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ABSTRAK
Urbanus Wira Gunawan. 2008. Peningkatan Pemahaman Siswa Tentang Efek
Doppler Melalui Pembelajaran Dengan Simulasi Komputer . Skripsi
S-1. Yogyakarta: Pendidikan Fisika. JPMIPA. FKIP. Universitas
Sanata Dharma.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep-konsep yang
berhubungan dengan Efek Doppler melalui pembelajaran dengan simulasi komputer
dan sikap siswa terhadap pembelajaran dengan simulasi komputer. Untuk
menentukan ada tidaknya peningkatan pemahaman siswa mengenai konsep Efek
Doppler, peneliti membandingkan pemahaman siswa sebelum dan sesudah
pembelajaran dengan bantuan simulasi komputer. Sikap siswa terhadap pembelajaran
yang sudah dilakukan, dinyatakan dengan persentase skor yang diperoleh siswa
kemudian dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditentukan.
Penelitian dilakukan di SMA “Institut Indonesia” 1 Yogyakarta, pada bulan
Agustus 2008. Subyek penelitian (partisipan) siswa-siswi kelas XII IPA.
Penelitian ini didesain mencakup lima tahap, yang terdiri dari membuat
instrumen, siswa mengerjakan soal pre test, pembelajaran dengan simulasi komputer,
siswa mengerjakan soal post test, dan siswa mengerjakan kuisioner sikap. Instrumen
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah program simulasi komputer
serta tes tertulis yang terdiri dari pretes, postes dan kuisioner sikap. Tes tertulis
berupa soal-soal esai berjumlah 4 pertanyaan, mencakup konsep pokok yang
berhubungan dengan Efek Doppler dan kuisioner sikap yang berjumlah 10
pertanyaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara keseluruhan terjadi
peningkatan pemahaman mengenai konsep Efek Doppler; (2) secara keseluruhan
siswa bersikap positif terhadap pembelajaran dengan simulasi komputer.
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ABSTRACT
Urbanus Wira Gunawan. 2008. Increasing Comprehension Students About
Doppler Effect learning with Computer Simulation. Skripsi S-1.
Yogyakarta: Physics Education. JPMIPA. FKIP. Sanata Dharma
university.
This research represent qualitative research. The research was aiming at
revealing the increasing in understanding of student concerning concepts related to
Doppler Effect learning with computer simulation and students’ attitude toward
learning process with computer simulation. To determine there is or not increasing of
understanding of student concerning Doppler Effect concept, researcher compare the
student’s understanding before and after study constructively computer simulation
and students’ attitude toward learning process has been conducted, stated with
percentage the result score of questionnaires and than compared with criterions has
been defined.
Research was done in SMA “Institut Indonesia 1”Yogyakarta, at August
2008. Subjects of research were students of class XII IPA.
This research was designed by five phase, consisted of making instrument,
student do the problem pre test, learning with computer simulation, student do the
problem post test and student do the attitude questionnaires. Research instrument used
was written test, consist of pretest and postest. Written test amount to 4 question,
including Doppler Effect’s concepts and attitude questionnaires amount to 10
question.
Result of research show that there is (1) understanding about Doppler’s
Effect increasea; (2) the students’ attitude toward physics learning process has been
conducted is positive.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada era modern ini, teknologi sangat berkembang pesat dalam kehidupan
manusia. Salah satu wujud perkembangan teknologi yang sekarang dapat ditemukan
yaitu teknologi informasi yakni komputerisasi. Dunia pendidikan merupakan bagian
dari kehidupan manusia yang tidak lepas dari pengaruh kemajuan teknologi
informasi. Kemajuan teknologi komputer sangat berpengaruh dan memberi manfaat
dalam bidang pendidikan seperti untuk bidang fisika, membantu visualisasi dan
animasi dengan komputer maka komputer dapat berfungsi sebagai alat simulasi
dalam pembelajaran fisika.
Proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang kegiatannya berpusat
pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa artinya siswa sebagai pelaku
utama atau subyek belajar, kegiatan didominasi siswa, siswa membangun
pengetahuannya, dan guru sebagai motivator dan fasilitatornya dalam menciptakan
situasi belajar yang mendukung supaya kegiatan pembelajaran belajar dengan baik.
Agar pembelajaran berjalan dengan baik, diperlukan pengelolaan kelas yang baik,
motivasi siswa yang tinggi, bantuan bagi siswa yang mengalami kesulitan, dan
pemilihan metode yang sesuai.
Banyak metode pembelajaran yang ditawarkan untuk para pengajar yang sesuai
dengan konstruktivisme misalkan eksperimen karena siswa dibimbing untuk dapat
merumuskan sendiri konsep, definisi, dan hukum dalam fisika. Tetapi tidak semua
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materi pelajaran fisika di SMA dapat dilakukan melalui eksperimen. Ada beberapa
konsep dalam fisika yang tidak bisa melalui eksperimen tetapi dapat dilakukan
dengan memanfaatkan media yang ada sekarang ini yakni dengan menggunakan
komputer. Dengan metode simulasi komputer diharapkan dapat memberikan
pengalaman belajar yang lebih karena siswa terlibat secara langsung dalam
serangkaian kegiatan belajar dan siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran.
Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah
pembelajaran fisika dengan metode simulasi komputer dapat meningkatkan
pemahaman siswa tentang Efek Doppler dan selain itu peneliti juga ingin mengetahui
sikap siswa terhadap pembelajaran dengan metode simulasi komputer.

B. Tinjauan Pustaka
1. Hakikat pembelajaran
Pembelajaran meliputi dua hal utama yaitu belajar dan mengajar. Belajar dan
mengajar merupakan suatu proses yang sangat penting karena di dalamnya
mengandung hubungan atau interaksi antara guru sebagai pengajar dan anak didik
sebagai subyek dan sebagai obyek dari kegiatan pembelajaran.
a. Pengertian belajar
Belajar adalah suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku setelah
terjadi interaksi dengan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku,
lingkungan, guru atau sesama teman.
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Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat
fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan.
Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan sangat tergantung pada proses
belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di
lingkungan rumah atau keluarga sendiri (Muhibbin Syah, 1995:88).
Menurut Hilgart, 1948 belajar adalah proses yang didalamnya terjadi
tingkah laku baru atau perubahan tingkah laku melalui praktek atau latihan
(Tanlain Wens, 2005:16 ).
Proses belajar dipengaruhi beberapa faktor. Pada dasarnya proses belajar
yang baik adalah berpedoman pada prinsip belajar antara lain (1) belajar
merupakan proses aktif dimana terjadi hubungan saling mempengaruhi secara
dinamis antara siswa dengan lingkungan, (2) belajar senantiasa harus terarah
dan jelas bagi siswa, (3) belajar memerlukan bimbingan, (4) belajar
merupakan proses berkelanjutan, (5) belajar harus disertai keinginan dan
kemampuan yang kuat untuk mencapai hasil dan tujuan ( dalam Nitajatun,
2006 :8).
b. Pengertian pembelajaran
Menurut Gagne dan Briggs, 1979 pembelajaran (instruksi) adalah suatu
rangkaian peristiwa eksternal yang mempengaruhi siswa sedemikian rupa,
sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah (Tanlain Wens,
2005:33).
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Pembelajaran bukanlah proses memindahkan pengetahuan dari guru ke
siswa tetapi merupakan kegiatan yang meningkatkan siswa membangun
sendiri pengetahuannya. Pembelajaran berarti partisipasi pelajar dalam
membentuk pengetahuan, membuat makna, mempertanyakan kejelasan,
bersikap kritis. Peranan guru adalah mediator dan fasilitator yang membantu
agar proses belajar murid berjalan dengan baik (Suparno, 1996:14).
2. Pengintegrasian Komputer di Sekolah
Pemakaian komputer yang berdampak pada masing-masing unsur suatu
sistem instruksional dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:
a. Kelompok yang pertama terdiri dari semua unsur-unsur yang secara
langsung dilibatkan di dalam pengalaman instruksional. Meliputi orangorang, sumber daya, dan proses yang dilibatkan di dalam pengalaman
mendidik.
b. Kelompok yang kedua terdiri dari semua unsur-unsur yang secara khas di
luar

pengalaman instruksional. Ini meliputi orang-orang, proses dan

konteks yang saling berhubungan, tetapi tidak selalu secara langsung
nyata di dalam pengalaman mendidik.
Salah satu unsur yang secara langsung dilibatkan di dalam pengalaman
instruksional yaitu siswa. Kategori "peran siswa" mengacu pada perkembangan
manusia, hak dan tindakan pelajar. Kritikus mengklaim bahwa teknologi
komputer itu mungkin (1) berdampak pada perkembangan anak dalam hal yang
kita tidak bisa sekarang ini ramalkan, (2) tidak diharapkan, efek samping negatif
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yang mana merugikan beberapa populasi, dan (3) memberi siswa terlalu banyak
kendali atas pengalaman pengetahuan (Kennon. dkk, 2007:5-6).
1) Dampak yang tidak dapat diramalkan pada perkembangan anak
Kendati antusias dengan menganjurkan mengembangkan teknologi
komputer yang bermanfaat dalam pendidikan, kritikus memperingatkan
bahwa komputer itu mungkin secara negatif mempengaruhi pengetahuan dan
perkembangan siswa. Sebagai contoh, menurut Cordes (dalam Kennon. dkk,
2007:5) memperingati bahwa pengintegrasian komputer di dalam pengaturan
bidang pendidikan bisa berdampak pada mengajar dan belajar dalam cara-cara
yang membahayakan perkembangan kemampuan dan keterampilan tertentu.
Cordes memperingatkan bahwa kecenderungan, yang diperburuk oleh
komputer, dipusatkan

pada perkembangan keterampilan pemikiran logis

anak-anak yang terlalu awal, seperti imajinasi, kreativitas, pemikiran intuitif
dan kontribusi emosi ke pengamatan".
2) Tidak diharapkan, Efek samping negatif untuk beberapa populasi
Ketika mempertimbangkan dampak dari suatu inovasi di dalam sistem
bidang pendidikan, peneliti dan praktisi harus menguji bagaimana perubahan
seperti itu berdampak pada kelompok berbeda di dalam populasi siswa. Suatu
inovasi yang nampak bermanfaat ketika semua para siswa diperlakukan
sebagai kelompok tunggal mungkin benar-benar bermanfaat bagi beberapa
para siswa sementara merugikan yang lain Kritikus telah berpendapat bahwa
pengintegrasian komputer membawa nilai-nilai yang bisa dikompromikan
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dengan identitas kebudayaan dari beberapa yang minoritas. Apalagi, kurva
pembelajaran diperlukan ketika penggunaan pertama teknologi baru, bahkan
suatu yang tidak menyenangkan karena membutuhkan waktu yang banyak
untuk belajar, bisa sebagai tantangan penting bagi mereka yang mempunyai
cacat fisik.
3) Memberi para siswa begitu banyak kendali
Beberapa para perancang dan pendidik memuji teknologi komputer sebab
meningkatkan

pengendalikan

atas

apa

yang

dipelajari,

ketika

itu

diperkenalkan, dan di mana itu digunakan. Ini dilihat oleh lain sebagai
perhatian yang penting. Menurut Gregory (dalam Kennon. dkk, 2007:6)
menyebut bahwa beberapa di dalam komunitas bidang pendidikan tidak ingin
para siswa untuk memiliki kendali lebih besar atas apa yang mereka pelajari
dan bagaimana mereka pelajari itu. Beberapa di dalam komunitas bidang
pendidikan ingin mengendalikan apa yang para siswa pelajari dan tidak
pelajari, bagaimana mereka belajar itu, dan apa yang mereka lakukan dan
tidak lakukan, ada beberapa yang ditakuti dari teknologi, seperti, internet dan
web yang meliputi seluruh dunia, akan membuka para siswa ke gagasan yang
sama sekali berbeda dari nilai-nilai yang mereka sikapi.
3. Pelajaran dengan Komputer Adalah Suatu Yang Membangun Perspektif
Tahap yang terakhir di dalam sejarah dari koputerisasi bidang pendidikan
yaitu menolak pengambil-alihan CAI. Yang mana tatacara kita menggunakan
teknologi di dalam sekolah perlu berubah dari peran tradisional teknologi sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

guru ke teknologi sebagai mitra di dalam proses pelajaran. Sebelumnya, Jonassen
(1996: 8-9) berargumentasi bahwa para siswa tidak belajar dari teknologi, tetapi
teknologi itu dapat mendukung maksud atau arti yang dibuat oleh para siswa. Itu
akan terjadi ketika siswa belajar dengan teknologi. Siswa belajar dengan
teknologi ketika:
Komputer mendukung konstruksi pengetahuan


Untuk mewakili gagasan, pemahaman, dan kepercayaan pelajar.



Untuk menciptakan pengorganisir, pengetahuan multimedia berbasis
pelajar.

Komputer mendukung explorasi


Untuk mengakses informasi yang diperlukan.



Untuk membandingkan perspektif, kepercayaan, dan sejarah dari yang
lain.

Komputer mendukungan belajar dengan melakukan


Untuk meniru permasalahan dunia nyata, situasi, dan konteks sehingga
berarti.



Untuk mewakili kepercayaan, perspektif, argumentasi, dan sejarah dari
yang lain.



Untuk

menyediakan

suatu

yang

aman,

permasalahan untuk siswa berpikir.
Komputer mendukungan belajar dengan berbicara


Untuk bekerja sama dengan orang yang lain.

dapat

megawasi

ruang
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Untuk mendiskusikan, membantah, dan membangun konsensus antara
anggota suatu komunitas pelajaran.



Untuk mendukung ceramah antar pengetahuan yang membangun
komunitas.

Komputer adalah mitra intelektual yang mendukung pelajaran dengan
membayangkan


Untuk membantu pelajar mengartikulasikan dan menghadirkan apa yang
mereka ketahui.



Untuk mencerminkan apa yang mereka sudah pelajari dan bagaimana
mereka mengetahui itu.



Untuk mendukung maksud dan negosiasi internal pelajar yang dibuat.



Untuk membangun penyajian yang dimaksud seseorang.

