar, maka soal nomor 1 diberikan skor
maksimal 20.
a) Jika menjawab semua pertanyaan dengan jawaban benar
dan lengkap skor 20.
b) Jika menjawab semua pertanyaan dengan benar tetapi tidak
lengkap skor 10.
c) Jika hanya menjawab salah satu pertanyaan dengan benar
dan lengkap 10.
d) Jika hanya menjawab salah satu pertanyaan tetapi tidak
lengkap skor 5.
e) Jika menjawab semua pertanyaan tetapi tidak benar dan
tidak lengkap skor 5.
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f) Jika memberikan jawaban tetapi tidak benar skor 1.
g) Jika tidak memberikan jawaban skor 0.
4) Kriteria keempat
Karena merupakan aplikasi dari sebuah materi dengan
melihat bagaimana kesanggupan siswa dalam mengingat dan
menuliskan penerapan dari materi dalam kehidupan seharihari, maka soal nomor 4 skor maksimal 25.
a) Jika memberikan 3 jawaban dengan lengkap skor 25.
b) Jika memberikan 2 jawaban benar dan 1 salah skor 15.
c) Jika memberikan 1 jawaban dan 2 salah skor 10.
d) Jika memberikan jawaban tetapi tidak benar skor 5.
e) Jika tidak memberikan jawaban skor 0.
5) Kriteria kelima
Karena merupakan aplikasi dari materi dengan melihat
kemampuan siswa dalam mengingat, menuliskan secara baik
dan benar, dan menjelaskan jawaban, maka soal nomor 5
diberikan skor maksimal 40.
a) Jika memberikan jawaban sesuai pertanyaan dengan benar
dan lengkap skor 40.
b) Jika memberikan jawaban sesuai pertanyaan dengan benar
tetapi tidak lengkap skor 10.
c) Jika memberikan 1 jawaban benar skor 20.
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d) Jika memberikan satu jawaban dengan benar tetapi tidak
lengkap skor 5.
e) Jika memberikan jawaban tetapi tidak benar skor 2.
f) Jika tidak memberikan jawaban skor 0.

H. Metode Analisis Data
1. Analisa Data Pretest dan Pos-test Kreativitas, Kecerdasan Emosional
dan Pengetahuan Siswa
Untuk mengetahui kemampuan awal dan kemampuan akhir dari
kedua kelas, maka pretest dan post-test kedua kelas dibandingkan
menggunakan uji T independent. Persamaan umum uji-T kelompok
independen adalah sebagai berikut:
̅̅̅̅ ̅̅̅̅

tobs =
√[

(

)

(

(

)
)

][

]

Keterangan:
n1 = jumlah anggota kelompok eksperimen
n2 = jumlah anggota kelompok kontrol
̅̅̅ = nilai rata-rata kelompok eksperimen
̅̅̅ = nilai rata-rata kelompok kontrol
s1 = standar devisi kelompok eksperimen
s2 = standar devisi kelompok kontrol
Bila p < α maka signifikan, dengan α = 0,05. P merupakan nilai
probilitas yang dilihat dari SPSS 22.00.
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2. Analisa Data Membandingkan Pretest dan Post-test Kreativitas,
Kecerdasan Emosional, dan Pengetahuan
Untuk melihat peningkatan pengetahuan kretivitas, kecerdasan
emosional, dan pengetahuan siswa pada kelas kontrol dan kelas
ekperimen maka hasil pretest dan post-test dari masing-masing kelas
dibandingkan dengan menggunakan uji T dependen. Data yang
diperoleh pada penelitian ini akan dianalisis secara kuantitatif.
Persamaan umum uji-T kelompok dependen adalah sebagai berikut:
|

̅̅̅̅ ̅̅̅̅

|=

∑

√∑
(

Dimana :

)

X1 = nilai pretest
X2 = nilai posttest
D = perbedaan nilai (X1 - X2 )
N = jumlah pasangan

Bila p < α maka signifikan, dengan α = 0,05. P merupakan nilai
probilitas yang dilihat dari SPSS.
Dengan :
D = perbedaan antara skor tiap subjek = Xi2 – Xi1
N = jumlah pasang skor (jumlah pasangan)
Derajat kebebasan (degree or freesom) : df = N – 1
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3. Analisa Data Pengetahuan Siswa
Data yang telah diperoleh melalui tes tertulis (pretest dan posttest) akan dianalisis secara kuantitatif, berikut klasifikasi tingkat
pengetahuan hasil belajar siswa:
Tabel 3.7 Klasifikasi Tingkat Pengetahuan Siswa
Rata-rata nilai benar

Klasifikasi

77-100

Sangat Baik

53-76

Baik

29-52

Cukup Baik

5-28

Buruk

Penskoran terhadap hasil belajar dalam mengerjakan soal
pretest dan post-test dilakukan dengan membuat skala skor. Soal
pretest dan post-test akan diberikan skor untuk jawaban siswa atas
pertanyaan yang diajukan. Penskoran pretest dan post-test
didasarkan pada panduan penskoran dan kriteria penskoran.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Pelaksanaan penelitian dilakukan di SMP Negeri 6 Wonogiri, Jawa
Tengah pada tanggal 21 September 2016 sampai dengan 29 September
2016. Subjek dari penelitian ini adalah siswa/siswi kelas VIIID sebagai
kelas eksperimen yang diajardengan menggunakan metode eksperimen
dan siswa/siswi kelas VIIIE sebagai kelas kontrol yang diajar
menggunakan metode ceramah.
Penelitian dilakukan pada saat jam pelajaran IPA berlangsung.
Proses belajar mengajar dilaksanakan selama 3 kali pertemuan, masingmasing 2 jam untuk setiap kelas dalam dua minggu. Kelas VIIID terdiri
dari 30 siswa, namun pada saat penelitian ada 1 siswa yang tidak
mengikuti pretest karena absen dan 2 siswi tidak mengikuti post-test
karena sakit. Kelas VIIIE juga terdiri dari 30 siswa, pada saat pelaksanaan
penelitian, dari pretest, pengambilan data menggunakan metode ceramah,
sampai post-test, semua siswa hadir. Sampel penelitian ini ialah kelas
VIIID yang berjumlah 27 orang dan kelas VIIIE yang berjumlah 30 orang.
Pada tabel 4.1 dan 4.2 dituliskan jadwal sebelum dan saat pelaksanaan
penelitian dilaksanakan oleh peneliti.
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Tabel 4.1 Jadwal Persiapan Sebelum dan Sesudah Penelitian
No

Waktu
Pelaksanaan

Kegiatan
Ijin secara informal untuk melakukan penelitian
disekolah serta memberikan surat ijin penelitian
dari kampus. Karena kepala sekolah (Pak Tarmo)

1

25 Juli 2016

tidak berada ditempat, maka proses ijin dan
pemberian surat diberikan kepada wakil kepala
sekolah dan wakil kepala kesiswaan. Setelah
selesai, peneliti dipertemukan dengan guru mata
pelajaran IPA.
Mengecek kelengkapan alat laboratorium dan

2

8 Agustus 2016

memberikan

instrumen

pembelajaran

dan

instrumen pengambilan data kepada guru mata
pelajaran IPA.
Memberikan

ucapan

terima

kasih

dan

memberitahukan bahwa pengambilan data telah
3

27 Oktober
2016

selesai

dilaksanakan

kepada

bapak

kepala

sekolah (Pak Triyono), bapak wakil kepala
sekolah, dan Ibu Suryani selalu guru mata
pelajaran IPA.
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Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No

1

Waktu

Rabu,

Pukul

21

10.15- 11.45

Jam
Ke5-6

Jumlah
Kelas

Siswa

Hadir

Hadir
VIIIE

30

30

0

September
2016

Kegiatan

Tidak

Perkenalan

dan

Pretest
12.00- 13.30

7-8

VIIID

30

29

1

Perkenalan

dan

Pretest
2

Selasa,

27

8.45 - 10.15

3-4

VIIID

30

30

30

Pembelajaran tentang

September

materi

gaya

2016

menggunakan metode
eksperimen

gesek

di

laboratorium
3

Rabu,

28

10.15- 11.45

5-6

VIIIE

30

30

0

Pembelajaran tentang

September

materi

gaya

gesek

2016

menggunakan metode
ceramah di kelas
12.00- 13.30

7-8

VIIID

30

28

2

Post-Test dan Ucapan
Terima Kasih

4

Kamis, 29

12.00- 13.30

7-8

VIIIE

30

September

30

0

Post-Test dan Ucapan
Terima Kasih

2016

B. Proses Pelaksanaan Penelitian
1. Sebelum Proses Belajar Mengajar
Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu
mempersiapkan instrumen yang akan digunakan untuk melaksanakan
penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan ada dua jenis, yaitu
instrumen pembelajaran yang terdiri dari: RPP, LKS, dan alat-alat
laboratorium yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.
Instrumen pengambilan data terdiri dari kuesioner kreativitas,
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kuesioner kecerdasan emosional dan instrumen pengetahuan serta alat
dokumentasi berupa kamera handphone.
2. Proses Pelaksanaan Penelitian di Kelas Kontrol
a. Rabu, 21 September 2016 (Pelaksanaan Pretest)
Penelitian pertama dilaksanakan di kelas kontrol yaitu kelas
VIIIE jam 5-6 (2x40 menit). Pada pertemuan awal ini, seluruh
siswa menyambut dengan sangat terbuka dan ramah. Peneliti
didampingi oleh guru mata pelajaran IPA, yaitu Ibu Suryani dan di
bantu oleh Helena, meskipun Ibu Suryani hanya mendampingi
sebentar saja. Pertama-tama Ibu Suryani menyapa siswa dan
mengecek kehadiran siswa kemudian memperkenalkan peneliti
kepada siswa. Gambar 1 menggambarkan keadaan pada saat
peneliti memperkenalkan diri dan mengecek kehadiran siswa serta
menyampaikan tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan dan
gambar 2 menggambarkan keadaan saat siswa kelas VIIIE
diberikan pengarahan.
Pada pertemuan pertama ini, peneliti hanya melakukan
pretest. Setelah melakukan perkenalan dengan siswa kelas VIIIE,
peneliti membagikan lembar instrumen kepada siswa. Setelah
semua siswa mendapatkan lembar instrumen, peneliti memberikan
daftar hadir siswa dan petunjuk cara mengisi lembar instrumen
serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti melihat buku
catatan (buku catatan dan buku paket disimpan didalam tas terlebih
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dahulu). Waktu yang disediakan untuk mengisi pretest 30 menit.
Setelah semua dijelaskan, siswa dipersilakan mengerjakan
instrumen dengan tenang, terlihat pada gambar 3.
Beberapa saat setelah proses pengerjaan berlangsung,
keadaan kelas mulai tidak tenang disebabkan beberapa siswa
mengeluh tidak bisa mengerjakan soal instrumen pengetahuan
karena sebelumnya mereka belum mempelajari materi tentang gaya
gesek. Mereka kesulitan untuk mengisi lembar soal pada instrumen
pengetahuan. Selama pelaksanaan pretest, peneliti berkeliling
untuk memantau kegiatan siswa agar tidak ada siswa yang berbuat
curang (lihat gambar 4). Peneliti melihat ada dua orang siswa yang
ketahuan

berbuat

curang.

Peneliti

hanya

tersenyum

dan

menegaskan sekali lagi didepan kelas tentang larangan dan
konsekuensi jika melanggar larangan tersebut. Siswa tersebut
malu dan berhenti melihat buku catatan, dan kembali mengerjakan
soal dengan sendiri.

Gambar 1. Proses perkenalan dan mengecek kehadiran siswa
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Gambar 2. Keadaan siswa kelas VIIIE saat diberi pengarahan
sebelum pelaksanaan pretest

Gambar 3. Keadaan siswa/siswi kelas VIIIE saat mengerjakan pretest.
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Gambar 4. Peneliti berkeliling saat kegiatan pretest berlangsung
Setelah mengerjakan instrumen dan sambil menunggu
siswa/siswi yang belum selesai mengerjakan instrumen tersebut,
peneliti

menggunakan

pembelajaran
berikutnya.

IPA

waktu

yang

Kemudian,

akan

peneliti

untuk

menjelaskan

dilakukan
menutup

pada

rencana
pertemuan

pelajaran

dengan

mengucapkan salam penutup.
b. Rabu, 28 September 2016 (Metode Ceramah)
Pada hari Rabu, pelajaran IPA dilakukan setelah istirahat
pertama yaitu pada jam ke 5 dan 6. Peneliti masuk ke kelas pada
jam 10.15. Pada pertemuan kedua ini, peneliti melakukan
penelitian sendiri tanpa ditemani oleh Helena maupun Ibu Suryani.
Peneliti membuka pelajaran dengan menanyakan kabar, dan
bagaimana perasaan setelah mengerjakan pretest kemarin terutama
pada instrumen pengetahuan tentang gaya gesek. Semua siswa
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menjawab bahwa mereka kesulitan dalam mengerjakan karena
mereka belum pernah mendapatkan materi tentang gaya gesek.
Karena kelas VIIIE dipilih peneliti sebagai kelas kontrol, maka
peneliti menggunakan model pembelajaran dengan metode
ceramah. Peneliti meminta semua siswa untuk mempersiapkan alat
tulis dan buku paket. Setelah semua siswa siap untuk mengikuti
pembelajaran, peneliti mulai melakukan proses belajar mengajar.
Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan ulang topik
yang akan dipelajari, tujuan pembelajaran, dan pokok-pokok
pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kedua tersebut.
Sebelum masuk kedalam materi gaya gesek, peneliti terlebih
dahulu bertanya untuk mengingat kembali pengertian tentang gaya.
Beberapa siswa dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya
peneliti mulai masuk ke dalam materi gaya gesek. Peneliti
menyampaikan materi dengan menggunakan ceramah, menulis di
white board, dan kadang bertanya dan bersenda gurau dengan
siswa, agar siswa tidak jenuh dan bosan ketika proses belajar
mengajar berlangsung.
Pada awalnya beberapa siswa terlihat bingung dan belum
paham akan materi. Peneliti kemudian menggunakan contoh benda
yang ada didalam kelas (kursi) dalam menjelaskan materi, ternyata
siswa cepat mengerti dan paham, bahkan ada beberapa siswa ketika
ditanya, mereka dapat menjawab pertanyaan walaupun masih
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belum lengkap dan benar. Proses belajar mengajar berlangsung
dengan lancar, semua siswa mendengarkan dengan baik dan
mereka juga bisa menanggapi pelajaran dengan baik.
Karena

masih

ada

sisa

waktu

pelajaran,

peneliti

memberikan latihan soal kepada siswa, soal tersebut berbentuk
uraian yang terdiri dari 5 soal. Soal tersebut tidak dikumpulkan,
tetapi peneliti meminta siswa untuk mengerjakan soal kedepan
tanpa membawa buku ataupun catatan. Namun sebelum memberi
soal, peneliti meminta siswa untuk belajar terlebih dahulu selama
10 menit, setelah itu semua buku ataupun catatan disimpan didalam
tas. Gambar 5 menggambarkan keadaan siswa saat mengerjakan
soal latihan. Ternyata siswa sangat antusias untuk menjawab,
bahkan siswa yang ditunjuk dapat menjawab pertanyaan dengan
baik. Meskipun demikian ada yang bisa menjawab, tetapi belum
lengkap, sehingga untuk melengkapinya, peneliti meminta siswa
yang lain untuk memperbaiki jawaban tersebut. Gambar 6
menggambarkan keadaan saat siswa memperhatikan temannya
menjawab soal di depan kelas dan gambar 7 menggambarkan
keadaan siswa yang mengerjakan soal di depan kelas.
Diakhir

pembelajaran,

guru

mengajak

siswa

untuk

mengingat kembali dan membuat rangkuman bersama tentang
materi yang telah dipelajari. Selain itu, peneliti juga memberikan
materi gaya gesek berupa handout agar siswa dapat mempelajari
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dirumah dan tidak mencatat di depan, sehingga siswa dapat
konsentrasi

mendengarkan

pelajaran.

