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ABSTRAK
Giovanni, Elisabet Kris. 2018. Pengaruh Waktu Belajar Terhadap Minat, Keaktifan Dan
Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Fisika Pada Siswa Kelas XI MIPA
SMA BOPKRI 1 Yogyakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 Pada Materi
Gelombang Bunyi. Skripsi. Yogyakarta: Pendidikan Fisika, Jurusan
Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan Dan
Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat minat siswa yang belajar di
pagi hari, (2) tingkat minat siswa yang belajar di siang hari, (3) tingkat keaktifan siswa
yang belajar di pagi hari, (4) tingkat keaktifan siswa yang belajar di siang hari, (5) tingkat
hasil belajar siswa yang belajar di pagi hari, (6) tingkat hasil belajar siswa yang belajar di
siang hari, dan (7) perbedaan minat, keaktifan dan hasil belajar siswa pada waktu belajar
fisika di pagi hari dan di siang hari.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI MIPA 1 dan 2 SMA BOPKRI 1
Yogyakarta tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 39 siswa. Penelitian ini
menggunakan dua kelas treatmen. Siswa kelas XI MIPA 1 (N=23) mendapat treatmen
belajar di pagi hari dan siswa kelas XI MIPA 2 (N=16) mendapat treatmen belajar di
siang hari. Instrumen yang digunakan untuk pengambilan data ialah intrumen tes, angket,
wawancara dan observasi. Untuk intrumen tes dan angket dianalisis secara statistik
menggunakan program SPSS dan instrumen wawancara dan data observasi dianalisis
secara deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) minat siswa yang belajar di pagi hari
berada pada klasifikasi sedang & tinggi dengan rata-rata 42,30; (2) minat siswa yang
belajar di siang hari berada pada klasifikasi tinggi dengan rata-rata 45,75; (3) keaktifan
siswa yang belajar di pagi hari berada pada klasifikasi sedang dengan rata-rata 37,22; (4)
keaktifan siswa yang belajar di siang hari berada pada klasifikasi sedang dengan rata-rata
37,31, (5) hasil belajar siswa yang belajar di pagi hari (pre-test & post-test) secara
berturut-turut masuk dalam klasifikasi sangat rendah dan sangat tinggi dengan rata-rata
8,17 dan 81,83; (6) hasil belajar siswa yang belajar di siang hari (pre-test & post-test)
secara berturut-turut masuk dalam klasifikasi sangat rendah dan rendah dengan rata-rata
13,94 dan 50,50; (7) tidak ada perbedaan yang signifikan antara waktu belajar di pagi dan
di siang hari terhadap minat dan keaktifan siswa. Namun, terdapat perbedaan yang
signifikan antara waktu belajar di pagi hari dan di siang hari terhadap hasil belajar fisika
siswa.
Kata kunci: waktu belajar, minat, keaktifan dan hasil belajar.
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ABSTRACT
Giovanni, Elisabet Kris. 2018. The Influence of Learning Time on Interest, Activity and
Student Learning Outcomes in Physics Learning for Students Class XI
MIPA SMA BOPKRI 1 Yogyakarta Academic Year 2017/2018 On Sound
Wave Material. Thesis. Yogyakarta: Physics Education, Department of
Mathematics and Sciences Education, Faculty of Teacher Training and
Education, Sanata Dharma University, Yogyakarta.
This research aims to know: (1) the level for interest students learning in the
morning, (2) the level for interest students learning in the daytime, (3) the level for active
students learning in the morning, (4) the level for active students learning in the daytime
(5) the level for student learning outcomes learned in the morning, (6) the level for
student learning outcomes learned during the daytime, and (7) differences in interest,
activity and learning outcomes for students at the time of physics learning study in the
morning and in the afternoon.
This research is a descriptive quantitative and descriptive qualitative. The subjects
for this study are the students of class XI MIPA 1 and 2 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
academic year 2017/2018 consisting of 39 students. This study uses two classes of
treatmens. The students of grade XI MIPA 1 (N = 23) received a morning learning
course and the students of grade XI MIPA 2 (N = 16) received a daytime learning course.
The instruments used for data collection are tests, questionnaires, interviews and
observations. For test and questionnaire instrument are analyzed statistically using SPSS
program and instrument of interview and observation data are analyzed descriptively
qualitative.
The results show that: (1) the interest of students learning in the morning is on the
medium & high classification with an average of 42.30; (2) the interest of students
learning during the daytime is on the high classification with an average of 45.75; (3) the
activity of students for learning in the morning is on the medium classification with an
average of 37.22, (4) the activity of students for learning during the daytime is on the
medium classification with an average of 37.31, (5) the learning outcomes of the students
who studying in the morning (pre-test & post-test) are consecutively included in very low
and very high classification with an average of 8.17 and 81,83; (6) the learning outcomes
of the students who studying in the daytime (pre-test & post-test) are consecutively
included in very low and low classification with an average of 13,94 and 50,50; and (7)
There is no significant difference between learning time in the morning and in the
daytime on student interest and their activity. But, there is a significant difference
between learning time in the morning and in the daytime toward student physics learning
outcomes.
Keywords: study time, interest, activity and learning outcomes.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Bangsa Indonesia memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, hal
tersebut tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat. Tujuan tersebut tidak
akan bisa terlepas dari pendidikan yang memiliki tujuan menciptakan sumber
daya manusia yang cerdas dan lebih bermartabat. Pendidikan ialah bantuan
yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, agar dia
mencapai kedewasaan (Winkel, 2004: 27). Pendidikan juga berlangsung
melalui dan di dalam pergaulan yang bersifat mendidik.
Pendidikan berlangsung secara formal dan non formal. Pendidikan
formal didapatkan seseorang di sekolah dan pendidikan non formal didapatkan
seseorang di luar sekolah misalnya, keluarga dan lingkungan sekitar. Seseorang
mendapatkan pendidikan formal di sekolah dengan belajar yang dibimbing
oleh pendidik (guru) dan juga teman sejawatnya.
Menurut Winkel, belajar dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas
mental/psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang
menghasilkan

sejumlah

perubahan

dalam

pengetahuan-pemahaman,

keterampilan dan nilai-sikap (Winkel, 2004: 59). Dalam proses belajar itulah
seorang individu mengalami suatu perubahan yang bersifat relatif konstan dan
berbekas. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar diantaranya ialah faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang ada dalam diri
1
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individu yang sedang belajar, sedangkan faktor eksternal ialah faktor yang ada
di luar individu. Di dalam faktor internal ini terdapat faktor jasmani, psikologi,
dan kelelahan. Sedangkan, faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, sekolah
dan masyarakat. Dari faktor-faktor tersebut faktor kelelahan sering muncul
dalam proses belajar mengajar. Menurut Slameto, waktu sekolah juga
mempengaruhi belajar siswa (2015: 68). Hal itu dapat dilihat ketika proses
belajar dilakukan di pagi hari dan di siang hari. Seorang individu ketika
mendapatkan pembelajaran di pagi hari akan lebih fokus terhadap materi yang
disampaikan oleh pendidik daripada individu yang mendapatkan pelajaran di
siang hari. Pada siang hari tubuh seorang individu sudah terlihat lemah lunglai
dan individu tersebut akan cenderung untuk membaringkan tubuh. Oleh sebab
itu, individu yang mendapatkan pembelajaran di siang hari akan kurang fokus
terhadap materi yang disampaikan.
Proses belajar mengajar juga dipengaruhi oleh minat dan keaktifan
siswa. Menurut Slameto, minat ialah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan
pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (2015: 180). Minat
seorang individu tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.
Seorang individu yang memiliki minat untuk mempelajari sesuatu, dia akan
lebih berhasil dalam proses belajar dan hasil belajarnya akan lebih baik.
Keaktifan adalah perilaku individu didalam proses belajar mengajar yang
memberikan timbal balik positif terhadap proses belajar tersebut.
Dari pengalaman lapangan yang telah dilaksanakan di SMA BOPKRI 1
Yogyakarta, dapat dilihat bahwa keberhasilan proses belajar mengajar
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dipengaruhi oleh waktu belajar, minat dan keaktifan siswa khususnya pada
mata pelajaran fisika. Berdasarkan penelitian Lestari yang menyatakan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan waktu belajar terhadap hasil belajar
matematika siswa (2013: 124). Dari hasil pengamatan peneliti ketika
melaksanakan Program Pengalaman Lapangan dan pengalaman belum ada
penelitian tentang topik tersebut untuk mata pelajaran fisika. Oleh karena itu,
peneliti telah meneliti masalah tersebut dengan tujuan mengetahui apakah ada
pengaruh waktu belajar terhadap minat, keaktifan dan hasil belajar siswa.
Dari uraian diatas, peneliti telah mengetahui pengaruh waktu belajar
terhadap minat, keaktifan, dan hasil belajar siswa dalam belajar fisika.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa
masalah, yaitu :
1. Berapa tingkat minat siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di pagi
hari ?
2. Berapa tingkat minat siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di siang
hari ?
3. Berapa tingkat keaktifan siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di
pagi hari ?
4. Berapa tingkat keaktifan siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
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Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di
siang hari ?
5. Berapa tingkat hasil belajar siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 pada waktu belajar fisika
di pagi hari ?
6. Berapa tingkat hasil belajar siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 pada waktu belajar fisika
di siang hari ?
7. Apakah ada perbedaan minat, keaktifan dan hasil belajar fisika siswa
pada waktu belajar di pagi hari dan pada siang hari ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
yaitu ingin mengetahui :
1. Tingkat minat siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di pagi hari.
2. Tingkat minat siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di siang hari.
3. Tingkat keaktifan siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di pagi hari.
4. Tingkat keaktifan siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada Tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di siang hari.
5. Tingkat hasil Belajar siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 pada waktu belajar fisika di
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pagi hari.
6. Tingkat hasil Belajar siswa kelas XI MIPA SMA BOPKRI 1
Yogyakarta pada Tahun pelajaran 2017/2018 pada waktu belajar fisika di
siang hari.
7. Perbedaan minat, keaktifan dan hasil belajar fisika siswa pada waktu
belajar di pagi hari dan pada siang hari.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat bagi sekolah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran keadaan
hasil belajar siswa yang dilakukan di pagi hari dan di siang hari yang
ditinjau dari waktu belajar sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam
upaya meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Manfaat bagi pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif
terhadap upaya meningkatkan hasil belajar fisika siswa melalui waktu
belajar, minat dan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar.

3. Manfaat bagi penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman
serta pertimbangan dalam upaya meningkatkan hasil belajar fisika siswa
yang ditinjau dari waktu belajar, minat dan keaktifan siswa dalam proses
belajar mengajar.
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4. Manfaat bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman
serta dalam pelaksanaan penelitian peneliti lebih mandiri dan bisa
menghargai sesama.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Belajar
Belajar merupakan suatu aktivitas mental/psikis, yang berlangsung
dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah
perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan nilai-sikap
(Winkel, 2004: 59). Menurut Slameto, belajar ialah suatu proses usaha yang
dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang
baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi
dengan lingkungannya (2015: 2). Sedangkan menurut Khodijah, belajar
adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang memperoleh dan
membentuk kompetensi, keterampilan dan sikap yang baru (2014: 50). Dan
menurut kaum konstruktivis belajar merupakan proses aktif pelajar
mengkonstruksi arti entah teks, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain
(Suparno, 1997: 61).
Beberapa definisi belajar lain menurut para ahli ialah sebagai berikut
(Khodijah, 2014: 47) :


Harold Spears (1955) menyatakan bahwa belajar adalah mengamati,
membaca, mengimitasi, mencoba sesuatu sendiri, mendengarkan,
mengikuti petunjuk.



Cronbach (1960) menyatakan bahwa belajar ditunjukkan oleh perubahan
perilaku sebagai hasil pengalaman.



Bell-Gredler (1986) menyatakan belajar sebagai proses perolehan
7
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berbagai kompetensi, keterampilan, dan sikap.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar
merupakan proses perubahan tingkah laku yang dilakukan seseorang dalam
interaksi

aktif

dengan

lingkungan

sekitarnya

untuk

mendapatkan

keterampilan dan sikap yang baru. Seorang individu yang belajar akan
mendapatkan sesuatu yang belum dia mengerti dengan cara mengkonstruksi
sendiri informasi-informasi yang didapatnya. Belajar juga merupakan proses
mengasimilasikan dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang
dipelajari dengan pengertian yang sudah dipunyai seorang individu tersebut
sehingga pengertiannya dikembangkan (Suparno, 1997: 61). Seorang yang
belajar bukan hanya menambah informasi yang sudah didapat, tetapi juga
harus mengaitkan atau menghubungkan informasi yang sudah dipunyainya
dengan informasi baru.
Dalam belajar juga ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam
belajar. Menurut Slameto (2015: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar
banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu
faktor intern (internal) dan faktor ektern (eksternal). Faktor internal ialah
faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor
eksternal ialah faktor yang ada di luar individu. Faktor internal meliputi faktor
jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor eksternal meliputi
faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat.
Menurut Suryabrata 1989 (dalam Khodijah 2014: 58) faktor-faktor
yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:
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1. Faktor yang berasal dari dalam diri pembelajaran, yang meliputi: (a)
faktor-faktor fisiologis, dan (b) faktor-faktor psikologis.
2. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pembelajaran, yang meliputi: (a)
faktor-faktor sosial, dan (b) faktor-faktor non sosial.
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam belajar
ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Faktor tersebut
merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu dan faktor
ekternal yang berasal dari luar diri individu yang belajar. Faktor internal
meliputi kondisi jasmani, psikologis dan kelelahan, sedangkan faktor eksternal
meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, sosial dan non sosial. Satu contoh
untuk faktor eksternal yang terjadi dalam pembelajaran yang juga termasuk
dalam faktor non sosial. Contonya ialah seperti yang diungkapkan oleh
Suryabrata 1989 (dalam Khodijah 2014: 61) ialah waktu (pagi, siang, atau
malam), sebagian besar orang lebih mudah memahami pelajaran di waktu pagi
hari dibandingkan pada waktu siang atau sore hari. Dari peristiwa diatas dapat
menjelaskan bahwa sebenarnya banyak yang mempengaruhi belajar. Sehingga
ketika hasil belajar seorang individu tidak sesuai dengan harapan, kita tidak
boleh menyalahkan bahwa kecerdasan individu tersebut yang menjadi
penyebabnya. Melainkan harus memperhatikan juga faktor-faktor yang
mungkin mempengaruhi seperti penjelasan diatas.
B. Waktu Belajar
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waktu merupakan seluruh
rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau
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berlangsung. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang
dilakukan seseorang dalam interaksi aktif dengan lingkungan sekitarnya
untuk mendapatkan keterampilan dan sikap yang baru. Dengan demikian,
waktu belajar merupakan proses berlangsungnya interaksi aktif seorang
individu dengan lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan perubahan
tingkah laku seperti keterampilan dan sikap.
Seorang individu melakukan kegiatan belajar dalam dua cara, baik
secara formal maupun non formal. Belajar secara formal dilakukan seorang
individu di sekolah. Sedangkan, belajar secara non formal dilakukan seorang
individu di luar sekolah. Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar
mengajar di sekolah, waktu itu dapat pagi hari, siang, sore/malam hari
(Slameto, 2015: 68). Biggers (1980, dalam Syah 2008: 138) berpendapat
bahwa waktu belajar pada pagi hari lebih efektif daripada belajar pada waktuwaktu

lainnya.

Dalam

penelitiannya

Lestari (2013: 119) berpendapat

bahwa disekolah waktu pagi dimulai pukul 06:30 sampai 12:00, dan waktu
siang di mulai pukul 12:00 sampai 17:30.
Waktu belajar siswa dipengaruhi oleh waktu sekolah. Ketika seorang
siswa masuk sekolah di siang hari, siswa tersebut akan kesulitan dalam
menerima pelajaran karena badan yang sudah lelah. Kesulitan tersebut
disebabkan karena siswa sukar berkonsentrasi dan berfikir pada kondisi badan
yang lelah. Sebaliknya, ketika siswa menerima pelajaran di pagi hari siswa
tersebut akan mudah berkonsentrasi dan fokus dalam menerima pelajaran.
Hal itu disebabkan karena kondisi pikiran yang masih jernih dan segar serta
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kondisi jasmani yang masih baik. Akibatnya, pemilihan waktu sekolah yang
tepat akan memberikan pengaruh yang positif terhadap hasil belajar.
Contohnya, ketika pelajaran fisika berlangsung di pagi hari, siswa masih
konsentrasi, fokus dan aktif dalam mengikuti proses belajar. Sedangkan,
ketika pelajaran fisika yang berlangsung di siang hari siswa sudah tidak
konsentrasi, tidak fokus dan siswa yang aktif hanya sebagian dari jumlah
siswa di dalam kelas. Hal tersebut dikarenakan pada waktu siang hari tubuh
sudah lelah/lemah. Hal ini akan mempengaruhi hasil belajar fisika siswa.
Karena waktu di sekolah dimulai dari pukul 07:15 WIB dan diakhiri
pada pukul 15:45, maka pada penelitian ini waktu belajar pagi yang
digunakan antara pukul 07:00 WIB sampai 12:00 WIB dan waktu belajar
siang antara pukul 12:00 WIB sampai 17:00 WIB.
C. Minat Siswa
Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal
atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2015: 180). Menurut Syah,
minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau
keinginan yang besar terhadap sesuatu (2008: 136). Sedangkan menurut
Djamarah, minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan
dan mengenang beberapa aktivitas (2011: 166).
Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan
bahwa minat merupakan suatu rasa lebih suka, kecenderungan dan
ketertarikan yang tinggi terhadap suatu hal atau aktivitas tertentu tanpa ada
yang menyuruh. Dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa minat
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memiliki pengaruh besar terhadap belajar. Hal itu terjadi karena bila bahan
ajar yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar
dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Ketika seorang
siswa memiliki minat yang tinggi pada suatu pelajaran, misalkan pelajaran
tersebut fisika, maka dia akan memusatkan perhatiannya ke fisika. Dengan
memusatkan perhatiannya pada fisika, maka siswa tersebut akan giat belajar
fisika. Dengan giat belajar fisika, maka hasil belajarnya juga akan meningkat.
Hal tersebut didukung oleh pendapat Syah, yang mengatakan bahwa minat
akan mempengaruhi kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidangbidang studi tertentu.
Secara rinci pengukuran minat siswa dapat dilihat dari beberapa hal
dibawah ini :


Siswa suka dengan belajar fisika.