4. Pemahaman Konsep
Menurut

White

(1993:49),

pemahaman

dapat

didefinisikan

sebagai

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, untuk mengatasi situasi.
Pemahaman tidak hanya persoalan jumlah pengetahuan, meskipun pengetahuan
lebih luas secara alami cenderung untuk melahirkan pemahaman lebih luas. Sifat
alami pengetahuan dan pola gabungan antara unsur-unsurnya juga penting dalam
pemahaman. Mutu pemahaman dipengaruhi oleh masalah, keahlian, gambaran
dan peristiwa. Seseorang yang pengetahuan suatu konsep hampir secara
keseluruhan

propositional mempunyai bentuk pemahaman yang berbeda

dibanding seseorang dengan banyak peristiwa atau gambaran. Pemahaman suatu
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konsep tidaklah hanya suatu fungsi yang menyangkut tingkat pengetahuan tentang
sesuatu tetapi juga menyangkut pengintegrasian pengetahuan itu (White, 1993:5152). Pemahaman merupakan perpaduan dari beberapa pengetahuan yang
berkembang secara evolusif yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan.
Toulmin menyebutkan bahwa bagian terpenting dalam pemahaman siswa
adalah perkembangan konsepnya yang evolutif, terus berubah pelan-pelan dan
bukan konsep-konsep yang telah baku, prosedur yang stereotif, atau konsep yang
tidak dapat diubah. Dalam perkembangan konsep, siswa mengubah gagasannya
lebih maju. Rasionalitas siswa justru terletak pada bagaimana siswa mengubah
konsep, prosedur, dan gagasannya untuk semakin maju (Suparno, 2005:85).
Seperti yang dikutip oleh Kartika Budi (1987) dalam artikelnya yang berjudul
“Konsep: Pembentukkan dan Penanamannya“ pemahaman konsep merupakan
dasar dari pemahaman prinsip dan teori, artinya untuk dapat memahami prinsip
dan teori harus dipahami terlebih dahulu konsep-konsep yang menyusun prinsip
dan teori yang bersangkutan. Berdasarkan hal ini maka pemahaman konsep
memegang peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar dapat dimengerti
dan diterima sejauh tidak mengabaikan aspek-aspek lain.
Menurut Kartika Budi (1992), untuk dapat memutuskan apakah siswa
memahami konsep atau tidak, diperlukan kriteria atau indikator-indikator yang
dapat menunjukkan pemahaman tersebut. Beberapa indikator yang menunjukkan
pemahaman siswa akan suatu konsep, antara lain:
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a. Dapat menyatakan pengertian konsep dalam bentuk definisi menggunakan
kalimat sendiri.
b. Dapat menjelaskan makna dari konsep bersangkutan kepada orang lain
c. Dapat menganalisis hubungan antara konsep dalam suatu hukum
d. Dapat menerapkan konsep untuk (1) menganalisis dan menjelaskan gejalagejala alam, (2) untuk memecahkan masalah fisika baik secara teoritis
maupun secara praktis, (3) memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang
bakal terjadi pada suatu sistem bila kondisi tertentu dipenuhi.
e. Dapat mempelajari konsep lain yang berkaitan dengan lebih cepat
f. Dapat membedakan konsep yang satu dengan konsep lain yang saling
berkaitan
g. Dapat membedakan konsepsi yang benar dengan konsepsi yang salah, dan
dapat membuat peta konsep dari konsep-konsep yang ada dalam suatu
pokok bahasan.
Dalam penelitian ini pemahaman siswa diukur dengan pre test dan post test
dan pemahaman siswa ini dilihat dari skor yang diperoleh siswa dari menjawab
soal pre test dan soal post test.
5. Sikap Siswa
Sikap selalu berkenaan dengan objek dan sikap terhadap sesuatu objek, yang
disertai dengan perasaan positif dan negatif. Orang mempunyai sikap positif
terhadap suatu objek yang dipandang bernilai baginya, dan orang akan bersikap
negatif terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai atau merugikan.
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Menurut Winkel sikap adalah kecenderungan dalam subyek untuk menerima
atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai objek
yang berharga atau tidak berharga (Winkel, 1984:30).
Dalam penelitian ini sikap siswa diukur dengan kuisioner pengukuran sikap
dan dilihat dari skor yang diperoleh siswa dari menjawab kuisioner pengukur
sikap. Kuisioner pengukuran sikap ini dibuat berdasarkan komponen-komponen
dan indikator sikap.
6. Hakikat Media Pembelajaran
Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada setiap orang
sepanjang hidupnya. Oleh karena itu belajar dapat terjadi kapan saja dan dimana
saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan
tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya
perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Belajar dapat
dikatakan sebagai sebuah aktivitas jiwa yang dirasakan oleh individu yang
mengalaminya, dan dapat diketahui dari hasil yang diciptakannya, berupa
perubahan dalam diri individu, baik bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik,
yang dapat diukur dengan sebuah instrumen tertentu.
Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara individu yang belajar
dengan lingkungan di luar dirinya, baik lingkungan alam ataupun lingkungan
masyarakat sosial. Interaksi ini dilakukan dengan perantara ataupun langsung.
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Media memiliki peranan penting dalam proses belajar, terutama membantu
interaksi individu yang mengalami belajar dengan objek yang dipelajarinya.
Menurut Santoso S. Hamidjojo (dalam Letuheru, 1988:11), media adalah
semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau
menyebar ide, sehingga ide, atau pendapat, atau gagasan yang disampaikan atau
dikemukakan itu bisa sampai pada penerima. Jadi, dapat di ambil kesimpulan
disini bahwa media pembelajaran adalah alat (bantu) atau benda yang digunakan
dalam kegiatan belajar-mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan pesan
pembelajaran dari sumber kepada penerima. Interaksi yang paling sering terjadi di
sekolah adalah komunikasi antara sumber belajar dengan siswa dan melalui
proses komunikasi, maka pesan atau informasi dapat diserap dan dihayati oleh
orang lain.
Latuheru (1988:23) menyimpulkan pendapat beberapa para ahli tentang
manfaat dari penggunaan media pembelajaran dalam suatu proses belajar
mengajar, sebagai berikut:
a. Media pembelajaran menarik dan memperbesar perhatian siswa terhadap
materi pelajaran yang disajikan.
b. Media pembelajaran dapat menghilangkan adanya verbalisme.
c. Media

pembelajaran

mengatasi

perbedaan

pengalaman

belajar

berdasarkan latar belakang sosial ekonomi dari siswa.
d. Media pembelajaran membantu memberikan pengalaman belajar yang
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sulit diperoleh dengan cara yang lain.
e. Media pembelajaran dapat mengatasi batas-batas ruang dan waktu.
Misalnya, obyek yang berbahaya seperti binatang buas yang tidak dapat
dibawa ke dalam kelas, maka dapat digunakan model, foto, slide, atau
gambar dari binatang buas tersebut.
f. Media pembelajaran dapat membantu perkembangan pikiran siswa secara
teratur tentang hal yang mereka alami, misalnya melihat film tentang suatu
peristiwa. Rangkaian dan urutan peristiwa yang mereka lihat itu akan
dapat mereka pelajari secara teratur dan kontinu.
g. Media pembelajaran dapat membantu siswa dalam mengatasi hal-hal yang
sulit dilihat dengan mata telanjang, misalnya bakteri dan amuba. Siswa
dapat melihat bakteri dan amuba tersebut melalui foto atau gambar setelah
diperbesar dengan menggunakan mikroskop.
h. Media pembelajaran dapat mengatasi peristiwa yang sulit diikuti dengan
indera mata. Misalnya mekarnya setangkai kembang. Proses ini dapat
diperlihatkan dengan film melalui teknik animasi dan time-lapse.
i. Media pembelajaran memungkinkan terjadinya kontak langsung antara
siswa dengan guru, masyarakat, maupun dengan lingkungan alam
disekitar mereka.
Media yang digunakan dalam kegiatan instruksional beraneka ragam. Dalam
pengembangan instruksional, guru dapat memilih salah satu atau beberapa
diantaranya untuk digunakan dalam menyusun strategi instruksionalnya.
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Dalam penggunaan, pemilihan dan pemanfaatan media perlu memperhatikan
keriteria berikut ini:
a. Tujuan
Media hendaknya menunjang tujuan instruksional yang telah dirumuskan.
b. Ketepatan
Tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang dipelajari.
c. Keadaan peserta didik
Kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta didik perlu
dipertimbangkan.
d. Ketersediaan
Pemilihan perlu memperlihatkan ada atau tidaknya media tersedia di
perpustakaan atau di sekolah serta mudah sulitnya media tersebut
diperoleh.
e. Mutu Teknis
Media harus memiliki kejelasan dan kualitas yang baik.
f. Biaya
Hal ini merupakan pertimbangkan bahwa biaya yang dikeluarkan apakah
seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau tidak.
7. Komputer
Komputer dalam perkembangan masa kini merupakan suatu perangkat
peralatan yang canggih dan dapat dimanfaatkan dalam masalah-masalah
pendidikan dan pembelajaran. Komputer merupakan suatu media yang cocok
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dalam proses pembelajaran masa kini disamping media yang lain (Latuheru,
1988:118).
a. Pembelajaran yang dibantu komputer
Menurut Bell (dalam Lewar, 2001) seperti yang dikutip oleh Oma,
sehubungan dengan pembelajaran, ada dua macam komputer dilihat dari
fungsinya, yaitu :
1) Pembelajaran yang dibantu oleh komputer CAI (Computer Assisted
Instruction).
Dalam proses pembelajaran yang diantu oleh komputer (CAI) para
siswa berinteraksi secara langsung dengan komputer yang menyimpan
materi pembelajaran.
2) Pembelajaran

yang

dikelola

oleh

CMI

(Computer

Managed

Instruction).
Dalam pembelajaran yang ditata atau dikelola oleh komputer (CMI),
komputer membantu guru dalam masalah pengurusan atau penataan dan
bimbingan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini siswa tidak langsung
berhubungan dengan komputer, dan materi pembelajaran tidak tersimpan
dalam komputer.
b. Kelebihan atau keuntungan Komputer
Komputer sebagai media pembelajaran memiliki beberapa keunggulan
yaitu
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1) Dengan adanya warna, musik, dan grafik yang dianimasi dapat
menambahkan realisme, dan merangsang untuk mengadakan latihanlatihan kerja, simulasi, dan sebagainya.
2) Bekerja dengan komputer sebagai sesuatu yang baru bagi siswa, dapat
menimbulkan motivasi bagi mereka untuk lebih menekuni materi yang
disajikan.
3) Kecepatannya dalam menanggapi respon siswa.
c. Kekurangan atau kelemahan komputer
Selain

memiliki

beberapa

keunggulan,

komputer

sebagai

media

pembelajaran juga memiliki beberapa kelemahan yaitu
1) Merancang program untuk kepentingan proses pembelajaran dengan
komputer membutuhkan waktu, dan tenaga yang tidak sedikit.
2) Proses pembelajaran dengan komputer relatif lebih mahal dari media
lain.
3) Komputer dapat memadamkan daya kreatifitas siswa.
8. Simulasi Komputer
Simulasi komputer merupakan suatu program yang menyajikan hayalan suatu
kenyataan. Simulasi yang berhubungan dengan pendidikan ini memungkinkan
untuk membawa sebuah kenyataan yang sebenarnya ke dalam ruang kelas,
meskipun dalam bentuk yang jauh lebih rumit dari apa yang digambarkan.
Simulasi adalah cara lain yang efektif untuk memberikan bahan ajar tertentu.
Untuk target group (kelompok sasaran) tertentu, sekiranya memerlukan waktu
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yang relatif lama untuk memahami bahan ajar yang sesuai dengan tujuan
pengajaran, maka dengan cara simulasi hal tersebut dapat diatasi (Soekartawi,
1995:21).
Menampilkan simulasi dengan komputer memungkinkan siswa untuk
berperan serta dalam kejadian-kejadian yang lebih dekat atau mirip dengan
kehidupan yang nyata, yang sengaja dibuat agar siswa dapat mengambil
keputusan. Dalam hal ini komputer dapat bereaksi terhadap keputusan yang
diambil, dan segera memberitahukan hasilnya, yang kemudian dapat dianalisis
(Latuheru, 1988: 120).
Kriteria-kriteria yang perlu diperhatikan dalam pembuatan simulasi komputer
ini adalah:
a. Jelas
Simulasi menampilkan pengantar awal, peristiwa sehari-hari yang
berkaitan dengan materi, konsep-konsep, gambar, pertanyaan panduan,
latihan soal, juga kesimpulan.
b. Menarik:
Simulasi dibuat menarik sehingga siswa merasa senang mengikuti
kegiatan pembelajaran.
c. Sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai:
Materi yang disajikan dalam simulasi tentu saja harus sesuai dengan
kompetnsi yang ingin dicapai.
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Dalam penelitan ini peneliti memilih materi Efek Doppler sebagai materi
pembelajaran dengan metode simulasi komputer karena
a. Dengan simulasi komputer bisa divisualisasikan gelombang bunyi yang
merupakan konsep dalam materi Efek Doppler.
b. Dengan simulasi komputer bisa membawa peristiwa-peristiwa yang tidak
mudah ditemukan di lingkungan ke dalam kelas yaitu peristiwa-peristiwa
yang berkaitan dengan materi Efek Doppler.
9. Makromedia Flash MX 2004
Makromedia Flash MX 2004 atau flash versi 7.0 merupakan program flash
versi terbaru yang mempunyai fasilitas melebihi flash versi-versi sebelumnya.
Makromedia flash MX 2004 adalah salah satu program animasi grafis yang
banyak digunakan para designer untuk menghasilkan karya-karya profesional,
khususnya dibidang animasi. Program ini cukup fleksibel untuk keperluan
pembuatan animasi.

Flash MX 2004 memiliki kemampuan dapat membuat

animasi grafis yang rumit secara cepat dan mudah (Nn, 2004).
Keunggulan dari program macromedia Flash dibandingkan program lain yang
sejenis, antara lain :
Dapat membuat tombol interaktif dengan sebuah movie atau obyek yang lain.
Dapat membuat perubahan transparansi warna dalam movie.
Dapat membuat perubahan animasi dari satu bentuk ke bentuk lain.
Dapat membuat gerakan animasi dengan mengikuti alur yang telah ditetapkan
Dapat dikonversi dan dipublikasikan (publish) ke dalam beberapa tipe di
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antaranya adalah : .swf, .html, .gif, .jpg, .png, .exe, .mov.
10. Efek Doppler
Sebelum masuk pada pokok bahasan Efek Doppler, siswa terlebih dahulu
harus memahami tentang intensitas dan frekuensi bunyi.
Gelombang adalah getaran yang merambat. Sumber yang bergetar
menghasilkan energi yang dibawa oleh gelombang bunyi. Dengan kata lain,
Gelombang merambat dengan membawa energi. Intensitas gelombang yaitu
besaran yang menyatakan energi gelombang. Intensitas gelombang (I)
didefinisikan sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang tertentu
tiap satuan luas yang tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Intensitas
gelombang bunyi juga tergantung pada amplitudonya. Semakin besar amplitudo
getaran partikel-partikel medium, semakin besar laju energi yang dipindahi
melalui medium tersebut dan lebih kuat gelombang bunyi tersebut. Hubungan
antara daya, luas, dan intensitas memenuhi persamaan berikut
I=

P
A

Keterangan
P = daya atau energi gelombang per satuan waktu (Watt)
A = luas bidang (m2)
I = intensitas gelombang (Wm-2)
Tinggi rendah bunyi yang terdengar ditentukan oleh frekuensinya. Makin
tinggi frekuensi, makin tinggi nada bunyi yang dihasilkan dan sebaliknya,
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semakin rendah frekuensi maka makin rendah nada bunyi yang dihasilkannya
pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinggi nada bergantung pada frekuensi
sumber bunyi. Frekuensi yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi dapat diamati
pada layar osiloskop.
Efek Doppler adalah perbedaan frekuensi antara yang dipancarkan dan
ditangkap ketika pemancar dan pengamat bergerak relatif antara satu dengan yang
lain. Efek Doppler mencakup konsep-konsep yaitu (1) bunyi merambat dalam
bentuk gelombang, (2) nada yang dikeluarkan sumber bunyi terdengar lebih tinggi
oleh pengamat yang diam pada saat sumber bunyi bergerak mendekati pengamat,
(3) nada yang dikeluarkan sumber bunyi terdengar lebih rendah oleh pengamat
yang diam pada saat sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat, (4) nada yang
dikeluarkan sumber bunyi terdengar lebih tinggi oleh pengamat jika pengamat
bergerak mendekati sumber bunyi yang diam, (5) nada yang dikeluarkan sumber
bunyi terdengar lebih rendah oleh pengamat jika pengamat bergerak menjauhi
sumber bunyi yang diam.
Pada gambar 1 sirene mobil dalam keadaan diam, yang memancarkan bunyi
dengan frekuensi tertentu ke semua arah. Kecepatan gelombang hanya bergantung
pada medium dimana ia merambat, dan tidak bergantung dari kecepatan sumber
atau pengamat.
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A

Mobil diam

B

Gambar 1 Mobil yang sedang diam

Jika mobil bergerak menuju salah satu pengamat yaitu pengamat A, maka
sirene mobil akan memancarkan bunyi dengan frekuensi yang sama seperti
dipancarkan pada waktu mobil diam. Tetapi gelombang-gelombang bunyi yang
dipancarkannya keluar lebih dekat satu sama lain dari pada keadaan normal,
seperti pada gambar 2. Hal ini karena mobil, sementara bergerak, ” menyusul ”
muka gelombang yang dipancarkan sebelumnya. Dengan demikian pengamat A
yang berdiri di trotoar akan mendeteksi lebih banyak puncak gelombang lewat per
detik, sehingga frekuensi bertambah besar. Muka gelombang yang dipancarkan di
belakang mobil tepatnya diarah pengamat B, lebih jauh dari garis normal karena
mobil menjauh. Dengan demikian, lebih sedikit puncak gelombang per detik yang
melewati pengamat B yang berada dibelakang mobil dengan dengan ketinggian
nada lebih rendah.