Selanjutnya,

peneliti

menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada
pertemuan selanjutnya dan tidak lupa meminta semua siswa untuk
mempelajari kembali materi yang telah dipelajari bersama dikelas.
Kemudian, peneliti menutup pelajaran dengan mengucapkan salam
penutup.

Gambar 5. Keadaan siswa saat latihan soal

Gambar 6. Respon siswa saat temannya mengerjakan soal latihan
didepan kelas
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Gambar 7. Keadaan siswa saat mengerjakan soal latihan di depan
kelas
c. Kamis, 29 September 2016 (Pelaksanaan Post-Test)
Pada pertemuan terakhir di kelas kontrol bertepatan 2 jam
terakhir setelah istirahat ke dua, yaitu jam ke-7 dan 8. Seperti pada
hari sebelumnya, pertemuan ketiga untuk kelas kontrol, peneliti
melakukan pengambilan data sendiri tanpa ditemani oleh Ibu
Suryani. Peneliti masuk ke kelas dan kemudian membuka
pertemuan dengan mengucapkan salam pembuka. Saat itu, ternyata
kelas VIIIE pada 2 jam sebelumnya, melaksanakan pelajaran
olahraga, sehingga ada beberapa siswa putra yang masih memakai
pakaian olahraga.
Pada pertemuan ini, peneliti tidak memberikan materi
pembelajaran melainkan melakukan post-test dengan instrumen
yang terdiri dari kuesioner kreativitas, kuesioner kecerdasan
emosional, dan instrumen pengetahuan. Kemudian, peneliti
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mengecek kehadiran semua siswa. Semua siswa hadir. Peneliti
bertanya apakah semua siswa sudah mempelajari kembali materi
yang telah dipelajari pada hari sebelumnya. Beberapa siswa
menjawab belum, beberapa siswa menjawab sudah. Kemudian
peneliti menyampaikan kembali bahwa pertemuan ini, semua siswa
melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan pada
pertemuan pertama, tetapi bedanya pada pertemuan ini, siswa
diminta mengisi instrumen berdasarkan apa yang di alami dan
diperoleh saat belajar IPA pada hari sebelumnya.
Selanjutnya,

peneliti

meminta

semua

siswa

untuk

memasukkan semua peralatan tulis menulis kedalam tas. Peneliti
meminta tolong beberapa siswa untuk membantu membagikan
lembar instrumen kepada teman-temannya. Peneliti membagikan
alat tulis kepada semua siswa. Setelah semua siswa mendapatkan
lembar instrumen dan alat tulis, peneliti kembali menjelaskan
ulang cara mengisi dan larangan ketika mengisi lembar instrumen.
Kemudian, peneliti memberikan waktu kepada siswa untuk
bertanya jika ada yang belum jelas. Karena tidak ada pertanyaan,
maka siswa dipersilakan untuk mengerjakan lembar intsrumen.
Gambar 8 menggambarkan keadaan saat siswa mengerjakan
instrumen post-test.
Kegiatan post-test diberikan waktu 1 jam. Setelah semua
siswa selesai mengerjakan dan mengumpulkan lembar instrumen,
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peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua sisswa untuk
kerjasama selama penelitian. Pertemuan diakhiri dengan meminta
ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian peneliti mengucapkan
salam penutup, dan semua siswa antri untuk salam dengan peneliti
sebelum keluar kelas.

Gambar 8. Keadaan siswa saat mengerjakan instrumen post-test
3. Proses Pelaksanaan Penelitian di Kelas Eksperimen (Kelas VIIID)
a. Rabu, 21 September 2016 (Pelaksanaan Pretest)
Penelitian kedua dilaksanakan di kelas eksperimen yaitu
kelas VIIID jam 7-8 (2x40 menit). Pada pertemuan awal ini,
seluruh siswa menyambut dengan sangat terbuka dan ramah.
Seperti pada kelas sebelumnya (kelas VIIIE) peneliti juga
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didampingi oleh guru mata pelajaran IPA, yaitu Ibu Suryani dan di
bantu oleh Helena, meskipun Ibu Suryani hanya mendampingi
sebentar saja. Pertama-tama Ibu Suryani menyapa siswa dan
mengecek kehadiran siswa kemudian memperkenalkan peneliti
kepada siswa. Peneliti memperkenalkan diri dan menyampaikan
tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan.
Pada pertemuan pertama, peneliti hanya melakukan pretest.
Setelah melakukan perkenalan dengan siswa kelas VIIID, peneliti
membagikan lembar instrumen kepada siswa. Setelah semua
siswa/siswa mendapatkan lembar instrumen, peneliti memberikan
daftar hadir siswa dan petunjuk cara mengisi lembar instrumen
serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti melihat buku
catatan (buku catatan dan buku paket disimpan didalam tas terlebih
dahulu). Waktu yang disediakan untuk mengisi pretest selama 30
menit. Gambar 9 menggambarkan keadaan saat siswa diberikan
pengarahan

sebelum

mengerjakan

pretest.

Setelah

semua

dijelaskan, siswa/siswi dipersilakan mengerjakan instrumen dengan
tenang. Gambar 10 menggambarkan keadaan saat siswa kelas
VIIID mengerjakan pretest.
Ketika proses pengerjaan berlangsung, keadaan kelas mulai
tidak tenang disebabkan beberapa siswa mengeluh tidak bisa
mengerjakan soal instrumen pengetahuan, karena sebelumnya
mereka belum mempelajari materi tentang gaya gesek. Mereka
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kesulitan untuk mengisi lembar soal pada instrumen pengetahuan.
Selama pelaksanaan pretest, peneliti berkeliling untuk memantau
kegiatan siswa agar tidak ada siswa yang berbuat curang. Peneliti
melihat beberapa orang siswa yang ketahuan berbuat curang.
Peneliti hanya tersenyum dan menegaskan sekali lagi didepan kelas
tentang larangan dan konsekuensi jika melanggar larangan
tersebut. Siswa tersebut pun malu dan berhenti melihat buku
catatan, dan kembali mengerjakan soal dengan sendiri. Gambar 11
menggambarkan keadaan saat peneliti berkeliling untuk memantau
siswa mengerjakan pretest.

Gambar 9. Keadaan siswa saat diberi pengarahan sebelum
pelaksanaan pretest
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Gambar 10. Keadaan siswa/siswi kelas VIIID saat mengerjakan
pretest.

Gambar 11. Peneliti berkeliling memantau kegiatan pretest
berlangsung
Selanjutnya,

peneliti

menggunakan

waktu

untuk

menjelaskan rencana pembelajaran IPA yang akan dilakukan pada
pertemuan berikutnya. Pertemuan diakhiri dengan meminta ketua
kelas untuk memimpin doa. Kemudian peneliti mengucapkan
salam penutup, dan semua siswa antri untuk salam dengan peneliti
sebelum keluar kelas.
b. Selasa, 27 September 2016 (Metode Eksperimen)
Pada

minggu

berikutnya

proses

pengambilan

data

dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran menggunakan model
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pembelajaran metode eksperimen di kelas VIIID dilaksanakan di
laboratorium pada jam ke 3-4 (08.45-10.15). Gambar 12
menggambarkan keadaan laboratorium SMP N 6 Wonogiri.
Sebelum melakukan eksperimen, peneliti membersihkan
laboratorium dan mengatur laboratorium dibantu 10 siswa. Pada
saat jam pelajaran IPA berlangsung, seluruh siswa diajak Bu
Suryani untuk pergi ke laboratorium dengan membawa peralatan
tulis menulis. Saat seluruh siswa tiba di laboratorium, kondisi
menjadi sangat tidak kondusif. Peneliti belum sempat berbicara,
tetapi siswa sudah mulai menyentuh dan memindahkan alat dan
kursi

yang

digunakan.

Padahal

sebelumnya,

kursi

sudah

ditempatkan dan disusun sesuai dengan jumlah anak setiap meja (1
meja terdiri dari 5 orang siswa), begitu pula dengan alat yang akan
digunakan sudah dipersiapkan dengan bagiannya masing-masing.
Setelah semuanya masuk ke dalam laboratorium dan
melihat kondisi kelas yang mulai berantakan, terlebih dahulu
peneliti mengucapkan salam dan memulai pembelajaran dengan
memberikan pengarahan terlebih dahulu. namun saat memberikan
pengarahan, beberapa siswa tidak mendengarkan karena mereka
sibuk berbicara sendiri dan asyik memperhatikan pemandangan
diluar kelas. Akhirnya Bu Suryani ikut turun tangan, beliau pun
membantu peneliti untuk menenangkan siswa. Setelah tenang,
akhirnya peneliti pun melanjutkan pengarahan dan mulai membagi
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semua siswa dapat 6 kelompok (masing-masing 1 kelompok terdiri
dari 5 orang siswa). Pembagian kelompok dilakukan dengan cara
mengitung dari 1-5, setiap siswa yang mendapat nomor 1 agar
menjadi kelompok 1, begitu seterusnya. Kemudian setelah
semuanya mendapatkan kelompok, setiap kelompok duduk
dimejanya masing-masing sesuai dengan instruksi. Pada awalnya,
peneliti agak kesulitan, karena suara peneliti tidak terdengar oleh
semua siswa, akhirnya, peneliti meminta semua siswa untuk maju
kedepan, kemudian memanggil setiap kelompok, kemudian
meminta mereka duduk dimeja yang ditunjuk oleh peneliti.
Kemudian, peneliti meminta setiap kelompok untuk
memperhatikan lembar kerja siswa dan alat yang telah disiapkan di
atas meja. Alat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah:
papan kayu, neraca pegas, neraca Ohaus, busur derajat, sterofoam
untuk penyangga papan, balok kayu, kertas buram, kertas daur
ulang, kertas hvs, kertas marmer, dan kertas warna. Peneliti
selanjutnya menjelaskan lembar kerja siswa dan memperkenalkan
alat-alat yang digunakan dan cara menggunakannya. Karena siswa
belum pernah ke laboratorium dan belum pernah menggunakan alat
laboratorium, terutama dalam menggunakan neraca Ohaus. Pada
eksperimen ini, balok sudah ditimbang terlebih dahulu, sehingga
dapat mempersingkat waktu dan siswa tidak perlu lagi menimbang
balok tersebut. Selanjutnya peneliti membuka kesempatan bertanya
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jika belum jelas. Siswa menjawab belum ada pertanyaan. Akhirnya
kegiatan eksperimen pun kemudian dilakukan. Gambar 13
menggambarkan keadaan saat siswa melaksanakan kegiatan
eksperimen.
Selama kegiatan eksperimen, peneliti berkeliling dan
memantau pekerjaan siswa. Bila ada siswa yang bingung dan
kesulitan, ketika mereka bertanya, peneliti tidak langsung
memberikan jawaban, peneliti hanya mengarahkan sehingga
mereka dapat membentuk kreativitas mereka. Dalam kegiatan
eksperimen, yang lebih banyak bekerja adalah siswa putri dan
beberapa siswa putra, sedangkan sisanya lebih senang mengobrol
dengan teman-temannya. Kegiatan eksperimen tidak berjalan
dengan lancar, bahkan waktu yang diberikan tidak cukup.
Meskipun siswa mudah paham dan mengerti, namun karena
kendalanya banyak yang tidak mendengarkan, memperhatikan
penjelasan

peneliti,

dan

tidak

bekerja

sehingga

kegiatan

eksperimen menjadi lama.
Karena jam pelajaran tidak cukup, sehingga di akhir
pembelajaran, peneliti tidak sempat menjelaskan bagaimana
hubungan gaya gesek dengan eksperimen yang dilakukan. Tetapi
peneliti memberitahukan bahwa kesimpulan dari eksperimen akan
diberikan setelah pelaksanaan post-test di hari berikutnya. Maka
diakhir pertemuan, peneliti

menutup pembelajaran dengan
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mengucapkan salam penutup dan siswa antri untuk salaman
sebelum keluar dari dalam laboratorium. Setelah semua siswa
keluar kelas. Peneliti membersihkan dan mengembalikan alat-alat
laboratorium ke tempatnya semula dan menyimpannya di dalam
kotak alat laboratorium.

Gambar 12. Keadaan
laboratorium SMP N 6
Wonogiri

Gambar 13. Keadaan siswa saat melaksanakan kegiatan eksperimen
c. Rabu, 28 September 2016 (Pelaksanaan Post-Test)
Hari rabu, 28 sepetember 2016 adalah hari terakhir
pengambilan data penelitian untuk kelas eksperimen. Pada hari itu,
penelitian dilakukan dikelas eksperimen untuk melaksanakan posttest dan memberikan tambahan pelajaran yang belum sempat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

terlaksana

pada

hari

sebelumnya.