Siswa tertarik dengan pelajaran fisika.



Siswa mau mengerjakan soal fisika tanpa ada yang menyuruh.



Siswa mengikuti seluruh proses pembelajaran fisika dikelas maupun
di luar kelas.
Dalam penelitian ini, siswa telah dinyatakan memiliki minat jika siswa

melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang ditulis secara rinci dalam
pengukuran minat siswa.
E. Keaktifan Belajar
Keaktifan berasal dari kata dasar aktif yang diberi awalan ke- dan
akhiran -an. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata keaktifan memiliki
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arti kegiatan dan kesibukan (Hoetomo 2005: 26) .
Keaktifan siswa dapat dilihat dari aktivitas siswa di kelas saat proses
belajar mengajar berlangsung. Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan di
sekolah. Aktivitas tersebut bukan hanya mendengarkan dan mencatat. Paul
Diedrich (dalam Sardiman 2007: 101) membuat suatu daftar kegiatan siswa
yang dapat digolongkan sebagai berikut :
1. Visual activities, yang termasuk di dalamnya misalnya, membaca,
memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain.
2. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi
saran,

mengeluarkan

pendapat,

mengadakan

wawancara,

diskusi,

interupsi.
3. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan uraian, percakapan,
diskusi, musik, pidato.
4. Writing activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan,
angket, menyalin.
5. Drawing activities, misalnya: menggambar, membuat grafik, peta,
diagram.
6. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan
percobaan, membuat konstruksi, model mereperasi, bermain, berkebun,
beternak.
7. Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat,
memecahkan
keputusan.

soal,

menganalisis,

melihat

hubungan,

mengambil
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8. Emotional activities, seperti misalnya, menaruh minat, merasa bosan,
gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Dari daftar kegiatan diatas, dapat ketahui kegiatan yang termasuk
dalam keaktifan siswa di dalam proses belajar mengajar. Kegiatan tersebut
ada pada golongan Oral activities dan Mental activities. Siswa memiliki
keaktifan belajar jika dia melakukan dua golongan aktifitas tersebut.
Secara rinci pengukuran keaktifan siswa dapat dilihat dari beberapa
hal dibawah ini :


Siswa bertanya ketika proses pembelajaran fisika berlangsung.



Siswa dapat mengeluarkan pendapatnya ketika proses pembelajaran
fisika berlangsung.



Siswa dapat memberikan tanggapan dari pendapat orang lain secara
sukarela ketika proses pembelajaran fisika berlangsung.



Siswa melakukan diskusi dalam menyelesaikan soal ketika proses
pembelajaran fisika berlangsung.
Dalam penelitian ini, siswa telah dinyatakan aktif jika siswa

melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang ditulis secara rinci dalam
pengukuran keaktifan siswa.
F. Hasil Belajar
Menurut Gronlund (1976) dalam Khodijah (2014: 189) hasil belajar
adalah suatu hasil yang diharapkan dari pembelajaran yang telah ditetapkan
dalam rumusan perilaku tertentu. Menurut Sudijarto (1993) dalam Khodijah
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(2014: 189) hasil belajar adalah tingkat pernyataan yang dicapai oleh siswa
dalam mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan
yang ditetapkan. Karenanya, hasil belajar siswa mencakup tiga aspek, yaitu:
aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik.
Jadi, hasil belajar merupakan suatu hasil yang diharapkan dari usaha
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang telah ditetapkan dalam
rumusan perilaku tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti hanya melihat hasil
belajar siswa dari dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif.
Aspek kognitif yang digunakan ialah hasil evalusi berupa nilai pre-test dan
post-test. Aspek afektif yang digunakan ialah hasil penilaian sikap yang
dilakukan dengan observasi dan angket untuk melihat tingkat minat dan
keaktifan siswa.
G. Materi Pembelajaran
Materi gelombang bunyi yang disampaikan terdiri dari beberapa sub bab.
Diantaranya ialah karakteristik gelombang bunyi, mengukur cepat rambat
bunyi, gejala-gejala gelombang bunyi, gelombang stasioner dan alat penghasil
bunyi, dan taraf intensitas.
1. Karakteristik Gelombang Bunyi
Bunyi disebabkan oleh adanya benda yang digetarkan. Berdasarkan
arah getar partikel terhadap arah rambat gelombang, ada dua jenis
gelombang, gelombang transversal dan gelombang longitudional. Bunyi
merupakan salah satu bentuk gelombang longitudinal, yaitu perambatan
gelombang dengan membentuk rapatan dan regangan oleh partikel perantara
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bunyi. Gelombang bunyi merambat dalam bentuk rapatan dan regangan
sehingga bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas. Bunyi
tidak dapat merambat melalui ruang hampa.
2. Mengukur Cepat Rambat Bunyi
a. Mengukur Cepat Rambat Bunyi di Udara
Untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara persamaan yang
digunakan ialah

v = λf

dimana kecepatan bunyi diudara sama dengan

panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi.
b. Cepat Rambat Bunyi dalam Zat Padat
Untuk mengukur cepat rambat bunyi pada zat padat persamaan yang
digunakan ialah v 

E



dimana E merupakan modulus elastisitas bahan

logam (N/m2 atau Pa) dan  merupakan massa jenis bahan logam
(kg/m3).
c. Cepat Rambat Bunyi dalam Zat Cair
Untuk mengukur cepat rambat bunyi pada zat cair persamaan yang
dipakai ialah v 

B



dimana B merupakan modulus Bulk zat cair

(N/m2 atau Pa) dan  merupakan massa jenis bahan logam (kg/m3).
d. Cepat Rambat Bunyi dalam Gas
Untuk mengukur cepat rambat bunyi dalam gas persamaan yang
digunakan ialah v  

RT
dimana  merupakan tetapan Laplace, R
M
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merupakan tetapan umum gas = 8,314 J/mol K, T merupakan suhu
mutlak (K), dan M merupakan massa molekul gas (Kg/mol).
3. Mendengar dan Melihat Gelombang Bunyi
a. Klasifikasi Gelombang Bunyi
Berdasarkan frekuensinya gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi
tiga sebagai berikut:
1) Infrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi < 20 Hz.
Pada frekuensi ini gelombang hanya dapat didengar oleh binatang
tertentu misalnya jangkrik.
2) Audiosonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi berkisar
anatara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Audiosonik adalah bunyi yang dapat
didengar oleh manusia.
3) Ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi > 20.000
Hz. Binatang yang dapat mendengar bunyi ultrasonik antara lain
anjing, lumba-lumba dan kelelawar.
b. Tinggi Nada dan Kuat Bunyi
Pada Gambar 2.1 ditunjukkan bentuk gelombang untuk bunyi nada
rendah (kiri) dan bunyi nada tinggi (kanan) yang diamati osiloskop.

Gambar 2.1 Bunyi dengan nada rendah (kiri) dan nada tinggi
(kanan) yang diamati di osiloskop.
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Tampak bahwa untuk selang waktu sama, nada tinggi memiliki
getaran lebih banyak dari pada nada rendah. Dengan demikian, tinggi
rendahnya nada ditentukan oleh frekuensinya. Semakin tinggi frekuensi,
semakin tinggi nadanya dan semakin rendah frekuensi, semakin rendah
nadanya.
Pada Gambar 2.2 ditunjukkan bentuk gelombang untuk bunyi
lemah (kiri) dan bunyi kuat (kanan).

Gambar 2.2 Bunyi lemah (kiri) dan bunyi kuat (kanan) yang
diamati di osiloskop
Tampak bahwa amplitudo bunyi kuat lebih besar dari pada
amplitudo bunyi lemah. Dengan demikian, kuat lemahnya bunyi
ditentukan oleh amplitudo gelombang. Semakin besar amplitudo,
semakin kuat bunyinya dan semakin kecil amplitudo, semakin lemah
bunyinya.
Sehingga, tinggi rendahnya nada bergantung pada frekuensi dan
keras lemahnya bunyi bergantung pada amplitudo (Lasmi, 2012: 88).
4. Gejala-Gejala Gelombang Bunyi
a. Pemantulan
Pemantulan bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan gema
dan gaung atau kerdam. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar
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setelah bunyi asli. Gaung atau kerdam merupakan bunyi pantul yang
terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Untuk menghindari terjadinya
gaung dinding bioskop, studio radio atau televisi, studio rekaman dan
gedung konser musik dilapisi oleh zat peredam/kedap suara. Seperti
kain wol, kapas, karton, gelas, karet atau besi.
b. Interferensi
1) Interferensi Penguat (konstruktif) terjadi jika selisih jarak (beda
lintasan) yang ditempuh oleh kedua gelombang sama dengan
kelipatan bulat dari panjang gelombang bunyi.
2) Interferensi Pelemah (destruktif) terjadi jika selisih jarak (beda
lintasan) yang ditempuh oleh kedua gelombang sama dengan
kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang bunyi.
c. Pelayangan bunyi
Pelayang bunyi terjadi ketika dua gelombang yang mempunyai
amplitudo sama dan frekuensi berbeda sedikit berinterferensi.
Frekuensi pelayangan dinyatakan dengan persamaan Fp = f1 – f2.
Dimana Fp ialah frekuensi pelayangan (Hz), f1 ialah frekuensi
gelombang f1 (Hz) dan f2 ialah frekuensi gelombang f2 (Hz).
d. Efek Doppler
Jika pendengar (P) dan sumber (S) bunyi bergerak saling mendekati
maka frekuensi yang didengar lebih besar dari pada frekuensi sumber
bunyi, sedangkan jika pendengar dan sumber bunyi bergerak saling
menjauhi maka frekuensi yang didengar pendengar lebih kecil daripada
frekuensi sumber bunyi. Dalam bentuk persamaan ditulis:
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fp 

(v  v p )
(v  v s )

 fs

(1)

Dimana :
fp = frekuensi yang didengarkan P vs = bernilai negatif jika S bergerak
(Hz)
mendekati P.
fs = frekuensi yang didengarkan S (Hz) vs = bernilai positif jika S bergerak
menjauhi P.
vp = bernilai positif jika P bergerak vp = 0, apabila P diam.
mendekati S.
vp = bernilai negatif jika P bergerak
menjauhi S.

vs = 0, apabila S diam.

(Chasanah. dkk, 2013: 42)
e. Difraksi Bunyi
Difraksi gelombang adalah peristiwa menyebarnya gelombang
yang disebabkan oleh adanya celah sempit. Untuk difraksi gelombang
bunyi merupakan pembelokan berkas hingga batas tertentu selalu terjadi
ketika sebagian muka gelombang dibatasi (Tipler, 1998:533).
Persamaan umum dari difraksi ini ialah

d sin   n
dengan:

(2)

d = lebar celah (m)
n = nomer orde
λ = panjang gelombang

d



Gambar 2.3 Peristiwa difraksi bunyi
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Dilihat pada persamaan 2 dapat diketahui bahwa semakin besar
sudut yang terbentuk maka panjang gelombangnya juga semakin besar.
Gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang
beberapa centimeter sampai dengan beberapa meter (bandingkan dengan
gelombang cahaya yang panjang gelombang berkisar 500 nm (5×10-5cm)).
Seperti telah anda ketahui bahwa gelombang yang panjangnya lebih besar
akan lebih mudah difraksi. Itu alasanya mengapa gelombang bunyi sangat
mudah didifraksikan, sementara gelombang cahaya sangat sukar didifraksi.

f. Resonansi
Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena
pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama atau
satu kelipatan yang lain.

5. Gelombang Stasioner dan Alat Penghasil Bunyi
a. Gelombang Transversa
Superposisi antara gelombang datang transversal dan gelombang
pantul transversal oleh ujung tetap dari seutas tali menghasilkan
gelombang stasioner transversal, yang amplitudonya maksimum disebut
perut dan titik-titik saat amplitudonya nol disebut simpul. Dengan
demikian, gelombang stasioner transversal pada senar terdiri atas
sejumlah simpul dan perut.
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Gambar 2. 4 (a) superposisi gelombang stasioner dalam seutas tali
terentang dengan panjang L, di ikat pada kedua ujungnya.
Frekuensi-frekuensi alami membentuk deret harmonik: (b) harmonik
kesatu atau nada dasar, (c) harmonik kedua atau nada atas pertama,
(d) harmonik ketiga atau nada atas kedua.
Perhatikan Gambar 2.4, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa
seutas senar dengan panjang L yang diikat kedua ujungnya seperti pada
gambar 2.4a. Ketiga pola gelombang stasioner yang dapat dihasilkan
senar ini ditunjukan pada Gambar 2.4b, 2.4c, dan 2.4d. Setiap pola
memiliki frekuensi tertentu.
Pertama, perhatikan bahwa pada ujung-ujung senar harus terjadi
simpul (S) karena titik-titik ini terikat. Pola gelombang untuk nada dasar
ditunjukan pada Gambar 2.4b. Disini terjadi dua simpul dan satu perut,
dan panjangnya senar sama dengan

L=


(jarak antara dua simpul).
2

1
atau λ1 = 2L
2

Frekuensi nada dasar adalah sebagai berikut:
f1 

v

1



v
2L
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dengan v 

F



. Maka, kita dapat menyatakan persamaan di atas

sebagai berikut:

f1 

v
1

2 L 2l

F





1
2L

F
A

Persamaan diatas pertama kali ditemukan oleh Marsenne sehingga
persamaan ini dikenal sebagai Hukum Marsenne. Pola nada berikutnya
mengikuti persamaan dibawah ini:

f n  nf1 

nv
n

2L 2L

F
A

(3)

b. Gelombang Transversa pada Pipa Organa
1) Formulasi Frekuensi Alami pada Pipa Organa Terbuka
Pipa organa dengan ujung terbuka (berhubungan dengan udara
luar) disebut pipa organa terbuka. pada ujung pipa yang terbuka,
udara juga bebas bergerak sehingga di sini juga selalu terjadi perut.
Tiga keadaan resonansi dalam pipa organa terbuka ditunjukkan pada
Gambar 2.5.

Gambar 2. 5 Gelombang-gelombang stasioner longitudional
dalam suatu pipa organa terbuka. frekuensi-frekuensi alami,
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. . . membentuk suatu deret harmonik seperti hanya
senar. Semua harmonik (ganjil dan genap) muncul.
Pola gelombang untuk nada dasar ditunjukan pada Gambar
2.4a, yaitu terjadi 2 perut dan 1 simpul. Panjang kolom udara sama
dengan ½ (jarak antara 2 perut berdekatan).
L

1
2

atau1  2 L

Frekuensi nada dasar adalah sebagai berikut.
f1 

v

1



v
2L

Untuk persamaan umum frekuensi alami atau frekuensi
resonansi pipa organa harus sama dengan persamaan umum untuk
tali yang terikat kedua ujungnya (lihat persamaan 2), yaitu sebagai
berikut.
f n  nf1 

nv
2L

(4)

dengan :
v = cepat rambat bunyi dalam kolom udara (m/s) dan
n = 1, 2, 3, ......
2) Formulasi Frekuensi Alami pada Pipa Organa Tertutup
Apabila ujung pipa organa tertutup, pipa organa disebut pipa
organa tertutup. Pada ujung pipa tertutup, udara tidak bebas bergerak
sehingga pada ujung pipa selalu terjadi simpul. Tiga keadaan resonansi
didalam pipa organa tertutup ditunjukkan pada Gambar 2.6.
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Gambar 2. 6 Gelombang-gelombang stasioner longitudional dalam
suatu pipa organa tertutup. Hanya harmonik-harmonik ganjil yang
muncul dari frekuensi alaminya adalah f1, 3 f1, 5 f1, dan seterusnya.
Pola gelombang untuk nada dasar ditunjukkan pada Gambar 2.6a,
yaitu terjadi 1 perut dan 1 simpul. Panjang pipa sama dengan ¼ (jarak
antara perut dan simpul berdekatan).

1

L

4

atau1  4 L

(5)

Frekuensi nada dasar adalah sebagai berikut.

f1 

v

1



v
4L

(6)

Tampak bahwa pada kasus pipa organa tertutup hanya harmonikharmonik ganjil yang muncul. . Harmonik kesatu =
ketiga

=

, harmonik kelima

, harmonik

= 5 , dan seterusnya.

Secara umum, frekuensi-frekuensi alami pipa organa tertutup ini
dinyatakan dengan persamaan berikut.
f n  nf1 

dengan :

nv
4L

(7)

v = cepat rambat bunyi dalam kolom udara (m/s)
n = 1, 2, 3, ......
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6. Taraf Intensitas
a. Intensitas Gelombang
Energi yang dipindahkan oleh gelombang biasanya dinyatakan
dalam intensitas gelombang. Intensitas gelombang didefinisikan sebagai
daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas satu satuan
yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang. Secara matematis
dituli sebagai berikut.
I

E /t P
P
 
A
A 4r 2

(8)

dengan :
I = intensitas gelombang (W/m2)
E = energi (Joule)
t = waktu (s)
P = daya (W)
A = luas bidang (m2)
r = jari-jari muka gelombang (m)
Dan perbandingan intensitas dua tempat dari sumber bunyi :

I 2 r12

I 1 r22

b. Taraf Intensitas
Telinga manusia merupakan suatu detektor (pengenal) bunyi yang
sangat peka, mampu mendengar bunyi dalam selang intensitas yang sangat
lebar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas 10-12
Wm-2 sampai dengan 1 Wm-2.
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Intensitas bunyi di bawah 10-12 Wm-2 tidak terdengar, sedangkan di
atas 1 Wm-2 akan terasa sakit di telinga. Intensitas bunyi terkecil yang
masih dapat didengar oleh telinga manusia, yaitu 10-12 Wm-2 disebut
intensitas ambang pendengar. Intensitas bunyi terbesar yang masih dapat
didengar oleh telinga manusia tanpa rasa sakit, yaitu 1 Wm-2 disebut
intensitas ambang perasaan.
Kuat bunyi yang diukur oleh detektor bunyi tidak dinyatakan dalam
satuan Wm-2, tetapi dalam desibel (dB). Satuan desibel adalah satuan bel
(suatu satuan yang dinamakan untuk menghargai penemu telefon,
Alexander Graham Bell). Besaran itu disebut taraf intensitas bunyi atau
intensitas relatif, yang secara matematis dinyatakan oleh persamaan
berikut.
TI  10 log

I
I0

(9)

dengan :
I = intensitas bunyi (W/m2)
I0 = intensitas ambang/standar = 10-12 W/m2
TI = taraf intensitas bunyi (dB)

Untuk n sumber bunyi yang sejenis dan dibunyikan secara
bersamaan akan menghasilkan taraf intensitas total sebesar:
TIn =TI1 + log n

(10)
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dengan :
TI1= taraf intensitas untuk 1 sumber bunyi (dB)
n = banyaknya sumber bunyi
TIn= taraf intensitas total (dB)
Bila sumber bunyi diamati oleh pengamat yang berbeda jaraknya,
besar taraf intensitas pada jarak r2 dirumuskan dengan :
TI n  TI  20 log

r2
r1

Materi gelombang bunyi (Kanginan, 2017: 428)

(11)
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian
deskriptif kuantitatif dan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kuantitatif
adalah desain penelitian yang menggunakan data berupa skor atau angka dan
mengunakan statistik untuk analisis (Suparno, 2014: 119). Pada penelitian ini
desain kuantitatif akan digunakan untuk menganalisis data nilai pre-test dan
post-test serta skor angket minat dan keaktifan siswa dari pembelajaran fisika
yang dilakukan di pagi hari dan di siang hari. Sedangkan untuk penelitian
kualitatif tidak menggunakan data berupa

skor

dan

analisanya tidak

menggunakan statistik (Suparno, 2014: 133). Pada penelitian ini desain
kualitatif digunakan untuk mendapatkan data berupa uraian kata-kata, yaitu
hasil wawancara siswa, foto dan hasil pengamatan peneliti maupun observer
pada saat penelitian berlangsung. Semua data yang diperoleh telah diolah
secara diskriptif kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah.
B. Sampel dan Waktu Penelitian
Sampel yang digunakan untuk penelitian ini ialah siswa siswi kelas XI
MIPA 1 dan kelas XI MIPA 2 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta tahun ajaran
2017/2018 dengan jumlah sampel 39 siswa. Penelitian ini dilakukan pada bulan
Maret 2018.