A

VS

Gambar 2 Saat mobil bergerak menuju pengamat A

B

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

Sumber bunyi bergerak mendekati pengamat yang sedang diam
Untuk menghitung perubahan frekuensi, digunakan acuan gambar 3 dan
dianggap udara dalam keadaan diam (atau medium lain) pada kerangka acuan
kita. Pada gambar 3, sumber bunyi, ditunjukkan sebagai titik, berada dalam
keadaan diam; dua puncak gelombang yang berurutan yang dipancarkan sumber
digambarkan, di mana yang kedua sedang dalam proses dipancarkan. Jarak antara
puncak-puncak ini adalah λ (panjang gelombang). Jika frekuensi sumber adalah f,
maka waktu di antara pemancaran puncak gelombang adalah

T=

1
f

Pada gambar 4 sumber bergerak dengan kecepatan VS menuju pengamat yang
diam, dalam waktu T, puncak gelombang yang pertama telah bergerak sejauh d =
V x T, di mana V adalah kecepatan bunyi di udara. Pada waktu yang sama pula
sumber telah bergerak sejauh dS = VS x T. Kemudian jarak antara puncak
gelombang yang berurutan, yang merupakan panjang gelombang yang baru λ’,
adalah (karena d = λ).
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Puncak 1 yang
dihasilkan
sumber

Puncak yang dihasilkan
ketika sumber berada
pada titik 1
ds = Vs x T

d=λ

Sumber
Puncak 2 yang
dihasilkan
sumber

Sumber
1

VS

2

λ'

Puncak yang dihasilkan
ketika sumber berada
pada titik 2

Gambar 3 Sumber bunyi dalam keadaan diam

Gambar 4 Sumber bunyi bergerak mendekati
pengamat

T=

1 1 λ
=
=
f V V

λ
λ' = d - dS
= λ - VS x T
= λ - VS λ
V

 V 
= λ 1 − S 
V 

Sehingga pergeseran panjang gelombang berbanding lurus dengan laju VS dari
sumber. Untuk sumber bergerak mendekati pengamat A yang diam, dinyatakan
dengan
f '=

V

λ'

=

V


λ 1 −


VS 

V 
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karena f =

f '=

V

λ

 V
1
f = 
 VS 
 V − VS
1 − 
V 



 f . ................................................................... (1)


Sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat yang sedang diam
Puncak 1 yang
dihasilkan
sumber

d=λ

Sumber
Puncak 2 yang
dihasilkan
sumber

Puncak yang dihasilkan
ketika sumber berada
pada titik 1
Puncak yang dihasilkan
ketika sumber berada
pada titik 2
Sumber

λ'

2

VS

1

ds = Vs x T

Gambar 3 Sumber bunyi dalam keadaan diam

Gambar 5 Sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat

Untuk sumber yang menjauhi pengamat dengan laju VS, panjang gelombang
yang baru adalah
λ' = d + dS
Frekuensi gelombang menjadi
f '=

 V 
1
 f . ...................................................................... (2)
f = 
V + VS 
 VS 

1 + 
V 
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Secara umum persamaan (1) dan (2) dinyatakan sebagai berikut

 V 
 ............................................................................................. (3)
f ' = f 
 V m VS 
Efek Doppler juga terjadi ketika sumber dalam keadaan diam dan pengamat
bergerak. Jika pengamat bergerak mendekati sumber, ketinggian nada lebih
tinggi; dan jika pengamat bergerak menjauhi sumber, ketinggian nada lebih
rendah. Secara kuantitatif, perubahan frekuensi sedikit berbeda dari kasus sumber
yang bergerak. Dengan sumber diam dan pengamat bergerak, jarak antara puncak
gelombang, panjang gelombang (λ) tidak berubah.
Apabila sumber bunyi S mengeluarkan gelombang bunyi dengan kecepatan V
dan panjang gelombang λ, dan penerima bergerak dengan kecepatan VP, maka

Pengamat bergerak mendekati sumber bunyi yang sedang diam

Apabila pengamat diam, dalam selang waktu t detik penerima telah menerima
gelombang sebanyak

Vt

λ

. Selama t detik pengamat bergerak sejauh d = VP x t. Hal

itu berarti banyaknya gelombang yang diterima pengamat bertambah sebanyak
gelombang
Vt

λ

+

VP t

VP t

λ

λ
=

, sehingga jumlah gelombang yang diterima adalah

Vt + V P t

λ

Frekuensi gelombang yang diterima (f’) sama dengan jumlah gelombang per
detik
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Vt + V P t

λ

f '=

=

t

V + VP

λ

Dengan demikain laju gelombang relatif terhadap pengamat adalah V’ = V +
VP di mana V adalah kecepatan bunyi di udara (dianggap udara diam) dan VP
adalah kecepatan pengamat. Dengan demikain frekuensi yang baru adalah
f '=

V + VP

λ

karena λ =

V
f

 V + VP
f '= 
 V

  VP
 f = 1 +
V
 


 f ........................................................................ (4)


Pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi yang sedang diam
Apabila pengamat diam, dalam selang waktu t detik penerima telah menerima
gelombang sebanyak

Vt

λ

. Selama t detik pengamat bergerak sejauh d = VP x t. Hal

itu berarti banyaknya gelombang yang diterima pengamat bertambah sebanyak
gelombang
Vt

λ

−

VP t

VP t

λ

λ

=

, sehingga jumlah gelombang yang diterima adalah

Vt − V P t

λ

Frekuensi gelombang yang diterima (f’) sama dengan jumlah gelombang per
detik
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Vt − VP t

λ

f '=

=

t

V − VP

λ

Dengan demikain laju gelombang relatif terhadap pengamat adalah V’ = V VP di mana V adalah kecepatan bunyi di udara (dianggap udara diam) dan VP
adalah kecepatan pengamat. Dengan demikain frekuensi yang baru adalah
f '=

V −VP

λ

karena λ =

V
f

 V − VP
f '= 
 V


 V
 f = 1 − P
V




 f ........................................................................ (5)


Secara umum persamaan (4) dan (5) dinyatakan sebagai berikut

 V ± VP 
f '= f 
 ............................................................................................ (6)
 V 
Apabila sumber maupun pengamat bergerak, maka persamaan yang
menyatakan frekuensi yang diterima pengamat merupakan gabungan dari
persamaan (3) dan (6), yaitu

 V ± VP
f ' = f 
 V m VS





Tanda sebelah atas berlaku jika sumber dan / atau pengamat saling mendekat;
tanda sebelah bawah berlaku jika mereka saling menjauh.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep awal siswa mengenai Efek Doppler?
2. Bagaimana perubahan konsep siswa mengenai Efek Doppler setelah mengikut
pembelajaran dengan metode simulasi komputer?
3. Sejauh mana pembelajaran dengan simulasi komputer dapat meningkatkan
pemahaman siswa mengenai Efek Doppler?
4. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran fisika dengan simulasi
komputer pada pokok bahasan Efek Doppler?

D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui:
1. Konsep awal siswa mengenai Efek Doppler.
2. Konsep akhir siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi
komputer.
3. Peningkatan pemahaman siswa tentang Efek Doppler dengan bantuan
simulasi komputer.
2. Sikap siswa terhadap pembelajaran fisika pada pokok bahasan Efek Doppler
dengan metode simulasi komputer.
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E. Pembatasan Masalah
Berdasarkan masalah-masalah yang dirumuskan di atas peneliti membatasi
sebagai berikut:
Sikap siswa yang diukur dibatasi pada sikap yang positif atau negatif. Komponenkomponen sikap yang akan diteliti yaitu ketertarikan, perasaan senang, persetujuan,
keseriusan, semangat, dan presepsi.
Pemahaman siswa dilihat dari hasil belajar siswa yang dibatasi pada jumlah siswa
yang berhasil mengerjakan tes, baik untuk soal tes awal (pre test) maupun tes akhir
(post test).

F. Manfaat Penelitian:
Apabila hasil penelitian menunjukkan meningkatnya pemahaman siswa selama
pembelajaran berlangsung, maka hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu
pertimbanggan bagi guru fisika untuk memilih media pembelajaran dalam memilih
strategi pembelajaran sehingga proses pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman
siswa. Apabila hasil penelitian menunjukkan tidak ada peningkatan pemahaman
siswa, maka diharapkan peneliti lain dapat mengembangkan penelitian yang sama
dengan sampel dan materi yang berbeda.
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BAB II
METODOLOGI

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang mendalami suatu
kasus pada satu kelompok siswa. Hasil penelitian ini hanya berlaku terbatas pada
siswa yang diteliti saja. Kesimpulan yang diperoleh peneliti tidak dapat
digeneralisasikan pada keadaaan-keadaan di luar kasus yang diteliti.

B. Populasi, Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XII IPA di SMA Institut
Indonesia 1 Yogyakarta yang berjumlah 16 siswa. Seluruh siswa dijadikan sampel.

C. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu: Tanggal 09 Agustus dan 14 Agustus 2008
Tempat: SMA ‘Institut Indonesia’ 1Yogyakarta.

D. Desain Penelitian
Penelitian ini mencakup 5 tahap, yang terdiri dari: pembuatan instrumen oleh
peneliti, siswa mengerjakan soal pre test, peneliti melakukan pembelajaran dengan
simulasi komputer, siswa mengerjakan soal post test dan siswa mengerjakan
kuisioner sikap.
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Membuat instrumen
Siswa mengerjakan soal pre test
Pembelajaran dengan simulasi komputer
Siswa mengerjakan soal post test
Siswa mengerjakan kuisioner sikap
Bagan 1 Desain Penelitian
1. Pembuatan Istrumen
a. Membuat soal
Soal tertulis yang dibuat dalam bentuk esai berjumlah 4 pertanyaan yang
mencakup pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi persamaan. Soal-soal yang
diberikan lebih menekankan pada konsep dasar Efek Doppler.
b. Membuat simulasi komputer
Simulasi dirancang oleh peneliti dibawah bimbingan dosen dengan
menggunakan program makro media flash MX 2004 (versi 7.0). Pembuatan
simulasi disesuaikan dengan soal-soal yang diberikan terhadap siswa,
sehingga simulasi yang dibuat selalu berhubungan dengan soal-soal yang
diberikan.
Tayangan simulasi komputer dibuat bersifat semi interaktif:
Setiap slide simulasi dilengkapi beberapa fasilitas, sehingga siswa dapat
membuka simulasi dan dapat menjalankan beberapa simulasi yang dilengkapi
dengan tombol-tombol bantuan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

2. Mengerjakan soal pre test
Pretes diberikan kepada siswa sebelum proses pembelajaran dengan simulasi
komputer. Soal pre test berjumlah 4 pertanyaan dalam bentuk esai. Tujuan
dilaksanakannya pre test adalah untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai
konsep Efek Doppler sebelum partisipan menerima proses pembelajaran dengan
simulasi komputer.
3. Pembelajaran dengan simulasi komputer
Pembelajaran dengan simulasi komputer ini dilaksanakan di ruang media
pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini dibimbing oleh peneliti
yang berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran dengan simulasi komputer
peneliti menjelaskan setiap tayangan simulasi yang ditampilkan disertai dengan
tanya jawab antara siswa dengan peneliti.
a. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk membuat simulasi
komputer yaitu
1) Menentukan jenis simulasi komputer
Pada bagian ini simulasi komputer yang akan peneliti buat itu apakah
media pembelajaran untuk mengajar (presentasi) ke siswa atau di arahkan
untuk bisa dibawa pulang oleh siswa untuk belajar mandiri di rumah atau
sekolah.
2) Menentukan materi yang akan diajarkan dengan metode simulasi
komputer

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

Dalam hal ini peneliti harus menentukan materi yang cocok dan
menarik bila diajarkan dengan metode simulasi komputer sehingga dengan
harapan dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa.
3) Menyusun alur materi yang akan ditampilkan
Tujuan peneliti menyusun alur materi yaitu untuk memberi gambaran
seperti apa materi yang diajarkan akan disampaikan, serta dapat
mengetahui makna setiap materi yang akan disampaikan.
b. Mengoperasikan simulasi komputer.
Slide simulasi yang akan ditemukan pertama kali ketika simulasi dibuka
adalah tampilan slide yang terdapat beberapa pilihan MENU yaitu
PETUNJUK, MATERI, SIMULASI dan CLOSE.
MATERI itu sendiri terdiri dari Efek Doppler, Sumber bunyi yang
bergerak, Pengamat yang bergerak, Persamaan dan penentuan tanda VP dan
VS, Contoh soal.
Secara garis besar diagram tayangan simulasi, adalah sebagai berikut:
MENU, PETUNJUK, MATERI, SIMULASI, dan CLOSE.
Apabila diklik PETUNJUK, maka siswa akan menemukan slide simulasi
yang isinya menjelaskan cara mengoperasikan simulasi dan sofware atau
hardware komputer yang harus dipenuhi untuk menjalankan simulasi
komputer.
Apabila diklik, baik itu Efek Doppler, Sumber bunyi yang bergerak,
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Pengamat yang bergerak, Persamaan dan penentuan tanda VP dan VS, Contoh
soal. maka siswa akan menemukan slide simulasi yang isinya tentang materi
dan simulasi tertentu.
Apabila diklik CLOSE, maka siswa akan keluar dari MENU (keluar dari
program).
Sebagian besar slide simulasi diberi fasilitas “home”, “next”, “back”,dan
“exit” yang terletak pada pojok atas kiri dan kanan atau terletak pada pojok
bawah kanan. Ada beberapa slide simulasi yang disediakan tombol
“play”.Apabila diklik “back” untuk kembali pada slide sebelumnya, diklik
“next” untuk menuju slide berikutnya, diklik “home”untuk kembali ke slide
menu, diklik “exit” untuk keluar dari program simulasi, diklik “play”untuk
menjalankan simulasi suatu benda.
Tayangan setiap slide dibuat secara berurut, artinya untuk membuka slide
contoh soal partisipan harus mulai dari slide Efek Doppler, Sumber bunyi
yang bergerak, Pengamat yang bergerak, Persamaan dan penentuan tanda VP
dan VS. Dengan kata lain untuk membuka salah satu slide harus membuka
slide didepannya terlebih dahulu.
Pada setiap slide selalu ada fasilitas “home” tujuannya untuk kembali ke
slide menu, sehingga partisipan dapat memilih