Pelaksanaan

post-test

dilaksanakan pada 2 jam terakhir setelah istirahat kedua. Berbeda
dengan 2 hari sebelumnya, hari itu peneliti melaksanakan
penelitian tanpa ditemani oleh Ibu Suryani. Peneliti masuk ke kelas
pada jam 12.10 menit. Seperti biasa, peneliti membuka pertemuan
dengan mengucapkan salam pembuka, peneliti juga mengecek
kehadiran siswa. Ternyata pada hari itu ada 2 orang siswa putri
yang tidak hadir karena sakit (saat pelaksanaan pretes ada 1 orang
siswa yang tidak masuk kelas). Oleh karena itu untuk data
penelitian, peneliti hanya menggunakan 27 siswa sebagai sampel
mengingat 3 orang siswa tidak hadir saat pelaksanaan penelitian.
Peneliti juga mengingatkan kembali kegiatan apa yang akan
dilaksanakan pada hari itu. Peneliti meminta tolong beberapa siswa
untuk membantu membagikan lembar instrumen kepada temantemannya, sedangkan peneliti membagikan alat tulis kepada semua
siswa. Setelah semua siswa mendapatkan lembar instrumen dan
alat tulis, peneliti kembali menjelaskan ulang cara mengisi dan
larangan

ketika

mengisi

lembar

instrumen.

Peneliti

juga

menyampaikan pada pertemuan ini, semua siswa melakukan
kegiatan yang sama seperti yang dilakukan pada pertemuan
pertama, tetapi bedanya pada pertemuan ini, siswa diminta mengisi
instrumen berdasarkan apa yang di alami, dan diperoleh saat
belajar IPA pada hari sebelumnya. Kemudian, peneliti memberikan
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waktu kepada siswa untuk bertanya jika ada yang belum jelas.
Karena tidak ada pertanyaan, maka siswa dipersilakan untuk
mengerjakan lembar intsrumen. Gambar 14 menggambarkan
keadaan siswa saat mengerjakan post-test.
Kegiatan post-test diberikan waktu 40

menit. Setelah

semua siswa selesai mengerjakan dan mengumpulkan lembar
instrumen, peneliti kembali menyampaikan janji pada hari
sebelumnya. Setelah penyampaian materi, peneliti mengucapkan
terima kasih kepada semua siswa untuk kerjasama selama
penelitian, sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian di
kelas VIIID dengan baik tanpa ada hambatan.
Pertemuan diakhir dengan meminta ketua kelas untuk
memimpin doa. Kemudian peneliti mengucapkan salam penutup,
dan semua siswa antri untuk salam dengan peneliti sebelum keluar
kelas.

Gambar 14. Keadaan siswa saat mengerjakan post-test
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C. Data Penelitian
1. Skor Pretest dan Post-test Kelas Eksperimen
Pada tabel 4.3 berikut dirangkum skor pretest dan post-test kelas
eksperimen.
Tabel 4.3 Nilai pretest dan post-test kelas Eksperimen (kelas
VIIID)

Kreativitas

Kecerdasan Emosional

Pengetahuan

No
Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

1

76

80

93

100

14

62

2

52

56

83

91

15

72

3

48

52

81

83

11

75

4

50

55

74

74

15

77

5

51

60

83

84

15

85

6

53

54

82

89

18

65

7

57

41

83

81

18

92

8

75

61

79

79

7

20

9

61

76

84

96

18

45

10

53

59

76

75

15

40

11

59

58

81

80

18

71

12

60

69

84

89

17

60

13

56

52

87

74

17

30

14

63

74

95

97

21

90

15

52

54

75

77

22

75

16

49

36

75

65

15

32

17

63

74

95

97

18

75

18

56

57

82

81

21

85

19

54

56

77

75

13

46

20

56

68

86

89

20

75

21

49

54

80

86

14

65
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Kreativitas

Kecerdasan Emosional

Pengetahuan

No
Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

22

51

55

80

78

14

75

23

54

57

75

69

31

85

24

49

50

63

69

23

42

25

74

80

100

100

10

72

26

56

57

77

90

18

75

27

56

64

81

23

13

75

Total

1533

1609

2211

2191

451

1761

Rata-rata

56.78

59.59

81.89

81.15

16.70

65.22

2. Skor Pretest dan Post-test Kelas Kontrol
Pada tabel 4.4 berikut dirangkum skor pretest dan post-test kelas
kontrol.
Tabel 4.4 Nilai pretest dan post-testkelas Kontrol (kelas VIIIE)

Kreativitas

Kecerdasan Emosional

Pengetahuan

No
Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

1

42

42

65

61

11

80

2

43

50

55

63

14.5

58

3

48

46

65

63

18

100

4

42

42

61

56

14

100

5

51

54

71

74

11

67

6

44

48

65

62

11

70

7

53

52

70

76

11

85

8

49

49

73

81

11

55

9

44

42

65

56

14

75

10

50

53

64

69

10.5

40

11

50

58

71

79

11

85

12

44

44

58

61

13

65

13

50

50

63

63

10

45
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Kreativitas

Kecerdasan Emosional

Pengetahuan

No
Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

Pretest

Post-test

14

49

49

71

67

11.5

75

15

53

54

76

91

11

70

16

46

42

69

83

11

70

17

46

41

67

75

14

85

18

60

56

79

77

29

65

19

43

43

66

59

17

75

20

49

45

62

71

10

35

21

49

48

80

76

14

70

22

50

50

82

88

11

55

23

56

46

75

71

14

90

24

43

42

66

64

14

90

25

42

43

59

62

10

60

26

60

44

78

73

14

60

27

41

40

62

59

14

100

28

43

48

69

71

14

100

29

46

48

70

66

10

75

30

53

49

79

63

13

55

Total

1439

1418

2056

2080

391.5

2155

Rata-rata

47.97

47.27

68.53

69.33

13.05

71.83

D. Analisis Data
1. Kreativitas
a. Pretest Kreativitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
1) Keadaan Awal Kreativitas Kelas Eksperimen
Keadaan awal kreativitas di kelas eksperimen dilihat
dengan berdasarkan hasil pretest kreativitas siswa kelas
eksperimen. Agar lebih mudah untuk memberikan kesimpulan,
maka dibuatlah tabel interval dengan empat kategori (Sangat
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baik, baik, cukup baik, buruk). Dengan menghitung frekuensi
atau jumlah siswa yang mendapat skor interval yang telah
ditentukan, maka dapat diperoleh persentase siswa yang berada
dalam kategori tersebut. Tabel 4.5 merupakan hasil interval
yang diperoleh berdasarkan pengolahan data pretest kreativitas
siswa kelas eksperimen.
Tabel 4.5 Keadaan Awal Kreativitas Kelas Eksperimen
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

68-83

Sangat Baik

3

11,11 %

52-67

Baik

17

62,96 %

36-51

Cukup Baik

7

25,92 %

20-35

Buruk

0

0%

Berdasarkan tabel interval diatas (tabel 4.5), pada saat
pretest dilaksanakan dilihat bahwa sebanyak 17 siswa dari 27
siswa memiliki kreativitas dalam keadaan kategori baik, yaitu
dengan persentasi 62,96 %. Sedangkan keadaan dalam kategori
cukup baik berada dalam posisi kedua, yaitu 25,92 %. Pada
kelas eksperimen ini terdapat 3 siswa yang memiliki kreativitas
dalam kategori sangat baik dengan persentase 11,11 %.
2) Keadaan Awal Kreativitas Kelas Kontrol
Keadaan awal kreativitas di kelas kontrol dilihat dengan
berdasarkan hasil pretest kreativitas siswa kelas kontrol.
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Tabel 4.6 merupakan hasil interval yang diperoleh berdasarkan
pengolahan data pretest kreativitas siswa kelas kontrol.
Tabel 4.6 Keadaan Awal Kreativitas Kelas Kontrol
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

68-83

Sangat Baik

0

0%

52-67

Baik

6

20 %

36-51

Cukup Baik

24

80 %

20-35

Buruk

0

0%

Berdasarkan tabel interval di atas (tabel 4.6), dari 30
siswa kelas VIIIE (kelas kontrol) terdapat 24 siswa memiliki
kreativitas dalam keadaan cukup baik dengan persentase 80 %
dan 6 siswa yang memiliki kreativitas dalam keadaan baik
dengan persentase 20 %.
3) Membandingkan

Keadaan

Awal

Kreativitas

Kelas

Eksperimen dan Kelas Kontrol
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara
keadaan awal kreativitas di kelas eksperimen dan kelas kontrol,
maka nilai test awal dari kedua kelas harus diuji dengan uji
statistik T-Test Independent. Hasil uji T-Test untuk kedua kelas
yang Independent dengan menggunakan pemrograman SPSS
22 adalah sebagai berikut (Tabel 4.7).
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Tabel 4.7 Hasil Output T-Test Pretest Kreativitas Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontrol

Group Statistics
Kode
Nilaipretest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

27

56.7778

7.77735

1.49675

2.00

30

47.9667

5.16275

.94259

Independent Samples Test
Levene's
Test for
Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

Sig.
F
Nilaipretest

Sig.

Difference

(2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

55

.000

8.81111

1.73238 5.33934 12.28288

4.981 44.445

.000

8.81111

1.76882 5.24729 12.37493

T

df

Lower

Upper

Equal
variances 1.946 .169 5.086
assumed
Equal
variances
not
assumed

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.7 dengan
membandingkan

kreativitas

yang

dimiliki

siswa

dengan

menggunakan pretest, dan karena jumlah siswa antara kedua kelas
tidak sama, jadi digunakan equal variances not assumed, sehingga
: t = 4,981. P = 0,000 < 0,05; maka signifikan. Berarti ada
perbedaan keadaan awal kreativitas yang dimiliki siswa antara
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kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berdasarkan mean pada tabel
4.7, mean pretest kelas eksperimen adalah 56,78 sedangkan ratarata skor pretest kelas kontrol adalah 47,97 maka pretest kelas
eksperimen lebih baik dari pada pretest kelas kontrol.
b. Pre-test dan Post-test Kreativitas di Kelas Eksperimen
Dengan menggunakan uji T dependent dan pemrograman
SPSS 22 didapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 4.8).
Tabel 4.8 Perbandingan Pretest dan Post-test Kreativitas Kelas
Eksperimen

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

56.7778

27

7.77735

1.49675

Posttest

59.5926

27

10.72832

2.06467

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std. Error
Mean
Pair 1 Pretest Posttest

-2.81481

Std. Deviation
7.51428

Difference

Mean

Lower

1.44612

-5.78736

Upper

t

.15773 -1.946

df

Sig. (2-tailed)

26

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.8 dengan
membandingkan pretest dan post-test di kelas eksperimen, mean
post-test ternyata lebih baik daripada pretest. Namun jika di uji
menggunakan T dependent, dengan: t = -1,946. P = 0,062 > 0,05;

.062
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tidak signifikan atau tidak berbeda secara statistik. Berarti metode
eksperimen dapat meningkatkan kreativitas siswa tetapi tidak
berbeda secara statistik.
c. Pretest dan Post-test Kreativitas Kelas Kontrol
Dengan menggunakan uji T dependent dan pemrograman
SPSS 22 didapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 4.9)
Tabel 4.9 Perbandingan Pretest dan Post-test Kreativitas Kelas
Kontrol

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

47.9667

30

5.16275

.94259

Posttest

47.2667

30

4.79895

.87616

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the
Std. Error
Mean
Pair 1 Pretest Posttest

.70000

Std. Deviation
4.62490

Mean

Difference
Lower

.84439 -1.02696

Upper
2.42696

t

df

Sig. (2-tailed)

.829 29

.414

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 tabel 4.9 dengan
membandingkan pretest dan post-test di kelas kontrol,
maka : t = 0,928. P = 0,414 > 0,05; maka tidak signifikan.
Berarti post-test tidak lebih baik dari pretest. Maka metode
ceramah tidak dapat meningkatkan kreativitas siswa dan
terbukti secara statistik.
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d. Post-test Kreativitas Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
1) Keadaan Akhir Kreativitas Kelas Eksperimen
Keadaan akhir kreativitas di kelas eksperimen dilihat
dengan berdasarkan hasil post-test kreativitas siswa kelas
eksperimen. Agar lebih mudah untuk memberikan kesimpulan,
maka dibuatlah tabel interval dengan empat kategori. Dengan
menghitung frekuensi atau jumlah siswa yang mendapat skor
interval yang telah ditentukan, maka dapat diperoleh persentase
siswa yang berada dalam kategori tersebut. Tabel 4.10
merupakan

hasil

interval

yang

diperoleh

berdasarkan

pengolahan data post-test kreativitas siswa kelas eksperimen.
Tabel 4.10 Keadaan Akhir Kreativitas Kelas Eksperimen
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

68-83

Sangat Baik

7

25,92 %

52-67

Baik

17

62,96 %

36-51

Cukup Baik

3

11,11 %

20-35

Buruk

0

0%

Berdasarkan tabel interval diatas, pada saat posttestdilaksanakan dilihat bahwa sebanyak 17 siswa dari 27 siswa
memiliki kreativitas dalam keadaan kategori baik, yaitu dengan
persentasi 62,96 %. Dan siswa yang memiliki kreativitas dalam
kategori cukup baik menurun dengan persentase 11,11 %,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
93

siswa yang memiliki kreativitas dalam kategori sangat baik
meningkat menjadi 25,92 %.
2) Keadaan Akhir Kreativitas Kelas Kontrol
Keadaan akhir kreativitas di kelas kontrol dilihat
dengan berdasarkan hasil post-test kreativitas siswa kelas
kontrol. Agar lebih mudah untuk memberikan kesimpulan,
maka dibuatlah tabel interval dengan empat kategori. Dengan
menghitung frekuensi atau jumlah siswa yang mendapat skor
interval yang telah ditentukan, maka dapat diperoleh persentase
siswa yang berada dalam kategori tersebut. Tabel 4.11
merupakan

hasil

interval

yang

diperoleh

berdasarkan

pengolahan data post-test kreativitas siswa kelas kontrol.
Tabel 4.11 Keadaan Akhir Kreativitas Kelas Kontrol
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