29
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C. Treatmen
Treatmen adalah perlakuan khusus peneliti kepada subyek atau
sempel yang akan diteliti agar nantinya mendapatkan data yang diinginkan
(Suparno, 2014: 49). Pada penelitian ini treatmen yang diberikan kepada dua
kelas yang berbeda. Satu kelas mendapatkan treatmen belajar fisika pada
pagi hari dan satu kelas yang lain mendapatkan treatmen belajar fisika di
siang hari. Dalam penelitian ini metode dan model belajar yang diberikan satu
kelas dengan satu kelas yang lainnya tidak berbeda. Untuk minat,
keaktifan dan hasil belajar siswa yang dinilai hanya saat belajar tatap muka.
Dengan demikian, peneliti dapat menjawab tujuan dari penelitian ini.
D. Instrumen
Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian (Suparno, 2014: 53). Pada penelitian ini instrumen yang
digunakan ada empat yaitu, tes tertulis, angket, wawancara dan observasi.
1. Instrumen Tes
Instrumen tes ini peneliti buat sesuai dengan metode tes yang
digunakan yaitu esai. Metode tes ini berbentuk pertanyaan dengan
jawaban bebas (Suparno, 2014: 55). Sesuai dengan hal tersebut maka
bentuk dari tes ini ialah berupa pertanyaan dengan jawaban bebas
siswa pada setiap nomer soal. Instrumen tes digunakan untuk
mengetahui prestasi siswa yang mendapatkan pelajaran fisika di pagi
hari dan di siang hari. Hasil tes tersebut untuk membandingkan
prestasi siswa yang mendapatkan pelajaran fisika di pagi hari dan di
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siang hari.
Materi tes dalam penelitian ini ialah Gelombang Bunyi. Soal yang
digunakan untuk tes ialah soal pre-test dan soal post-test. Kisi-kisi soal
tes yang diberikan sesuai dengan indikator yang akan dicapai
dalam proses KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Kisi-kisi tersebut
seperti dibawah ini dan untuk materi serta soal tes yang lebih lengkap
dapat dilihat pada lampiran RPP (Rencana Pelaksaan Pembelajaran).
Kisi-Kisi Soal Pre-Test Dan Soal Post-Test
Kelas

: XI MIPA

Materi Pembelajaran : Gelombang Bunyi
Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Soal Pre-Test dan Soal Post-Test
IPK
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5

Indikator Soal
Menjelaskan karakteristik
gelombang bunyi.
Menentukan cepat rambat bunyi.
Menentukan gejala-gelaja
gelombang bunyi.
Menjelaskan gelombang stasioner
pada alat penghasil bunyi.
Menentukan taraf intensitas bunyi.

Skor

No. Soal
Pre-test Post-test

20

1

1

20

5

3

20

4

4

20

3

5

20

2

2

2. Instrumen Angket
Instrumen angket ini digunakan untuk mengetahui skor minat dan keaktifan
siswa. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh
informasi dari responden yang ingin diketahui (Suparno, 2014: 59). Dalam
penelitian ini angket yang digunakan ada dua bagian, bagian A dan bagian
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B. Bagian A terdapat pertanyaan kesukaan siswa siswi SMA BOPKRI 1
Yogyakarta mengikuti pelajaran fisika di pagi hari atau pada siang hari.
Pertanyaan bagian A ini seperti dibawah ini :
Tabel 3. 2 Pertanyaan Kesukaan Waktu Belajar Fisika Siswa
1. Saya lebih suka belajar fisika pada jam pelajaran pagi (antara pukul
07:00 sampai 12:00 WIB)
2. Saya lebih suka belajar fisika pada jam pelajaran siang (antara pukul
12:00 sampai 17:00 WIB)

Dan bagian B terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang minat dan
keaktifan siswa ketika mengikuti pelajaran fisika. Angket minat dan
keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran fisika, dibuat sesuai
dengan aspek pengukuran minat dan keaktifan siswa. Aspek tersebut
digunakan

untuk

menentukan

indikator

dan

pertanyaan-pertanyaan

sehingga dapat dibuat kisi-kisi seperti dibawah ini :
Tabel 3. 3 Kisi-Kisi Minat Siswa dalam Belajar Fisika
No
1

Indikator
Kesukaan

Pertanyaan
 Saya suka materi pelajaran fisika.
 Saya

suka

mencari

informasi

tentang

pelajaran fisika.
 Saya tidak pernah terlambat mengikuti
pelajarn fisika.
 Saya tidak pernah meninggalkan kelas ketika
pelajaran fisika berlangsung.
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2

Ketertarikan

 Saya tidak pernah tidur di kelas ketika
pelajaran fisika.
 Saya bertanya kepada guru ketika kesulitan
dalam memahami materi fisika.
 Saya tertarik melakukan eksperimen yang
ada di buku paket ataupun eksperimeneksperimen kecil yang berkaitan dengan
fisika.
 Saya tertarik dengan kejadian-kejadian alam

3

Kemauan

sekitar yang terkait dengan fisika.
 Saya memperhatikan guru ketika sedang
menjelaskan materi fisika.
 Saya mengerjakan soal fisika tanpa ada yang
menyuruh.
 Saya mengerjakan pekerjaan rumah pelajaran
fisika tanpa ada yang menyuruh.
 Saya belajar materi pelajaran fisika secara
mandiri.

4

Mengikuti

 Saya membawa buku penunjang pelajaran
fisika.
 Saya membawa buku catatan pelajaran fisika.
hg
 Saya mengikuti pelajaran fisika dari awal
sampai akhir pelajaran.
 Saya mengerjakan pekerjaan rumah yang
diberikan oleh guru.
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Tabel 3. 4 Kisi-Kisi Keaktifan Siswa Dalam Belajar Fisika
No
1

Indikator
Bertanya

Pertanyaan
 Saya bertanya tentang materi fisika yang
kurang jelas ketika proses pembelajaran
fisika berlangsung.
 Saya bertanya kepada teman ketika tidak
mengerti tentang materi pelajaran fisika.
 Jika saya menemukan persoalan fisika saya
bertanya kepada orang yang lebih tahu.

2

Mengemukan

 Saya menjawab pertanyaan yang diberikan

pendapat

ketika proses pembelajaran fisika
berlangsung.


Saya menjawab pertanyaan teman yang
bertanya tentang persoalan fisika jika saya
mengetahuinya.

 Saya sering menjadi seorang tutor untuk
teman-teman dalam pelajaran fisika.
 Saya mengerjakan soal-soal yang diberikan
ketika proses pembelajaran fisika
berlangsung.
3

Memberikan
tanggapan

 Saya memberikan tanggapan tentang apa yang
diajarkan guru.
 Saya menanggapi pendapat teman tentang
pembelajaran materi fisika ketika proses
pembelajaran fisika berlangsung.
 Saya

memberikan

komentar

tentang

ketidaksesuaian materi fisika yang diberikan
oleh guru.
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4

Diskusi

 Saya mengerjakan soal-soal fisika dengan
teman ketika proses pembelajaran fisika
berlangsung.
 Saya berdiskusi dengan teman tentang materi
fisika yang diajarkan.
 Jika teman saya bertanya tentang materi
fisika yang sedang diajarkan, saya memberi
penjelasan yang saya ketahui.

3. Instrumen Wawancara/Interview
Interview adalah semacam kuesioner lisan, suatu dialog yang
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang
diperlukan (Suparno, 2014: 61). Pada penelitian ini digunakan
interview bebas terpimpin. Dalam hal ini peneliti menyiapkan daftar
point pertanyaan yang akan ditanyakan kepada siswa/narasumber.
Point-point pertanyaan tersebut seperti dibawah ini :
Tabel 3. 5 Daftar Pertanyaan Wawancara Siswa
No
1

Pertanyaan
Bagaimana

pendapat

anda

mengenai

waktu

pembelajaran fisika yang dilaksanakan di pagi hari
(pukul 07:00 – 12:00 WIB) dan di siang hari (pukul
12:00 – 17:00 WIB) ?
2

Pembelajaran fisika mana yang menurut kamu yang
lebih membuat kamu lebih mengerti dan memahami
materi, di pagi hari atau di siang hari?
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3

Apakah anda suka dengan pelajaran fisika dengan
metode demostrasi seperti yang telah dilakukan dalam
KBM pada materi gelombang bunyi ? Mengapa ?

4

Apakah anda merasa terbantu, ketika belajar fisika
materi gelombang bunyi di pagi hari menggunakan
metode demonstrasi ? Mengapa ?

5

Ketika KBM apakah anda sering bertanya dan
berdiskusi tentang materi gelombang bunyi dengan
guru ataupun teman ?

6

Ketika KBM berlangsung teman anda memberikan
pertanyaan

dan

tanggapan

mengenai

metari

pembelajaran, apakah anda benar-benar mendengarkan
dan

memperhatikan

pertanyaan

dan

tanggapan

tersebut ?
7

Mana yang lebih mempengaruhi minat, keaktifan dan
hasil belajar anda, pembelajaran di pagi hari atau di
siang hari?

4. Instrumen Observasi/Pengamatan
Instrumen observasi/ pengamatan meliputi kegiatan pemusatan
perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat
indera (penciuman, pendengaran, peraba, pengecap, rekaman
gambar, rekaman suara, dll) (Suparno, 2014: 62). Pada penelitian ini
dilakukan observasi non sistematis oleh observer. Observasi non
sistematis merupakan observasi yang tidak menggunakan instrumen
pengamatan.
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E. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan ialah
T-Test untuk dua grup yang independen dan dependen. Dan pada
penelitian ini T-test independen digunakan untuk membandingkan
antara minat dan keaktifan siswa yang dilihat dari hasil belajar
siswa di pagi hari dan di siang hari. T-test dependen digunakan
untuk melihat apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang belajar
di pagi hari dan di siang hari. Untuk penskoran hasil angket minat
dan keaktifan siswa serta analisis T-test yang digunakan sebagai
berikut:
1. Penskoran Hasil angket minat dan angket keaktifan siswa
Untuk mengetahui besar minat siswa dan tingkat keaktifan
siswa menggunakan angket. Angket minat dan keaktifan siswa
dibagikan kepada siswa dan hasilnya telah diskor pada setiap
pertanyaannya. Penskorannya seperti dibawah ini:
Tabel 3. 6 Skor Angket Minat Siswa Dan Keaktifan Siswa
Pilihan jawaban

Lambang

Skor

TP

1

Jarang

J

2

Sering

SR

3

Selalu

SL

4

Tidak pernah
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2. Klasifikasi Tingkat Minat dan Keaktifan Siswa
Untuk melihat besar tingkat minat dan keaktifan siswa
maka hasil dari penskoran akan diklasifikasikan. Dari jumlah total
pertanyaan untuk angket minat dan keaktifan adalah 30, yang
terbagi atas 16 pertanyaan mengenai minat siswa dan 14
pertanyaan mengenai keaktifan siswa.
a. Minat siswa
i.

Skor untuk tiap siswa
Skor minimal

= 1 × 16

= 16

Skor maksimal

= 4 × 16

= 64

Range

= 64 – 16

= 48

ii. Pembagian interval
Selanjutnya skor akan di klasifikasikan dalam 5 interval,
maka lebar intervalnya 48 : 5 = 9,6 dibulatkan menjadi
10. Maka skor

yang

diperoleh

dari diklasifikasikan

seperti tabel 3.7.
Tabel 3. 7 Klasifikasi minat siswa
Interval Skor variabel minat

Klasifikasi

56 – 65

Sangat tinggi

46 – 55

Tinggi

36 – 45

Sedang

26 – 35

Rendah

16 – 25

Sangat rendah
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b. Keaktifan siswa
ii. Skor untuk tiap siswa
Skor minimal

= 1 × 14

= 14

Skor maksimal

= 4 × 14

= 56

Range

= 56 – 14

= 42

iii. Pembagian interval minat
Selanjutnya skor akan di klasifikasikan dalam 5 interval,
maka lebar intervalnya 42 : 5 = 8,4 dibulatkan menjadi 9.
Maka skor

yang

diperoleh

dari diklasifikasikan

seperti tabel 3.8.
Tabel 3. 8 Klasifikasi keaktifan siswa
Interval Skor variabel keaktifan

Klasifikasi

50 – 58

Sangat tinggi

41 – 49

Tinggi

32 – 40

Sedang

23 – 31

Rendah

14 – 22

Sangat rendah

3. Penskoran hasil belajar siswa
Dalam penelitian ini jumlah soal yang digunakan untuk tes
ada 5 soal. Cara penskoran untuk 5 soal ini sama yaitu seperti tabel
dibawah ini:
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Tabel 3. 9 Peskoran hasil belajar siswa
Keterangan

Skor

Benar dan lengkap

20

Benar 75%

15

Benar 50%

10

Benar 25%

5

Menulis (berkaitan dengan soal)

2

Untuk nilai setiap siswa sama dengan jumlah skor yang
diperoleh (Nilai = Jumlah skor yang di peroleh).
Untuk melihat pemahaman siswa terhadap materi yang
diajarkan pada pagi hari dan siang hari digunakan hasil nilai pretest dan post- test. Dari hasil tersebut bisa diklasifikasikan seperti
di bawah ini :
Skor minimal

=0

Skor maksimal

= 100

Range = 100 - 0

= 100

Selanjutnya akan di klasifikasikan kedalam 5 interval,
maka lebar interval hasil belajar siswa iyalah 100 : 5 = 20. Maka
skor yang diperoleh diklasifikasikan seperti tabel 3.10.
Tabel 3. 10 Klasifikasi hasil belajar siswa
Interval Skor variabel hasil belajar

Klasifikasi

80 – 100

Sangat tinggi

60 – 79

Tinggi

40 – 59

Sedang

20 – 39

Rendah

0 – 19

Sangat rendah
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4. Validitas
Dalam penelitian didapatkan sebuah data yang digunakan
untuk menjawab tujuan penelitian. Untuk mendapatkan kebenaran
data dan data yang baik,
digunakan

harus

maka dari itu

instrumen

yang

valid. Validitas yang digunakan dalam

penelitian ini ialah validitas isi. Validitas isi mengukur apakah
isi dari instrumen yang akan digunakan sungguh mengukur isi
dari domain yang mau di ukur (Suparno, 2014: 65).
Dalam penelitian ini, intrumen yang digunakan dibuat sesuai
dengan kisi-kisi

yang

mengacu

pada

definisi

minat

dan

keaktifan siswa yang belajar fisika di pagi hari dan siang hari.
Dan untuk soal tes juga dibuat sesuai dengan materi gelombang
bunyi yang diajarkan serta kisi–kisi soal tes materi

gelombang

bunyi. Validitas isi instrumen penelitian ini telah dilakukan
oleh dosen pembimbing dari dosen fisika dan Ibu Ir.Sri Agustini
Sulandari M.Si. yang merupakan ahli fisika dan juga dosen fisika
di Universitas Sanata Dharma.
5. T-test
Pada penelitian ini T-test yang digunakan ada dua yaitu T-test
Independen dan T-test Dependen. T-test Independen digunakan
untuk membandingkan

dua

kelompok

yang

independen

(Suparno, 2011: 82). Dan T-test dependen digunakan untuk
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mengetes dua kelompok yang dependen atau satu kelompok yang
dites dua kali, yaitu pada pre-test atau post-test (Suparno, 2011: 87)
Pada penelitian ini T-test independen digunakan untuk
membandingkan antara besar tingkat minat dan keaktifan siswa
yang dilihat dari hasil angket minat dan keaktifan siswa yang
belajar di pagi hari dan di siang hari. T-test independen ini juga
untuk membandingkan hasil belajar siswa yang belajar di pagi hari
dan di siang hari. Sedangkan T-test dependen digunakan untuk
mengetes apakah ada perbedaan antara hasil pre-test dan post-test
siswa yang belajar di pagi hari dan di siang hari.
Untuk penelitian ini data dianalisis menggunakan SPSS 20.
Pada penelitian ini menggunakan level signifikan α = 0,05. Ketika
hasil sig (p) < α = 0,05 , maka signifikan. Artinya, ada perbedaan
yang signifikan antara hal yang di uji.
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BAB IV
DATA DAN ANALISIS
A. Pelaksanaan
Penelitian ini dilaksanakan di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta pada
tanggal, 1 Maret - 15 Maret 2018 pada siswa/i kelas XI MIPA 1 dan kelas XI
MIPA 2. Jumlah siswa kelas XI MIPA 1 ada 23 siswa dan siswa kelas XI
MIPA 2 ada 16 siswa. Kedua kelas ini belajar fisika dengan guru fisika yang
berbeda. Siswa kelas XI MIPA 1 belajar fisika dengan Ibu Dr. Kusworini dan
siswa kelas XI MIPA 2 belajar fisika dengan Bapak Y. Suhartono, S.Pd.
Pemilihan kelas XI MIPA 1 dan XI MIPA 2 sesuai dengan tujuan penelitian
yang berkaitan dengan waktu belajar fisika di pagi hari dan di siang hari.
Siswa kelas XI MIPA 1 mendapat pelajaran fisika di pagi hari tepatnya pada
hari rabu pukul 10:30 – 12:00 WIB. Siswa kelas XI MIPA 2 mendapat
pelajaran fisika di siang hari tepatnya pada hari kamis pukul 13:15 – 14:45
WIB. Peneliti melakukan 4 kali pertemuan pada kelas XI MIPA 1 dan 5 kali
pertemuan pada kelas XI MIPA 2. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan
jadwal yang sudah ada. Jumlah jam pelajaran yang diterima siswa kelas XI
MIPA 1 ialah 8 jam pelajaran dan untuk siswa kelas XI MIPA 2 ialah 10 jam
pelajaran. Satu jam pelajaran adalah 45 menit.
Pada kegiatan belajar mengajar peneliti menggunakan metode
demonstrasi dan ceramah. Dengan metode tersebut peneliti banyak
menggunakan waktu untuk diskusi dalam kelompok kecil pada kegiatan
latihan soal.