PETUNJUK, MATERI,

SIMULASI dan CLOSE walaupun siswa sedang menjalankan simulasi.
c. Makna setiap slide simulasi komputer.
Simulasi

yang ditayangkan pada saat pembelajaran dengan simulasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

komputer berjumlah 33 slide, dimana setiap slide simulasi mengandung
makna tertentu. MENU UTAMA terdiri dari PETUNJUK (spesifikasi
minimal komputer, petunjuk, menu, dan materi), MATERI (intensitas dan
frekuensi, pengertian Efek Doppler, sumber bunyi yang bergerak, pengamat
yang bergerak, persamaan dan penentuan tanda VP dan VS, dan contoh soal),
SIMULASI (sumber mendekati pengamat yang diam, sumber menjauhi
pengamat yang diam, pengamat mendekati sumber yang diam, dan pengamat
menjauhi sumber yang diam), dan CLOSE (keluar dari program).
Tabel 1 Kisi-kisi simulasi komputer.
MENU UTAMA

ISI

PETUNJUK

Petunjuk mengopresikan simulasi

MATERI

Materi tentang Efek Doppler

SIMULASI

Contoh simulasi Efek Doppler

Makna setiap slide simulasi yang ditayangkan pada saat pembelajaran
dengan simulasi komputer, adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Makna setiap slide simulasi komputer.
Menu utama
PETUNJUK

Sub menu
Spesifikasi minimal komputer

Makna simulasi komputer
 Menginformasikan

Sofware

dan

hardware minimal yang dibutuhkan
untuk menjalankan simulasi.
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Petunjuk

 Menjelaskan

fungsi

setiap

tombol-

tombol yang ada di slide petunjuk.
Menu

 Menjelaskan

fungsi

setiap

tombol-

tombol yang ada di slide menu.
Materi

 Menjelaskan

fungsi

setiap

tombol-

tombol yang ada di slide materi.
MATERI

a. Efek Doppler
1). Intensitas dan frekuensi

 Menunjukkan

sebuah

membunyikan

sirine

mobil

yang

bergerak

mendekati pengamat yang diam. Hal ini
menunjukkan

bahwa

bunyi

yang

dihasilkan oleh sumber bunyi adalah
bunyi dalam bentuk gelombang, maka
ketika

sumber

bunyi

mendekati

pengamat yang diam, pengamat akan
mendeteksi puncak gelombang lebih
banyak per detiknya.
 Menunjukkan

sebuah

mobil

yang

membunyikan sirine dengan intensitas
bunyi yang berbeda-beda. Hal ini
menunjukkan perbedaan intensitas yang
didengar pengamat ketika sumber bunyi
bergerak mendekati pengamat yang
diam dengan sumber bunyi yang tidak
bergerak mendekati pengamat yang
diam.
 Menjelaskan tentang intensitas bunyi.
 Menunjukkan

sebuah

mobil

yang
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membunyikan

sirine

bergerak

mendekati pengamat yang diam. Hal ini
menunjukkan

bahwa

bunyi

yang

dihasilkan oleh sumber bunyi adalah
bunyi dalam bentuk gelombang dan
dengan frekuensi tertentu.
 Menjelaskan tentang frekuensi bunyi.
2). Pengertian Efek Doppler

 Menunjukkan

beberapa

contoh

peristiwa yang berhubungan dengan
Efek Doppler.
 Mendefinisikan Efek Doppler.
b. Sumber bunyi yang bergerak
1) Sumber mendekati pengamat
yang diam

 Menjelaskan

mengapa

saat

sumber

bunyi bergerak mendekati pengamat
yang

diam,

bunyi

yang

didengar

pengamat semakin tinggi.
 Menunjukkan

sebuah

mobil

yang

membunyikan sirine bergerak mendekati
pengamat

yang

menunjukkan

diam.

bahwa

Hal

bunyi

ini
yang

dihasilkan oleh sumber bunyi adalah
bunyi dalam bentuk gelombang, maka
ketika

sumber

bunyi

mendekati

pengamat yang diam, pengamat akan
mendeteksi puncak gelombang lebih
banyak per detiknya.
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 Menjelaskan penurunan persamaan
f '=

 V
1
f = 
 VS 
 V − VS
1 − 
V 


2) Sumber menjauhi pengamat  Menjelaskan
yang diam

mengapa


 f


saat

sumber

bunyi bergerak menjauhi pengamat yang
diam, bunyi yang didengar pengamat
semakin rendah.
 Menunjukkan

sebuah

mobil

yang

membunyikan sirine bergerak menjauhi
pengamat

yang

menunjukkan

diam.

bahwa

Hal

bunyi

ini
yang

dihasilkan oleh sumber bunyi adalah
bunyi dalam bentuk gelombang, maka
ketika sumber bunyi menjauhi pengamat
yang diam, pengamat akan mendeteksi
puncak gelombang lebih sedikit per
detiknya.
 Menjelaskan penurunan persamaan
f '=

 V 
1
f
f = 
V + VS 
 VS 

1 + 
V 


c. Pengamat yang bergerak
1) Pengamat mendekati sumber  Menjelaskan mengapa saat pengamat
yang diam

bergerak mendekati sumber bunyi yang
diam, bunyi yang didengar pengamat
semakin tinggi.
 Menunjukkan sebuah mobil pengamat
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bergerak mendekati sumber bunyi yang
membunyikan sirine dan dalam keadaan
diam. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi
yang dihasilkan oleh sumber bunyi
adalah bunyi dalam bentuk gelombang,
Dengan sumber diam dan pengamat
bergerak,

jarak

antara

puncak

gelombang, panjang gelombang (λ)
adalah konstan (tidak berubah).
 Menjelaskan penurunan persamaan
 V + VP 
 V 
f '= 
 f = 1 + P  f
V 
 V 

1) Pengamat menjauhi sumber  Menjelaskan mengapa saat pengamat
yang diam

bergerak menjauhi sumber bunyi yang
diam, bunyi yang didengar pengamat
semakin rendah.
 Menunjukkan sebuah mobil pengamat
bergerak menjauhi sumber bunyi yang
membunyikan sirine dan dalam keadaan
diam. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi
yang dihasilkan oleh sumber bunyi
adalah bunyi dalam bentuk gelombang,
Dengan sumber diam dan pengamat
bergerak,

jarak

antara

puncak

gelombang, panjang gelombang (λ)
adalah konstan (tidak berubah).
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 Menjelaskan penurunan persamaan
 V − VP 
 V 
f '= 
 f = 1 − P  f
V 
 V 

d. Persamaan dan penentuan tanda  Menjelaskan penurunan persamaan.
VP dan VS

 V ± VP
f ' = f 
 V m VS





 Menjelaskan aturan penentuan tanda

positif (+) atau negatif (-) untuk VP dan
VS.
e. Contoh soal

Menjelaskan

contoh

soal

dan

penyelesaiannya
SIMULASI

a. Sumber mendekati pengamat yang Sebuah mobil yang membunyikan sirine
diam

dan bergerak mendekati pengamat yang
diam. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi
yang dihasilkan oleh sumber bunyi akan
terdengan lebih tinggi ketika mendekati
pengamat yang diam.

b. Sumber menjauhi pengamat yang Sebuah mobil yang membunyikan sirine
diam

dan bergerak menjauhi pengamat yang
diam. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi
yang dihasilkan oleh sumber bunyi akan
terdengan lebih rendah ketika menjauhi
pengamat yang diam.

c. Pengamat mendekati sumber yang Sebuah
diam

mendekati

mobil

pengamat

sebuah

mobil

bergerak
yang

membunyikan sirine yang dalam keadaan
diam. Hal ini menunjukkan bahwa bunyi
yang dihasilkan oleh sumber bunyi akan
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terdengan lebih tinggi ketika pengamat
mendekati sumber bunyi yang dalam
keadaan diam.
d. Pengamat menjauhi sumber yang Sebuah mobil pengamat bergerak menjauhi
diam

sebuah mobil yang membunyikan sirine
yang

dalam keadaan

diam.

Hal ini

menunjukkan bahwa bunyi yang dihasilkan
oleh sumber bunyi akan terdengan lebih
rendah ketika pengamat menjauhi sumber
bunyi yang dalam keadaan diam.

4. Mengerjakan soal post test
Post test diberikan kepada siswa setelah proses pembelajaran dengan
menggunakan simulasi komputer. Jumlah dan kriteria soal post test sama dengan
soal pada pre test. Tujuan dilaksanakannya post test adalah untuk mengetahui
pemahaman siswa setelah pembelajaran dengan simulasi komputer.
5. Mengerjakan kuisioner sikap
Kuisioner sikap diberikan kepada siswa setelah siswa selesai mengerjakan
postes. Tujuan dilaksanakannya kuisioner sikap adalah untuk mengetahui sikap
siswa terhadap pembelajaran dengan metode simulasi komputer. Soal kuisioner
sikap ini berjumlah 10 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda yang disusun
sendiri berdasarkan komponen-komponen sikap dan indikatornya.
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E. Pelaksanaan Penelitian
1. Peneliti memberikan penjelasan secukupnya tentang kegiatan yang akan
dilakukan.
2. Siswa menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti dalam bentuk soal pre
test.
3. Peneliti dan siswa melaksanakan proses pembelajaran dengan simulasi
komputer untuk memahami konsep Efek Doppler.
4. Siswa menjawab pertanyaan post test sebagai tes akhir untuk mengetahui hasil
belajar yang diperoleh siswa sesudah pembelajaran.
5. Siswa mengisi kuisioner sikap yang diberikan.

F. Instrument
Instrumen penelitian yang digunakan adalah pre test dan post test, berupa soalsoal sebanyak 4 pertanyaan dalam bentuk uraian yang diberikan kepada subyek
penelitian sebelum dan sesudah pembelajaran dengan simulasi komputer. Instrumen
yang berupa soal-soal digunakan untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap
konsep Efek Doppler sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan simulasi
komputer.
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1. Soal –soal tes hasil belajar
a. Pre test
Pre test merupakan tes awal yang diberikan untuk mengetahui
pengetahuan awal yang dimiliki siswa sebelum dilakukan pembelajaran. Soalsoalnya dalam bentuk uraian.
b. Post test
Post test merupakan tes akhir yang diberikan kepada siswa setelah
pembelajaran berlangsung. Soal-soalnya dalam bentuk uraian yang disusun
berdasarkan materi Efek Doppler.
2. Kuisioner sikap
Kuisioner ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran
dengan metode simulasi komputer membuat siswa bersikap positif terhadap
pembelajaran fisika. Untuk distribusi soal kuisioner sikap menurut indikator dapat
dilihat pada tabel 3.
Tabel 3 Distribusi Soal Kuisioner Sikap Menurut Indikator
Komponen sikap

indikator

No
soal

Ketertarikan

Tertarik terhadap simulasi komputer

2,7

Perasaan senang

Senang terhadap simulasi komputer

1,6

Serius dalam mengikuti pembelajaran dengan simulasi 3
Keseriusan
komputer
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Presepsi

Presepsi terhadap simulasi komputer

8,9,10

baik/buruk
Semangat

dalam

mengikuti

pembelajaran

dengan 4

semangat
simulasi komputer
Persetujuan

Setuju terhadap pembelajaran dengan simulasi komputer

5

terhadap sesuatu

G. Metode Analisis Data
1. Hasil pre test dan post test
Data hasil penelitian akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Menganalisis konsep awal dan akhir siswa tentang Efek Doppler. Hasil
jawaban siswa untuk pre test dan post test dianalisis dengan acuan konsep
yang harus dipahami oleh setiap siswa setelah mengikut proses
pembelajaran dengan simulasi komputer.
Analisis data dalam penelitian ini melewati beberapa tahap yakni:
1) Menganalisis jawaban pre test dan post test untuk mengetahui
gambaran pemahaman siswa sebelum dan setelah pembelajaran
dengan simulasi komputer. Jawaban setiap soal dinyatakan dengan
skor. Jumlah skor maksimal baik pre test dan post test adalah 0-16,
tergantung pada ketepatan jawaban siswa (skor maksimal setiap soal
tidak sama tergantung tingkat kesulitan soal). Skor persentase
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diperoleh dengan cara membagi jumlah skor yang dicapai dengan skor
total kemudian dikalikan dengan 100%.

Jumlah skor yang dicapai
x 100%
Jumlah skor total
2) Mendeskripsikan jawaban setiap soal menurut aspek yang termuat
dalam indikator. Pemahaman siswa terhadap setiap aspek dikualifikasi
menjadi 5 macam yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat
kurang.
Penentuan interval skor dan kualifikasi
a) Menentukan passing score
Passing score adalah skor terendah untuk nilai cukup. Ditetapkan
passing score untuk kualifikasi cukup yaitu 60 %
b) Menentukan aturan konversi
•

Untuk kelompok atas:
Untuk kelompok atas banyaknya kualifikasi ada 3 yaitu cukup,
baik, dan sangat baik. Lebar interval skornya: 100 – 59 = 41.
Bila ditetapkan lebar interval skor sama untuk setiap
kualifikasi, maka setiap kualifikasi menempati interval skor
yang lebarnya = 41 : 3 = 13 sisa 2. ditetapkan satu kulaifikasi,
yaitu cukup menempati interval skor yang lebarnya 13, dua
kualifikasi, yaitu baik dan sangat baik menempati interval skor
yang lebarnya 14. Jadi kualifikasi cukup interval skornya 60 –
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73 %,

kualifikasi baik interval skornya 74 – 87 %,

dan

kualifikasi sangat baik interval skornya 88 – 100 %.
•

Untuk kelompok bawah:
Untuk kelompok bawah ditetapkan skor minimal untuk
kualifikasi kurang adalah 50 % sehingga kualifikasi kurang
menempati interval skor 50 – 59 % dan kualifikasi sangat
kurang menempati interval skor 1 – 49 %.