68-83

Sangat Baik

0

0%

52-67

Baik

6

20 %

36-51

Cukup Baik

24

80 %

20-35

Buruk

0

0%

Berdasarkan tabel interval di atas, terdapat 24 siswa
yang memiliki kreativitas dalam keadaan cukup baik dengan
persentase 80 % dan 6 siswa yang memiliki kreativitas dalam
keadaan baik dengan persentase 20 %.
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3) Membandingkan

Keadaan

Akhir

Kreativitas

Kelas

Eksperimen dan Kelas Kontrol
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara
keadaan akhir di kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka dari
itu nilai test akhir dari kedua kelas harus diuji dengan uji
statistik T-Test Independent. Hasil uji T-Test untuk kedua kelas
yang Independent dengan menggunakan pemrograman SPSS
22 adalah sebagai berikut (Tabel 4.12).
Tabel

4.12

Hasil

Output

Post-test

Kreativitas

Kelas

Eksperimen dan Kelas Kontrol

Group Statistics
Kode
Nilaiposttest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

27

59.5926

10.72832

2.06467

2.00

30

47.2667

4.79895

.87616

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the

Sig.

df

(2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

F

Sig.

t

9.787

.003

5.696

55

.000

12.32593

5.496

35.184

.000

12.32593

Difference
Lower

Upper

2.16410

7.98898

16.66288

2.24288

7.77349

16.87836

Nilaiposttest Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed
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Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 tabel 4.12 dengan
membandingkan kreativitas yang dimiliki siswa kelas
eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan posttest, dan karena jumlah siswa antara kedua kelas tidak
sama, jadi digunakan equal variances not assumed. Mean
post-test kelas eksperimen ternyata lebih baik daripada
mean post-test kelas kontrol. Dan jika diuji menggunakan
uji T Independent dengan: t = 5,496. P = 0,000 < 0,05;
maka signifikanatau berbeda secara statistik. Berarti
kreativitas kelas eksperimen lebih baik dari pada kelas
kontrol dan terbukti secara statistik.
2. Kecerdasan Emosional
a. Pretest Kecerdasan Emosional Kelas Eksperimendan Kelas
Kontrol
1) Keadaan Awal Kecerdasan Emosional Kelas Eksperimen
Keadaan

awal

kecerdasan

emosional

di

kelas

eksperimen dilihat dengan berdasarkan hasil pretest kecerdasan
emosional siswa di kelas tersebut. Agar lebih mudah untuk
memberikan kesimpulan, maka dibuatlah tabel interval dengan
empat kategori (sangat baik, baik, cukup baik, buruk). Dengan
menghitung frekuensi atau jumlah siswa yang mendapat skor
interval yang telah ditentukan, maka dapat diperoleh persentase
siswa yang berada dalam kategori tersebut. Tabel4.13
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merupakan

hasil

interval

yang

diperoleh

berdasarkan

pengolahan data pretest kecerdasan emosional siswa kelas
eksperimen.
Tabel 4.13 Keadaan Awal Kecerdasan Emosional Kelas
Eksperimen
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

82-100

Sangat Baik

13

48,14 %

63-81

Baik

14

51,85 %

44-62

Cukup Baik

0

0%

25-43

Buruk

0

0%

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, terdapat 14 siswa
memiliki kecerdasan emosional dalam keadaan baik dengan
persentase 51,85 % dan 13 siswa memiliki kecerdasan
emosional sangat baik dengan persentase 48,14 %.
2) Keadaan Awal Kecerdasan Emosional Kelas Kontrol
Keadaan awal kecerdasan emosional di kelas kontrol
dilihat dengan berdasarkan hasil pretest kecerdasan emosional
siswa di kelas tersebut. Agar lebih mudah untuk memberikan
kesimpulan, maka dibuatlah tabel interval dengan empat
kategori. Dengan menghitung frekuensi atau jumlah siswa yang
mendapat skor interval yang telah ditentukan, maka dapat
diperoleh persentase siswa yang berada dalam kategori
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tersebut. Tabel 4.14 merupakan hasil interval yang diperoleh
berdasarkan pengolahan data pretest kecerdasan emosional
siswa kelas kontrol.
Tabel 4.14 Keadaan Awal Kecerdasan Emosional Kelas Kontrol
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

82-100

Sangat Baik

1

3,33 %

63-81

Baik

23

76,67 %

44-62

Cukup Baik

6

20 %

25-43

Buruk

0

0%

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, terdapat 23 siswa yang
memiliki kecerdasan emosional dalam keadaan baik dengan
persentase 76,67 %, 6 siswa yang memiliki kecerdasan
emosional dalam keadaan cukup baik dengan persentase 20 %,
dan 1 siswa yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat
baik.
3) Membandingkan Keadaan Awal Kecerdasan Emosional
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara
keadaan awal kecerdasan emosional di kelas eksperimen dan
kelas kontrol, maka dari itu pertama-tama nilai test awal dari
kedua kelas harus diuji dengan uji statistik T-Test Independent.
Hasil uji T-Test untuk kedua kelas yang Independent dengan
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menggunakan pemrograman SPSS 22 adalah sebagai berikut
(Tabel 4.15).
Tabel 4.15 Hasil Ouput Pretest Kecerdasan Emosional Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontrol

Group Statistics
Kode
Nilaipretest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

27

81.8889

7.62755

1.46792

2.00

30

68.5333

6.96164

1.27101

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval

F

Sig.

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

of the Difference
Lower

Upper

Nilaipretest Equal
variances

.060

.808

6.912

55

.000

13.35556

1.93226

9.48321

17.22790

6.878

52.927

.000

13.35556

1.94172

9.46083

17.25028

assumed
Equal
variances
not
assumed

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.15
diatas, dengan membandingkan kecerdasan emosional yang
dimiliki siswa dengan menggunakan pretest, dan karena
jumlah siswa antara kedua kelas tidak sama,

jadi

digunakan equal variances not assumed, Mean pretest kelas
eksperimen ternyata lebih baik daripada mean pretest kelas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
99

kontrol. Dan jika diuji menggunakan uji T Independent
dengan : t = 6,878. P = 0,000 < 0,05; maka signifikan atau
berbeda secara statistik. Berarti kecerdasan emosional kelas
eksperimen lebih baik dari pada kelas kontrol dan terbukti
secara statistik.
b. Pretest dan Post-test Kecerdasan Emosional Kelas Eksperimen
Dengan menggunakan uji T dependent dan pemrograman
SPSS 22 didapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 4.16).
Tabel 4.16 Perbandingan Pretest dan Post-test Kecerdasan
Emosional Kelas Eksperimen

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

PreTest

81.8889

27

7.62755

1.46792

PostTest

81.1481

27

15.16246

2.91802

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Mean
Pair 1

PreTest –
PostTest

.74074

Difference

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Lower

Upper

t

2.46548

-4.32713

5.80862

.300

12.81103

df
26

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.16 diatas,
dengan membandingkan pretest dan post-test di kelas eksperimen,
mean post-test tidak lebih baik daripada pretest. Dan jika di uji

Sig. (2-tailed)
.766
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menggunakan T dependent, dengan: t =0.300. P = 0,766 > 0,05;
tidak signifikan atau tidak berbeda secara statistik.
metode

eksperimen

tidak

dapat

meningkatkan

Berarti

kecerdasan

emosional siswa secara statistik.
c. Pretest dan Post-test Kecerdasan Emosional Kelas Kontrol
Dengan menggunakan uji T dependent dan pemrograman
SPSS 22 didapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 4.17).
Tabel 4.17 Perbandingan Pretest dan Post-test Kecerdasan
Emosional Kelas Kontrol

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

PreTest

68.5333

30

6.96164

1.27101

PostTest

69.3333

30

9.24507

1.68791

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Mean
Pair 1

PreTest –
PostTest

-.80000

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

6.97977

1.27433

Difference
Lower

Upper

-3.40629

1.80629

Sig. (2t
-.628

df
29

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.17 diatas,
dengan membandingkan pretest dan post-test di kelas kontrol,
Mean post-test ternyata lebih baik daripada mean pretest. Tetapi
jika diuji menggunakan uji T dependent dengan : t = 0,628. P =
0,535 > 0,05; maka tidak signifikan atau tidak ada perbedaan

tailed)
.535
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secara statistik. metode ceramah tidak dapat meningkatkan
kecerdasan emosional siswa tetapi tidak berbeda secara statistik.
d. Post-test Kecerdasan Emosional Kelas Eksperimen dan Kelas
Kontrol
1) Keadaan Akhir Kecerdasan Emosional Kelas Eksperimen
Keadaan
eksperimen

akhir

dilihat

kecerdasan

dengan

emosional

berdasarkan

di

hasil

kelas

post-test

kecerdasan emosional siswa di kelas tersebut. Dengan
menghitung frekuensi atau jumlah siswa yang mendapat skor
interval yang telah ditentukan, maka dapat diperoleh persentase
siswa yang berada dalam kategori tersebut. Tabel 4.18
merupakan

hasil

interval

yang

diperoleh

berdasarkan

pengolahan data post-test kecerdasan emosional siswa kelas
eksperimen.
Tabel 4.18 Keadaan Akhir Kecerdasan Emosional Kelas
Eksperimen
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

82-100

Sangat Baik

13

48,14 %

63-81

Baik

13

48,14 %

44-62

Cukup Baik

0

0%

25-43

Buruk

1

3,70 %
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Berdasarkan tabel 4.18 di atas, siswa yang memiliki
kecerdasan emosional sangat baik dan baik masing-masing
berjumlah 13 siswa dengan persentase 48,14 %, 1 siswa yang
memiliki kecerdasan emosional dalam keadaan buruk.
2) Keadaan Akhir Kecerdasan Emosional Kelas Kontrol
Keadaan akhir kecerdasan emosional di kelas kontrol
dilihat

dengan

berdasarkan

hasil

post-test

kecerdasan

emosional siswa di kelas tersebut. Tabel 4.19 merupakan hasil
interval yang diperoleh berdasarkan pengolahan data pretest
kecerdasan emosional siswa kelas kontrol.
Tabel 4.19 Keadaan Akhir Kecerdasan Emosional Kelas
Kontrol
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

82-100

Sangat Baik

3

10 %

63-81

Baik

19

63,33 %

44-62

Cukup Baik

8

26,67 %

25-43

Buruk

0

0%

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, terdapat 19 siswa yang
memiliki kecerdasan emosional baik dengan persentase 63,33
%, 3 siswa yang memiliki kecerdasan emosional sangat baik,
dan 8 siswa memiliki kecerdasan emosional cukup baik.
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3) Membandingkan Keadaan Akhir Kecerdasan Emosional
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara
keadaan awal kecerdasan emosional di kelas eksperimen dan
kelas kontrol, maka nilai test akhir harus diuji dengan uji
statistik T-Test Independent. Hasil uji T-Test menggunakan
pemrograman SPSS 22 adalah sebagai berikut (Tabel 4.20).
Tabel 4.20 Hasil Output Post-test Kecerdasan Emosional Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontrol

Group Statistics
Kode
Nilaiposttest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

27

81.1481

15.16246

2.91802

2.00

30

69.3333

9.24507

1.68791

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means
Sig.
(2-

Mean

tailed Differenc
F

Sig.

t

1.134

.292

3.592

3.505

df

Std.

95% Confidence

Error

Interval of the

Differen

Difference

)

e

ce

Lower

Upper

55

.001

11.81481

3.28926

5.22299

18.40664

42.086

.001

11.81481

3.37103

5.01220

18.61743

Nilaiposttest Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
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Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.20 diatas,
dengan membandingkan kecerdasan emosional siswa kelas
eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan post-test, dan
karena jumlah siswa antara kedua kelas tidak sama, jadi digunakan
equal variances not assumed, Mean post-test kelas eksperimen
ternyata lebih baik daripada mean post-test kelas kontrol. Dan jika
diuji menggunakan uji T Independent dengan : t = 3,505. P = 0,001
< 0,05; maka signifikan. Berarti kecerdasan emosional yang
dimiliki siswa antara kelas eksperimen lebih baik daripada
kecerdasan emsoional kelas kontrol dan terbukti secara statistik.
3. Pengetahuan
a. Pretest Pengetahuan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
1) Keadaan Awal Pengetahuan Kelas Eksperimen
Keadaan awal pengetahuan di kelas eksperimen dilihat
dengan berdasarkan hasil pretest pengetahuan siswa di kelas
tersebut. Agar lebih mudah untuk memberikan kesimpulan,
maka dibuatlah tabel interval dengan empat kategori (Sangat
baik, baik, cukup baik, buruk). Dengan menghitung frekuensi
atau jumlah siswa yang mendapat skor interval yang telah
ditentukan, maka dapat diperoleh persentase siswa yang berada
dalam kategori tersebut. Tabel 4.21 merupakan hasil interval
yang

diperoleh

berdasarkan

pengolahan

pengetahuan siswa kelas eksperimen.

data

pretest
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Tabel 4.21 Keadaan Awal Pengetahuan Kelas Eksperimen
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

77-100

Sangat Baik

0

0%

53-76

Baik

0

0%

29-52

Cukup Baik

0

0%

5-28

Buruk

27

100 %

Berdasarkan tabel 4.21 di atas, 100 % siswa memiliki
pengetahuan awal tentang materi gaya gesek dalam keadaan
yang buruk.
2) Keadaan Awal Pengetahuan Kelas Kontrol
Keadaan awal pengetahuan di kelas kontrol dilihat
dengan berdasarkan hasil pretest pengetahuan siswa di kelas
tersebut. Agar lebih mudah untuk memberikan kesimpulan,
maka dibuatlah tabel interval dengan empat kategori. Dengan
menghitung frekuensi atau jumlah siswa yang mendapat skor
interval yang telah ditentukan, maka dapat diperoleh persentase
siswa yang berada dalam kategori tersebut. Tabel 4.22
merupakan

hasil

interval

yang

diperoleh

berdasarkan

pengolahan data pretest pengetahuan siswa kelas kontrol.
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Tabel 4.22 Keadaan Awal Pengetahuan Kelas Kontrol
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

77-100

Sangat Baik

0

0%

53-76

Baik

0

0%

29-52

Cukup Baik

1

3,33 %

5-28

Buruk

29

96,67 %

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, hampir seluruh siswa
memiliki pengetahuan awal tentang materi gaya gesek dalam
keadaan yang buruk dengan persentase 96,67 %. Hanya 1
orang siswa yang memiliki pengetahuan awal tentang gaya
gesek cukup baik.
3) Membandingkan

Keadaan

Awal

Pengetahuan

Kelas

Eksperimen dan Kelas Kontrol
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara
keadaan awal pengetahuan di kelas eksperimen dan kelas
kontrol, maka dari itu pertama-tama nilai test awal dari kedua
kelas harus diuji dengan uji statistik T-Test Independent. Hasil
uji T-Test untuk kedua kelas yang Independent dengan
menggunakan pemrograman SPSS 22 adalah sebagai berikut
(Tabel 4.23).
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Tabel 4.23 Hasil Output Pretest Pengetahuan Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontrol

Group Statistics
Kode
Nilaipretest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

27

16.7037

4.66422

.89763

2.00

30

13.0500

3.66095

.66840

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality
of Variances

t-test for Equality of Means

df

Std.