43
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1. Pertemuan I
Pertemuan pertama dimulai dengan pre-test dan dilanjutkan dengan
penyampaian materi gelombang bunyi IPK (Indikator Pencapaian
Kompetensi) 3.10.1 sampai 3.10.3. Materi gelombang bunyi IPK 3.10.1
sampai 3.10.3 membahas tentang karakteristik gelombang bunyi, cepat
rambat gelombang bunyi, dan gejala-gejala gelombang bunyi. Pre-test
dilakukan untuk mengetahui keadaan awal siswa kelas XI MIPA 1 dan
XI MIPA 2. Kegiatan ini diperlukan karena guru fisika kedua kelas ini
berbeda dan untuk mengetahui keadaan awal siswa.
Materi yang disampaikan pada pertemuan ini antara lain ialah
karakteristik gelombang bunyi, cepat rambat gelombang bunyi dan
gejala-gejala gelombang bunyi. Kegiatan belajar mengajar kali ini
dilakukan dengan metode demostrasi dan ceramah. Alat demonstrasinya
ialah garpu tala. Demonstrasi dilakukan oleh peneliti dan perwakilan dari
siswa. Demonstrasi pertama dilakukan untuk membuktikan bahwa tinggi
rendahnya suatu nada/bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Demonstrasi
kedua

dilakukan

untuk

memberitahu

bahwa

bunyi

yang

dihasilkan/terdengar pada peristiwa pelayangan bunyi ialah kuat-lemahkuat-lemah dst.
a. Siswa kelas XI MIPA 1 (belajar fisika di pagi hari)
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Maret 2018.
Pada kegiatan belajar mengajar ini siswa kelas XI MIPA 1 mengikuti
semua kegiatan dengan kondisi terkendali mulai dari pre-test sampai
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penyampaian meteri selesai. Ketika bel berbunyi sebagai pertanda
bahwa jam pelajaran fisika dimulai, sebagian besar siswa sudah di
tempat duduknya masing-masing. Pada kegiatan demonstrasi yang
pertama siswa XI MIPA 1 memiliki rasa penasaran yang tinggi. Hal
itu terlihat ketika peneliti memperlihatkan dan membagikan garpu
tala, sebagian besar dari siswa memiliki keinginan untuk melihat,
memegang dan mencoba mendengarkan bunyi yang dihasilkan oleh
garpu tala. Pada akhirnya siswa dapat menyimpulkan bahwa tinggi
rendahnya nada/bunyi dipengaruhi oleh frekuensi, “semakin tinggi
nada maka semakin tinggi juga frekuensi yang dimiliki garpu tala”.
Pada demonstrasi kedua peneliti meminta satu siswa laki-laki dan satu
siswa perempuan untuk maju kedepan guna melakukan demonstrasi
dan ternyata tanpa menunggu lama ada dua siswa (SP1 dan SP2) yang
langsung bersedia maju untuk melakukannya. Ketika SP1 dan SP2
melakukan demonstrasi yang dibimbing oleh peneliti, siswa yang
lainnya memperhatikan demonstrasi dan mendengarkan bunyi yang
dihasilkan oleh garpu tala. Akhirnya siswa dapat mengungkapkan
bahwa peristiwa pelayangan bunyi terjadi ketika dua garpu tala yang
memiliki frekuensi sedikit berbeda digetarkan serentak akan
menghasilkan kuat bunyi naik turun secara periodik (kuat-lemah-kuatlemah-dst), pernyataan tersebut diungkapkan oleh sebagian besar
siswa.
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b. Siswa kelas XI MIPA 2 (belajar fisika di siang hari)
Pertemuan pertama dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Maret
2018. Pada kegiatan belajar mengajar ini siswa kelas XI MIPA 2
mengikuti semua kegiatan dengan kondisi terkendali mulai dari pretest sampai penyampaian materi selesai. Namun, ketika bel berbunyi
sebagai pertanda bahwa jam pelajaran fisika dimulai sebagian besar
siswa belum duduk di tempat duduknya masing-masing. Masih ada
yang belum memakai seragam sekolah yang sesuai. Pada kegiatan
demonstrasi yang pertama banyak siswa XI MIPA 2 memiliki rasa
penasaran yang tinggi, namun ada siswa yang tidak peduli dengan
kegiatan tersebut. Hal itu terlihat ketika peneliti memperlihatkan dan
membagikan garpu tala, sebagian besar dari siswa terlihat memiliki
keinginan untuk melihat, memegang dan mencoba mendengarkan
bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala, namun ada siswa yang asik
dengan dunianya sendiri. Pada akhirnya siswa dapat menyimpulkan
bahwa tinggi rendahnya nada/bunyi dipengaruhi oleh frekuensi
“semakin tinggi nada maka semakin tinggi juga frekuensi yang
dimiliki garpu tala”. Pada demonstrasi kedua peneliti juga meminta
satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan untuk maju kedepan
guna melakukan demonstrasi. Siswa kelas XI MIPA 2 juga melakukan
hal yang sama seperti yang dilakukan siswa kelas XI MIPA 1 yang
langsung bersedia maju untuk melakukan demonstrasi. Untuk siswa
kelas XI MIPA 2 yang maju kedepan bernama SS1 dan SS2. Ketika
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SS1 dan SS2 melakukan demonstrasi yang dibimbing oleh peneliti,
siswa yang lainnya memperhatikan demonstrasi dan mendengarkan
bunyi yang dihasilkan oleh garpu tala. Dan akhirnya siswa dapat
mengungkapkan bahwa peristiwa pelayangan bunyi terjadi ketika dua
garpu tala yang memiliki frekuensi sedikit berbeda digetarkan
serentak akan menghasilkan kuat bunyi naik turun secara periodik
(kuat – lemah – kuat – lemah - dst). Namun, pernyataan tersebut
hanya diungkapkan oleh beberapa siswa yang duduk di depan saja.
2. Pertemuan II
Pertemuan kedua dilaksanakan pada hari Senin, 12 Maret 2018
untuk kelas XI MIPA 1 dan pada hari Selasa, 6 Maret 2018 untuk kelas
XI MIPA 2. Siswa kelas XI MIPA 1 mendapatkan jam pelajaran fisika di
siang hari dan siswa kelas XI MIPA 2 mendapat jam pelajaran fisika di
pagi hari. Pada pertemuan kedua kegiatan belajar mengajar yang
dilakukan ialah latihan soal materi IPK 3.10.1 sampai 3.10.3. Pada
pertemuan kedua ini peneliti melakukan hal yang sama terhadap siswa
kelas XI MIPA 1 dan 2. Latihan soal dimulai dengan membagikan
lembar soal kepada setiap siswa. Untuk contoh soal peneliti
menggunakan soal yang ada di LKS (lembar kerja siswa). LKS tersebut
merupakan buku fisika yang biasa digunakan dalam pembelajaran fisika
bersama guru fisika mereka masing-masing. Ketika pembelajaran
berlangsung peneliti meminta siswa maju untuk mengerjakan latihan soal
yang ada. Jumlah siswa yang maju mengerjakan pada setiap kelasnya
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berbeda yaitu 10 siswa kelas XI MIPA 1 dan 8 siswa XI MIPA 2. Untuk
kelas XI MIPA 1 ada 4 siswa perempuan dan 6 siswa laki-laki dan untuk
kelas XI MIPA 2 ada 3 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki. Dari
latihan soal yang telah dilakukan siswa lebih mengerti materi yang
dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Adapun perbedaan kondisi dari
kedua kelas ini masih sama yaitu pada keadaan siswa yang belum siap
mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa kelas XI MIPA 1 semua sudah
berada di kelas dan siswa kelas XI MIPA 2 belum semua berada di kelas.
Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa siswa kelas XI MIPA 1 lebih siap
mengikuti pelajaran fisika dari pada siswa kelas XI MIPA 2.
3. Pertemuan III
Pertemuan ketiga dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Maret 2018
untuk kelas XI MIPA 1 dan hari Kamis, 8 Maret 2018. Pada pertemuan
ketiga peneliti melajutkan materi gelombang bunyi IPK 3.10.4 sampai
3.10.5 dan dilanjutkan dengan latihan soal materi IPK 3.10.4 sampai
3.10.5. Materi gelombang bunyi IPK 3.10.4 dan 3.10.5 ini membahas
tentang gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi dan taraf
intensitas. Pada kegiatan belajar mengajar di pertemuan ini peneliti
menggunakan metode ceramah. Ketika kegiatan berlangsung peneliti
memberikan kesempatan kepada siswa kelas XI MIPA 1 dan 2 untuk
melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana menentukan persamaan
frekuensi pada pipa organa. Dalam kegiatan pembelajaran siswa kelas XI
MIPA 1 & 2 terlihat aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
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diberikan. Namun, untuk kondisi kelas XI MIPA 2 cenderung lebih
berisik daripada kelas XI MIPA 1. Ketika di tengah-tengah penjelasan,
peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk melanjutkan
perumusan persamaan frekuensi pada pipa organa. Tak disangka dengan
memberikan kesempatan ini baik siswa kelas XI MIPA 1 maupun siswa
kelas XI MIPA 2 langsung bersedia maju ke depan untuk melajutkan
penjelasan, merumuskan dan menjelaskan apa yang mereka tulis di papan
tulis.
Pada pertemuan kali ini kondisi persiapan siswa mengikuti
pelajaran fisika sama-sama belum siap. Hal ini terlihat ketika siswa kelas
XI MIPA 1 sudah berada di dalam kelas, namun mereka asik dengan
smartphone mereka masing-masing. Untuk siswa kelas XI MIPA 2 siswa
belum berada di dalam kelas semua, dan ternyata siswa yang sudah
berada di dalam kelas masih mengerjakan tugas (mata pelajaran yang
lain) pribadi mereka secara berkelompok.
4. Pertemuan IV
a. Siswa Kelas XI MIPA 1
Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Maret
2018 pukul 07:15 – 08.45 WIB. Pada pertemuan keempat kegiatan
yang dilakukan ialah post-test dan mengisian angket minat dan
keaktifan siswa. Ketika soal sudah dibagikan, siswa langsung
mengerjakan dalam waktu yang bersamaan. Setelah kegiatan posttest selesai, peneliti melanjutkan pembagian angket minat dan
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keaktifan siswa kepada seluruh siswa kelas XI MIPA 1 untuk diisi
dan dikumpulkan kembali. Kondisi kelas pada pertemuan ini
terbilang kondusif dan lancar.
b. Siswa Kelas XI MIPA 2
Pertemuan keempat dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Maret
2018. Pertemuan ini diadakan karena jadwal pelajaran dihari ini
ialah di pagi hari. Pada pertemuan keempat kegiatan yang dilakukan
ialah latihan soal untuk materi IPK 3.10.4 & 3.10.5 dan pengisian
angket minat dan keaktifan siswa. Dalam latihan soal kali ini peneliti
memberikan lembar soal yang terdiri dari 10 nomor. Peneliti
memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan dan maju
menulis jawaban atas soal tersebut. Jumlah siswa yang maju untuk
menjawab ialah 6 siswa yang terdiri dari 1 perempuan dan 5 lakilaki. Setelah semuanya selesai peneliti membagikan angket minat
dan keaktifan siswa kepada seluruh siswa untuk diisi dan
dikumpulkan kembali.
5. Pertemuan V
Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Maret 2018. Pada
pertemuan ini kegiatan yang dilakukan ialah post-test. Kegiatan belajar
mengajar, tujuan prosedur dan kondisi pada pertemuan kelima ini sama
dengan kegiatan pada pertemuan keempat yang dilakukan di kelas XI
MIPA 1. Namun, untuk pengisian angket minat dan keaktifan siswa
sudah dilakukan pada pertemuan sebelumnya.
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B. Data
1. Minat Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
a. Minat Siswa yang Belajar di Pagi Hari
Tabel 4. 1 Skor Minat Siswa yang Belajar di Pagi Hari
No.Siswa

Total Skor Minat

1

49

2

35

3

37

4

29

5

42

6

16

7

42

8

44

9

46

10

36

11

49

12

39

13

47

14

48

15

59

16

51

17

53

18

39

19

34

20

41

21

42

22

49
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23

46

Jumlah

973

Rata-rata

42,30

Standar Deviasi

8,97

b. Minat Siswa yang Belajar di Siang Hari
Tabel 4. 2 Skor Minat Siswa yang Belajar di Siang Hari
No.Siswa

Total Skor Minat

1

46

2

44

3

49

4

49

5

38

6

43

7

35

8

42

9

47

10

54

11

40

12

54

13

47

14

48

15

47

16

49

Jumlah

732

Rata-rata

45,75

Standar Deviasi

5,24
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2. Keaktifan Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
a. Keaktifan Siswa yang Belajar di Pagi Hari
Tabel 4. 3 Skor Keaktifan Siswa yang Belajar di Pagi Hari
No.Siswa

Total Skor Keaktifan

1

36

2

36

3

36

4

19

5

35

6

21

7

39

8

40

9

43

10

34

11

46

12

42

13

40

14

41

15

42

16

36

17

50

18

29

19

34

20

38

21

35

22

37

23

47
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Jumlah

856

Rata-rata

37,22

Standar Deviasi

7,22

b. Keaktifan Siswa yang Belajar di Siang Hari
Tabel 4. 4 Skor Keaktifan Siswa yang Belajar di Siang Hari
No.Siswa

Total Skor Keaktifan

1

35

2

34

3

40

4

42

5

32

6

38

7

26

8

34

9

40

10

45

11

38

12

41

13

42

14

35

15

40

16

35

Jumlah

597

Rata-rata

37,31

Standar Deviasi

4,72
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3. Hasil Belajar Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
a. Hasil Belajar Siswa yang Belajar di Pagi Hari
Tabel 4. 5 Skor Hasil Pre-test & Post-test Siswa yang Belajar di Pagi
Hari
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Jumlah
Rata-rata
Standar Deviasi

Hasil Belajar
Pre-test
Post-test
10
95
8
95
8
98
2
62
8
87
8
42
4
85
8
82
9
77
21
85
8
95
2
95
6
95
11
88
6
88
8
57
13
89
4
90
2
70
8
85
9
37
10
100
15
85
188
1882
8,17
81,83
4,31
17,18
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Tabel 4. 6 Skor Hasil Pre-test & Post-test Siswa yang Belajar di
Siang Hari
Hasil Belajar
Pre-test
Post-test
2
28
34
100
11
39
10
83
2
26
8
39
7
57
2
10
36
73
2
23
2
15
83
98
6
49
6
23
4
65
8
80
223
808
13,94
50,50
21,19
29,64

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Jumlah
Rata-rata
Standar Deviasi

Pada tabel di bawah ini merupakan rangkuman mean dan standar
deviasi dari minat, keaktifan dan hasil belajar siswa berdasarkan waktu
belajar siswa.
Tabel 4. 7 Rangkuman Data Mean, Standar Deviasi dari Minat,
Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa
Mean

Standar deviasi

Pagi

Siang

Pagi

Siang

23

16

23

16

Minat

42,30

45,75

8,97

5,24

Keaktifan

37,22

37,31

7,22

4,72

N
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Hasil
Pre-test
belajar
Post-test

8,17

13,94

4,31

21,19

81,83

50,50

17,18

29,64

4. Data Foto Penelitian
Dibawah ini merupakan foto dari kegiatan penelitian yang
dilakukan terhadap siswa SMA BOPKRI 1 Yogyakarta kelas XI MIPA 1
& 2. Dari foto terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan terhadap setiap
kelasnya sama. Seperti mengerjakan pre-test, kegiatan pembelajaran,
demonstrasi, siswa aktif untuk maju kedepan mengerjakan soal, siswa
bertanya kepada guru dan teman sebaya, mengerjakan post-test dan
wawancara.
Dari peristiwa yang terekam lewat foto dibawah ini memberi
informasi kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh siswa kedua kelas
tersebut sama. Hal itu menyatakan bahwa minat dan keaktifan yang
dimiliki siswa kelas XI MIPA 1 & 2 yang sama.
Tabel 4. 8 Foto-foto Kegiatan Penelitian di Kelas XI MIPA 1 & 2
Kelas XI MIPA 1 (Pagi)

Kelas XI MIPA 2 (Siang)

Gambar 1 Kegiatan pre-test
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Gambar 2 Kegiatan belajar mengajar

Gambar 3 Keaktifan siswa untuk maju mengejakan latihan soal

Gambar 4 Kegiatan demonstrasi
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Gambar 5 Keaktifan siswa mengajukan pertanyaan

Gambar 6 Kegiatan post-test

Gambar 7 Wawancara siswa

5. Data Angket Pemilihan Waktu Belajar Siswa
Pada angket minat dan keaktifan belajar siswa terdapat pertanyaan
tentang siswa memilih belajar di pagi hari atau siang hari. Data tersebut
menunjukan bahwa:
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Untuk siswa kelas XI MIPA 1 yang mendapat treatmen belajar di
pagi hari (N=23) ada 17 siswa yang memilih untuk belajar di pagi hari, 1
siswa yang memilih belajar di pagi hari dan di siang hari, dan 5 siswa
yang tidak memilih untuk belajar di pagi hari dan di siang hari.
Untuk siswa kelas XI MIPA 2 yang mendapat treatmen belajar di
siang hari (N=16) ada 10 siswa yang memilih untuk belajar di pagi hari,
5 siswa yang memilih untuk belajar di siang hari, dan 1 siswa yang
memilih belajar di pagi hari dan di siang hari.
Dari data angket pemilihan waktu belajar siswa ini menunjukkan
bahwa siswa yang mendapat treatmen pagi maupun siang lebih memilih
belajar fisika di pagi hari. Hal itu terlihat dari jumlah siswa yang memilih
belajar di pagi hari ada 27 siswa dan hanya 5 siswa yang memilih belajar
di siang hari. Namun, ada 2 siswa yang memilih belajar di pagi hari dan
siang hari dan 5 siswa yang tidak memilih belajar di pagi hari maupun di
siang hari.