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4 Kualifikasi dan interval skor
Interval skor
(%)
88 - 100

Kualifikasi
Sangat baik

74 – 87

Baik

60 - 73

Cukup

50 - 59

Kurang

1 - 49

Sangat kurang

3) Mengelompokkan varisai jawaban setiap soal. Variasi jawaban untuk
soal baik pre test maupun post test dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
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Tabel 5 Variasi jawaban untuk soal baik pretes maupun post test
No soal

Variasi jawaban

Jumlah siswa

Jumlah siswa (%)

b. Hasil belajar yang dicapai dalam pembelajaran menggunakan metode
simulasi komputer
Untuk menganalisis data prestasi belajar siswa, dilakukan dengan uji-T
untuk kelompok dependen atau satu kelompok yang dites dua kali.
Sebelum diuji dengan tes-T, setiap jawaban untuk pre test dan post test
diberi skor, kemudian disusun dalam tabel 6 selanjutnya dihitung nilai D =
X1 – X2 dan D2. Data-data yang sudah dihitung, diuji dengan tes-T.
Dinyatakan dengan hipotesis :
Hipotesa: Ho : X1 = X2
Hi : X1 < X2
Level signifikan α = 0,05 (two tailed test)
Tcrit = 2,042 (dari tabel)
Daerah rejeksi (penolakan) = Treal ≥ 2,042, Ho ditolak dan Hi diterima.
Setelah dihitung, hasilnya diuji dengan tes-T. Persamaan uji dengan tes-T:
Treal =

(X 2 − X1)
(∑ D) 2
N
N ( N − 1)

∑ D2 −
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keterangan :
X 1 = rata-rata skor pre test
X 2 = rata-rata skor post test

D = perbedaan antara skor subyek = X1 – X2
N = jumlah pasangan skor (jumlah pasangan)
N-1 = jumlah pasangan skor dikurangi satu
Setelah diuji dengan tes-T, didapatkan Treal. Apabila Treal berada dalam
daerah rejeksi atau dalam wilayah kritiknya, maka Ho ditolak dan Hi
diterima, berarti adanya perbedaan pre test dan post test yang signifikan,
post test lebih besar daripada pre test.
Tabel 6 Analisis Data Skor Pre test dan Post test Siswa
No Urut

X1

X2

D = X1 – X2

D2

Jumlah

c. Perubahan konsep dan peningkatan pemahaman konsep.
Tabel 7 Peningkatan pemahaman konsep siswa
Pre test (%)

Post test (%)

Peningkatan (%)

No
soal

Paham

Kurang

Tidak

Tidak

lengkap

paham

menjawab

Paham

Kurang

Tidak

Tidak

lengkap

paham

menjawab

Paham

Kurang

Tidak

lengkap

paham
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2. Sikap siswa.
Untuk mengetahui apakah siswa bersikap positif atau negatif dengan pelajaran
fisika melalui pembelajaran yang menggunakan metode simulasi komputer
peneliti memperoleh data dari pengisian kuisioner sikap oleh siswa yang
diajarkan dengan metode simulasi komputer pada pokok bahasan Efek Doppler.
Untuk data kuesioner sikap dilakukan penskoran jawaban untuk memudahkan
pengelompokan jawaban. Adapun penskoran dilakukan sebagai berikut:
a. Jawaban A diberi skor 4
b. Jawaban B diberi skor 3
c. Jawaban C diberi skor 2
d. Jawaban D diberi skor 1
e. Jawaban E diberi skor 0
Untuk menghitung persentase jumlah skor perorangan maupun seluruh siswa
atau sampel, yaitu dengan membagi jumlah skor yang dicapai dengan skor total
dikalikan 100%. Jumlah skor total untuk perorangan 40, sedangkan untuk skor
total seluruh siswa atau sampel adalah 640.
Untuk mengetahui persentase keterlibatan perorangan maupun seluruh siswa
atau sampel digunakan rumus:
Jumlah skor yang dicapai
x 100%
Jumlah skor total
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Selanjutnya peneliti membedakan sikap siswa menjadi 5 kriteria yaitu: sangat
positif, positif, biasa saja, negatif, dan sangat negatif, dengan kriteria seperti pada
tabel 8 yang mengacu pada kriteria penilaian.
Tabel 8 Kriteria Sikap Siswa
Interval Skor (%)

Sikap

86-100

Sangat Positif

71-85

Positif

56-70

Biasa saja

50-55

Negatif

< 50

Sangat Negatif
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BAB III
DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data
1. Hasil pre test
Tabel 9 Data hasil pre test siswa

No

No Soal

Nama
Siswa

Skor Maks

1

2

3

4

Skor

Persentase

1

2a

2b

3a

3b

4a

4b

Maks

Skor

1

3

2

3

2

3

2

16

100

1

AGUSTIN DWI TANTARI

0

0

0

0

0

1

0

1

6.25

2

APRIYANA SAFITRI

0

0

1

0

0

0

0

1

6.25

3

DANI IMAN SEPTIAWAN

0

0

0

0

0

1

0

1

6.25

4

DESTA SYAKTYANIGRUM

1

0

0

0

0

1

0

2

12.5

5

DIYAH WULANDARI

0

0

1

0

1

1

0

3

18.75

6

DAWUD MIFTAHUL

0

0

0

0

1

3

2

6

37.5

7

MINANTI DWI ASTUTI

1

0

1

0

0

1

0

3

18.75

8

NIKEN KUSWARI

1

0

0

0

0

1

0

2

12.5

9

OKY ERNAWATI

1

0

0

0

0

1

0

2

12.5

10

RINA SEPTIANA

0

0

1

0

1

1

0

3

18.75

11

RISHA MONIKA DARMINTO

0

0

0

0

0

3

2

5

31.25

12

RITA KUSHARTANTI

0

0

0

0

0

1

0

1

6.25

13

SANTI AMBARWATI

1

0

0

0

0

1

0

2

12.5

14

STEFAN TRI JENDRA SAPUTRA

0

0

0

0

1

2

2

5

31.25

15

TITUT WARJIMAN

0

0

1

0

0

1

0

2

12.5

16

YOGA CHIPTA DWIDAYANA

0

0

1

0

1

1

0

3

18.75
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2. Hasil pos test
Tabel 10 Data hasil postes siswa

No

Nama

No Soal

Siswa
Skor Maks

1

2

3

4

Skor

Persentase

1

2a

2b

3a

3b

4a

4b

Maks

Skor

1

3

2

3

2

3

2

16

100

1

AGUSTIN DWI TANTARI

1

1

2

1

2

2

1

10

62.5

2

APRIYANA SAFITRI

1

2

1

3

1

3

0

11

68.75

3

DANI IMAN SEPTIAWAN

1

1

1

1

2

3

2

11

68.75

4

DESTA SYAKTYANIGRUM

1

1

2

0

2

3

2

11

68.75

5

DIYAH WULANDARI

1

1

1

0

2

2

1

8

50

6

DAWUD MIFTAHUL

1

2

2

1

2

3

2

13

81.25

7

MINANTI DWI ASTUTI

0

0

2

1

1

2

2

8

50

8

NIKEN KUSWARI

1

1

1

0

1

3

2

9

56.25

9

OKY ERNAWATI

1

1

1

1

2

2

1

9

56.25

10

RINA SEPTIANA

1

1

1

1

1

3

1

9

56.25

11

RISHA MONIKA DARMINTO

1

1

1

1

1

2

1

8

50

12

RITA KUSHARTANTI

1

1

1

2

1

3

0

9

56.25

13

SANTI AMBARWATI

1

0

1

1

1

3

1

8

50

0

2

2

1

2

3

2

12

75

14

STEFAN TRI JENDRA
SAPUTRA

15

TITUT WARJIMAN

1

1

1

1

1

3

1

9

56.25

16

YOGA CHIPTA DWIDAYANA

1

1

2

0

2

3

2

11

68.75
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3. Hasil Kuisioner Sikap
Tabel 11 Hasil kuisioner sikap masing-masing siswa
No

Nama siswa

Total skor

1

AGUSTIN DWI TANTARI

30

2

APRIYANA SAFITRI

31

3

DANI IMAN SEPTIAWAN

23

4

DESTA SYAKTYANIGRUM

24

5

DIYAH WULANDARI

30

6

DAWUD MIFTAHUL

28

7

MINANTI DWI ASTUTI

27

8

NIKEN KUSWARI

24

9

OKY ERNAWATI

38

10

RINA SEPTIANA

30

11

RISHA MONIKA DARMINTO

30

12

RITA KUSHARTANTI

25

13

SANTI AMBARWATI

31

14

STEFAN TRI JENDRA SAPUTRA

30

15

TITUT WARJIMAN

29

16

YOGA CHIPTA DWIDAYANA

37
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B. Analisis
Berdasarkan hasil penelitian di SMA “Institut Indonesia 1” Yogyakarta pada
siswa kelas XII IPA.
1. Pemahaman awal siswa tentang konsep Efek Doppler.
Dalam penelitian ini hasil belajar siswa di ukur menggunakan instrument
berupa soal pre test.
Berdasarkan tabel 4 diperoleh frekuensi dan persentase hasil pre test seperti
pada tabel 12.
Tabel 12 Frekuensi dan persentase hasil pre test
Interval skor

Kualifikasi

Frekuensi

Persentase (%)

88 - 100

Sangat baik

0

0

74 – 87

Baik

0

0

60 - 73

Cukup

0

0

50 - 59

Kurang

0

0

1 - 49

Sangat kurang

16

100

(%)
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Tabel 13 Variasi jawaban untuk soal pre test
No

Variasi jawaban

soal
1

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

5

31,25

11

68,75

16

100

0

0

16

100

16

100

Efek Doppler adalah perbedaan frekuensi antara yang
dipancarkan dan ditangkap ketika pemancar dan penerima
bergerak relatif antara satu dengan yang lain. (∗)
Efek Doppler adalah suatu gejala yang mempengaruhi
berbedanya frekuensi yang didengar oleh pendengar. (∗∗∗)
Total
Bunyi yang didengar pengamat frekuensinya semakin
tinggi, karena pada saat sumber bunyi bergerak menuju
pengamat atau pendengar yang sedang diam, maka
gelombang-gelombang

bunyi

yang dipancarkan

oleh

sumber bunyi akan lebih dekat satu sama lain dari pada saat
keadaan normal (sumber bunyi tidak bergerak), sehingga
pengamat yang diam akan mendeteksi lebih banyak puncak
gelombang per detiknya. (∗)
Bunyinya semakin jelas terdengar, karena sumber bunyi
mendekati pengamat yang diam. (∗∗∗)
Total
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No

Variasi jawaban

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

0

0

Nada bunyi bertambah tinggi. (∗∗)

4

25

Intensitas semakin tinggi. (∗∗)

2

12,5

8

50

2

12,5

16

100

0

0

14

87,5

2

12,5

soal
2b

Intensitas semakin tinggi
dan nada bunyi bertambah tinggi. (∗)

Semakin jauh sirine maka bunyi semakin kecil dan
sebaliknya. (∗∗∗)
Kosong
Total
3a

Bunyi yang didengar pengamat frekuensinya semakin
tinggi, karena pada saat pengamat bergerak mendekati
sumber bunyi, berarti ada gelombang yang seharusnya
belum sampai pada pengamat, tetapi sudah sampai. Oleh
karena itu, setiap detiknya pengamat menerima lebih
banyak gelombang dibandingkan jika pengamat diam.
Dengan demikian, pengamat menerima gelombang yang
frekuensinya lebih besar dari frekuensi asli.(∗)
Bunyinya semakin jelas terdengar, tetapi tanpa penjelasan.
(∗∗∗)
Kosong

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

No

Variasi jawaban

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

16

100

0

0

Nada bunyi bertambah tinggi. (∗∗)

2

12,5

Intensitas semakin tinggi. (∗∗)

3

18,75

8

50

3

18,75

16

100

2

12,5

1

6,25

12

75

1

6,25

16

100

soal
Total
3b

Intensitas semakin tinggi
dan nada bunyi bertambah tinggi. (∗)

Semakin dekat sirine maka bunyi semakin besar dan begitu
sebaliknya.(∗∗∗)
Kosong
Total

4a

Dik: VP = 30 m/s, fS = 500 Hz, VS = 0 m/s, V = 340 m/s.
Dit: f P ?

fP =

V + VP
340 m / s + 30 m / s
xf S =
x500 Hz = 544 Hz (∗)
V − VS
340 m / s − 0 m / s

Diketahui benar dan menuliskan persamaan fP benar, tetapi
menghitung hasil fP salah. (∗∗)
Diketahui benar, tetapi menuliskan persamaan fP salah dan
menghitung hasil fP salah. (∗∗∗)
Kosong
Total
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No

Variasi jawaban

soal

4b

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

3

18,75

8

50

5

31,25

16

100

Dit: f P ?

fP =

V − VP
340 m / s − 30 m / s
xf S =
x500 Hz = 456 Hz (∗)
V + VS
340 m / s + 0 m / s

Menuliskan persamaan fP salah dan menghitung hasil fP
salah. (∗∗∗)
Kosong
Total

(∗)

= Jawaban menunjukkan siswa memahami konsep.

(∗∗)

= Jawaban kurang lengkap.

(∗∗∗) = Jawaban menunjukkan siswa tidak memahami konsep.
Berikut merupakan analisis jawaban pre test siswa yang mengacu pada variasi
jawaban siswa.
a. Kemampuan mendefinisikan Efek Doppler.
Soal nomor 1 menanyakan definisi Efek Doppler dari pertanyaan itu
diperoleh beberapa variasi jawaban siswa dari variasi jawaban tersebut dapat
diketahui pemahaman konsep awal siswa. Terdapat 31,25 % siswa yang
berhasil menjawab dengan benar definisi Efek Doppler. Sedangkan sebanyak
68,75 % siswa menjawab bahwa Efek Doppler adalah suatu gejala yang
mempengaruhi berbedanya frekuensi yang didengar oleh pendengar. Jawaban
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ini menunjukkan bahwa ada suatu gejala yang mempengaruhi berbedanya
frekuensi yang didengar oleh pendengar, maka melalui soal ini terlihat bahwa
68,75 % siswa tidak memiliki pemahaman yang tepat tentang Efek Doppler.
b. Kemampuan menjelaskan peristiwa Efek Doppler.
Soal 2a menanyakan bagaimana bunyi yang didengar oleh pengamat yang
sedang diam dan meminta siswa menjelaskan, jika sumber bunyi mendekati
pengamat tersebut. Dari pertanyaan itu sebanyak 100 % siswa menjawab
bahwa bunyi yang didengar oleh pengamat yang sedang diam akan semakin
jelas terdengar, karena sumber bunyi mendekati pengamat yang diam. Dari
jawaban tersebut menunjukkan siswa tidak menyebutkan secara akurat
maksud dari bunyi semakin jelas terdengar itu, apakah frekuensi bunyi
semakin tinggi atau ada maksud lain. Mungkin siswa belum bisa
mengungkapkan secara tepat antara apa yang didengar dengan ilmu
pengetahuan yang ada. Dan siswa tidak mampu menjelaskan. Sehingga
disimpulkan bahwa siswa belum memahami dengan sangat baik.
c. Pemahaman tentang peristiwa Efek Doppler.
Pertanyaan soal 2b masih berkaitan dengan soal 2a yaitu apa yang terjadi
dengan intensitas dan nada bunyi yang diterima pengamat yang sedang diam,
jika sumber bunyi mendekati pengamat tersebut. Terdapat 25 % siswa yang
menjawab nada bunyi semakin tinggi dan 12,5 % siswa yang menjawab
intensitas bertambah tinggi. Sedangkan sebanyak 50 % siswa tidak paham.
Sisanya 12,5 % siswa tidak menjawab. Pemahaman awal siswa mengenai
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intensitas dan nada bunyi dari hasil jawaban siswa disimpulkan bahwa siswa
belum memahami dengan baik.
d. Kemampuan menjelaskan peristiwa Efek Doppler.
Soal 3a menanyakan bagaimana bunyi yang didengar oleh pengamat dan
meminta siswa menjelaskan, jika pengamat mendekati sumber bunyi yang
sedang diam. Dari pertanyaan itu sebanyak 87,5 % siswa menjawab bahwa
bunyi yang didengar oleh pengamat yang sedang diam akan semakin jelas
terdengar, tetapi siswa tidak menjelaskan, sisanya 12,5% siswa tidak
menjawab. Dari jawaban tersebut menunjukkan siswa tidak menyebutkan
secara akurat maksud dari bunyi semakin jelas terdengar itu, apakah frekuensi
bunyi semakin tinggi atau ada maksud lain. Mungkin siswa belum bisa
mengungkapkan secara tepat antara apa yang didengar dengan ilmu
pengetahuan yang ada. Dan siswa tidak mampu menjelaskan. Sehingga
disimpulkan bahwa siswa belum memahami dengan sangat baik.
e. Pemahaman tentang peristiwa Efek Doppler.
Soal 3b masih berkaitan dengan soal 3a yaitu apa yang terjadi dengan
intensitas dan nada bunyi yang diterima pengamat, jika pengamat mendekati
sumber bunyi yang sedang diam. Terdapat 12,5 % siswa yang menjawab nada
bunyi semakin tinggi dan 18,75 % siswa yang menjawab intensitas bertambah
tinggi. Sedangkan sebanyak 50% siswa tidak paham dan sisanya 18,75%
siswa tidak menjawab. Dari jawaban siswa disimpulkan bahwa pemahaman
siswa mengenai konsep intensitas dan nada bunyi kurang baik.
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f. Kemampuan mengaplikasikan persamaan f P =