95% Confidence

Mean

Error

Interval of the

Sig. (2-

Differen

Differen

Difference

tailed)

ce

ce

Lower

Upper

F

Sig.

T

1.965

.167

3.307

55

.002

3.65370

1.10499

1.43926

5.86815

3.265

49.250

.002

3.65370

1.11915

1.40498

5.90243

Nilaipretest Equal
variances
assumed
Equal
variances not
assumed

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.23
diatas, dengan membandingkan pengetahuan yang dimiliki
siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan
menggunakan pretest, dan karena jumlah siswa antara
kedua kelas tidak sama, maka digunakan equal variances
not assumed, Mean pre-test kelas eksperimen ternyata lebih
baik daripada mean pre-test kelas kontrol. Dan jika diuji
menggunakan uji T Independent dengan a : t = 3,265. P =
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0,002 < 0,05; maka signifikan atau ada perbedaan secara
statistik. Berarti pengetahuan siswa di kelas eksperimen
lebih baik dari pada kelas kontrol dan terbukti secara
statistik.
b. Pretest dan Post-test Pengetahuan Kelas Eksperimen
Dengan menggunakan uji T dependent dan pemrograman
SPSS 22 didapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 4.24).
Tabel 4.24 Perbandingan Pretest dan Post-test Pengetahuan Kelas
Eksperimen

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

PreTest

16.7037

27

4.66422

.89763

PostTest

65.2222

27

19.43299

3.73988

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval

Mean
Pair 1 PreTest PostTest

-48.51852

of the Difference

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

Lower

df

Sig. (2-tailed)

3.52499

-55.76424 -41.27280 -13.764 26

.000

18.31639

Upper

t

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 tabel 4.24 dengan
membandingkan pretest dan post-test di kelas eksperimen, mean
post-test tidak lebih baik daripada pretest. Artinya post-test
terbukti berbeda secara statistik dengan pretest. Dan jika di uji
menggunakan T dependent, dengan: t = -13,736. P = 0,000 < 0,05;
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maka signifikan atau berbeda secara statistik.

Berarti metode

eksperimen dapat meningkatkan pengetahuan siswa dan terbukti
secara statistik.
c. Pretest dan Post-test Pengetahuan Kelas Kontrol
Dengan menggunakan uji T dependent dan pemrograman
SPSS 22 didapatkan hasil sebagai berikut (Tabel 4.25).
Tabel 4.25 Perbandingan Pretest dan Post-test Pengetahuan
Kelas Kontrol

Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

PreTest

13.0500

30

3.66095

.66840

PostTest

71.8333

30

17.61873

3.21672

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval

Mean
Pair 1

PreTest –
PostTest

-58.78333

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

17.09541

3.12118

of the Difference
Lower
-65.16687

Upper

t

df

Sig. (2-tailed)

-52.39980 -18.834 29

.000

Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.25 diatas,
dengan membandingkan pretest dan post-test di kelas kontrol,
Mean post-test kelas kontrol ternyata lebih baik daripada mean
pre-test. Dan jika diuji menggunakan uji T dependent dengan : t = 18,834. P = 0,000 < 0,05; maka signifikan. Berarti metode
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ceramah meningkatkan pengetahuan siswa dan terbukti secara
statistik.
d. Post-test Pengetahuan Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol
1) Keadaan Akhir Pengetahuan Kelas Eksperimen
Keadaan akhir pengetahuan di kelas eksperimen dilihat
dengan berdasarkan hasil post-test pengetahuan siswa di kelas
tersebut. Tabel 4.26 merupakan hasil interval yang diperoleh
berdasarkan pengolahan data post-test pengetahuan siswa kelas
eksperimen.
Tabel 4.26 Keadaan Akhir Pengetahuan Kelas Eksperimen
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

77-100

Sangat Baik

6

22,22 %

53-76

Baik

14

51,85 %

29-52

Cukup Baik

6

22,22 %

5-28

Buruk

1

3,70 %

Berdasarkan

tabel

4.26

diatas,

siswa

memiliki

pengetahuan tentang materi gaya gesek dalam keadaan kategori
baik sebanyak 14 orang siswa dengan persentasi 51,85 %.
Sedangkan siswa yang memiliki pengetahuan tentang materi
gaya gesek dalam kategori cukup baik dan sangat baik masingmasing 6 orang dengan persentase 22,22 %, dan siswa yang
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memiliki pengetahuan tentang materi gaya gesek dalam
kategori buruk memiliki persentase paling rendah yaitu 3,70 %.
2) Keadaan Akhir Pengetahuan Kelas Kontrol
Keadaan akhir pengetahuan di kelas kontrol dilihat
dengan berdasarkan hasil post-test pengetahuan siswa di kelas
tersebut. Tabel 4.27 merupakan hasil interval yang diperoleh
berdasarkan pengolahan data post-test pengetahuan siswa kelas
kontrol.
Tabel 4.27 Keadaan Akhir Pengetahuan Kelas Kontrol
Interval

Kategori

Frekuensi

Persentase

77-100

Sangat Baik

10

33,33 %

53-76

Baik

17

56,67 %

29-52

Cukup Baik

3

10 %

5-28

Buruk

0

0%

Berdasarkan

tabel

4.27

diatas,

siswa

memiliki

pengetahuan tentang materi gaya gesek dalam keadaan kategori
baik sebanyak 17 orang siswa dengan persentasi 56,67 %.
Sedangkan siswa yang memiliki pengetahuan tentang materi
gaya gesek dalam kategori sangat baik sebanyak 10 orang
siswa dengan persentase 33,33 %, dan siswa dalam kategori
cukup baik sebanyak 3 orang dengan persentase 10 %, dan
tidak ada siswa yang memiliki kategori buruk.
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3) Membandingkan Keadaan Akhir Pengetahuan Kelas
Eksperimen dan Kelas Kontrol
Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara
keadaan awal pengetahuan di kelas eksperimen dan kelas
kontrol, maka nilai test akhir dari kedua kelas harus diuji
dengan uji statistik T-Test Independent. Hasil uji T-Test untuk
kedua

kelas

yang

Independent

dengan

menggunakan

pemrograman SPSS 22 adalah sebagai berikut (Tabel 4.28).
Tabel

4.28

Perbandingan

Post-test

Pengetahuan

Kelas

Eksperimen dan Kelas Kontrol

Group Statistics
Kode
Nilaiposttest

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1.00

27

65.2222

19.43299

3.73988

2.00

30

69.3333

9.24507

1.68791

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

F
Nilaiposttest

Sig.

t-test for Equality of Means

t

df

Std.

95% Confidence

Error

Interval of the
Difference

Sig. (2-

Mean

Differen

tailed)

Difference

ce

Lower

Upper

Equal
variances

12.308

.001 -1.036

55

.305

-4.11111

3.96661 -12.06037

3.83814

-1.002

36.320

.323

-4.11111

4.10314 -12.43012

4.20790

assumed
Equal
variances not
assumed
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Berdasarkan tampilan SPSS 22.00 pada tabel 4.28 diatas,
dengan membandingkan pengetahuan yang dimiliki siswa dengan
menggunakan post-test, dan karena jumlah siswa antara kedua
kelas tidak sama, maka digunakan equal variances not assumed,
Mean post-test kelas kontrolternyata lebih baik daripada mean
post-test kelas eksperimen. Dan jika diuji menggunakan uji T
Independent dengan : t = -1,002. P = 0,323 > 0,05; maka tidak
signifikan atau tidak ada perbedaan secara statistik. Berarti
pengetahuan siswa tentang gaya gesek di kelas kontrol lebih baik
dari pada kelas eksperimen tetapi tidak terbukti secara statistik.

E. Pembahasan
1. Kreativitas
Hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
metode eksperimen dapat meningkatkan kreativitas siswa tetapi tidak
berbeda secara statistik. Hal ini dibuktikan bahwa tidak ada perubahan
yang signifikan antara pretest dan post-test kreativitas di kelas
eksperimen.
Metode eksperimen dapat meningkatkan kreativitas siswa
karena disebabkan oleh beberapa siswa di kelas eksperimen tetap
mengikuti proses pembelajaran dilaboratorium dengan baik. hal
tersebut ditandai dengan (1) beberapa siswa melakukan kegiatan
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eksperimen sesuai dengan yang diberikan, (2) beberapa siswa memiliki
rasa

ingin

tahu

tentang

alat-alat

laboratorium

dan

cara

menggunakannya, (3) beberapa siswa memiliki berusaha untuk
menyelesaikan tugasnya dengan baik meskipun dikejar oleh waktu, (4)
beberapa siswa sering mengajukan pertanyaan jika mereka merasa
kesulitan dan bingung dalam melaksanakan kegiatan eksperimen, (5)
ketika

pelaksanaan

eksperimen

berlangsung,

beberapa

siswa

menggunakan cara-cara baru yang berasal dari ide dengan coba-coba
dan (6) beberapa siswa dapat menjawab pertanyaan pada Lembar
Kerja Siswa dengan baik sesuai dengan pertanyaan.
Tidak ada perubahan tersebut bisa disebabkan karena beberapa
hal: 1) kekurangan alat laboratorium yang digunakan (contohnya
balok), sehingga setiap kelompok harus bergantian menggunakan alat
tersebut, (2) pada saat pembelajaran, beberapa siswa lebih fokus pada
kesibukkannya sendiri, karena mereka tidak pernah melaksanakan
pembelajaran dilaboratorium dan keterbatasan alat yang digunakan,
maka mereka lebih senang memperhatikan keadaan luar kelas dari
mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal tersebut membuat proses
pelaksanaan pembelajaran menjadi kurang kondusif, dan 3) pencapaian
pembelajaran

tidak

sesuai

dengan

rancangan

pembelajaran

dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, sehingga tidak ada waktu
untuk melakukan diskusi kelompok.
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Meskipun demikian berdasarkan nilai skor rata-rata kedua
kelas, kreativitas siswa di kelas eksperimen lebih baik dan mengalami
kenaikkan yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Hal ini
membuktikan bahwa metode eksperimen bisa dikatakan berhasil
melatih psikomotorik siswa ketika mereka bekerja dengan objek-objek
konkret. Ketika pelaksanaan eksperimen berlangsung, beberapa siswa
menggunakan cara-cara baru yang berasal dari ide dengan coba-coba.
Selain itu juga terbukti secra statistik.
2. Kecerdasan Emosional
Hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa
metode eksperimen tidak meningkatkan kecerdasan emosional siswa
dan terbukti secara statiktik. Hal ini dibuktikan bahwa tidak ada
perubahan yang signifikan antara pretest dan post-test kecerdasan
emosional pada kelas eksperimen.
Hal tersebut disebabkan beberapa hal: 1) Beberapa siswa
memiliki ketidakcocokan dengan teman kelompoknya, sehingga harus
dilakukan pergantian anggota kelompok, 2) Pada saat pelaksanaan
kegiatan eksperimen, beberapa siswa tidak membangun hubungan
kerja sama dengan anggota kelompoknya, mereka lebih fokus pada
kesibukkan dengan teman yang berbeda kelompok, dan 3) siswa belum
memiliki motivasi dalam mengerjakan tugas.
Meskipun demikian berdasarkan nilai skor rata-rata kedua
kelas, kecerdasan emosional siswa di kelas eksperimen lebih baik dan
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mengalami kenaikkan yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol secara
statistik. Hal ini membuktikan bahwa siswa telah melakukan
pengamatan, pengukuran dan analisis data dengan sabar, tekun, teliti,
hati-hati dan jujur. Dengan demikian siswa terlatih untuk mengenali
emosi diri, mengungkapkan perasaan, memotivasi diri, serta dapat
mengendalikan diri. Eksperimen yang telah dilakukan dalam kelompok
membuat siswa dapat membina hubungan kerja sama dengan orang
lain. Sedangkan analisis data dan penarikan kesimpulan yang telah
dilakukan membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran.
3. Pengetahuan
Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan
siswa saat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode
eksperimen. Hal ini dibuktikan dengan perubahan yang signifikan
antara pretest dan post-test pengetahuan pada kelas eksperimen.
Sesuai dengan teori bahwa dengan menggunakan metode
eksperimen siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri dan
mengikuti proses, sehingga siswa dapat mengamati, mengukur,
mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan sendiri
tentang objek, keadaan atau suatu proses yang telah dilakukan.Dalam
metode eksperimen, siswa dituntut untuk membangun pemikirannya
sendiri. Pada saat belajar siswa harus aktif mengolah, memikirkan,
menganalisis dan akhirnya merangkum menjadi suatu pengertian yang
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utuh.

Oleh

karena

itu,

pengetahuan

siswa

lebih

meningkat

menggunakan metode eksperimen.
Meskipun demikian berdasarkan nilai skor rata-rata kedua
kelas, peningkatan yang diperoleh oleh siswa di kelas eksperimen
tidak lebih tinggi daripada peningkatan yang diperoleh oleh siswa di
kelas kontrol. Hal ini bisa disebabkan perbedaan jumlah siswa antara
kedua kelas yang berbeda. Dan berdasarkan analisa di dalam kelas,
kelas kontrol saat pembelajaran lebih aktif jika dibandingkan dengan
kelas eksperimen. Kebanyakkan siswa di kelas kontrol lebih
konsentrasi dan serius dalam menanggapi pembelajaran. Bahkan ketika
diberikan soal latihan, mereka dapat menjawab soal tersebut dengan
baik dan benar. Demikian juga saat pelaksanaan test akhir (post-test),
siswa dikelas kontrol lebih antusias dan mengerjakan tes dengan baik
dan benar.