6. Data Wawancara Guru dan Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di
Siang Hari
a. Guru
Setelah melakukan wawancara kepada NG1 dan NG2 peneliti
dapat nyimpulkan bahwa waktu belajar fisika di pagi hari dan di siang
hari sangat berbeda.
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Ketika pembelajaran fisika dilaksanakan di pagi hari pikiran
anak masih fresh, belum banyak beban, semangat, dan sering
bertanya serta konsentrasi penuh pada pembelajaran fisika. Hal itu
terbukti dari kejadian/peristiwa yang terjadi, seperti siswa sadar akan
kesalahan yang dilakukan guru dan siswa sering bertanya juga ketika
pembelajaran di pagi hari. Guru juga berpendapat bahwa sebaiknya
jadwal pelajaran fisika pada jam di pagi hari. Hal itu juga sesuai
dengan yang dikatakan oleh Slameto bahwa sebaiknya siswa belajar
di pagi hari (2015: 68). Ketika pembelajaran fisika dilaksanakan di
siang hari anak sudah mengalami 5L (lemah, letih, lesu, lunglai, dan
lelah), mengantuk, tidak semangat dan jarang bertanya.
Hal diatas juga terbukti dari peristiwa yang terjadi ketika
proses pembelajaran di siang hari seperti, anak aktif berbicara, aktif
meletakkan kepala di atas meja, mengantuk bahkan ada yang tidur.
Guru menegur siswa yang mengantuk dan tidur. Guru juga
memperingatkan

berkali-kali

dan

berusaha

semangat

mengajar namun, siswa tetap saja seperti itu.

dalam

Siswa yang

mendengarkan dan memperhatikan ketika belajar di pagi hari lebih
banyak daripada belajar di siang hari. Menurut pengalaman guru
waktu mengajar, prosentase jumlah siswa yang mendengarkan dan
memperhatikan untuk siswa yang belajar di pagi hari ada 70% dari
jumlah siswa dan untuk siswa yang belajar di siang hari ada dibawah
40% dari jumlah siswa. Menurut kedua narasumber, semua peristiwa
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atau kejadian yang ada itu mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi
mereka. Sebagian besar siswa SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
merupakan kalangan orang menengah keatas dan pastinya semua
serba ada serta pastinya juga mereka semua mapan.

b. Siswa
1) Pagi
Ketika pembelajaran di pagi hari siswa merasakan bahwa
dia masih memiliki pikiran yang fresh, siap menerima pelajaran,
dan nyambung dengan apa yang dipelajari di kelas. Pada saat
pembelajaran di siang hari siswa merasakan ngantuk, malas,
banyak pikiran, capek, laper, tidak semangat dan kerja otak
sudah turun. Menurut semua responden (5 siswa) menyatakan
bahwa belajar di pagi hari membuatnya lebih mengerti dan
memahami materi yang disampaikan atau diterimanya.
Pada saat pembelajaran fisika menggunakan metode
demonstrasi 4 responden yang belajar di pagi hari menyukai
KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) tersebut. Hal itu karena pada
saat demonstrasi siswa langsung mencoba membuktikan,
mengetahui, mengerti dan memahami apa yang sedang
dibicarakan. Metode demonstrasi ini juga membuat siswa lebih
terbantu dalam memahami dan mengerti materi yang telah
disampaikan. Sedangkan, satu responden merasa biasa saja
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ketika belajar fisika menggunakan metode demonstrasi, karena
dia lebih suka eksperimen. Berkaitan dengan responden tersebut
merasa terbantu atau tidak, menurutnya biasa saja juga, karena
baginya kata-kata bisa dibayangkan lalu digambar dalam otak.
Berkaitan dengan siswa bertanya, ada 2 siswa yang belajar
di pagi hari yang mau bertanya kepada guru, 2 responden yang
mau bertanya kepada teman, dan 1 responden yang tidak
bertanya kepada teman maupun guru. Saat teman memberikan
pendapat

dan

pertanyaan,

tidak

ada

responden

yang

mendengarkan dan memperhatikan. Mereka mendengarkan dan
memperhatikan tergantung situasi dan kondisi. Jika sedang
konsentrasi, tanggapan dan pertanyaannya bermutu, dan ketika
suaranya jelas bahkan ada responden yang sama sekali tidak
pernah mendengarkan dan memperhatikan.
Menurut semua responden yang diteliti, waktu belajar
yang mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil belajar mereka
ialah waktu belajar belajar di pagi hari.
2) Siang
Untuk kelas yang mendapat treatmen belajar di siang hari
kesimpulannya berbeda dengan siswa yang mendapat treantment
belajar di pagi hari. Menurut 3 responden, pada saat
pembelajaran di pagi hari mereka merasakan bahwa masih
memiliki pikiran yang fresh, semangat dan nyambung dengan
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apa yang dipelajari di kelas. Dua responden yang merasa malas,
ngantuk dan tidak seru. Menurut 3 responden pada saat
pembelajaran fisika di siang hari mereka merasakan malas, sulit
untuk mengerti materi, capek, dan ingin pulang. Dua siswa
berfikir bahwa belajar fisika di siang hari itu lumayan untuk
belajar dan enak untuk menjalaninya. Tiga responden siswa
memilih belajar di pagi hari dan 2 responden memilih belajar di
siang hari yang membuatnya lebih mengerti dan memahami
materi yang disampaikan atau diterima oleh mereka.
Berkaitan dengan metode demonstrasi yang digunakan
untuk KBM fisika di siang hari semua responden (5 siswa)
menyukai KBM tersebut. Menurut mereka KBM yang
menggunakan metode demonstrasi membuat mereka langsung
mengetahui apa yang sedang dibicarakan, menarik untuk
diulang kembali, mengerti materi, dan menyerap ilmunya.
Berbicara

mengenai

siswa

bertanya,

semua

responden

mengatakan bahwa jika mereka belum mengerti dengan materi
yang disampaikan mereka akan bertanya kepada teman. Namun,
waktu bertanyanya berbeda-beda ada yang langsung bertanya
pada saat KBM dan ada yang bertanya ketika akan dilaksanakan
ulangan harian saja. Pada saat KBM ada siswa yang
memberikan tanggapan dan pertanyaan tentang materi, dari 5
responden, hanya 3 diantaranya yang selalu mendengarkan dan
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memperhatikan. Dua responden lainnya mereka melihat situasi
dan

kondisi

saat

tanggapan

dan

pertanyaan

tersebut

disampaikan. Jika saat dengar (konsentrasi pada pembelajaran)
mereka

akan

mendengarkan

dan

memperhatikan.

Dan

sebaliknya, jika tidak sedang dengar maka mereka tidak
mendengarkan dan memperhatikan.
Menurut 3 responden, belajar di pagi hari yang
mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil belajarnya. Dan
menurut 2 responden lainnya, belajar di siang harilah yang dapat
mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil belajarnya.

7. Data Observasi
Pengamatan dari observer mengatakan bahwa siswa yang belajar di
pagi hari mengikuti pembelajaran dengan baik. Niat atau minat untuk
belajar masih tinggi. Hal itu karena siswa belum merasa capek dan siswa
juga siap untuk menerima pelajaran. Contohnya ialah ketika guru masuk
kelas pada jam pelajaran di pagi hari siswa langsung menyiapkan buku
yang akan dipakai dalam KBM. Ketika proses tanya jawab berlangsung
siswa juga menjawab pertanyaan dari guru. Ketika KBM berlangsung
tidak ada yang bermain smartphone dan tidak ada siswa yang keluar
masuk untuk ijin ke kamar mandi. Sedangkan pengamatan observer pada
siswa yang belajar di siang hari ialah siswa sudah tidak ada niat untuk
belajar. Hal itu terlihat ketika guru masuk kelas siswa masih sibuk dengan
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dunianya masing-masing, bahkan ada siswa yang tidak memakai baju dan
tidur di lantai. Pada saat KBM siswa yang mendapatkan jam belajar fisika
di siang hari ada yang tidur di kelas dan ketika ditanya jawabannya capek
ikut pelajaran. Ada siswa yang melampiaskan capeknya dengan bermain
smartphone, ada juga siswa yang sibuk untuk ijin ke kamar mandi.
Bahkan, ada siswa yang sengaja mencari-cari alasan agar dapat
meninggalkan KBM.

C. Analisis Data Minat, Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa yang Belajar di
Pagi Hari dan di Siang Hari
1. Minat Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
a. Minat Siswa yang Belajar di Pagi Hari
Hasil perhitungan minat siswa yang belajar di pagi hari
diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 4. 9 Klasifikasi Skor Minat Siswa Belajar di Pagi Hari
Interval skor
variabel minat

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

56 – 65

Sangat Tinggi

1

4,35

46 – 55

Tinggi

9

39,13

36 – 45

Sedang

9

39,13

26 – 35

Rendah

3

13,04

16 – 25

Sangat Rendah

1

4,35

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa skor terbanyak minat
siswa yang belajar di pagi hari dengan prosentase 39,13%
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terdapat pada interval 36 – 45 dan 46 – 55 dengan frekuensi 9
siswa. Dan berdasarkan rata-rata skor minat siswa yang diperoleh
(mean= 42,30) masuk dalam klasifikasi sedang dan tinggi.

b. Minat Siswa yang Belajar di Siang Hari
Hasil perhitungan minat siswa yang belajar di siang hari
diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 4. 10 Klasifikasi Skor Minat Siswa Belajar di Siang hari
Interval skor
variabel minat

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

56 – 65

Sangat Tinggi

0

0

46 – 55

Tinggi

10

62,5

36 – 45

Sedang

5

31,25

26 – 35

Rendah

1

6,25

16 – 25

Sangat Rendah

0

0

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa skor terbanyak minat
siswa yang belajar di siang hari dengan prosentase 62,5% terdapat
pada interval 46 – 55 dengan frekuensi 10 siswa. Dan berdasarkan
rata-rata skor minat siswa yang diperoleh (mean= 45,75) masuk
dalam klasifikasi tinggi.

Untuk melihat apakah ada perbedaan antara minat siswa yang
belajar di pagi hari dan di siang hari maka dilakukan mengujian hasil
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dengan

bantuan

SPSS.

Setelah

melakukan

pengujian

maka

diperolehlah hasil seperti di bawah ini.
Tabel 4. 11 Hasil Uji antara Minat Siswa yang Belajar di Pagi Hari
dan di Siang Hari
Group Statistics
Kode

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

23

42,30

8,972

1,871

2

16

45,75

5,235

1,309

Skor

Independent Samples Test
Levene's

t-test for Equality of Means

Test for
Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig.
(2-

Mean

Std. Error

Difference Difference

tailed)

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

Equal
variances

2,396

,130 -1,378

37

,176

-3,446

2,500

-8,511

1,620

-1,509 36,115

,140

-3,446

2,283

-8,075

1,184

assumed
Skor
Equal
variances not
assumed

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa hasil uji menyatakan
bahwa nilai t = -1,509, p = ,140 > α = 0,05 maka, tidak signifikan. Hal
itu berarti tidak ada perbedaan antara minat siswa yang belajar di pagi
hari dan di siang hari. Maka, pembelajaran fisika di pagi hari dan di
siang hari tidak memberikan pengaruh terhadap minat belajar siswa.
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2. Keaktifan Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
a. Keaktifan Siswa yang Belajar di Pagi Hari
Hasil perhitungan keaktifan siswa yang belajar di pagi hari
diklasifikasikan sebagai berikut:
Tabel 4. 12 Klasifikasi Skor Keaktifan Siswa Belajar di Pagi
Hari
Interval skor
variabel keaktifan

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

50 – 58

Sangat Tinggi

1

4,35

41 – 49

Tinggi

6

26,09

32 – 40

Sedang

13

56,52

23 – 31

Rendah

1

4,35

14 – 22

Sangat Rendah

2

8,69

Dari tabel 4.12 dapat diketahui bahwa skor terbanyak
keaktifan siswa yang belajar di pagi hari dengan prosentase
56,52% terdapat pada interval 32 – 40 dengan frekuensi 13 siswa.
Dan berdasarkan rata-rata skor keaktifan siswa yang diperoleh
(mean= 37,22) masuk dalam klasifikasi sedang.

b. Keaktifan Siswa yang Belajar di Siang Hari
Hasil perhitungan keaktifan siswa yang belajar di siang hari
diklasifikasikan sebagai berikut:
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Tabel 4. 13 Klasifikasi Skor Keaktifan Siswa Belajar di Siang
Hari
Interval skor
variabel keaktifan

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

50 – 58

Sangat Tinggi

0

0

41 – 49

Tinggi

4

25

32 – 40

Sedang

11

68,75

23 – 31

Rendah

1

6,25

14 – 22

Sangat Rendah

0

0

Dari tabel 4.13 dapat diketahui bahwa skor terbanyak
keaktifan siswa yang belajar di siang hari dengan prosentase
68,75% terdapat pada interval 32 – 40 dengan frekuensi 11 siswa.
Dan berdasarkan rata-rata skor keaktifan siswa yang diperoleh
(mean= 37,31) masuk dalam klasifikasi sedang.

Untuk melihat apakah ada perbedaan antara keaktifan siswa
yang belajar di pagi hari dan di siang hari maka dilakukan mengujian
hasil dengan bantuan SPSS. Setelah melakukan pengujian maka
diperolehlah hasil seperti di bawah ini.
Tabel 4. 14 Hasil Uji antara Keaktifan Siswa yang Belajar di Pagi
Hari dan di Siang Hari
Group Statistics
Kode

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

23

37,22

7,223

1,506

2

16

37,31

4,715

1,179

Skor
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Independent Samples Test
Levene's

t-test for Equality of Means

Test for
Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean

Std. Error

Difference Difference

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

Equal
variances

,931

,341

-,046

37

,963

-,095

2,060

-4,269

4,079

-,050

36,900

,961

-,095

1,913

-3,971

3,780

assumed
Skor
Equal
variances not
assumed

Dari tabel 4.14 dapat diketahui bahwa hasil uji menyatakan
bahwa nilai t = -,050, p = ,961 > α = 0,05 maka, tidak signifikan.
Hal itu berarti tidak ada perbedaan antara keaktifan siswa yang
belajar di pagi hari dan di siang hari. Maka pembelajaran fisika di
pagi hari dan di siang hari tidak memberikan pengaruh terhadap
keaktifan belajar siswa.

3. Hasil Belajar Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
a. Hasil Belajar Siswa yang Belajar di Pagi Hari
Hasil perhitungan hasil belajar siswa yang belajar di pagi hari
diklasifikasikan sebagai berikut:
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1) Hasil Pre-test
Tabel 4. 15 Klasifikasi Skor hasil belajar Pre-test Siswa Belajar
di Pagi Hari
Interval skor variabel
hasil belajar

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

80 – 100

Sangat Tinggi

0

0

60 – 79

Tinggi

0

0

40 – 59

Sedang

0

0

20 – 39

Rendah

1

4,35

0 – 19

Sangat Rendah

22

95,65

Dari tabel 4.15 menyatakan bahwa skor terbanyak hasil pretest siswa yang belajar di pagi hari dengan prosentase 95,65 %
terdapat pada interval 0 – 19, dengan frekuensi 22 siswa. Dan
berdasarkan rata-rata skor hasil pre-test siswa yang diperoleh
(mean= 8,17) masuk dalam klasifikasi sangat rendah.
2) Hasil Post-test
Tabel 4. 16 Klasifikasi Skor hasil belajar Post-test Siswa Belajar di
Pagi Hari
Interval skor variabel
hasil belajar

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

80 – 100

Sangat Tinggi

17

73,91

60 – 79

Tinggi

3

13,04

40 – 59

Sedang

2

8,7

20 – 39

Rendah

1

4,35

0 – 19

Sangat Rendah

0

0
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Dari tabel 4.16 menyatakan bahwa skor terbanyak hasil
post-test siswa yang belajar di pagi hari dengan prosentase 73,91
% terdapat pada interval 80 – 100, dengan frekuensi 17 siswa.
Dan berdasarkan rata-rata skor hasil post-test siswa yang
diperoleh (mean= 81,83) masuk dalam klasifikasi sangat tinggi.

b. Hasil Belajar Siswa yang Belajar di Siang Hari
Hasil perhitungan hasil belajar siswa yang belajar di siang
hari diklasifikasikan sebagai berikut:
1) Hasil Pre-test
Tabel 4. 17 Klasifikasi Skor hasil belajar Pre-test Siswa
Belajar di Siang Hari
Interval skor variabel
hasil belajar

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

80 – 100

Sangat Tinggi

1

6,25

60 – 79

Tinggi

0

0

40 – 59

Sedang

0

0

20 – 39

Rendah

2

12,5

0 – 19

Sangat Rendah

13

81,25

Dari tabel 4.17 menyatakan bahwa skor terbanyak hasil pretest siswa yang belajar di siang hari dengan prosentase 81,26%
terdapat pada interval 0 – 19, dengan frekuensi 13 siswa. Dan
berdasarkan rata-rata skor hasil pre-test siswa yang diperoleh
(mean= 13,94) masuk dalam klasifikasi sangat rendah.
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2) Hasil Post-test
Tabel 4. 18 Klasifikasi Skor hasil belajar Post-test Siswa
Belajar di Siang Hari
Interval skor variabel
hasil belajar

Klasifikasi

Frekuensi

Prosentase
(%)

80 – 100

Sangat Tinggi

4

25

60 – 79

Tinggi

2

12,5

40 – 59

Sedang

2

12,5

20 – 39

Rendah

6

37,5

0 – 29

Sangat Rendah

2

12,5

Dari tabel 4.18 menyatakan bahwa pada saat skor terbanyak
hasil post-test siswa yang belajar di siang hari belajar siswa
rendah dan sangat rendah dengan prosentase 37,5% dan terdapat
pada interval 20 – 39, dengan frekuensi 6 siswa. Dan berdasarkan
rata-rata skor hasil post-test siswa yang diperoleh (mean= 50,50)
masuk dalam klasifikasi rendah.