V ± VP
xf S
V m VS

Sebanyak 12,5 % siswa dapat menjawab dengan benar dari menuliskan
data-data yang diperlukan sampai menghitung frekuensi yang didengar
pengamat (fP), 75 % siswa hanya menjawab dengan benar yaitu menuliskan
data-data, tetapi tidak dapat menuliskan persamaan fP dan menghitung hasil fP
dengan benar. Dan sisanya 6,25 % tidak menjawab. Sebanyak 75% siswa
tidak menuliskan persamaan untuk menghitung fP dengan benar. Dari jawaban
siswa disimpulkan bahwa siswa tidak memahami dengan baik cara penentuan
tanda negatif (-) atau positif (+) untuk VP dan VS.
g. Kemampuan mengaplikasikan persamaan f P =

V ± VP
xf S
V m VS

Soal 4b masih berkaitan dengan soal 4a. Sebanyak 18,75 % siswa
menjawab dengan benar, sedangkan 50 % siswa tidak menjawab dengan benar
dari menuliskan persamaan untuk menghitung fP dan menghitung hasil fP.
Sisanya 31, 25% siswa tidak menjawab. Dari jawaban siswa menunjukkan
siswa belum memahami dengan baik cara penentuan tanda negatif (-) atau
positif (+) untuk VP dan VS.
2. Pemahaman akhir siswa tentang konsep Efek Doppler setelah mengikuti
pembelajaran dengan simulasi komputer.
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Dalam penelitian ini hasil belajar siswa di ukur menggunakan instrument
berupa soal post tes.
Berdasarkan tabel 4 diperoleh frekuensi dan persentase hasil post test seperti
pada tabel 14.
Tabel 14 Frekuensi dan persentase hasil post test
Interval skor

Kualifikasi

Frekuensi

Presentase (%)

88 - 100

Sangat baik

0

0

74 – 87

Baik

2

12,5

60 - 73

Cukup

5

31,25

50 - 59

Kurang

9

56,25

1 - 49

Sangat kurang

0

0

(%)

Tabel 15 Variasi jawaban untuk soal post test
No

Variasi jawaban

soal
1

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

14

87.5

2

12.5

16

100

Efek Doppler adalah perbedaan frekuensi antara yang
dipancarkan dan ditangkap ketika pemancar dan penerima
bergerak relatif antara satu dengan yang lain. (∗)
Efek Doppler adalah perbedaaan frekuensi antara yang
dipancarkan dan didengar. (∗∗)
Total
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No

Variasi jawaban

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

2

12.5

11

68.75

3

18.75

16

100

6

37.5

Nada bunyi bertambah tinggi. (∗∗)

4

25

Intensitas semakin tinggi. (∗∗)

6

37,5

soal
2a

Bunyi yang didengar pengamat frekuensinya semakin
tinggi, karena pada saat sumber bunyi bergerak menuju
pengamat atau pendengar yang sedang diam, gelombanggelombang bunyi yang dipancarkan oleh sumber bunyi
akan lebih dekat satu sama lain dari pada saat keadaan
normal (sumber bunyi tidak bergerak), sehingga pengamat
yang diam akan mendeteksi lebih banyak puncak
gelombang per detiknya. (∗)
Bunyinya semakin jelas terdengar, karena pada saat sumber
bunyi bergerak mendekati pengamat yang sedang diam,
maka gelombang-gelombang bunyi yang dipancarkan oleh
sumber bunyi akan lebih dekat (rapat) satu sama lain. (∗∗)
Bunyinya semakin jelas terdengar, karena sumber bunyi
mendekati pengamat yang diam. (∗∗∗)
Total

2b

Intensitas semakin tinggi
dan nada bunyi bertambah tinggi. (∗)
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No

Variasi jawaban

soal
Total
3a

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

16

100

2

12.5

9

56.25

5

31.25

16

100

Bunyi yang didengar pengamat frekuensinya semakin
tinggi, karena pada saat pengamat bergerak mendekati
sumber bunyi, berarti ada gelombang yang seharusnya
belum sampai pada pengamat, tetapi sudah sampai. Oleh
karena itu, setiap detiknya pengamat menerima lebih
banyak gelombang dibandingkan jika pengamat diam.
Dengan demikian, pengamat menerima gelombang yang
frekuensinya lebih besar dari frekuensi asli. (∗)
Bunyinya semakin jelas terdengar, karena saat pengamat
bergerak mendekati sumber bunyi, berarti ada gelombang
yang seharusnya belum sampai pada pengamat, tetapi
sudah sampai. Dengan demikian, pengamat menerima
gelombang yang frekuensinya lebih besar dari frekuensi
asli. (∗∗)
Bunyinya semakin jelas terdengar, tetapi tanpa penjelasan.
(∗∗∗)
Total
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No

Variasi jawaban

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

8

50

Nada bunyi bertambah tinggi. (∗∗)

3

18,75

Intensitas semakin tinggi. (∗∗)

5

31,25

16

100

11

68.75

5

31.25

16

100

7

43.75

7

43.75

soal
3b

Intensitas semakin tinggi
dan nada bunyi bertambah tinggi. (∗)

Total

4a

Dik: VP = 30 m/s, fS = 500 Hz, VS = 0 m/s, V = 340 m/s
Dit: f P ?

fP =

V + VP
340 m / s + 30 m / s
xf S =
x500 Hz = 544 Hz (∗)
V − VS
340 m / s − 0 m / s

Diketahui benar dan menuliskan persamaan fP benar, tetapi
menghitung hasil fP salah. (∗∗)
Total
4b

Dit: f P ?

fP =

V − VP
340 m / s − 30 m / s
xf S =
x500 Hz = 456 Hz .(∗)
V + VS
340 m / s + 0 m / s

Menuliskan persamaan fP benar, tetapi menghitung hasil fP
salah. (∗∗)
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No

Variasi jawaban

soal
Kosong
Total

(∗)

Jumlah

Jumlah

siswa

siswa (%)

2

12.5

16

100

= Jawaban menunjukkan siswa memahami konsep.

(∗∗) = Jawaban kurang lengkap.
(∗∗∗) = Jawaban menunjukkan siswa tidak memahami konsep.
Berikut merupakan analisis jawaban post test siswa yang mengacu pada
variasi jawaban siswa.
a. Kemampuan mendefinisikan Efek Doppler.
Setelah siswa mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi komputer,
terdapat 87,5 % siswa yang berhasil menjawab dengan benar definisi Efek
Doppler. Sisanya 12,5 % siswa menjawab kurang lengkap yaitu Efek Doppler
adalah perbedaaan frekuensi antara yang dipancarkan dan didengar.
b. Kemampuan menjelaskan peristiwa Efek Doppler.
Soal 2a dapat dijawab dengan benar oleh siswa sebanyak 12,5 % siswa,
sedangkan

68,75 % siswa menjawab kurang lengkap yaitu bunyi yang

didengar oleh pengamat yang sedang diam akan semakin jelas terdengar,
karena pada saat sumber bunyi bergerak mendekati pengamat yang sedang
diam, maka gelombang-gelombang bunyi yang dipancarkan oleh sumber
bunyi akan lebih dekat (rapat) satu sama lain. Sisanya 18,75 % siswa
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menjawab yaitu bunyi yang didengar oleh pengamat yang sedang diam akan
semakin jelas terdengar, karena sumber bunyi mendekati pengamat yang
diam. Dari jawaban tersebut masih ditemukan siswa yang tidak menyebutkan
secara akurat maksud dari bunyi semakin jelas terdengar itu, apakah frekuensi
bunyi semakin tinggi atau ada maksud lain. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa siswa mengalami peningkatan pemahaman walupun tidak secara
menyeluruh karena masih ditemukan siswa yang tidak menyebutkan secara
akurat maksud dari bunyi semakin jelas terdengar itu, apakah frekuensi bunyi
semakin tinggi atau ada maksud lain dan masih ditemukan siswa yang tidak
paham sebanyak 18,75 %.
c. Pemahaman tentang peristiwa Efek Doppler.
Sebanyak 37,5 % siswa menjawab dengan benar soal 3a, sisanya 25 %
siswa yang menjawab nada bunyi semakin tinggi dan 37,5 % siswa yang
menjawab intensitas bertambah tinggi. Soal ini berhubungan dengan audio
maka untuk soal ini tidak dianalisis secara mendalam karena pada saat proses
pembelajaran peneliti mendapat halangan yaitu sound sistem yang dipakai
kurang sempurna menghasilkan suara yang dirancang untuk membedakan
suara tinggi dan rendah.
d. Kemampuan menjelaskan peristiwa Efek Doppler.
Siswa yang dapat menjawab dengan benar soal 3a terdapat 12,5 % siswa.
dan 56,25 % siswa yang menjawab kurang lengkap yaitu bunyi yang didengar
oleh pengamat akan semakin jelas terdengar, karena saat pengamat bergerak
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mendekati sumber bunyi, berarti ada gelombang yang seharusnya belum
sampai pada pengamat, tetapi sudah sampai. Dengan demikian, pengamat
menerima gelombang yang frekuensinya lebih besar dari frekuensi asli.
Sisanya 31,25 % siswa tidak paham. Dari jawaban tersebut masih ditemukan
siswa yang tidak menyebutkan secara akurat maksud dari bunyi semakin jelas
terdengar itu, apakah frekuensi bunyi semakin tinggi atau ada maksud lain.
Sehingga

dapat

disimpulkan

bahwa

siswa

mengalami

peningkatan

pemahaman walupun tidak secara menyeluruh karena masih ditemukan siswa
yang tidak menyebutkan secara akurat maksud dari bunyi semakin jelas
terdengar itu, apakah frekuensi bunyi semakin tinggi atau ada maksud lain dan
masih ditemukan siswa yang tidak paham sebanyak 31,25 %.
e. Pemahaman tentang peristiwa Efek Doppler.
Soal 3b dijawab dengan benar oleh 8 siswa atau sebanyak 50 % siswa.
sisanya 18,75 % siswa yang menjawab nada bunyi semakin tinggi dan 31,25
% siswa yang menjawab intensitas bertambah tinggi. Soal ini berhubungan
dengan audio maka untuk soal ini tidak dianalisis secara mendalam karena
pada saat proses pembelajaran peneliti mendapat halangan yaitu sound sistem
yang dipakai kurang sempurna menghasilkan suara yang dirancang untuk
membedakan suara tinggi dan rendah.
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f. Kemampuan mengaplikasikan persamaan f P =

V ± VP
xf S
V m VS

Terdapat 68,75 % siswa menjawab dengan benar soal 4a dari menuliskan
data-data yang diperlukan hingga menghitung fP (frekuensi yang didengar
pengamat). Sisanya 31,25 % siswa menuliskan data-data yang diperlukan,
serta menuliskan persamaan untuk menghitung
menghitung

fP dengan benar, tetapi

hasil fP yang kurang tepat. Ini mungkin karena kurangnya

ketelitian siswa tersebut dalam menghitung. Secara keseluruhan untuk soal 4a,
siswa mengalami

peningkatan

yang

cukup

baik setelah

mengikuti

pembelajaran dengan simulasi komputer jika dibandingkan sebelum
mengikuti pembelajaran dengan simulasi komputer.
g. Kemampuan mengaplikasikan persamaan f P =

V ± VP
xf S
V m VS

Soal 4b masih berkaitan dengan soal 4a. Terdapat 43,75 % siswa
menjawab dengan benar, sedangkan 43,75 % siswa menuliskan persamaan
untuk menghitung fP dengan benar, tetapi menghitung hasil fP yang kurang
tepat. Ini mungkin karena kurangnya ketelitian siswa tersebut dalam
menghitung. Dan sisanya 12,5 % siswa tidak menjawab. Dari jawaban siswa
dapat disimpulkan bahwa siswa mengalami peningkatan pemahaman yang
cukup baik jika dibandingkan pemahaman awal siswa.
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3. Perbandingan secara statistik hasil belajar.
Tabel 16 Analisis Data Skor Pre test dan Post test Siswa
X1

X2

D = X1 – X2

D2

1

10

-9

81

1

11

-10

100

1

11

-10

100

2

11

-9

81

3

8

-5

25

6

13

-7

49

3

8

-5

25

2

9

-7

49

2

9

-7

49

3

9

-6

36

5

8

-3

9

1

9

-8

64

2

8

-6

36

5

12

-7

49

2

9

-7

49

3

11

-8

64

Untuk menganalisis data prestasi belajar siswa, dilakukan dengan uji-T untuk
kelompok dependen atau satu kelompok yang dites dua kali. Sebelum diuji
dengan tes-T, setiap jawaban untuk pre test dan post test diberi skor, kemudian
disusun dalam tabel 16 selanjutnya dihitung nilai D = X1 – X2 dan D2. Data-data
yang sudah dihitung, diuji dengan tes-T.
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Dinyatakan dengan hipotesis :
Hipotesa:

Ho : X1 = X2
Hi : X1 < X2

Level signifikan α = 0,05 (two tailed test)
Tcrit = 2,042 (dari tabel)
Daerah rejeksi (penolakan) = Treal ≥ 2,042, Ho ditolak dan Hi diterima.
Setelah dihitung, hasilnya diuji dengan tes-T. Persamaan uji dengan tes-T:

Treal =

Treal =

(9,75 − 2,625)
(−114) 2
866 −
16
16(16 − 1)
7,125
866 − 812,25
240

Treal =

7,125

Treal =

7,125

Treal =

53,75
240

0,224

7,125
0,473

Treal = 15,063
Keterangan :
X1

= rata-rata skor pre test
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X2

= rata-rata skor post test

D

= perbedaan antara skor subyek = X1 – X2

N

= jumlah pasangan skor (jumlah pasangan)

N-1

= jumlah pasangan skor dikurangi satu

Setelah diuji dengan tes-T, didapatkan Treal = 15,063. Karena Treal berada
dalam daerah rejeksi atau dalam wilayah kritiknya, maka Ho ditolak dan Hi
diterima, berarti adanya perbedaan pre test dan post test yang signifikan, post test
lebih besar daripada pre test.
4. Perubahan konsep dan peningkatan pemahaman konsep.
Setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan metode simulasi komputer
dapat dilihat beberapa peningkatan pemahaman siswa. Variasi jawaban siswa
untuk soal pre test dan soal post test dapat dilihat dalam tabel 13 dan tabel 15.
Tabel 17 Peningkatan pemahaman konsep siswa
Pre test (%)

Post test (%)

Peningkatan (%)