F. Keterbatasan Penelitian
Selama melakukan penelitian terdapat beberapa keterbatasan yang
ditemui oleh peneliti, antara lain adalah :
1. Keterbatasan ketersediaan alat eksperimen yang digunakan untuk
melaksanakan kegiatan eksperimen.
2. Keterbatasan waktu saat pelaksanaan pembelajaran menggunakan
metode eksperimen.
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3. Proses pembelajaran saat menggunakan metode eksperimen yang
kurang kondusif sehingga banyak menghabiskan waktu untuk
menjelaskan

pendahuluan

eksperimen

dan

cara

kerja

alat

menyebabkan kegiatan eksperimen tidak berjalan dengan lancar.
4. Siswa belum pernah diperkenalkan dengan alat-alat laboratorium dan
cara menggunakannya.
5. Beberapa kuesioner yang digunakan tidak sesuai dengaan yang diukur.
6. Peneliti tidak bisa melakukan observasi terlebih dahulu.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang diperoleh
pada pembelajaran IPA khususnya fisika semester I siswa kelas VIII SMP
Negeri 6 Wonogiri tahun ajaran 2016/2017, maka dapat disimpulkan :
1. Pembelajaran fisika dengan menggunakan metode eksperimen dapat
meningkatkan kreativitas siswa tetapi tidak berbeda secara statistik.
2. Pembelajaran fisika dengan menggunakan metode eksperimen tidak
dapat meningkatkan kecerdasan emosional siswa secara statistik.
3. Pembelajaran fisika dengan menggunakan metode eksperimen dapat
meningkatkan pengetahuan siswa dan terbukti secara statistik.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti
menyarankan hal-hal berikut :
1. Penyediakan alat laboratorium lebih diperioritaskan
2. Guru fisika diharapkan mempersiapkan waktu yang lebih matang
dalam pelaksanaan kegiatan eksperimen.
3. Guru fisika perlu mempersiapkan siswanya agar pembelajaran berjalan
lancar (kondusif).
4. Guru menyediakan waktu tersendiri agar siswa dapat mengenal alatalat laboratorium dan cara menggunakannya, sehingga ketika
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pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen, siswa dapat
dengan mudah memahami dan belajar di dalam kelas.
5. Peneliti perlu memperhatikan pilihan alat ukur yang digunakan dalam
penelitian.
6. Pada penelitian berikutnya perlu diperhatikan dalam penggunaan
bahasa dan kesesuaian alat ukur dengan keadaan siswa saat penelitian.
7. Pada penelitian berikutnya, perlu dilakukan observasi terlebih dahulu
sebelum melaksanakan penelitian
8. Pada penelitian berikutnya supaya mempersiapkan waktu yang lebih
panjang pada saat proses pembelajaran.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Alhaidar.

2012.

Hasil

Belajar.

Dalam

http://digilib.uinsby.ac.id/1448/7/Bab%202.pdf
Amin, Mohammad. 1980. Peranan Kreativitas dalam Pendidikan. Yogyakarta :
Dies Natalies IKIP
Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI.
Jakarta : PT Rineka Cipta
Aunurrahman. 2012. Belajar dan Pembelajaran. Bandung : Alfabeta
Azwar, Saifuddin. 1999. Reliabilitas dan Validitas : Seri PengukuranPsikologi.
Yogyakarta : Sifma Alpha
Dirgagunarsa. 1983. Pengantar Psikologi. Jakarta : Mutiara
Goleman, Daniel. 2001. Kecerdasan Emosional untuk Mencapai Puncak Prestasi.
Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
Goleman, Daniel. 2005. Kecerdasan Emosional. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama
Hamalik, Oemar. 2009. Psikologi Belajar dan Mengajar. Bandung : Sinar Baru
Algensindo
Hooper, Doug. (1997). Anda adalah Apa Yang Anda Pikirkan. Jakarta : Mitra
Utama

121

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

Hosnan. 2014. Pendekatan Saintifik dan Konsektual dalam Pembelajaran Abad
21 : Kunci Kesuksesan Kurikulum 2013. Bogor : Ghalia Indonesia.
Imayasari, Bernadeta. 2015. Penggunaan Metode Mind Mapping pada Mata
Pelajaran IPA untuk Meningkatkan Pemahaman, Rasa Ingin Tahu, dan
Kreativitas Siswa Kelas VA di SDN 1 Kebondalem Lor. Skripsi
Kanginan, Marthen, IPA Fisika untuk SMP Kelas VIII, 2002. Jakarta : Erlangga.
Keraf, Sonny A. dan Michael Dua. 2001. Ilmu Pengetahuan ‘Sebuah Tinjauan
Filosofis’. Yogyakarta : Kanisius
Lestari, Eko Puji. 2002. Pengaruh Strategi Pembelajaran Penemuan Terbimbing
melalui Diskusi terhadap Peningkatan Pola Berpikir Kritis dan Kreatif
Siswa

untuk

Pokok

Bahasan

Dinamika

Gerak

Lurus.

Dalam

(http://suryaeduc.blogspot.co.id/2012/10/upaya-meningkatkan-prestasibelajar-ipa.html#)
Munandar,Utami. 1985. Mengembangkan Bakat dan Kreativitas Anak Sekolah.
Jakarta : PT. Gramedia
Munandar,Utami. 1999. Kreativitas dan Keberbakatan. Jakarta : PT. Gramedia
Prasodjo, Budi, Teori Aplikasi FISIKA SMP Kelas VIII, 2006, Jakarta :
Yudhistira.
Semiawan, Conny. 2010. Kreativitas Keberbakatan : Mengapa, Apa, dan
Bagaimana. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya
Subiyanto. 1988. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta : Depdikbud

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

Sukardiyono. 2004. Pelatihan Penggunaan Alat Percobaan Termokopel, BetaGamma, Surveymeter, Pengukuran e/m, Hukum Boyle, dan Spektroskopi
Deret Balmer bagi Guru-guru SLTP di Daerah Istimewa Yoyakarta.
Makalah
Sumantri, Mulyani & Johan Permana. 1999. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta :
Depdikbud.
Suparno, Paul. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Fisika. Yogyakarta :
Universitas Sanata Dharma
Suparno, Paul. 2011. Pengantar Statistika : Untuk Pendidikan dan Psikologi.
Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
Suparno, Paul. 2013. Metodologi Pembelajaran Fisika ’Konstruktivistik dan
Menyenangkan’. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma
Udin. S, Winatapura. 1993. Strategi Belajar Mengajar IPA. Jakarta : Deldikbud
Ulita, Rosta Natalia. 2015. Hubungan antara Kecerdasan Emosional dan Nilainilai Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran
Akuntasi untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X SMK N 1 Pengasih
Kulonprogo. Skripsi
Undang-undang No. 2 pasal 4 Tahun 1989
Zubaedi. 2012. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasi dalam
Lembaga

Pendidikan.

Jakarta:Kencana

prenada

Media

Group

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN

124

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian dari JPMIPA USD

Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 3. Instrumen Kreativitas Siswa
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KUESIONER KREATIVITAS SISWA
Petunjuk pengisian :
1. Bacalah pernyataan yang ada dengan seksama untuk ditanggapi
2. Berilah tanda silang (x) pada kolom yang disediakan sesuai dengan jawaban
anda yang sebenar-benarnya menurut kriteria berikut :
Pilihan jawaban adalah sebagai berikut :
SS

: jika anda merasa sangat sering dengan pernyataan ini

S

: jika anda merasa sering dengan pernyataan ini

J

: jika anda merasa jarang dengan pernyataan ini

JS

: jika anda merasa jarang sekali dengan pernyataan ini
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No

Pernyataan

Kelancaran
1
Saya biasanya mengajukan banyak pertanyaan karena
saya merasa penasaran dengan materi yang disampaikan
oleh guru
2
Saya biasanya memberikan sejumlah jawaban dari sebuah
pertanyaan
3
Ketika mengikuti pelajaran fisika saya memiliki banyak
akal untuk menyelesaikan suatu permasalahan
4
Saya senang memberikan pendapat untuk menyelesaikan
permasalahan karena teman-teman di kelas tidak
memperhatikan
5
Saya mempunyai keingintahuan untuk menemukan
jawaban dari permasalahan fisika
Fleksibelitas
6
Saya biasanya mengutarakan pendapat yang berbeda dari
yang lainnya
7
Saya biasanya memikirkan banyak cara untuk
menyelesaikan masalah
8
Saya dapat menerima pendapat orang lain yang berbeda
dengan pendapat saya
9
Saya biasanya menggunakan banyak cara untuk
menyelesaikan sebuah permasalahan
10 Saya biasanya memberikan jawaban yang sesuai dengan
suatu permasalahan
Keaslian
11 Saya biasanya memikirkan cara baru untuk menyelesaikan
suatu permasalahan
12 Saya mempunyai hasrat keingintahuan yang cukup besar
terhadap pelajaran fisika
13 Saya senang menggunakan cara-cara yang berbeda dalam
penyelesaian suatu permasalahan meskipun hasil akhirnya
sama
14 Saya mempunyai keingintahuan untuk meneliti jawaban
dari suatu permasalahan
15 Saya memiliki hasrat keingintahuan dalam menemukan
penyelesaian masalah yang baru
Kemampuan Mengelaborasi (mengembangkan suatu gagasan)
16 Saya biasanya berusaha mengembangkan gagasan-gagasan
orang lain dengan bahasa saya sendiri karena saya akan
lebih mudah memahaminya
17 Saya biasanya mengemukakan pendapat beserta alasannya
18 Saya selalu membaca buku atau referensi lain terkait
permasalahan yang sedang saya hadapi

SS

Jawaban
S
J

JS
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19
20

Saya biasanya mencari jawaban yang lebih luas lagi untuk
suatu permasalahan
Saya biasanya mendalami jawaban terhadap penyelesaian
suatu masalah
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Lampiran 4. Instrumen Kecerdasan Emosional Siswa
TES KECERDASAN EMOSIONAL SISWA
Petunjuk :
1. Berikut ini ada pernyatan tentang kecerdasan emosional, yang harus dijawab
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan diri anda.
2. Bacalah pertanyaan demi pertanyaan dengan seksama.
3. Mohon semua tes/pertanyaan dijawab dengan memberi tanda silang (x) pada
huruf yang memuat jawaban yang sesuai.
Pilihan jawaban adalah sebagai berikut :
SS

: jika anda merasa sangat sering dengan pernyataan ini

S

: jika anda merasa sering dengan pernyataan ini

J

: jika anda merasa jarang dengan pernyataan ini

JS

: jika anda merasa jarang sekali dengan pernyataan ini

No

Pernyataan

Mengenali Emosi Diri
1

Saya menyadari bahwa saya percaya diri dalam segala hal

2

Saya merasa yakin setiap kali mengambil keputusan

3

Saya menyadari kesalahan yang saya perbuat

4

5

Saya merasa mempunyai kemampuan untuk mendapatkan
apa yang saya inginkan
Saya berpikir dulu tentang resikonya sebelum saya
bertindak

Mengelola Emosi
6

Saya mampu mengelola emosi saya meski dalam keadaan
penuh tekanan

7

Saya merasa dapat mengatur dan mengendalikan emosi saya

8

Saya bisa mengungkapkan emosi saya dengan baik

Jawaban
SS

S

J

JS
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meskipun emosi negatif seperti sedih
9
10

Saat suasana mulai tegang, saya akan berusaha
menenangkan diri
Saya dapat menguasai perasaan saya

Memotivasi Diri
11

12

13

14

15

Saya merasa nilai-nilai yang saya peroleh memang sesuai
dengan kemampuan diri sendiri
Saya mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dalam
bentuk apapun
Saya mempunyai minat yang tinggi dalam belajar terhadap
semua mata pelajaran
Saya berusaha mengerjakan semua soal ujian dalam alokasi
waktu yang disediakan
Untuk setiap soal ulangan saya menampilkan jawaban
dengan jelas, tepat dan selengkap mungkin

Mengenal Emosi Orang Lain (Empati)
16

17

18

19

20

Saya membantu menyelesaikan permasalahan yang
dihadapi teman
Saya merasa bisa menjadi teman curhat yang baik untuk
siapa saja
Saya mudah mengenali emosi orang lain dengan melihat
ekspresi wajah
Saya merasa mudah memahami permasalahan yang sedang
dirasakan orang lain
Saya tidak ragu meninggalkan tugas saya untuk menolong
orang yang membutuhkan saya

Mengelola Hubungan Kerja Sama
21
22

Saya mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang
telah memberikan sesuatu
Saya senang bergaul dengan siapa saja tanpa memandang
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status dan golong mereka
23

24

25

Saya senang membantu teman untuk menjelaskan dan
mendalami materi pelajaran
Saya dapat memperoleh manfaat dari kegiatan belajar
kelompok
Pergaulan yang baik dengan teman dan guru membantu
meningkatkan semangat belajar
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Lampiran 5. Instrumen Pengetahuan Siswa
INSTRUMEN PENGETAHUAN
MATERI GAYA GESEK
Nama
:....................
Kelas
:....................
No. Absen
:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Petunjuk pelaksanaan :
a. Bacalah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teliti!
b. Kerjakanlah soal yang lebih mudah terlebih dahulu!
c. Berikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ada disoal tersebut!
d. Jika ada yang belum jelas, tanyakan kepada guru pengampu!
e. Kerjakan soal dengan tertib
Pertanyaan :
1. Tuliskan pengertian gaya gesek!
Jawaban : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
2. Tuliskan 3 hal yang mempengaruhi gaya gesek pada suatu benda!
Jawaban : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
3. Apakah yang disebut gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis?
Jawaban : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
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4. Sebutkan 3 (tiga) contoh gaya gesek yang menguntungkan dalam
kehidupan sehari-hari!
Jawaban : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
................. ...........................................
5. Sebutkan 2 (dua) contoh gaya gesek yang merugikan dan jelaskan akibat
serta cara mengatasinya!
Jawaban : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
............. ................................ ..............
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Lampiran 6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Eksperimen
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: SMPN 6 Wonogiri.