Untuk melihat apakah ada perbedaan antara hasil belajar siswa
yang belajar di pagi hari dan di siang hari maka dilakukan mengujian
hasil dengan bantuan SPSS. Setelah melakukan pengujian maka
diperolehlah hasil seperti di bawah ini.
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a) Pre-test Pagi & Siang
Tabel 4. 19 Hasil Uji antara Hasil Pre-test Siswa yang Belajar
di Pagi Hari dan di Siang Hari
Group Statistics
kode

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

23

8,17

4,313

,899

2

16

13,94

21,196

5,299

Skor

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig.
(2-

Mean

Std. Error 95% Confidence

Difference Difference

tailed)

Interval of the
Difference
Lower

Upper

Equal
variances

11,034

,002 -1,274

37

,211

-5,764

4,525 -14,932

3,405

-1,072 15,868

,300

-5,764

5,375 -17,165

5,638

assumed
Skor
Equal
variances not
assumed

Dari tabel 4.19 dapat diketahui bahwa hasil uji
menyatakan bahwa nilai t = -1,072, p = ,300 > α = 0,05 maka,
tidak signifikan. Hal itu berarti tidak ada perbedaan antara pretest pemahaman siswa yang belajar di pagi hari dan di siang
hari. Maka pemahaman awal siswa tersebut tidak ada bedanya,
dengan kata lain pemahaman awal mereka sama.
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b) Post-test Pagi & Siang
Tabel 4. 20 Hasil Uji antara Hasil Post-test Siswa yang Belajar di
Pagi Hari dan di Siang Hari
Group Statistics
kode

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

23

81,83

17,175

3,581

2

16

50,50

29,640

7,410

skor

Independent Samples Test
Levene's Test

t-test for Equality of Means

for Equality of
Variances
F

Sig.

t

df

Sig.
(2-

Mean

Std. Error

Difference Difference

tailed)

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Upper

Equal
variances

9,738

,003

4,174

37

,000

31,326

7,506

16,118

46,534

3,806 22,007

,001

31,326

8,230

14,258

48,394

assumed
skor
Equal
variances not
assumed

Dari tabel 4.20 dapat diketahui bahwa hasil uji
menyatakan bahwa nilai t = 3,806, p = ,001 < α = 0,05 maka,
signifikan. Hal itu berarti ada perbedaan antara post-test
pemahaman siswa yang belajar di pagi hari dan di siang hari.
Dengan kata lain pemahaman akhir mereka tidak sama. Siswa
yang memiliki pemahaman lebih tinggi adalah siswa yang
belajar fisika di pagi hari.
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Pada tabel di bawah ini merupakan rangkuman mean dan nilai
signifikan dari minat, keaktifan dan hasil belajar siswa yang belajar di pagi
hari dan di siang hari.
Tabel 4. 21 Rangkuman Data Mean, Signifikan dari Minat, Keaktifan
dan Hasil Belajar Siswa
Mean

Nilai Sig.

Ket. Sig.

Pagi

Siang

Minat

42,30

45,75

0,140

Tidak sig.

Keaktifan

37,22

37,31

0,961

Tidak sig.

Hasil
belajar

Pre-test

8,17

13,94

0,300

Tidak sig.

Post-test

81,83

50,50

0,001

Sig.

Untuk melihat apakah pada saat penelitian siswa yang belajar di
pagi hari dan di siang hari mengalami peningkatan hasil belajar atau
tidak, peneliti melakukan uji dengan bantuan SPSS. Hasil uji dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 4. 22 Hasil Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa yang Belajar
di Pagi Hari
Paired Samples Statistics
Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

8,17

23

4,313

,899

Posttest

81,83

23

17,175

3,581

Pair 1
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Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

t

Pre-test – Post-test

-73,652

Sig.

Std.

Std.

95% Confidence

(2-

Deviation

Error

Interval of the

tailed)

Mean

Difference
Lower

Pair 1

df

17,298

3,607

Upper

-81,133

-66,172

-20,419

22

,000

Dari tabel 4.22 dapat diketahui bahwa hasil Uji menyatakan
bahwa nilai t = -20,419, p = ,000 < α = 0,05 maka, signifikan. Hal
itu berarti post-test lebih baik dari pre-test. Maka pembelajaran di
pagi hari meningkatkan hasil belajar siswa.
Tabel 4. 23 Hasil Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa yang
Belajar di Siang Hari
Paired Samples Statistics
Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

13,94

16

21,196

5,299

Posttest

50,50

16

29,640

7,410

Pair 1

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

t

df

Sig.

Std.

Std. Error

95% Confidence

(2-

Deviation

Mean

Interval of the

tailed)

Difference

Pair 1

Pre-test – Post-test

-36,563

21,762

5,441

Lower

Upper

-48,159

-24,966 -6,720

15

Dari tabel 4.23 dapat diketahui bahwa hasil uji menyatakan
bahwa nilai t = -6,720, p = ,000 < α = 0,05 maka, signifikan. Hal
itu berarti post-test lebih baik dari pre-test. Maka pembelajaran di
siang hari meningkatkan hasil belajar siswa.

,000
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D. Pembahasan
1. Minat Belajar Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
Berdasarkan tabel 4.1 rata-rata skor minat siswa yang belajar di
pagi hari ialah 42,30. Menurut klasifikasi skor minat belajar pada tabel
3.7 rata-rata skor minat tersebut masuk dalam klasifikasi sedang dan
tinggi dari skor maksimal 64. Sedangkan rata-rata skor minat siswa yang
belajar di siang hari menurut tabel 4.2 ialah 45,75 dan masuk dalam
klasifikasi tinggi. Dilihat dari rata-rata skor minat siswa dapat diketahui
bahwa selisih antara keduanya hanya 3,45 dan masuk dalam klasifikasi
yang berbeda yaitu sedang & tinggi dan tinggi. Agar dapat menarik
kesimpulan dengan benar, maka dilakukan uji dengan bantuan SPSS yang
hasilnya adalah tidak signifikan seperti pada tabel 4.11. Artinya bahwa
tidak ada perbedaan antara minat siswa yang belajar di pagi hari dan di
siang hari. Pernyataan tersebut seperti yang terlihat pada foto kegiatan
penelitian, pada Gambar 2. Kegiatan belajar mengajar dan Gambar 4.
Kegiatan Demostrasi. Foto-foto tersebut menyatakan bahwa minat yang
dimiliki oleh siswa kelas XI MIPA 1 & 2 sama. Hal itu juga didukung
oleh hasil wawancara siswa yang menyatakan bahwa siswa kelas XI
MIPA 1 & 2 akan mendengarkan dan memperhatikan ketika sedang
konsentrasi; tanggapan dan pertanyaan teman ke guru bermutu dan
disampaikan dengan suara keras & jelas.
Namun, bila dilihat dari kesimpulan pengamatan observer, siswa
yang mendapat pembelajaran fisika di pagi hari lebih bisa mengikuti,
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memiliki niat untuk belajar, konsentrasi mengikuti KBM dan fokus pada
KBM dari pada siswa yang belajar di siang hari. Kesimpulan tersebut
menyatakan bahwa minat belajar fisika dimiliki oleh siswa kelas XI
MIPA 1 (pagi). Hal itu terbukti dari peristiwa ketika jam pelajaran fisika
sudah dimulai, siswa XI MIPA 1 sudah berada di dalam kelas semua,
sedangkan untuk siswa kelas XI MIPA 2 belum semua berada di dalam
kelas. Oleh karena itu, berdasarkan rata-rata skor minat siswa, selisih ratarata skor minat siswa, data foto kegiatan penelitian, data wawancara, data
observasi dan uji menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa minat
siswa yang belajar di pagi hari dan di siang hari sama.
Berdasarkan teori pada BAB II minat adalah suatu rasa lebih suka,
kecenderungan dan ketertarikan yang tinggi terhadap suatu hal atau
aktivitas tertentu tanpa ada yang menyuruh. Jadi, untuk minat siswa yang
belajar di pagi hari dan di siang hari memiliki kesamaan dalam hal suka,
kecenderungan dan ketertarikan dalam pembelajaran fisika yang
dilakukan.
2. Keaktifan Belajar Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
Berdasarkan tabel 4.3 rata-rata skor keaktifan siswa yang belajar di
pagi hari ialah 37,22. Menurut klasifikasi skor keaktifan belajar pada tabel
3.8 rata-rata skor keaktifan tersebut masuk dalam klasifikasi sedang dari
skor maksimal 56. Sedangkan rata-rata skor keaktifan siswa yang belajar
di siang hari menurut tabel 4.4 ialah 37,31 dan masuk dalam klasifikasi
sedang. Dilihat dari rata-rata skor keaktifan siswa dapat diketahui bahwa
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selisih antara keduanya hanya 0,09 dan masuk dalam klasifikasi yang
sama yaitu sedang. Untuk dapat menarik kesimpulan dengan benar, maka
dilakukan uji menggunakan bantuan SPSS yang hasilnya adalah tidak
signifikan seperti pada tabel 4.14. Artinya bahwa tidak ada perbedaan
antara keaktifan siswa yang belajar di pagi hari dan di siang. Pernyataan
tersebut seperti yang terlihat pada foto kegiatan penelitian pada Gambar 3.
Keaktifan siswa untuk maju mengerjakan latihan soal dan Gambar 5.
Keaktifan siswa untuk mengajukan pertanyaan. Foto-foto tersebut
menyatakan bahwa keaktifan yang dimiliki oleh siswa kelas XI MIPA 1
& 2 sama. Hal itu juga didukung oleh kesimpulan hasil wawancara siswa
yang menyatakan bahwa siswa akan bertanya kepada guru dan teman
ketika menemukan kesulitan dalam belajar. Maka, keaktifan siswa kelas
XI MIPA 1 & 2 sama. Namun, hasil wawancara guru menunjukan bahwa
keaktifan siswa kelas XI MIPA 1 & 2 berbeda. Hal itu terbukti karena
kondisi siswa kelas XI MIPA 1 & 2 memiliki perbedaan. Perbedaan
tersebut ialah kondisi yang dimiliki siswa kelas XI MIPA 1 ialah pikiran
anak masih fresh, belum banyak beban, semangat, dan sering bertanya
serta memiliki konsentrasi penuh pada pembelajaran fisika. Sedangkan
kondisi yang dimiliki siswa kelas XI MIPA 2 ialah anak sudah mengalami
5L (lemah, letih, lesu, lunglai, dan lemah), mengantuk, tidak semangat
dan jarang bertanya. Oleh karena itu, berdasarkan rata-rata skor keaktifan
siswa, selisih rata-rata skor keaktifan siswa, data wawancara, data
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observasi dan uji menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa keaktifan
siswa yang belajar di pagi hari dan di siang hari sama.
Berdasarkan teori pada BAB II keaktifan adalah kegiatan atau
kesibukan yang tergolong dalam Oral activities dan Mental activities.
Kegiatan yang termasuk dalam golongan tersebut antara lain bertanya,
mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan diskusi. Jadi, untuk
keaktifan siswa yang belajar di pagi hari dan di siang hari memiliki
kesamaan dalam hal kegiatan atau kesibukan dalam pembelajaran fisika
yang dilakukan.

3. Hasil Belajar Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata hasil pre-test siswa yang belajar di
pagi hari ialah 8,17. Menurut klasifikasi hasil belajar pada tabel 3.9 ratarata hasil pre-test tersebut masuk dalam klasifikasi sangat rendah dari
skor maksimal 100. Sedangkan rata-rata hasil pre-test siswa yang belajar
di siang hari menurut tabel 4.6 ialah 13,94 dan masuk dalam klasifikasi
sangat rendah juga. Dilihat dari rata-rata hasil pre-test siswa dapat
diketahui bahwa selisih antara keduanya hanya 5,77 dan masuk dalam
klasifikasi yang sama yaitu sangat rendah. Dalam hal ini juga dilakukan
uji dengan bantuan SPSS yang hasilnya adalah tidak signifikan seperti
pada tabel 4.19. Artinya tidak ada perbedaan antara hasil pre-test siswa
yang belajar di pagi hari dan di siang. Oleh karena itu, berdasarkan ratarata hasil pre-test siswa, selisih rata-rata hasil pre-test siswa dan uji
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menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa kemampuan/pemahaman
awal siswa yang belajar di pagi hari dan di siang hari sama.
Berdasarkan tabel 4.5 rata-rata hasil post-test siswa yang belajar di
pagi hari ialah 81,83. Menurut klasifikasi hasil belajar pada tabel 3.9 ratarata hasil post-test tersebut masuk dalam klasifikasi sangat tinggi dari skor
maksimal 100. Sedangkan rata-rata hasil post-test siswa yang belajar di
siang hari menurut tabel 4.6 ialah 50,50 dan masuk dalam klasifikasi
rendah. Dilihat dari rata-rata hasil post-test siswa dapat diketahui bahwa
selisih antara keduanya besar yaitu 31,33 dan masuk dalam klasifikasi
yang berbeda yaitu sangat tinggi dan rendah. Dari selisih hasil post-test
sebenarnya

dapat

langsung

ditarik

kesimpulan.

Namun,

untuk

memperkuat kesimpulan penelitian ini maka dalam hal ini juga dilakukan
uji dengan bantuan SPSS yang hasilnya adalah signifikan seperti pada
tabel 4.20. Artinya bahwa ada perbedaan antara hasil post-test siswa yang
belajar di pagi hari dan di siang hari. Hal itu juga didukung oleh peristiwa
dimana siswa kelas XI MIPA 2 ketika menyimpulkan hasil demonstrasi
hanya siswa yang duduk di depan saja. Oleh karena itu, berdasarkan ratarata hasil post-test siswa, selisih rata-rata hasil post-test siswa,
wawancara, observasi dan uji menggunakan SPSS dapat disimpulkan
bahwa kemampuan/pemahaman akhir siswa yang belajar di pagi hari dan
di siang hari berbeda. Hasil post-test siswa yang belajar di pagi hari lebih
besar dari siswa yang belajar di siang hari.
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Berdasarkan tabel 4.22 dan 4.23 dapat diketahui bahwa hasil uji
dengan bantuan SPSS adalah signifikan. Artinya hasil pre-test dan posttest antara kedua kelas siswa belajar pagi dan siang mengalami perbedaan.
Dengan demikian, pembelajaran fisika di pagi hari dan di siang hari
mengalami peningkatan pemahan atau hasil belajar siswa yang belajar di
pagi hari maupun di siang hari.
Berdasarkan teori pada BAB II belajar merupakan proses
perubahan tingkah laku yang dilakukan seseorang dalam interaksi aktif
dengan lingkungan sekitarnya untuk mendapatkan keterampilan dan sikap
yang baru. Hasil belajar merupakan suatu hasil yang diharapkan dari
usaha siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang telah ditetapkan
dalam rumusan perilaku tertentu. Hasil belajar siswa yang belajar di pagi
hari menunjukkan bahwa mereka benar-benar melakukan proses belajar
dan sama halnya yang dialami oleh siswa yang belajar di siang hari. Data
tes ini menunjukkan juga hasil yang diperoleh setiap siswa memang
berbeda, untuk siswa yang belajar di pagi hari memiliki hasil belajar yang
lebih besar dari pada siswa yang belajar di siang hari.

4. Perbedaan Waktu Belajar di Pagi Hari dan di Siang Hari
Dari analisis data tes dan angket dapat disimpulkan bahwa waktu
belajar tidak mempengaruhi minat dan keaktifan siswa untuk belajar
fisika. Namun, waktu belajar mempengaruhi hasil belajar siswa. Hal itu
didukung dengan hasil wawancara dan observasi ketika pembelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

fisika berlangsung. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian
Lestari yang menyatakan bahwa, terdapat pengaruh yang signifikan waktu
belajar terhadap hasil belajar matematika (2011: 124).
Secara umum hasil dari penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah
ini. Keterangan warna merah pada tebel ialah lebih besar, hijau lebih
kecil dan kuning sama atau tidak berbeda.
Tabel 4. 24 Hasil Penelitian Pengaruh Waktu Belajar Terhadap Minat,
Keaktifan dan Hasil Belajar Siswa
Mean

Nilai Sig.

Ket. Sig

45,75

0,140

Tidak sig

37,22

37,31

0,961

Tidak sig

81,83

50,50

0,001

Sig.

Pagi

Siang

Minat

42,30

Keaktifan
Hasil Belajar

Perbedaan yang ada pada minat, keaktifan dan hasil belajar siswa
itu tidak terlepas dari faktor yang mungkin mempengaruhinya, seperti
faktor internal dan eksternal siswa. Seperti yang dikatakan oleh Slameto
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua
golongan yaitu, faktor internal dan faktor eksternal (2015: 54). Untuk
faktor internal yang mungkin sangat mempengaruhi ialah kondisi jasmani
siswa seperti pada data wawancara dan observasi, siswa sudah merasakan
5L (lelah, lemah, lunglai, letih, lesu). Untuk faktor eksternal yang
mungkin sangat mempengaruhi ialah lingkungan sekitar siswa dan materi
pelajaran. Contohnya, ketika KBM di kelas treatmen siang banyak siswa
yang mengantuk, lelah dan lemah atau tidak fokus pada KBM. Hal itu
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yang membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif walaupun guru sudah
menegur dan berusaha membangkitkan semangat siswa. Tentang materi
pembelajaran, setiap siswa pastinya memiliki ketertarikan tersendiri
terhadap materi pembelajaran. Ada siswa yang memang selalu tertarik
terhadap semua materi fisika dan ada siswa yang hanya tertarik pada
beberapa materi saja.
Selanjutnya kemungkinan yang dapat mempengaruhi perbedaan
yang ada pada minat, keaktifan dan hasil belajar siswa ialah tentang
kesukaan siswa terhadap waktu belajar yang sesuai dengan diri mereka.
Siswa SMA BOPKRI 1 Yogyakarta kelas XI MIPA 1 & 2 pasti juga
memiliki kesukaan belajar pada waktu pagi hari atau siang hari. Terbukti
dengan adanya 17 siswa kelas XI MIPA 1 yang memiliki keinginan untuk
belajar di pagi hari dari pada belajar di siang hari dan hal ini sesuai dengan
treatmen yang mereka dapatkan. Sepuluh siswa kelas XI MIPA 2 juga
memiliki keinginan untuk belajar di pagi hari, dan hal ini tidak sesuai
dengan treatmen yang mereka dapatkan. Peristiwa tersebut sesuai dengan
pernyataan yang ada di BAB II, keberhasilan belajar tidak hanya
disebabkan oleh kecerdasan seorang individu saja melainkan ada faktorfaktor belajar lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar seorang
individu. Dari peristiwa tersebut membuktikan bahwa waktu belajar dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa.
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
waktu belajar tidak mempengaruhi minat dan keaktifan siswa SMA
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BOPKRI 1 Yogyakarta kelas XI MIPA. Waktu belajar mempengaruhi
hasil belajar siswa SMA BOPKRI 1 Yogyakarta kelas XI MIPA. Dari
penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa waktu belajar yang efektif
dilakukan adalah waktu belajar di pagi hari. Hal tersebut sesuai dengan
yang dikatakan oleh guru dan siswa dalam wawancara serta Biggers
(1980, dalam Syah 2008: 138) bahwa waktu belajar pada pagi hari lebih
efektif daripada belajar pada waktu-waktu yang lainnya.