No
soal

Paham

Kurang

Tidak

Tidak

lengkap

paham

menjawab

Paham

Kurang

Tidak

Tidak

lengkap

paham

menjawab

Paham

Kurang

Tidak

lengkap

paham

1

31,25

0

68,75

0

87,5

12,5

0

0

56,25

12,5

- 68,75

2a

0

0

100

0

12,5

68,75

18,75

0

12,5

68,75

- 81,25

2b

0

37,5

50

12,5

37,5

62,5

0

0

37,5

25

-50

3a

0

0

87,5

12,5

12,5

56,25

31,25

0

12,5

56,25

- 56,25

3b

0

31,25

50

18,75

50

50

0

0

50

18.75

-50

4a

12,5

6,25

75

6,25

68,75

31,25

0

0

56,25

25

-75

4b

18,75

0

50

31,25

43,75

43,75

0

12,5

25

43,75

-50
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Dari data variasi jawaban dan data peningkatan pemahaman diatas dapat
disimpulkan.
a. Definisi Efek Doppler
Kemampuan awal siswa dalam mendefinisikan Efek Doppler terbilang
kurang baik. Sebanyak 31,25 % siswa yang mendefinisikan Efek Doppler
dengan benar, sisanya 68,75 % siswa tidak paham yaitu Efek Doppler adalah
suatu gejala yang mempengaruhi berbedanya frekuensi yang didengar oleh
pendengar. Jawaban ini menunjukkan bahwa ada suatu gejala yang
mempengaruhi berbedanya frekuensi yang didengar oleh pendengar. Setelah
siswa mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi komputer terjadi
penurunan banyaknya siswa tidak paham dari 68,75 % siswa pada hasil pre
test menjadi 0 % siswa pada hasil post test. Untuk jawaban siswa yang kurang
lengkap terjadi peningkatan dari 0 % siswa pada hasil pre test menjadi 12,5 %
siswa pada hasil post test yang artinya siswa yang tadinya tidak memahami
sama sekali menjadi memahami tetapi pemahamannya masih kurang lengkap.
Dan terjadi peningkatan untuk banyaknya siswa yang menjawab dengan benar
dari 31,25 % siswa pada hasil pre test menjadi 87,5 % siswa pada hasil post
test. Hal ini merupakan indikator yang baik, bahwa pada soal ini tidak
ditemukan jawaban tidak paham pada siswa, sehingga secara garis besar pada
soal nomor 1 terjadi peningkatan pemahaman secara menyeluruh, mengenai
definisi Efek Doppler.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

b. Menjelaskan peristiwa Efek Doppler
Terdapat 100 % siswa menjawab bahwa bunyi yang didengar oleh
pengamat yang sedang diam akan semakin jelas terdengar, karena sumber
bunyi mendekati pengamat yang diam. Dari jawaban tersebut menunjukkan
siswa tidak menyebutkan secara akurat maksud dari bunyi semakin jelas
terdengar itu, apakah frekuensi bunyi semakin tinggi atau ada maksud lain.
Sehingga disimpulkan bahwa siswa belum memahami dengan sangat baik.
Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi komputer terjadi
penurunan banyaknya siswa tidak paham dari 100 % siswa pada hasil pre test
menjadi 18, 75 % siswa pada hasil post test. Untuk jawaban siswa yang
kurang lengkap terjadi peningkatan dari 0 % siswa pada hasil pre test menjadi
68,75 % siswa pada hasil post test yang artinya siswa yang tadinya tidak
memahami sama sekali menjadi memahami tetapi pemahamannya masih
kurang lengkap. Dan terjadi peningkatan untuk banyaknya siswa yang
menjawab dengan benar dari 0 % siswa pada hasil pre test menjadi 12,5 %
siswa pada hasil post test. Dengan demikian pada soal 2a terjadi peningkatan
pemahaman walaupun tidak secara menyeluruh karena masih ditemukan
siswa tidak menyebutkan secara akurat maksud dari bunyi semakin jelas
terdengar itu, apakah frekuensi bunyi semakin tinggi atau ada maksud lain dan
jawaban siswa yang tidak paham sebanyak 18,75 % siswa.
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c. Memahami peristiwa Efek Doppler
Terdapat 37,5 % siswa yang menjawab kurang lengkap. Sebanyak 50 %
siswa tidak paham dan sisanya 12,5 % siswa tidak menjawab. Pada soal 2b
tidak ditemukan adanya siswa yang menjawab dengan benar. Dari jawaban
siswa dapat disimpulkan bahwa pemahaman awal siswa mengenai intensitas
dan nada bunyi terbilang kurang baik. Setelah mengikuti pembelajaran dengan
metode simulasi komputer terjadi penurunan banyaknya siswa tidak paham
dari 50 % siswa pada hasil pretes menjadi 0 % siswa pada hasil post test.
Untuk jawaban siswa yang kurang lengkap terjadi penurunan dari 37,5 %
siswa pada hasil pre test menjadi 62,5 % siswa pada hasil post test yang
artinya siswa yang tadinya tidak memahami sama sekali menjadi memahami
tetapi pemahamannya masih kurang lengkap. Dan terjadi peningkatan untuk
banyaknya siswa yang menjawab dengan benar dari 0 % siswa pada hasil
pretes menjadi 37,5 % siswa pada hasil post test serta terjadi peningkatan
untuk banyaknya siswa yang menjawab kurang lengkap dari 37,5 % siswa
pada hasil pretes menjadi 62,5 % siswa pada hasil post test. Dengan demikian
pada soal 2a terjadi peningkatan pemahaman secara menyeluruh, mengenai
intensitas dan nada bunyi.
d. Menjelaskan peristiwa Efek Doppler
Terdapat 87,5 % siswa menjawab bahwa bunyi yang didengar oleh
pengamat yang sedang diam akan semakin jelas terdengar, tetapi siswa tidak
menjelaskan, sisanya 12,5% siswa tidak menjawab. Dan pada hasil pre test
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untuk soal 3a tidak seorang pun yang menjawab dengan benar. Dari jawaban
tersebut menunjukkan siswa tidak menyebutkan secara akurat maksud dari
bunyi semakin jelas terdengar itu, apakah frekuensi bunyi semakin tinggi atau
ada maksud lain. Sehingga disimpulkan bahwa siswa belum memahami
dengan sangat baik. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi
komputer terjadi penurunan banyaknya siswa yang tidak paham dari 87,5 %
siswa pada hasil pre test menjadi 31,25 % siswa pada hasil post test. Untuk
jawaban siswa yang kurang lengkap terjadi peningkatan dari 0 % siswa pada
hasil pre test menjadi 56,25 % siswa pada hasil post test yang artinya siswa
yang tadinya tidak paham sama sekali menjadi paham tetapi pemahamannya
masih kurang lengkap. Dan terjadi peningkatan untuk banyaknya siswa yang
menjawab dengan benar dari 0 % siswa pada hasil pre test menjadi 12,5 %
siswa pada hasil post test. Dengan demikian pada soal 2a terjadi peningkatan
pemahaman walaupun tidak secara menyelutuh karena masih ditemukan siswa
tidak menyebutkan secara akurat maksud dari bunyi semakin jelas terdengar
itu, apakah frekuensi bunyi semakin tinggi atau ada maksud lain dan jawaban
siswa yang tidak paham sebanyak 31,25 % siswa.
e. Memahami peristiwa Efek Doppler
Sebanyak 31,25 % siswa yang menjawab kurang lengkap, sedangkan 50
% siswa tidak paham dan 18,75 tidak menjawab. Pada soal 3b tidak
ditemukan adanya siswa yang menjawab dengan benar. Dari jawaban siswa
dapat disimpulkan bahwa pemahaman awal siswa mengenai intensitas dan
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nada bunyi terbilang kurang baik. Setelah mengikuti pembelajaran dengan
metode simulasi komputer terjadi penurunan banyaknya siswa tidak paham
dari 50 % siswa pada hasil pretes menjadi 0 % siswa pada hasil post test.
Untuk jawaban siswa yang kurang lengkap terjadi peningkatan dari 31,25 %
siswa pada hasil pre test menjadi 50 % siswa pada hasil post test yang artinya
siswa yang tadinya tidak memahami sama sekali menjadi memahami tetapi
pemahamannya masih kurang lengkap. Dan terjadi peningkatan untuk
banyaknya siswa yang menjawab benar dari 0 % siswa pada hasil pre test
menjadi 50 % siswa pada hasil post test serta terjadi peningkatan untuk
banyaknya siswa yang menjawab kurang lengkap dari 31,25 % siswa pada
hasil pre test menjadi 50 % siswa pada hasil post test. Dengan demikian pada
soal 2a terjadi peningkatan pemahaman secara menyeluruh, mengenai
intensitas dan nada bunyi.
f. Mengaplikasikan persamaan f P =

V ± VP
xf S
V m VS

Sebanyak 12,5 % siswa dapat menjawab dengan benar dari menuliskan
data-data yang diperlukan sampai menghitung frekuensi yang didengar
pengamat (fP), 75 % siswa hanya menjawab dengan benar yaitu menuliskan
data-data, tetapi tidak dapat menuliskan persamaan fP dan menghitung hasil fP
dengan benar. Dan sisanya 6,25 % tidak menjawab. Dari jawaban siswa dapat
disimpulkan bahwa pemahaman awal siswa mengenai cara penentuan tanda
negatif (-) atau positif (+) untuk VP dan VS terbilang kurang baik. Setelah
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mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi komputer terjadi penurunan
banyaknya siswa yang menjawab tidak paham dari 75 % siswa pada hasil pre
test menjadi 0 % siswa pada hasil post test. Untuk jawaban siswa yang kurang
lengkap terjadi peningkatan dari 6,25 % siswa pada hasil pre test menjadi
31,25 % siswa pada hasil post test yang artinya siswa yang tadinya tidak
memahami sama sekali menjadi memahami tetapi pemahamannya masih
kurang lengkap. Dan terjadi peningkatan untuk banyaknya siswa yang
menjawab benar dari 12 % siswa pada hasil pre test menjadi 68,75 % siswa
pada hasil post test. Dengan demikian pada soal 4a terjadi peningkatan
pemahaman secara menyeluruh.
g. Mengaplikasikan persamaan f P =

V ± VP
xf S
V m VS

Untuk soal 4b, sebanyak 18,75 % siswa yang menjawab dengan benar.
Dan 50 % siswa tidak menjawab dengan benar dari menuliskan persamaan
untuk menghitung fP dan menghitung hasil fP. Sisanya 31,25% siswa tidak
menjawab.Dari jawaban siswa dapat disimpulkan bahwa pemahaman awal
siswa mengenai cara penentuan tanda negatif (-) atau positif (+) untuk VP dan
VS terbilang kurang baik. Setelah mengikuti pembelajaran dengan metode
simulasi komputer terjadi penurunan banyaknya siswa yang menjawab tidak
paham dari 50 % siswa pada hasil pre test menjadi 0 % siswa pada hasil post
test. Untuk jawaban siswa yang kurang lengkap terjadi peningkatan dari 0 %
siswa pada hasil pre test menjadi 43,75 % siswa pada hasil post test yang
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artinya siswa yang tadinya tidak memahami sama sekali menjadi memahami
tetapi pemahamannya masih kurang lengkap. Dan terjadi peningkatan untuk
banyaknya siswa yang menjawab benar dari 18,75 % siswa pada hasil pre test
menjadi 43,75 % siswa pada hasil pos test. Dengan demikian pada soal 4b
terjadi peningkatan pemahaman secara menyeluruh.
5. Sikap siswa selama mengikuti pembelajaran dengan metode simulasi
komputer.
Berdasarkan tabel 9 diperoleh distribusi sikap setiap siswa seperti pada tabel
18.
Tabel 18 Distribusi sikap setiap siswa
No

Nama siswa

Total skor

Persentase

Klasifikasi

1

AGUSTIN DWI TANTARI

30

75

Positif

2

APRIYANA SAFITRI

31

78

Positif

3

DANI IMAN SEPTIAWAN

23

58

Biasa saja

4

DESTA SYAKTYANIGRUM

24

60

Biasa saja

5

DIYAH WULANDARI

30

75

Positif

6

DAWUD MIFTAHUL

28

70

Biasa saja

7

MINANTI DWI ASTUTI

27

68

Biasa saja

8

NIKEN KUSWARI

24

60

Biasa saja

9

OKY ERNAWATI

38

95

Sangat positif

10

RINA SEPTIANA

30

75

Positif

11

RISHA MONIKA DARMINTO

30

75

Positif

12

RITA KUSHARTANTI

25

63

Biasa saja

13

SANTI AMBARWATI

31

78

Positif
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No

Nama siswa

Total skor

Persentase

Klasifikasi

14

STEFAN TRI JENDRA SAPUTRA

30

75

Positif

15

TITUT WARJIMAN

29

73

Positif

16

YOGA CHIPTA DWIDAYANA

37

93

Sangat positif

Persentase (%) sikap siswa adalah sebagai berikut
467
x100% = 72,96%
640
Persentase sikap siswa sebesar 72, 96% dapat diklasifikasikan bahwa sikap
siswa selama mengikuti proses pembelajaran dengan simulasi komputer
diklasifikasikan positif.

Tabel 19 Persentase jumlah siswa berdasarkan aspek-aspek sikap
Klasifikasi

Interval skor (%)

Jumlah Siswa

Persentase (%)
Jumlah siswa

Sangat positif

86-100

2

12,5

Positif

71-85

8

50

Biasa saja

56-70

6

37,5

Negatif

50-55

0

0

Sangat negatif

< 50

0

0

Dari seluruh siswa (16 siswa), ada 12,5 % siswa tergolong dalam kelompok
yang bersikap sangat positif, 50 % siswa tergolong dalam kelompok yang
bersikap positif, 37,5 % siswa tergolong dalam kelompok yang bersikap biasa
saja, 0 % siswa tergolong dalam kelompok yang bersikap negatif, dan 0 % siswa
tergolong dalam kelompok yang bersikap sangat negatif.
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Dengan demikian dari hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran fisika dengan metode simulasi komputer pada pokok bahasan Efek
Doppler mempunyai peranan yang cukup besar dalam menumbuhkan sikap positif
siswa terhadap pembelajaran fisika dengan metode simulasi komputer.

C. Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan penelitian yang dijumpai peneliti adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan penelitian
Penelitian

ini

tidak

melibatkan

wawancara,

sehingga

tidak

dapat

mengungkapkan maksud jawaban siswa tentang bunyi semakin jelas
terdengar.
2. Simulasi Komputer
Dalam hal audio simulasi tentang Efek Doppler tidak banyak membantu
karena pada saat proses pembelajaran peneliti mendapat kendala yaitu sound
sistem yang dipakai kurang sempurna menghasilkan suara yang dirancang
untuk membedakan suara tinggi dan rendah.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dari pre test, post test dan kuisioner sikap
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembelajaran dengan menggunakan

metode simulasi komputer dapat

meningkatkan pemahaman siswa. Peningkatan paling tinggi pada konsep
definisi Efek Doppler yaitu 62,5% dan pada konsep mengaplikasikan
persamaan pada soal 4a, peningkatannya 56,25%. Setelah siswa mengikuti
pembelajaran dengan metode simulasi komputer terjadi

perubahan konsep

yang dimiliki siswa tentang Efek Doppler.
2. Berdasarkan hasil pre test dan post test ada perbedaan yang signifikan, antara
hasil belajar sebelum dan setelah pembelajaran dengan simulasi komputer.
3. Sikap siswa secara keseluruhan terhadap pembelajaran dengan metode
simulasi komputer adalah positif.