Kelas/Semester

: VIII (Delapan) / I

Mata Pelajaran

: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Alokasi Waktu

: 5 x 40 menit (3 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
5.Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari
B. Kompetensi Dasar
5.1 Mengidentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya dan pengaruhnya
pada suatu benda yang dikenai gaya
C. Indikator
1. Membedakan besar gaya gesekan pada berbagai permukaan yang
berbeda kekasarannya yaitu pada permukaan benda yang licin, agak
kasar, dan kasar
2. Menunjukkan

beberapa

contoh

adanya

gaya

gesekan

yang

menguntungkan dan gaya gesekan yang merugikan
D. Nilai Karakter yang Ingin dicapai
1. Keaktifan
2. Kerja sama
3. Menghargai
4. Tekun
5. Ketelitian
6. Tanggung jawab

E. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat membedakan gaya gesekan pada berbagai
permukaan yang berbeda kekasarannya.
2. Peserta didik dapat membedakan gesekan tatis dan gesekan kinetis.
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3. Peserta didik mengetahui gaya gesek yang menguntungkan baik dalam
keseharian maupun dalam teknologi.
4. Peserta didik mengetahui gaya gesek yang merugikan dan bagaimana
cara mengatasi dengan cara mengurangi dalam kehidupan sehari-hari.
F. Materi Pembelajaran
GAYA GESEK
1. Pengertian Gaya Gesek
Coba perhatikan gerak benda-benda disekitarmu! Mengapa
mendorong benda di atas lantai licin lebih mudah daripada di atas
lantai kasar? Mengapa menarik benda di atas roda lebih mudah? Gaya
gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara
dua

permukaan

benda

dengan

arah

berlawanan

terhadap

kecenderungan arah gerak benda.
Gaya gesekan memiliki sifat yang khas. Gaya gesekan tidak
menyebabkan benda bergerak. Gaya gesekan hanya muncul jika pada
benda diberikan gaya luar untuk menggerakkan benda. Arah gaya
gesekan selalu menentang arah kecenderungan gerak. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa besar gaya gesekan bergantung pada kekasaran
dan kehalusan permukaan. Makin kasar permukaan, makin besar gaya
suatu gesekan. Sebaliknya makin halus permukaan, makin kecil gaya
gesekan.
2. Cara Mengurangi Gaya Gesekan
Gaya gesekan dapat dikurangi atau diperkecil dengan tiga cara :
a. Memperlicin permukaan, misalnya dengan memberi oli pada
permukaan,
b. Memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara,,
c. Mendukung benda di atas roda-roda pada benda sama artinya
dengan memperkecil luas bidang sentuh.
3. Gaya Gesekan Udara
Gaya gesekan termasuk gaya sentuh dan selalu memperlambat
gerak benda. Jadi, jika gaya luar tidak diberikan pada suatu benda
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tetapi gerak benda menjadi makin lambat, dapat dipastikan pada benda
itu bekerja gaya gesekan. Gaya gesekan yang bekerja ketika benda
bergerak di udara dipengaruhi oleh luas bentangan benda

(luas

permukaan benda yang bersentuhan langsung dengan udara). Makin
besar luas bentangan benda, makin besar gaya gesekan udara yang
bekerja pada benda.
4. Gaya Gesekan pada Permukaan Air
Gaya gesekan juga bekerja pada air. Faktanya, benda yang kamu
dorong di permukaan air akhirnya akan berhenti. Benda berhenti
karena pada benda bekerja gaya gesekan oleh permukaan air yang
arahnya berlawanan dengan arah dorongmu. Gaya gesekan udara atau
gaya gesekan air membatasi kelajuan yang dapat dicapai oleh suatu
benda yang bergerak melintasi udara atau air. Kelajuan batas ini
disebut sebagai kelajuan kritis. Jika suatu benda bergerak melampaui
kelajuan kritis maka aliran udara atau aliran air disekitar benda akan
kacau. Dan ini jelas membahayakan.
Kelajuan kritis suatu benda dapat diperbesar dengan mengubah
bentuk benda menjadi streamline. Bentuk streamline ini sangat penting
bagi pesawat terbang yang kelajuannya tinggi (khususnya pesawat
tempur) atau kedaraan-kendaraan lain yang harus bergerak cepat.
5. Gesekan Statis dan Gesekan Kinetis
Ketika balok kayu di atas meja ditarik, maka akan timbul gesekan
antara balok dan permukaan meja. Gaya gesekan yang dikerjakan
permukaan meja pada balok sewaktu balok tidak bergerak disebut
gaya gesekan statis. Jika kamu secara berangsur-angsur menarik balok,
suatu waktu akan kamu rasakan balok tepat akan bergerak, pada saat
itu timbul gaya gesekan statis maksimum. Pada waktu balok bergerak,
maka gaya gesekan akan berkurang. Gaya gesekan yang dikerjakan
permukaan meja pada balok saat balok bergerak disebut gaya gesekan
kinetis.
6. Gaya Gesekan yang Merugikan dan Menguntungkan
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Dalam keseharian maupun teknologi ada gaya gesekan yang
merugikan dan ada juga yang menguntungkan.
a. Gaya gesekan yang merugikan
Beberapa contoh gaya gesekan yang merugikan ditunjukkan
berikut ini, juga ditunjukkan bagaimana mengatasi gaya gesekan
yang merugi ini dengan cara menguranginya.
1) Gaya gesekan pada mesin mobil dan kopling menyebabkan
panas yang berlebihan sehingga mesin mobil cepat rusak
karena aus. Untuk mengatasi hal ini, kita memberi oli pada
mesin mobil agar permukaan-permukaannya terpisah oleh oli,
2) Engsel-engsel pintu dan jendela dirumahmu harus diberi
minyak secara berkala. Dengan memberi minyak, permukaanpermukaan yang bersentuhan lebih licin. Ini mengurangi
gesekan antara bagian-bagian engsel ketika digunakan. Dengan
demikian, umur engsel menjadi lebih lama dan juga tidak
berbunyi (berderit) ketika engsel digunakan,
3) Gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan menyebabkan ban
mobil aus/tipis. Di samping itu, gaya gesekan ini juga
menghambat gerak mobil. Untuk mengatasi hal ini, jalan raya
dilapisi dengan aspal,
4) Gaya gesekan udara dengan mobil meyebabkan mobil tidak
dapat melaju dengan kecepatan penuh. Untuk mengurangi gaya
gesekan udara ini, mobil didesain sedemikian rupa disebut
desain aerodinamis atau disebut juga desain streamline, dan
5) Gesekan air laut pada kapal laut sangat menghambat gerak
kapal. Untuk mengurangi gesekan ini, bagian kapal yang
bersentuhan langsung dengan air dipisahkan dengan pelampung
berisi udara.
b. Gaya gesekan yang menguntungkan
Beberapa contoh gaya gesekan yang menguntungkan, baik
dalam keseharian maupun teknologi, ditunjukkan berikut ini.
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1) Gesekan menyebabkan kamu dapat berjalan di atas tanah.
Ketika telapak kakimu mendorong tanah kebelakang, gesekan
yang dikerjakan tanah pada telapak kakimu mendorong kamu
kedepan. Jika tanahnya licin, gaya gesekan tanah pada telapak
kakimu sangat kecil. Ini membuat kamu sukar berjalan. Dapat
dikatakan bahwa mustahil kamu berjalan jika tidak ada gaya
gesekan,
2) Ban mobil dibuat bergerigi agar gaya gesekan antara ban dan
permukaan jalan cukup besar, sehingga mobil tidak selip
tergelincir ketika melalui jalan yang licin. Hal ini juga
dimaksudkan agar mobil tidak selip ketika direm,
3) Dengan prinsip gaya gesekan, piringan rem digunakan untuk
memperlambat kecepatan sepeda motor,
4) Dengan prinsip gaya gesekan, rem karet digunakan untuk
memperlambat kecepatan sepeda.
5) Gesekan udara memperlambat kelajuan jatuh penerjun. Ini
membuat penerjun dapat mendarat di tanah dengan selamat.

G. Metode Pembelajaran

: Eksperimen atau Laboratorium
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H. Kegiatan Pembelajaran
No. Pertemuan I
1.

Alokasi
Waktu
15 menit

Membuka Pelajaran :
1. Membuka pelajaran dengan salam
2. Meminta salah satu siswa memimpin doa
3. Mengabsen kehadiran siswa/siswi (perkenalan)
4. Menyampaikan topik yang akan dipelajari dan tujuan
pembelajaran yang harus dicapai
45 menit
2.
Kegiatan Inti :
Melaksanakan pre-test
1. Membagikan pretestkepada siswa
2. Siswa mengerjakan pretest
3. Siswa menyerahkan pretestyang telah dikerjakan
20 menit
3.
Menutup Pelajaran :
1. Memberitahukan kegiatan untuk pertemuan berikutnya
2. Membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang
dilakukan secara acak
3. Menutup pelajaran dengan salam
80 menit
Total

No. Pertemuan II
1.

2.

Alokasi
Waktu
10 menit

Membuka pelajaran :
1. Membuka pelajaran dengan salam
2. Mengabsen kehadiran peserta didik
3. Menyampaikan topik yang akan dipelajari dan tujuan
pembelajaran yang harus dicapai
60 menit
Kegiatan Inti:
Mempersiapkan pelaksanaan metode eksperimen :
1. Membagikan LKS kepada peserta didik
2. Menjelaskan langkah kerja eksperimen pada materi gaya
gesekan
3. Bertanya jawab dengan peserta didik mengenai alat-alat
yang akan digunakan dalam percobaan gaya gesekan
4. Menyampaikan permasalahan yang akan diteliti
Melaksanakan kegiatan eksperimen :
1. Peserta didik merangkai alat-alat percobaan yang telah
disediakan bersama dengan kelompoknya
2. Meminta peserta didik untuk memecahkan suatu masalah
dengan mengisi Lembar Kerja Siswa yang telah
dibagikan
3. Mengamati kegiatan yang dilakukan peserta didik dengan
berkeliling ke setiap kelompok.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141

4. Siswa menyerahkan LKS
5. Membahas dan menyimpulkan bersama-sama tentang
eksperimen yang sudah dilakukan
10 menit
3.
Menutup Pelajaran :
1. Memberitahukan kegiatan untuk pertemuan berikutnya
2. Menutup pelajaran dengan salam
80 menit
Total
Alokasi
Waktu
10 menit

No. Pertemuan III
1.

Membuka Pelajaran:
1. Membuka pelajaran dengan salam
2. Meminta salah satu siswa memimpin doa
3. Mengabsen kehadiran siswa/siswi
20 menit
2.
Kegiatan Inti:
Mengerjakan soal post-test
1. Membagikan soal post-test kepada siswa
4. Siswa mengerjakan post-test
2. Siswa menyerahkan post-test yang telah dikerjakan
10 menit
3.
Menutup Pelajaran :
1. Mengucapkan terimakasih dan memberikan sedikit
kenang-kenangan.
2. Menutup pelajaran dengan salam
40 menit
Total
I. Penilaian
Teknik
Tes

Bentuk
Instrumen

unjuk Uji kerja produk

kerja

Tes tertulis

Instrumen

Tes isian

Lakukan percobaan tentang gaya
gesekan dengan memvariasikan
massa balok, permukaan, dan
kemiringan
landasan,
lalu
menyimpulkan
hal-hal
yang
mempengaruhi gaya gesekan pada
suatu benda
Sebutkan contoh gaya gesek yang
menguntungkan
dan
yang
merugikan
dalam
kehidupan
sehari-hari.
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J. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Kanginan, Marthen, IPA Fisika untuk SMP Kelas VIII, 2002. Jakarta :
Erlangga.
2. Prasodjo, Budi, Teori Aplikasi FISIKA SMP Kelas VIII, 2006, Jakarta :
Yudhistira.
3. LKS Cakap dan Rajin (CAKRA)
4. Lembar Kerja Siswa
5. Hasil Kerja Siswa
6. Alat Laboratorium
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Lampiran 7. Lembar Kerja Siswa
Lembar Kerja Siswa
GAYA GESEKAN
Kelompok
:
Nama Anggota Kelompok :
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kelas
A. Kompetensi Inti

:

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar
a. Melakukan penyelidikan tentang gerak, gerak pada makhluk hidup dan
percobaan tentang pengaruh gaya terhadap gerak.

C. Tujuan Percobaan
Menyelidiki besarnya gaya gesek pada setiap jenis permukaan benda
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D. Alat/Bahan Yang Digunakan
No. Kat

Nama Alat/Bahan

FME 51.09/10

Beban 50 gram

PMK 325.03

Balok

FME 51.07/07

Neraca Pegas 3.0 N

KNE 23

Neraca

E. Persiapan Percobaan
Letakkan balok di atas meja dan kaitkan neraca pegas pada balok gesekan

Beban

Neraca
Pegas

Meja

Gambar 15. Rangkaian alat dalam percobaan gaya gesek
F. Langkah-Langkah Percobaan
1. Koefisien gaya gesek dengan massa yang berbeda
a. Tentukan permukaan yang akan digunakan.
b. Timbang balok pada neraca. Kemudian, hitung berat balok
menggunakan persamaan w = m x g. gunakan besar nilai g = 10
m/s2 (g adalah percepatan gravitasi dan m adalah massa balok
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gesekan). Berat balok gesekan dapat juga diverifikasi dengan
menggunakan neraca pegas.
c. Tarik neraca pegas secara perlahan sampai balok tepat akan
bergerak dan catat gaya maksimum yang terbaca pada neraca
pegas. Catat hasilnya pada tabel 1.
d. Ulangi langkah 2 untuk massa balok yang lainnya dan tuliskan
hasil percobaan pada tabel yang telah disediakan.
2. Koefisien gaya gesek dengan permukaan yang berbeda
a. Tentukan massa balok yang akan digunakan
b. Timbang balok pada neraca. Kemudian, hitung berat balok
menggunakan persamaan w = m x g. gunakan besar nilai g = 10
m/s2 (g adalah percepatan gravitasi dan m adalah massa balok
gesekan). Berat balok gesekan dapat juga diverifikasi dengan
menggunakan neraca pegas
c. Letakkan balok pada suatu permukaan.Tarik neraca pegas secara
perlahan sampai balok tepat akan bergerak dan catat gaya
maksimum yang terbaca pada neraca pegas. Catat hasilnya pada
tabel 2.
d. Ulangi langkah 2 pada permukaan yang lainnya balok yang lainnya
dan tuliskan hasil percobaan pada tabel yang telah disediakan.
3. Koefisien gaya gesek dengan kemiringan yang berbeda
a. Tentukan massa balok yang akan digunakan.
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b. Timbang balok pada neraca. Kemudian, hitung berat balok
menggunakan persamaan w = m x g. gunakan besar nilai g = 10
m/s2 (g adalah percepatan gravitasi dan m adalah massa balok
gesekan).
c. Tentukan permukaan yang akan digunakan. Letakkan balok pada
permukaan tersebut.
d. Tentukan kemiringan permukaan tersebut.Tarik neraca pegas
secara perlahan sampai balok tepat akan bergerak dan catat gaya
maksimum yang terbaca pada neraca pegas. Catat hasilnya pada
tabel 3.
e. Ulangi langkah 2 pada permukaan yang lainnya balok yang lainnya
dan tuliskan hasil percobaan pada tabel yang telah disediakan.
G. Hasil Pengamatan
Tabel 1. Koefisien gesek dengan massa yang berbeda
Permukaan : ………………………
No. m (kg)
1.
2.
3.
4.
5.