5. Keterbatasan dan Kelemahan Penelitian
Keterbatasan penelitian ini ialah tidak menggunakan data dokumen
siswa, seperti data minat, keaktifan (daftar siswa yang mengikuti kegiatan
sekolah) dan hasil belajar kedua kelas yang diteliti. Keterbatasan tersebut
membuat peneliti tidak dapat mencocokan hasil penelitian yang didapat
dengan data dokumen siswa sebelum dilakukan penelitian.
Kelemahan penelitian ini ialah siswa kelas XI MIPA 1 (pagi) & 2
(siang) tidak dapat mengalami dua treatmen tersebut.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pada hasil analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif
kualitatif, maka dapat ditarik kesimpulan seperti dibawah ini:
1. Tingkat minat siswa kelas XI MIPA 1 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta pada
tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di pagi hari (N=23)
memperoleh rata-rata adalah 42,30 dan masuk dalam klasifikasi minat
siswa sedang dan tinggi.
2. Tingkat minat siswa kelas XI MIPA 2 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta pada
tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di siang hari (N=16)
memperoleh rata-rata adalah 45,75 dan masuk dalam klasifikasi minat
siswa tinggi.
3. Tingkat keaktifan siswa kelas XI MIPA 1 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di pagi hari (N=23)
memperoleh rata-rata adalah 37,22 dan masuk dalam klasifikasi keaktifan
siswa sedang.
4. Tingkat keaktifan siswa kelas XI MIPA 2 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di siang hari (N=16)
memperoleh rata-rata adalah 37,31 dan masuk dalam klasifikasi keaktifan
siswa sedang.
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5. Tingkat hasil belajar siswa kelas XI MIPA 1 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar fisika di pagi hari (N=23)
rata-rata adalah 8,17 (pre-test) dan 81,83 (post-test). Hasil tersebut
signifikan yang berarti adanya peningkatan hasil belajar siswa yang belajar
di pagi hari. Hasil belajar ini juga masuk dalam klasifikasi sangat rendah
(pre-test) dan sangat tinggi (post-test).
6. Tingkat hasil belajar siswa kelas XI MIPA 2 SMA BOPKRI 1 Yogyakarta
pada tahun pelajaran 2017/2018 dalam belajar di siang hari (N=16) ratarata adalah 13,94 (pre-test) dan 50,50 (post-test). Berdasarkan hal tersebut
maka ada perubahan yang signifikan dan berarti adanya perbedaan hasil
belajar siswa. Hasil ini juga masuk dalam klasifikasi sangat rendah (pretest) dan rendah (post-test).
7. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara waktu belajar pagi dan siang
terhadap minat dan keaktifan siswa. Namun, terdapat perbedaan yang
signifikan antara waktu belajar pagi dan siang terhadap hasil belajar siswa.
B. SARAN
Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diperoleh, maka dapat
disampaikan saran-saran seperti di bawah ini:
1. Bagi Guru diharapkan penelitian ini bisa menjadi dasar pembuatan jadwal
pelajaran di sekolah khususnya mata pelajaran fisika di jam pelajaran pagi
hari agar hasil belajar siswa yang lebih baik. Jika jadwal pelajaran fisika
tidak bisa di pagi hari sebaiknya guru menggunakan metode-metode
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pembelajaran yang tidak membosankan agar siswa/i tetap dalam kondisi
fokus dalam belajar.
2. Bagi Siswa/i yang mendapat pelajaran fisika di siang hari diharapkan dapat
belajar lebih tekun dan fokus agar hasil yang diperoleh memuaskan
meskipun faktor internal dalam diri siswa tidak mendukung. Bagi siswa/i
yang mendapat pelajaran fisika di pagi hari juga diharapkan untuk tetap
mempertahankan atau menambah apa yang sudah ada dalam diri siswa.
3. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian pada
mata pelajaran yang berbeda sehingga dapat diketahui hasilnya dan dapat
dibandingkan dengan hasil penelitian ini.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Surat Permohanan Ijin Penelitian
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Lampiran 2 Surat Rekomendasi Penelitian
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Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
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Lampiran 4 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas / Semester
Program
Materi Pokok
Alokasi waktu

: SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA
: FISIKA
: XI / II
: MIPA
: Gelombang Bunyi dan Cahaya
: 2 × 2 JP

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 dan 2
Kompetensi Sikap Spiritual adalah “menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya”
Kompetensi Sikap Sosial adalah Menghayati dan mengamalkan perilaku
a. jujur,
b. disiplin,
c. santun,
d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
e. bertanggung jawab,
f. responsif, dan
g. pro-aktif,
Dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3
KI 4
Memahami, menerapkan, menganalisis
dan
mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan
metakognitif pada tingkat teknis,
spesifik, detil, dan kompleks
berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang
a. ilmu pengetahuan,
b. teknologi,
c. seni,
d. budaya,dan
e. humaniora
Dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan
97

Menunjukkan keterampilan
menalar, mengolah, dan
menyaji secara:
a. efektif,
b. kreatif,
c. produktif,
d. kritis,
e. mandiri,
f. kolaboratif,
g. komunikatif, dan
h. solutif,
Dalam ranah konkret dan
abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta
mampu menggunakan metoda
sesuai dengan kaidah keilmuan.
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minatnya untuk memecahkan
masalah
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
Kompetensi Dasar (KD)
No
Kompetensi Dasar (KD)
3.10 Menerapkan konsep dan prinsip
4.10 Melakukan percobaan tentang
gelombang bunyi dan cahaya
gelombang bunyi dan / atau cahaya,
dalam teknologi.
berikut presentasi hasil percobaan
dan makna fisisnya misalnya
sonometer dan kisi difraksi.
No
Indikator Pencapaian
No
Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi
(IPK)
(IPK)
3.10.1 Menjelaskan karakteristik
gelombang bunyi.
3.10.2 Menentukan cepat rambat bunyi.
3.10.3 Menentukan gejala-gelaja
gelombang bunyi.
3.10.4 Menjelaskan gelombang
stasioner pada alat penghasil
bunyi.
3.10.5 Menentukan taraf intensitas
bunyi.
C. Tujuan Pembelajaran :
Melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar dan
mengkomunikasikan, peserta didik dapat :
1. Menjelaskan karakteristik gelombang bunyi.
2. Menentukan cepat rambat bunyi.
3. Menentukan gejala-gelaja gelombang bunyi.
4. Menjelaskan gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi.
5. Menentukan taraf intensitas bunyi.
D. Materi Pembelajaran
1. Faktual
: Bunyi berasal dari benda yang di getarkan. Contohnya ialah
gitar, biola, besi yang dipukul.
2. Konseptual
: Bunyi ada karena benda yang bergetar.
3. Prosedural
:
4. Metakognitif :
Buku paket :
Kanginan, Marthen. 2017. FISIKA untuk SMA /MA kelas XI
Peminatan MIPA. Jakarta : Penerbit Erlangga. Hal 428 – 460.
LKS Fisika Kelas XI Peminatan Matematika Dan Ilmi Alam,
Penerbit : Sinar Mandiri. Hal 20 – 23.
E. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran
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1. Pendekatan
2. Metode dan Model Pembelajaran

: Scientific
: ceramah dan demonstrasi
Discavery Base Learning

F. Media Pembelajaran dan Sumber Belajar
Media Pembelajaran
 Whiteboard
 Garputala
Sumber belajar
 Buku Fisika SMA kelas XI kelompok peminatan mipa, Penerpit: Erlangga
 Buku SPM (Seri Pendalaman Materi), Penerbit: Erlangga.
 LKS Fisika Kelas XI Peminatan Matematika Dan Ilmi Alam, Penerbit :
Sinar Mandiri
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan I ( 2 x 45 menit)

Kegiatan
1. Pendahuluan

Sintak
pembelajaran
Persiapan
situasi kelas

Apresepsi

Deskripsi Kegiatan


Guru mengucapkan salam
kepada siswa dan meminta
salah satu siswa untuk
memimpin doa sebelum
memulai kegiatan
pembelajaran.



Guru menanyakan tentang
kabar serta melakukan presensi
siswa.



Guru mengaitkan materi bunyi
dengan materi gelombang.
Siswa mengingat kembali
materi gelombang yang sudah
diajarkan minggu lalu,
kemudian siswa mengaitkan
materi gelombang dengan
materi gelombang bunyi.
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Alokasi
waktu
(menit)
20

Ket
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2. Inti

Stimulation



Guru memberikan pertanyaan
untuk memancing siswa
berfikir:
1) Gelombang di bedakan
berdasarkan apa saja ?
(arah, medium, amplitudo)
2) Menurut arah getar
gelombang bunyi termasuk
dalam gelombang ? (gel.
Longitudional)
3) Apa itu gelombang bunyi ?
(Perambatan gel. Dengan
membentuk rapatan dan
reggangan oleh partikel
perantara bunyi)
4) Gelombang bunyi
dihasilkan oleh ? (benda
yang bergetar)



Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran.
1) Menjelaskan karakteristik
gelombang bunyi.
2) Menentukan cepat rambat
bunyi.
3) Menentukan gejala-gelaja
gelombang bunyi.
4) Menjelaskan gelombang
stasioner pada alat
penghasil bunyi.
5) Menentukan taraf
intensitas bunyi.



Guru membagikan soal pretest



Guru dan perwakilan siswa
melakukan demonstrasi
mengamati peristiwa yang
terjadi.
Demostrasi 1:
yang dilakukan untuk
menunjukkan bahwa bunyi
berasal dari benda yang
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digetarkan atau bergetar.
- Guru dan siswa memegang
leher masing-masing dan
secara bersamaan
menyebutkan huruf A, B, C
Demontrasi 2:
Dilakukan untuk menunjukkan
bahwa tinggi rendahnya suatu
nada dipengaruhi oleh
frekuensi.
Guru atau siswa memukul
garpu tala.


Siswa mengajukan petanyaan
tentang informasi yang belum
dipahami.

Problem
Statetment



Guru bertanya
- Apa yang terasa di leher
ketika kita menyebutkan
huruf A, B dan C?
- Garpu tala mana yang
memiliki nada tinggi dan
nada rendah?
- Apa kesimpulan dari
demostrasi ini?

Data
collecting



Guru menjelaskan materi
gelombang bunyi bagian IPK
3.10.1 - 3.10.3



Guru memberikan contoh soal
yang diselasaikan bersama
siswa.



Guru memberikan latihan soal
dan siswa mengerjakan.



Siswa mengerjakan soal
latihan boleh bersama teman
dan secara individu.



Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk
mengerjakan soal di
Whiteboard.

Data
processing

Data
verification

101

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Penutup

Generalization



Mengecek kebenaran
pekerjaan siswa bersama
seluruh siswa.



Guru memberikan kesempatan
kepada siswa untuk bertanya
tentang materi yang belum
paham (jelas).



Guru bertanya tentang materi
yang sudah dipelajari :
- Apa saja karakteristik
gelombang bunyi ?
- Pada media apa saja bunyi
dapat merambat ?
- Sebutkan gejala-gejala
gelombang bunyi ?



Guru memberikan pekerjaan
rumah kepada siswa.
PR : membaca materi
selanjutnya IPK 3.10.4 dan
3.10.5



Guru memberikan salam
penutup.
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Pertemuan II (2 x 45 menit)
Kegiatan
1. Pendahuluan

Sintak
pembelajaran
Persiapan

situasi kelas

Guru mengucapkan salam
kepada siswa dan meminta
salah satu siswa untuk
memimpin doa sebelum
memulai kegiatan
pembelajaran.



Guru menanyakan tentang
kabar serta mengecek
presensi siswa.



Guru menyinggung
menyinggung materi
sebelumnya dengan bertanya
kepada siswa :
1) Apa saja karakteristik
gelombang bunyi ?
2) Pada media apa saja
bunyi dapat merambat ?
3) Sebutkan gejala-gejala
gelombang bunyi ?



Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran. (melanjutkan
materi pertemuan
sebelumnya)
1) Menjelaskan gelombang
stasioner pada alat
penghasil bunyi.
2) Menentukan taraf
intensitas bunyi.

Stimulation



Guru memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk bertanya tentang
materi pertemuan
sebelumnya atau tentang
pengerjaan latihan soal.

Problem
Statetment



Siswa menyampaikan
pertanyaan. Guru dan siswa

Apresepsi

2. Inti

Deskripsi Kegiatan
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membahas pertanyaan yang
disampaikan.
Data
collecting

Data
processing

Data
verification

3. Penutup

Generalization



Guru menjelaskan materi
gelombang bunyi bagian
IPK 3.10.4 & 3.10.5.



Guru memberikan contoh
soal yang dikerjakan
bersama siswa.



Guru memberikan latihan
soal dan siswa mengerjakan.



Siswa mengerjakan soal
latihan boleh bersama
teman dan secara individu.



Guru memberikan
kesempatan kepada siswa
untuk mengerakan soal di
Whiteboard.



Mengecek kebenaran
pekerjaan siswa bersama
seluruh siswa.



Guru memberikan
kesempatan kepada peserta
didik untuk bertanya tentang
materi yang belum paham
(jelas).



Guru bertanya tentang
materi yang sudah dipelajari
:
1) Apa yang
mempengaruhi tinggi
rendahnya bunyi ?
2) Intensitas bunyi
dipengaruhi oleh ?




Guru memberikan post-test
Guru mengucapkan salam
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H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
No
1.

Aspek
Pengetahuan

No.
IPK
IPK
3.10.1 Menjelaskan karakteristik gelombang
bunyi.
3.10.2 Menentukan cepat rambat bunyi.
3.10.3 Menentukan gejala-gelaja gelombang
bunyi.
3.10.4 Menjelaskan gelombang stasioner
pada alat penghasil bunyi.
3.10.5 Menentukan taraf intensitas bunyi.

Teknik
Penilaian
Tes tertulis

Bentuk
Penilaian
Uraian

Tes tertulis
Tes tertulis

Uraian
Uraian

Tes tertulis

Uraian

Tes tertulis

Uraian

Yogyakarta, Februari 2018
Peneliti

Elisabet Kris Giovanni
141424004

Guru Fisika XI MIPA 1

Mengetahui,
Guru Fisika XI MIPA 2

Dosen Pembimbing

.............................................. .......................................... Prof. Dr. Paul Suparno, S.J.,
M.S.T.
NIY:....................................... NIP....................................
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Lampiran Materi Pembelajaran
A. Materi Gelombang Bunyi
Materi gelombang bunyi yang akan disampaikan terdiri dari beberapa
sub bab. Diantaranya ialah karakteristik gelombang bunyi, mengukur cepat
rambat bunyi, gejala-gejala gelombang bunyi, gelombang stasioner dan alat
penghasil bunyi, dan taraf intensitas.
1. Karakteristik Gelombang Bunyi
Bunyi disebabkan oleh adanya benda yang digetarkan. Contohnya
ialah ketika anda berteriak sambil memegang tenggorokan, anda akan
merassakan tenggorokan bergetar.
Berdasarkan arah getar partikel terhadap arah rambat gelombang,
ada dua jenis gelombang, gelombang transversal dan gelombang
longitudional.

Bunyi

merupakan

salah

satu

bentu

gelombang

longitudional, yaitu perambatan gelombang dengan membentuk rapatan
dan regangan oleh partikel perantara bunyi. Contoh dari gelombang
bunyi seperti pada slinki yang digetarkan maju-mundur.
Gelombang bunyi merambat dalam bentuk rapatan dan regangan
sehingga bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan gas.
Bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Bukti nyata adalah
para astronaut di bulan (bulan tidak memiliki atmosfer seperti bumi)
tidak dapat saling bicara secara langsung walaupun jarak mereka sangat
dekat. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan alat komunikasi
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melalui

gelombang

radio

(termasuk

spektrum

gelombang

elektromagnetik).
2. Mengukur Cepat Rambat Bunyi
a. Mengukur Cepat Rambat Bunyi di Udara
Untuk mengukur cepat rambat bunyi di udara persamaan yang
digunakan ialah v = λf dimana kecepatan bunyi diudara sama dengan
panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi.
b. Cepat Rambat Bunyi dalam Zat Padat
Untuk mengukur cepat rambat bunyi pada zat padat persamaan
yang digunakan ialah

dimana E merupakan modulus

elastisitas bahan logam (N/m2 atau Pa) dan

merupakan massa

jenis bahan logam (kg/m3).
c. Cepat Rambat Bunyi dalam Zat Cair
Untuk mengukur cepat rambat bunyi pada zat cair persamaan
yang dipakai ialah v 
cair (N/m2 atau Pa) dan

B



dimana B merupakan modulus Bulk zat
merupakan massa jenis bahan logam

(kg/m3).
d. Cepat Rambat Bunyi dalam Gas
Untuk mengukur cepat rambat bunyi dalam gas persamaan yang
digunakan ialah

dimana  merupakan tetapan Laplace, R
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merupakan tetapan umum gas = 8,314 J/mol K, T merupakan suhu
mutlak (K), dan M merupakan massa molekul gas (Kg/mol).
3. Mendengar dan Melihat Gelombang Bunyi
a. Klasifikasi Gelombang Bunyi
Berdasarkan frekuensinya gelombang bunyi diklasifikasikan
menjadi tiga sebagai berikut:
1) Infrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi kurang
dari 20 Hz. Pada frekuensi ini gelombang hanya dapat didengar
oleh binatang tertentu misalnya jangkrik.
2) Audiosonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi
berkisar anatara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Audiosonik adalah
bunyi yang dapat didengan oleh manusia.
3) Ultrasonik merupakan gelombang bunyi dengan frekuensi diatas
20.000 Hz. Binatang yang dapat mendengar bunyi ultrasonik
anatara lain anjing, lumba-lumba dan kelelawar.
b. Tinggi Nada dan Kuat Bunyi
Pada Gambar 1 ditunjukkan bentuk gelombang untuk bunyi
nada rendah (kiri) dan bunyi nada tinggi (kanan) yang diamati
osiloskop.
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Gambar 1. Bunyi dengan nada rendah (kiri) dan nada tinggi
(kanan) yang diamati di osiloskop.
Tampak bahwa untuk selang waktu sama, nada tinggi memiliki
getaran lebih banyak dari pada nada rendah. Dengan demikian,
tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensinya. Semakin tinggi
frekuensi, semakin tinggi nadanya dan semakin rendah frekuensi,
semakin rendah nadanya.
Pada Gambar 2 ditunjukkan bentuk gelombang untuk bunyi
lemah (kiri) dan bunyi kuat (kanan).