B. Saran
1. Disarankan bagi guru untuk menggunakan metode simulasi komputer sebagai
alternatif metode pembelajaran dalam menyajikan materi pembelajaran
dikelas dan dalam penggunaan metode ini guru hendaknya membuat
persiapan sebaik dan semaksimal mungkin.
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2. Bagi guru yang belum mengenal komputer dan tidak bisa membuat simulasi
komputer tidak perlu merasa kesulitan sebab sekarang sudah banyak simulasi
komputer siap pakai.
3. Gunakanlah metode mengajar yang sesuai dengan konsep yang diberikan.
Karena memberikan metode pengajaran yang tepat dapat membantu
pemahaman siswa dari tidak lengkap menjadi lengkap dan dari pemahaman
tidak benar menjadi benar.
4. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu tidak melibatkan wawancara,
sehingga tidak dapat mengungkapkan maksud jawaban siswa tentang bunyi
semakin jelas terdengar, maka diharapkan ada penelitian yang sama dengan
melibatkan wawancara. Sehingga dapat mengungkapkan maksud dari siswa
tentang bunyi semakin jelas terdengar.
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LAMPIRAN 1
Skenario Pembelajaran

No
Slide yang ditampilkan
1 Intensitas dan frekuensi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Pengertian Efek Doppler

•
•

•
•

•

Kegiatan
Guru menampilkan satu simulasi Efek Doppler
kepada siswa.
Guru bertanya kepada siswa yaitu dari simulasi yang
ditampilkan mana yang memvisualisasikan adanya
intensitas bunyi.
Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
Guru menegaskan kembali jawaban siswa yang
benar.
Guru bertanya kepada siswa apa yang dimaksud
dengan intensitas.
Guru menjelaskan tentang intensitas kepada siswa.
Guru bertanya kepada siswa yaitu dari simulasi yang
ditampilkan
sebelumnya
mana
yang
memvisualisasikan adanya frekuensi bunyi.
Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
Guru menegaskan kembali jawaban siswa yang
benar.
Guru menjelaskan tentang frekuensi bunyi kepada
siswa.
Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Guru menampilkan beberapa peristiwa Efek Doppler
kepada siswa.
Setiap peristiwa yang ditampilkan guru bertanya
kepada siswa tentang bagaimana bunyi sirine
didengar pengamat dan yang bergerak apa terhadap
apa.
Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru
untuk setiap peristiwa yang ditampilkan.
Siswa diminta mendefinisikan Efek Doppler dengan
kalimat mereka sendiri dari peristiwa-peristiwa yang
mereka lihat dan dari jawaban pertanyaan yang guru
ajukan.
Guru menjelaskan kepada siswa definisi Efek
Doppler.
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No

Slide yang ditampilkan
•
•
•
•

3

Peristiwa 1

•

•
4

Sumber
bergerak
mendekati •
pengamat yang sedang diam
•

•
•

•
•
5

Penjelasan peristiwa 1

•
•

6

Penjelasan penurunan persamaan •
untuk peristiwa 1

Kegiatan
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
apa yang mereka ketahui tentang intensitas dan nada.
Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
Guru menjelaskan kepada siswa tentang apa yang
dimaksud dengan intensitas dan nada.
Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
bagaimana bunyi sirine didengar oleh pengamat jika
sumber bunyi mendekati pengamat yang sedang
diam.
Siswa diminta memprediksi peristiwa tersebut
menurut pemahaman mereka.
Guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana
bunyi sirine didengar oleh pengamat jika sumber
bunyi mendekati pengamat yang sedang diam.
Guru bertanya kepada siswa mengapa gelombanggelombang bunyi yang dipancarkan akan lebih dekat
satu sama lain dari pada keadaan normal jika sumber
bunyi mendekati pengamat yang sedang diam.
Siswa diminta menjelaskan menurut pengetahuan
mereka.
Guru menjelaskan tentang mengapa gelombanggelombang bunyi yang dipancarkan akan lebih dekat
satu sama lain dari pada keadaan normal jika sumber
bunyi mendekati pengamat yang sedang diam.
Siswa menyimak penjelasan guru.
Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Guru menjelaskan makna simulasi kepada siswa
tentang sumber bunyi mendekati pengamat yang
sedang diam.
Siswa diberi kesempatan bertanya kepada guru jika
ada yang tidak dimengerti atau tidak jelas dari
simulasi yang ditampilkan.
Guru bertanya kepada siswa mengapa λ' = d - dS
ketika sumber bunyi mendekati pengamat yang
sedang diam.
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No

Slide yang ditampilkan
•
•
•
f '=

•
•

7

Peristiwa 2

•

•
8

Sumber bunyi menjauhi pengamat •
yang sedang diam
•

•
•

•
•

Kegiatan
Siswa diminta menjelaskan jawaban pertanyaan
tersebut dengan pandua simulasi yang ditampilkan
oleh guru.
Guru menjelaskan mengapa λ' = d - dS ketika sumber
bunyi mendekati pengamat yang sedang diam.
Guru menjelaskan penurunan persamaan
 V 
1
f
f = 
V − VS 
 VS 

1 − 
V 


Siswa menyimak penjelasan guru.
Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
bagaimana bunyi sirine didengar oleh pengamat jika
sumber bunyi menjauhi pengamat yang sedang
diam.
Siswa diminta memprediksi peristiwa tersebut
menurut pemahaman mereka.
Guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana
bunyi sirine didengar oleh pengamat jika sumber
bunyi menjauhi pengamat yang sedang diam.
Guru bertanya kepada siswa mengapa gelombanggelombang bunyi yang dipancarkan akan lebih
renggang satu sama lain dari pada keadaan normal
jika sumber bunyi menjauhi pengamat yang sedang
diam.
Siswa diminta menjelaskan menurut pengetahuan
mereka.
Guru menjelaskan tentang mengapa gelombanggelombang bunyi yang dipancarkan akan lebih
renggang satu sama lain dari pada keadaan normal
jika sumber bunyi menjauhi pengamat yang sedang
diam.
Siswa menyimak penjelasan guru.
Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
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No
Slide yang ditampilkan
9 Penjelasan peristiwa 2

10

11

12

Kegiatan
Guru menjelaskan makna simulasi kepada siswa
tentang sumber bunyi menjauhi pengamat yang
sedang diam.
• Siswa diberi kesempatan bertanya kepada guru jika
ada yang tidak dimengerti atau tidak jelas dari
simulasi yang ditampilkan.
Penjelasan penurunan persamaan • Guru bertanya kepada siswa mengapa λ' = d + dS
untuk peristiwa 2
ketika sumber bunyi menjauhi pengamat yang
sedang diam.
• Siswa diminta menjelaskan jawaban pertanyaan
tersebut dengan pandua simulasi yang ditampilkan
oleh guru.
• Guru menjelaskan mengapa λ' = d + dS ketika
sumber bunyi menjauhi pengamat yang sedang
diam.
• Guru menjelaskan penurunan persamaan
 V 
1
f
f '=
f = 
V + VS 
 VS 

1 + 
V 

• Siswa menyimak penjelasan guru.
• Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Peristiwa 3
• Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
bagaimana bunyi sirine didengar oleh pengamat jika
pengamat mendekati sumber bunyi yang sedang
diam.
• Siswa diminta memprediksi peristiwa tersebut
menurut pemahaman mereka.
Pengamat mendekati sumber • Guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana
bunyi yang sedang diam.
bunyi sirine didengar oleh pengamat jika pengamat
mendekati sumber bunyi yang sedang diam.
• Guru bertanya kepada siswa mengapa jarak antara
puncak gelombang atau panjang gelombang adalah
konstan jika pengamat mendekati sumber bunyi
yang sedang diam.
• Siswa diminta menjelaskan menurut pengetahuan
mereka.
•
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No

Slide yang ditampilkan

Kegiatan
Guru menjelaskan tentang mengapa jarak antara
puncak gelombang atau panjang gelombang adalah
konstan jika pengamat mendekati sumber bunyi
yang sedang diam.
• Siswa menyimak penjelasan guru.
• Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Penjelasan peristiwa 3
• Guru menjelaskan makna simulasi kepada siswa
tentang pengamat mendekati sumber bunyi yang
sedang diam.
• Siswa diberi kesempatan bertanya kepada guru jika
ada yang tidak dimengerti atau tidak jelas dari
simulasi yang ditampilkan.
Penjelasan penurunan persamaan • Guru bertanya kepada siswa mengapa banyaknya
untuk peristiwa 3
gelombang yang diterima pengamat bertambah
ketika pengamat mendekati sumber bunyi yang
sedang diam.
• Siswa menjelaskan jawaban pertanyaan tersebut
dengan pandua simulasi yang ditampilkan oleh guru.
• Guru menjelaskan mengapa banyaknya gelombang
yang diterima pengamat bertambah ketika pengamat
mendekati sumber bunyi yang sedang diam.
• Guru menjelaskan penurunan persamaan
 V + VP   VP 
f '= 
 f = 1 +
f
V 
 V  
• Siswa menyimak penjelasan guru.
• Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Peristiwa 4
• Guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang
bagaimana bunyi sirine didengar oleh pengamat jika
pengamat menjauhi sumber bunyi yang sedang
diam.
• Siswa diminta memprediksi peristiwa tersebut
menurut pemahaman mereka.
Pengamat menjauhi sumber bunyi • Guru menjelaskan kepada siswa tentang bagaimana
yang sedang diam.
bunyi sirine didengar oleh pengamat jika pengamat
menjauhi sumber bunyi yang sedang diam.
•

13

14

15

16
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Slide yang ditampilkan

Kegiatan
Guru bertanya kepada siswa mengapa jarak antara
puncak gelombang atau panjang gelombang adalah
konstan jika pengamat menjauhi sumber bunyi yang
sedang diam.
• Siswa diminta menjelaskan menurut pengetahuan
mereka.
• Guru menjelaskan tentang mengapa jarak antara
puncak gelombang atau panjang gelombang adalah
konstan jika pengamat menjauhi sumber bunyi yang
sedang diam.
• Siswa menyimak penjelasan guru.
• Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Penjelasan peristiwa 4
• Guru menjelaskan makna simulasi kepada siswa
tentang pengamat menjauhi sumber bunyi yang
sedang diam.
• Siswa diberi kesempatan bertanya kepada guru jika
ada yang tidak dimengerti atau tidak jelas dari
simulasi yang ditampilkan.
Penuruna persamaan peristiwa 4 • Guru bertanya kepada siswa mengapa banyaknya
gelombang yang diterima pengamat berkurang
ketika pengamat menjauhi sumber bunyi yang
sedang diam.
• Siswa menjelaskan jawaban pertanyaan tersebut
dengan pandua simulasi yang ditampilkan oleh guru.
• Guru menjelaskan mengapa banyaknya gelombang
yang diterima pengamat berkurang ketika pengamat
menjauhi sumber bunyi yang sedang diam.
• Guru menjelaskan penurunan persamaan
 V − VP 
 V 
f '= 
 f = 1 − P  f
V 
 V 

• Siswa menyimak penjelasan guru.
• Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Persamaan dan penentuan tanda • Guru menjelaskan kepada siswa tentang penurunan
VP dan VS
persamaan Efek Doppler dan penentuan tanda VP
dan VS.
• Siswa menyimak penjelasan guru.
•

17
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•

20

Contoh soal

•
•

Kegiatan
Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari penjelasan guru.
Guru dan siswa bersama-sama membahas contoh
soal.
Siswa diberi kesempatan mencatat dan bertanya
kepada guru jika ada yang tidak dimengerti atau
tidak jelas dari pembahasan contoh soal.
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LAMPIRAN 2
Soal Pre test dan Post test

Soal Pre test dan Post test
1.

Apa yang dimaksud dengan Efek Doppler? Skor 1

2.

Jika sebuah mobil yang membunyikan sirine bergerak menuju atau mendekati
pengamat yang sedang diam
a. Bagaimana bunyi sirine yang didengar pengamat? Jelaskan? Skor 3
b. Apa yang terjadi dengan intensitas dan nada bunyi sirine tersebut? Skor 2

3.

Jika pengamat bergerak menuju atau mendekati sebuah mobil yang
membunyikan sirine yang sedang diam
a. Bagaimana bunyi sirine yang didengar pengamat? Jelaskan? Skor 3
b. Apa yang terjadi dengan intensitas dan nada bunyi sirine tersebut? Skor 2

4.

Sebuah mobil dengan kecepatan 30 m/s mendekati sirine pabrik yang
berfrekuensi 500 Hz, kecepatan bunyi di udara adalah 340 m/s berapakah :
Skor 5
a. Frekuensi yang di dengar pengemudi?
b. Frekuensi yang di dengar pengemudi jika mobil menjauhi pabrik?
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LAMPIRAN 3
Soal Kuisioner Sikap
Kuisioner Sikap
Nama:
Kelas:
1. Pembelajaran fisika yang dilaksanakan dengan simulasi komputer:
a. Sangat menyenangkan
b. Menyenangkan
c. Biasa saja
d. Tidak menyenangkan
e. Sangat tidak menyenangkan
2. Pembelajaran fisika yang dilaksanakan dengan simulasi komputer:
a. Sangat menarik
b. Menarik
c. Biasa saja
d. Tidak menarik
e. Sangat tidak menarik
3. Ketika pembelajaran fisika dilaksanakan dengan simulasi komputer, saya
melakukannya dengan:
a. Sangat serius
b. Serius
c. Biasa saja
d. Tidak serius
e. Sangat tidak serius
4. Ketika pembelajaran fisika dilaksanakan dengan simulasi komputer, saya
melakukannya dengan:
a. Sangat bersemangat
b. Bersemangat
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c. Biasa saja
d. Tidak bersemangat
e. Sangat tidak bersemangat
5. Setujukah kamu bila setiap pembelajaran fisika dilaksanakan dengan simulasi
komputer?
a. Sangat setuju
b. Setuju
c. Biasa saja
d. Tidak setuju
e. Sangat tidak setuju
6. Senangkah kamu bila setiap pembelajaran fisika dilaksanakan dengan
simulasi komputer?
a. Sangat senang
b. Senang
c. Biasa saja
d. Tidak senang
e. Sangat tidak senang
7. Tertarikkah kamu bila setiap pembelajaran fisika dilaksanakan dengan
simulasi komputer?
a. Sangat tertarik
b. Tertarik
c. Biasa saja
d. Tidak tertarik
e. Sangat tidak tertarik
8. Dibandingkan dengan pembelajaran fisika di mana semua materi dijelaskan
oleh guru, pembelajaran fisika dengan simulasi komputer:
a. Jauh lebih menyenangkan
b. Lebih menyenangkan
c. Biasa saja
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d. Lebih menjengkelkan
e. Jauh lebih menyenangkan
9. Dibandingkan dengan pembelajaran fisika di mana semua materi dijelaskan
oleh guru, pembelajaran fisika dengan simulasi komputer:
a. Jauh lebih menarik
b. Lebih menarik
c. Biasa saja
d. Lebih membosankan
e. Jauh lebih membosankan
10. Dibandingkan dengan pembelajaran fisika di mana semua materi dijelaskan
oleh guru, pembelajaran fisika dengan simulasi komputer:
a. Jauh lebih baik
b. Lebih baik
c. Biasa saja
d. Lebih jelek
e. Jauh lebih jelek
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LAMPIRAN 4
Cara membuka simulasi

Pilih start kemudian klik kanan pada mouse setelah itu pilih explore

Pilih file simulasi komputer dan klik 2 kali

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
98

Pilih flash yang lingkaran besar dan klik 2 kali
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LAMPIRAN 5
Slide Simulasi Komputer
Slide utama

Intensitas dan frekuensi
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Intensitas

Penjelasan intensitas
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Frekuensi

Penjelasan frekuensi
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Fenomena 1

Fenomena 2
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Fenomena 3

Fenomena 4
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Definisi Efek Doppler

Sumber yang bergerak
Peristiwa 1
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Sumber bergerak mendekati pengamat yang sedang diam

Penjelasan peristiwa 1
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Penjelasan penurunan persamaan untuk peristiwa 1

Lanjutan penjelasan penurunan persamaan untuk peristiwa 1
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Sumber bergerak
Peristiwa 2

Sumber bunyi bergerak menjauhi pengamat yang diam
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Penjelasan peristiwa 2

Penjelasan penurunan persamaan untuk peristiwa 2
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Lanjutan penjelasan penurunan persamaan untuk peristiwa 2

Pengamat yang bergerak
Peristiwa 3
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Pengamat bergerak mendekati sumber bunyi yang sedang diam

Penjelasan peristiwa 3
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Penjelasan penurunan persaman untuk peristiwa 3

Pengamat bergerak
Peristiwa 4
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Pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi yang sedang diam

Penjelasan peristiwa 4
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Penjelasan penurunan persamaan untuk peristiwa 4

Persamaan dan penentuan tanda untuk VP dan VS
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Persamaan 2

Persamaan 3
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Contoh soal dan penyelesian

Lanjutan contoh soal dan penyelesian
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Lanjutan contoh soal dan penyelesian