W (N)

Gaya F (N)

Koefisien gesek (F/w)
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Tabel 2. Koefisien gesek pada permukaan yang berbeda
Massa balok (m)
: ……..…..kg
Berat (w)
:……..……N
No. Permukaan
Gaya F (N)
Koefisien

gesek

(F/w)
1.
2.
3.
4.

Tabel 3. Koefisien gesek dengan kemiringan yang berbeda
Massa balok (m)
:…………kg
Berat (w)
: …………N
Permukaan
: ……………………………….
No. Kemiringan (0)
Gaya F (N)
Koefisien gesek (F/w)
1.
2.
3.
4.
5.
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H. Pertanyaan
1. Dari Tabel 1. Untuk setiap permukaan yang sama, samakah besar
koefisien gesekan pada saat balok tersebut ditarik dengan massa yang
lebih kecil dan massa yang lebih besar? Jelaskan!
Jawaban:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
2. Apakah gaya pada saat balok kayu akan bergerak lebih besar daripada
sebelum dan sesudah bergerak? Jelaskan mengapa demikian!
Jawaban:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
3. Dari Tabel 2. Untuk setiap massa balok yang sama, samakah besar
koefisien gesekan pada saat balok tersebut ditarik di atas permukaan
meja dan permukaan lantai? Jelaskan!
Jawaban:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
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4. Dari Tabel 3. Untuk setiap permukaan dan massa balok yang sama,
samakah besar koefisien gesekan pada saat balok tersebut ditarik di
atas kemiringan yang berbeda? Jelaskan!
Jawaban:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
I. Kesimpulan
Gaya Gesekan adalah :
………………………………………………………………………………
…………...…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………
Gaya Gesekan dipengaruhi oleh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................
........................................................
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Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Kelas Kontrol
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: SMPN 6 Wonogiri.

Kelas/Semester

: VIII (Delapan) / I

Mata Pelajaran

: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)

Alokasi Waktu

: 5 x 40 menit (3 x pertemuan)

A. Standar Kompetensi
5.Memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari
B. Kompetensi Dasar
5.1 Mengidentifikasi jenis-jenis gaya, penjumlahan gaya dan pengaruhnya
pada suatu benda yang dikenai gaya
C. Indikator
1. Membedakan besar gaya gesekan pada berbagai permukaan yang
berbeda kekasarannya yaitu pada permukaan benda yang licin, agak
kasar, dan kasar
2. Menunjukkan

beberapa

contoh

adanya

gaya

gesekan

yang

menguntungkan dan gaya gesekan yang merugikan
D. Nilai Karakter yang Ingin dicapai
1. Keaktifan
2. Kerja sama
3. Menghargai
4. Tekun
5. Ketelitian
6. Tanggung jawab

E. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik dapat membedakan gaya gesekan pada berbagai
permukaan yang berbeda kekasarannya.
2. Peserta didik dapat membedakan gesekan statis dan gesekan kinetis.
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3. Peserta didik mengetahui gaya gesek yang menguntungkan baik dalam
keseharian maupun dalam teknologi.
4. Peserta didik mengetahui gaya gesek yang merugikan dan bagaimana
cara mengatasi dengan cara mengurangi dalam kehidupan sehari-hari.

F. Materi Pembelajaran
GAYA GESEK
1. Pengertian Gaya Gesek
Coba perhatikan gerak benda-benda disekitarmu! Mengapa
mendorong benda di atas lantai licin lebih mudah daripada di atas
lantai kasar? Mengapa menarik benda di atas roda lebih mudah? Gaya
gesekan adalah gaya yang timbul akibat persentuhan langsung antara
dua

permukaan

benda

dengan

arah

berlawanan

terhadap

kecenderungan arah gerak benda.
Gaya gesekan memiliki sifat yang khas. Gaya gesekan tidak
menyebabkan benda bergerak. Gaya gesekan hanya muncul jika pada
benda diberikan gaya luar untuk menggerakkan benda. Arah gaya
gesekan selalu menentang arah kecenderungan gerak. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa besar gaya gesekan bergantung pada kekasaran
dan kehalusan permukaan. Makin kasar permukaan, makin besar gaya
suatu gesekan. Sebaliknya makin halus permukaan, makin kecil gaya
gesekan.
2. Cara Mengurangi Gaya Gesekan
Gaya gesekan dapat dikurangi atau diperkecil dengan tiga cara :
a. Memperlicin permukaan, misalnya dengan memberi oli pada
permukaan,
b. Memisahkan kedua permukaan yang bersentuhan dengan udara,
c. Mendukung benda di atas roda-roda pada benda sama artinya
dengan memperkecil luas bidang sentuh.
3. Gaya Gesekan Udara
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Gaya gesekan termasuk gaya sentuh dan selalu memperlambat
gerak benda. Jadi, jika gaya luar tidak diberikan pada suatu benda
tetapi gerak benda menjadi makin lambat, dapat dipastikan pada benda
itu bekerja gaya gesekan. Gaya gesekan yang bekerja ketika benda
bergerak di udara dipengaruhi oleh luas bentangan benda (luas
permukaan benda yang bersentuhan langsung dengan udara). Makin
besar luas bentangan benda, makin besar gaya gesekan udara yang
bekerja pada benda.
4. Gaya Gesekan pada Permukaan Air
Gaya gesekan juga bekerja pada air. Faktanya, benda yang kamu
dorong di permukaan air akhirnya akan berhenti. Benda berhenti
karena pada benda bekerja gaya gesekan oleh permukaan air yang
arahnya berlawanan dengan arah dorongmu. Gaya gesekan udara atau
gaya gesekan air membatasi kelajuan yang dapat dicapai oleh suatu
benda yang bergerak melintasi udara atau air. Kelajuan batas ini
disebut sebagai kelajuan kritis. Jika suatu benda bergerak melampaui
kelajuan kritis maka aliran udara atau aliran air disekitar benda akan
kacau. Dan ini jelas membahayakan.
Kelajuan kritis suatu benda dapat diperbesar dengan mengubah
bentuk benda menjadi streamline. Bentuk streamline ini sangat penting
bagi pesawat terbang yang kelajuannya tinggi (khususnya pesawat
tempur) atau kedaraan-kendaraan lain yang harus bergerak cepat.
5. Gesekan Statis dan Gesekan Kinetis
Ketika balok kayu di atas meja ditarik, maka akan timbul gesekan
antara balok dan permukaan meja. Gaya gesekan yang dikerjakan
permukaan meja pada balok sewaktu balok tidak bergerak disebut gaya
gesekan statis. Jika kamu secara berangsur-angsur menarik balok,
suatu waktu akan kamu rasakan balok tepat akan bergerak, pada saat
itu timbul gaya gesekan statis maksimum. Pada waktu balok bergerak,
maka gaya gesekan akan berkurang. Gaya gesekan yang dikerjakan
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permukaan meja pada balok saat balok bergerak disebut gaya gesekan
kinetis.
6. Gaya Gesekan yang Merugikan dan Menguntungkan
Dalam keseharian maupun teknologi ada gaya gesekan yang
merugikan dan ada juga yang menguntungkan.
a. Gaya gesekan yang merugikan
Beberapa contoh gaya gesekan yang merugikan ditunjukkan
berikut ini, juga ditunjukkan bagaimana mengatasi gaya gesekan
yang merugi ini dengan cara menguranginya.
1) Gaya gesekan pada mesin mobil dan kopling menyebabkan
panas yang berlebihan sehingga mesin mobil cepat rusak
karena aus. Untuk mengatasi hal ini, kita memberi oli pada
mesin mobil agar permukaan-permukaannya terpisah oleh oli,
2) Engsel-engsel pintu dan jendela dirumahmu harus diberi
minyak secara berkala. Dengan memberi minyak, permukaanpermukaan yang bersentuhan lebih licin. Ini mengurangi
gesekan antara bagian-bagian engsel ketika digunakan. Dengan
demikian, umur engsel menjadi lebih lama dan juga tidak
berbunyi (berderit) ketika engsel digunakan,
3) Gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan menyebabkan ban
mobil aus/tipis. Di samping itu, gaya gesekan ini juga
menghambat gerak mobil. Untuk mengatasi hal ini, jalan raya
dilapisi dengan aspal,
4) Gaya gesekan udara dengan mobil meyebabkan mobil tidak
dapat melaju dengan kecepatan penuh. Untuk mengurangi gaya
gesekan udara ini, mobil didesain sedemikian rupa disebut
desain aerodinamis atau disebut juga desain streamline, dan
5) Gesekan air laut pada kapal laut sangat menghambat gerak
kapal. Untuk mengurangi gesekan ini, bagian kapal yang
bersentuhan langsung dengan air dipisahkan dengan pelampung
berisi udara.
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b. Gaya gesekan yang menguntungkan
Beberapa contoh gaya gesekan yang menguntungkan, baik
dalam keseharian maupun teknologi, ditunjukkan berikut ini.
1) Gesekan menyebabkan kamu dapat berjalan di atas tanah.
Ketika telapak kakimu mendorong tanah kebelakang, gesekan
yang dikerjakan tanah pada telapak kakimu mendorong kamu
kedepan. Jika tanahnya licin, gaya gesekan tanah pada telapak
kakimu sangat kecil. Ini membuat kamu sukar berjalan. Dapat
dikatakan bahwa mustahil kamu berjalan jika tidak ada gaya
gesekan,
2) Ban mobil dibuat bergerigi agar gaya gesekan antara ban dan
permukaan jalan cukup besar, sehingga mobil tidak selip
tergelincir ketika melalui jalan yang licin. Hal ini juga
dimaksudkan agar mobil tidak selip ketika direm,
3) Dengan prinsip gaya gesekan, piringan rem digunakan untuk
memperlambat kecepatan sepeda motor,
4) Dengan prinsip gaya gesekan, rem karet digunakan untuk
memperlambat kecepatan sepeda.
5) Gesekan udara memperlambat kelajuan jatuh penerjun. Ini
membuat penerjun dapat mendarat di tanah dengan selamat.

G. Metode Pembelajaran

: Ceramah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
156

H. Kegiatan Pembelajaran
No.
1.

2.

3.

No.
1.

2.

3.

Pertemuan I
Membuka Pelajaran :
5. Membuka pelajaran dengan salam
6. Meminta salah satu siswa memimpin doa
7. Mengabsen kehadiran siswa/siswi (perkenalan)
8. Menyampaikan topik yang akan dipelajari dan tujuan
pembelajaran yang harus dicapai
Kegiatan Inti :
Melaksanakan pre-test
5. Membagikan pretestkepada siswa
6. Siswa mengerjakan pretest
7. Siswa menyerahkan pretestyang telah dikerjakan
Menutup Pelajaran :
4. Memberitahukan kegiatan untuk pertemuan berikutnya
5. Menutup pelajaran dengan salam
Total

Pertemuan II
Membuka pelajaran :
4. Membuka pelajaran dengan salam
5. Mengabsen kehadiran peserta didik
6. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok
masalah yang akan dibahas dalam materi gaya gesek
Kegiatan Inti:
Melaksanakan kegiatan Ceramah :
6. Menyajikan bahan-bahan yang berkenaan dengan pokokpokok masalah pada materi gaya gesekan
7. Membuat kesimpulan mengenai materi yang telah
dipelajari
Menutup Pelajaran :
3. Memberitahukan kegiatan untuk pertemuan berikutnya
4. Menutup pelajaran dengan salam
Total

Alokasi
Waktu
15 menit

45 menit

20 menit

80 menit
Alokasi
Waktu
10 menit

60 menit

10 menit

80 menit
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No.
1.

2.

3.

Pertemuan III
Membuka Pelajaran:
4. Membuka pelajaran dengan salam
5. Meminta salah satu siswa memimpin doa
6. Mengabsen kehadiran siswa/siswi
Kegiatan Inti:
Mengerjakan soal post-test
3. Membagikan soal post-test kepada siswa
8. Siswa mengerjakan post-test
4. Siswa menyerahkan post-test yang telah dikerjakan
Menutup Pelajaran :
3. Mengucapkan terimakasih dan memberikan sedikit
kenang-kenangan.
4. Menutup pelajaran dengan salam
Total

Alokasi
Waktu
10 menit

20 menit

10 menit

40 menit

I. Sumber dan Media Pembelajaran
1. Kanginan, Marthen, IPA Fisika untuk SMP Kelas VIII, 2002. Jakarta :
Erlangga.
2. Prasodjo, Budi, Teori Aplikasi FISIKA SMP Kelas VIII, 2006, Jakarta :
Yudhistira.
3. LKS Cakap dan Rajin (CAKRA)
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Lampiran 9. Daftar Hadir Kelas Eksperimen (Kelas VIIID)
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Lampiran 10. Daftar Hadir Kelas Kontrol (Kelas VIIIE)
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Lampiran 11. Contoh Hasil Lembar Kerja Siswa Kelas Eksperimen
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