Gambar 2. Bunyi lemah (kiri) dan bunyi kuat (kanan) yang
diamati di osiloskop
Tampak bahwa amplitudo bunyi kuat lebih besar dari pada
amplitudo bunyi lemah. Dengan demikian, kuat lemahnya bunyi
ditentukan oleh amplitudo gelombang. Semakin besar amplitudo,
semakin kuat bunyinya dan semakin kecil amplitudo, semakin lemah
bunyinya.
Sehingga, tinggi rendahnya nada bergantung pada frekuensi dan
keras lemahnya bunyi bergantung pada amplitudo (Lasmi, 2012: 88).
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4. Gejala-Gejala Gelombang Bunyi
a. Pemantulan
Pemantulan bunyi dalam ruang tertutup dapat menimbulkan
gema dan gaung atau kerdam. Gema merupakan bunyi pantul yang
terdengar setelah bunyi asli. Gaung atau kerdam merupakan bunyi
pantul yang terdengar bersamaa bunyi asli. Untuk menghindari
terjadinya gaung dinding bioskop, studio radio atau televisi, studio
rekaman dan gedung konser musik dilapisi oleh zat peredam/kedap
suara. Seperti kain wol, kapas, karton, gelas, karet atau besi.
b. Interferensi
Interferensi bunyu memerlukan dua sumber bunyi koheren. Dua
pengeras suara yang dihubungkan pada sebuah generator sinyal (alat
pembangkit frekuensi audio) dapat berfungsi sebagai dua sumber
bunyi koheren (Gambar 3). Ketika anda berjalan sejajar dengan meja
pada jarak kira-kira 3 m, pada posisi tertentu anda akan mendengar
bunyi paling lemah, sedangkan pada posisi lain anda justru
mendengar bunyi paling kuat. Peristiwa ini disebabkan oleh
terjadinya interferensi bunyi.

Gambar

3.
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1) Interferensi Penguat (konstruktif) terjadi jika selisih jarak (beda
lintasan) yang ditempuh oleh kedua gelombang sama dengan
kelipatan bulat dari panjang gelombang bunyi.
2) Interferensi Pelemah (destruktif) terjadi jika selisih jarak (beda
lintasan) yang ditempuh oleh kedua gelombang sama dengan
kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang bunyi.
c. Pelayangan bunyi
Garpu tala memiliki sifat menghasilkan bunyi frekuensi tunggal
ketika digetarkan. Ketika dua garpu tala identik menghasilkan nada
dengan frekuensi 440 Hz. Salah satu garpu tala ditempeli dengan
segumpal kecil dempul sehingga frekuensinya berkurang menjadi
438 Hz. Dan ketika kedua garpu tala digetarkan serentak, kuat bunyi
yang dihasilkan naik dan turun secara periodik, kemudian kuat
lemahnya bunyi secara periodik disebut pelayangan dan dihasilkan
oleh superposisi dari dua gelombang bunyi dengan frekuensi sedikit
berbeda. Telah anda ketahui bahwa kuat bunyi bergantung pada
amplitudo. Sehingga pelayang bunyi terjadi ketika dua gelombang
yang mempunyai amplitudo sama dan frekuensi berbeda sedikit
berinterferensi.
Frekuensi pelayangan dinyatakan dengan persamaan Fp = f1 – f2.
Dimana Fp ialah frekuensi pelayangan (Hz), f1 ialah frekuensi
gelombang f1 (Hz) dan f2 ialah frekuensi gelombang f2 (Hz).
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d. Efek Doppler
Jika pendengar (P) dan sumber (S) bunyi bergerak saling
mendekati maka frekuensi yang didengar lebih besar dari pada
frekuensi sumber bunyi, sedangkan jika pendengar dan sumber
bunyi bergerak saling menjauhi maka frekuensi yang didengar
pendengar lebih kecil daripada frekuensi sumber bunyi. Dalam
berntuk persamaan ditulis:
fp 

(v  v p )
(v  v s )

 fs

(1)

Dimana :
fp = frekuensi yang didengarkan P (Hz)
fs = frekuensi yang didengarkan S (Hz)
vp = bernilai positif jika P bergerak mendekati S.
vp = bernilai negatif jika P bergerak menjauhi S.
vs = bernilai negatif jika S bergerak mendekati P.
vs = bernilai positif jika S bergerak menjauhi P.
vp = 0, apabila P diam.
vs = 0, apabila S diam.
(Chasanah. dkk, 2013: 42)
e. Difraksi Bunyi
Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi. Contohnya
saja kita dapat mendengar suara mesin mobil sebelum tikungan jalan
walaupun kita belum melihat mobil tersebut karena terhalang oleh
bangunan tinggi di pinggi tikungan.
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Gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam
beberapa meter bandingkan dengan gelombang cahaya yang panjang
gelombang berkisar 500 nm (5×10-5cm). Seperti telah anda ketahui
bahwa gelombang yang panjangnya lebih pananag akan lebih mudah
difraksi. Itu alasanya mengapa gelombang bunyi sangat mudah
didifraksikan, sementara gelombang cahaya sangat sukar didifraksi.
f. Resonansi
Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena
pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama atau
satu kelipatan yang lain.
5. Gelombang Stasioner Dan Alat Penghasil Bunyi
a. Gelombang Transfersal
Superposisi antara gelombang datang transversal dan gelombang
pantul transversal oleh ujung tetap dari seutas tali menghasilkan
gelombang stasioner transversal, yang amplitudonya maksimum
disebut perut dan titik-titik saat amplitudonya nol disebut simpul.
Dengan demikian, gelombang stasioner transversal pada senar terdiri
atas sejumlah simpul dan perut.
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Gambar 4. (a) superposisi gelombang stasioner dalam seutas tali
terentang dengan panjang L, di ikat pada kedua ujungnya.
Frekuensi-frekuensi alami membentuk deret harmonik: (b) harmonik
kesatu atau nada dasar, (c) harmonik kedua atau nada atas pertama,
(d) harmonik ketiga atau nada atas kedua.
Perhatikan Gambar 4, pada gambar tersebut dijelaskan bahwa
seutas senar dengan panjang L yang diikat kedua ujungnya seperti
pada gambar 4a. Ketiga pola gelombang stasioner yang dapat
dihasilkan senar ini ditunjukan pada Gambar 4b, 4c, dan 4d. Setiap
pola memiliki frekuensi tertentu.
Pertama, perhatikan bahwa pada ujung-ujung senar harus
terjadi simpul (S) karena titik-titik ini terikat. Pola gelombang untuk
nada dasar ditunjukan pada Gambar 4b. Disini terjadi dua simpul dan
satu perut, dan panjangnya senar sama dengan
simpul).
L=

1
atau λ1 = 2L
2

Frekuensi nada dasar adalah sebagai berikut:
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f1 

Dengan

v

1



v
2L

. Maka, kita dapat menyatakan persamaan diatas

sebagai berikut:
f1 

v
1

2 L 2l

F





1
2L

F
A

Persamaan diatas pertama kali ditemukan oleh Marsenne
sehingga persamaan ini dikenal sebagai Hukum Marsenne. Pola
nada berikutnya mengikuti persamaan dibawah ini:
f n  nf1 

nv
n

2L 2L

F
A

(2)

b. Gelombang Transfersal pada Pipa Organa
Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai
sumber bunyi. frekuensi alami pipa organa bergantung pada panjang
pipa dan keadaan ujung pipa organa, yaitu terbuka atau tertutup.
1) Formulasi Frekuensi Alami pada Pipa Organa Terbuka
Pipa organa dengan ujung terbuka (berhubungan dengan
udara luar) disebut pipa organa terbuka. pada ujung pipa yang
terbuka, udara juga bebas bergerak sehingga di sini juga selalu
terjadi perut. Tiga keadaan resonansi dalam pipa organa terbuka
ditunukkan pada Gambar 5.
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Gambar 5. Gelombang-gelombang stasioner longitudional
dalam suatu pipa organa terbuka. frekuensi-frekuensi alami,
. . . membentuk suatu deret harmonik seperti hanya
senar. Semua harmonik (ganjil dan genap) muncul.
Pola gelombang untuk nada dasar ditunjukan pada
Gambar 5a, yaitu terjadi 2 perut dan 1 simpul. Panang kolom
udara sama dengan ½ (jarak antara 2 perut berdekatan).

Frekuensi nada dasar adalah sebagai berikut.

Untuk persamaan umum frekuensi alami atau frekuensi
resonansi pipa organa harus sama dengan persamaan umum
untuk tali yang terikat kedua ujungnya (lihat persamaan 2), yaitu
sebagai berikut.
f n  nf1 

Dengan :
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v = cepat rambat bunyi dalam kolom udara (m/s) dan
n = 1, 2, 3, ......
2) Formulasi Frekuensi Alami pada Pipa Organa Tertutup
Apabila ujung pipa organa tertutup, pipa organa disebut
pipa organa tertutup. Pada ujung pipa tertutup, udara tidak
bebas bergerak sehingga pada ujung pipa selalu terjadi simpul.
Tiga

keadaan

resonansi

didalam

pipa

organa

tertutup

ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6. Gelombang-gelombang stasioner longitudional
dalam suatu pipa organa tertutup. Hanya harmonik-harmonik
ganjil yang muncul dari frekuensi alaminya adalah f1, 3 f1, 5 f1,
dan seterusnya.
Pola gelombang untuk nada dasar ditunjukkan pada Gambar
6a, yaitu terjadi 1 perut dan 1 simpul. Panjang pipa sama dengan
¼ (jarak antara perut dan simpul berdekatan).

L

1
4

atau1  4 L

(4)

Frekuensi nada dasar adalah sebagai berikut.
f1 

v

1



v
4L
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Tampak bahwa pada kasus pipa organa tertutup hanya
harmonik-harmonik ganjil yang muncul. . Harmonik kesatu =
, harmonik
5 ,

ketiga

=

,

harmonik

kelima

=

dan seterusnya. Secara umum, frekuensi-frekuensi alami

pipa organa tertutup ini dinyatakan dengan persamaan berikut.
f n  nf1 

nv
4L

(6)

Dengan :
v = cepat rambat bunyi dalam kolom udara (m/s) dan
n = 1, 2, 3, ......
6. Taraf Intensitas
a. Intensitas Gelombang
Energi yang dipindahkan oleh gelombang biasanya dinyatakan
dalam intensitas gelombang. Intensitas gelombang didefinisikan
sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas
satu satuan yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang.
Secara matematis dituli sebagai berikut.
I

E /t P
P
 
A
A 4r 2

Dengan :
I = intensitas gelombang (W/m2)
E = energi (Joule)
t = waktu (s)
P = daya (W)
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A = luas bidang (m2)
r = jari-jari muka gelombang (m)
Dan perbandingan intensitas dua tempat dari sumber bunyi :
I 2 r12

I 1 r22

b. Taraf Intensitas
Telingan manusia merupakan suatu detektor (pengenal) bunyi
yang sangat peka, mampu mendengar bunyi dalam selang intensitas
yang snagat lebar. Telingan manusia dapat mendengar bunyi mulai
dari intensitas 10-12 Wm-2 sampai dengan 1 Wm-2.
Intensitas bunyi di bawah 10-12 Wm-2 tidak terdengar, sedangkan
di atas 1 Wm-2 akan terasa sakit di telinga. Intensitas bunyi terkecil
yang masih dapat didengar oleh telingan manusia, yaitu 10-12 Wm-2
disebut intensitas ambang pendengar. Intensitas bunyi terbesar yang
masih dapat didengar oleh telingan manusia tanpa rasa sakit, yaitu 1
Wm-2 disebut intensitas ambang perasaan.
Kuat bunyi yang diukur oleh detektor bunyi tidak dinyatakan
dalam satuan Wm-2, tetapi dalam desibel (dB). Satuan desibel adalah
satuan bel (suatu satuan yang dinamakan untuk menghargai penemu
telefon, Alexander Graham Bell). Besaran itu disebut taraf
intensitas bunyi atau intensitas relatif, yang secara matematis
dinyatakan oleh persamaan berikut.
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TI  10 log

I
I0

(8)

Dengan :
I = intensitas bunyi (W/m2)
I0 = intensitas ambang/standar = 10-12 W/m2
TI = taraf intensitas bunyi (dB)

Untuk n sumber bunyi yang sejenis dan dibunyikan secara
bersamaan akan menghasilkan taraf intensitas total sebesar:
TIn =TI1 + log n

(9)

Dengan :
TI1= taraf intensitas untuk 1 sumber bunyi (dB)
1n = banyaknya sumber bunyi
TIn= taraf intensitas total (dB)
Bila sumber bunyi diamati oleh pengamat yang berbeda
jaraknya, besar taraf intensitas pada jarak r2 dirumuskan dengan :
TI n  TI  20 log
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2. Lampiran tabel IPK & Soal Pre-test dan Post Test
Pre-test
IPK
3.10.1

3.10.2

Indikator
Soal
Menjelaskan
karakteristik
gelombang
bunyi.
Menentukan
cepat rambat
bunyi.

Rumusan Soal
Sebutkan karekteristik yang dimiliki gelombang bunyi.

No.
Soal
1

5

3.10.3

Menentukan
gejala-gelaja
gelombang
bunyi.

Seorang penjaga pintu kereta api mendekatkan telinganya
di rel KA untuk mendengarkan bunyi gemuruh kereta api.
Jika cepat rambat bunyi pada rel KA 6000 m/s dan massa
jenis rel KA 7,8 × 103 kg/m3, maka berapa modulus Young
rel KA tersebut ?
Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 72
km/jam sambil membunyikan sirene yang menghasilkan
frekuensi 720 Hz. Seorang pengendara sepeda motor
bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 54 km/jam
mengikuti di belakang ambulans. Jika cepat rambat bunyi di
udara 340 m/s, frekuensi bunyi yang didengar pengendara
sepeda motor adalah .... Hz

3.10.4

Menjelaskan Sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 25 cm. Jika
gelombang
cepat rambat bunyi di udara 340 m/s. Tentukan frekuensi:
stasioner pada
a. Nada Dasar
alat penghasil
bunyi.
b. Nada atas pertama

3

3.10.5

Menentukan
taraf
intensitas
bunyi.

2

Berapa taraf intensitas bunyi yang memiliki intensitas 1 ×
10-7 W/m2 ?

121

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Post-test
Indikator
IPK
Soal
3.10.1 Menjelaskan
karakteristik
gelombang
bunyi.
3.10.2 Menentukan
cepat rambat
bunyi.
3.10.3 Menentukan
gejala-gelaja
gelombang
bunyi.

3.10.4

Rumusan Soal
Sebutkan karekteristik yang dimiliki gelombang bunyi.

No.
Soal
1

Tentukan cepat rambat bunyi pada suhu 127⁰ C ketika
tetapan Laplace 1,4.

3

Seorang juru parkir meniup pluit untuk mengarahkan
pengendara mobil dengan frekuensi 1000 Hz. Jika jarak
pengendara mobil dan juru parkir 160 m dan pengendara
mobil membutuhkan waktu 4 s untuk menghampiri juru
parkir, berapa frekuensi bunyi pluit yang didengar
pengendara mobil. (cepat rambat bunyi di udara 340 m/s).

4

Menjelaskan
Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm. Jika
gelombang
cepat rambat bunyi di udara 1224 × 103 m/jam. Tentukan
stasioner pada frekuensi:
alat penghasil
a. Nada Dasar
bunyi.
b. Nada atas pertama

5

c. Nada atas kedua
3.10.5

Menentukan
taraf
intensitas
bunyi.

Sebuah sumber mengirim gelombang bunyi dengan daya
keluaran 1,256 × 10-3 w anggapan sumber bunyi tersebut
ialah titik.Tentukan taraf intensitas dan intensitas bunyi
pada jarak 10 m dari sumber. (intensitas ambangnya 10-16
w/cm2)
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3. Lampiran Soal Pre-test dan Post-test
Soal pre-test
1. Sebutkan karekteristik yang dimiliki gelombang bunyi.
2 . Berapa taraf intensitas bunyi yang memiliki intensitas 1 × 10-7 W/m2 ?
3. Sebuah pipa organa terbuka memiliki panjang 25 cm. Jika cepat rambat bunyi
di udara 340 m/s. Tentukan frekuensi:
a. Nada Dasar
b. Nada atas pertama
4. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km/jam sambil
membunyikan sirene yang menghasilkan frekuensi 720 Hz. Seorang
pengendara sepeda motor bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 54
km/jam mengikuti di belakang ambulans. Jika cepat rambat bunyi di udara
340 m/s, frekuensi bunyi yang didengar pengendara sepeda motor adalah ....
Hz
5. Seorang penjaga pintu kereta api mendekatkan telinganya di rel KA untuk
mendengarkan bunyi gemuruh kereta api. Jika cepat rambat bunyi pada rel
KA 6000 m/s dan massa jenis rel KA 7,8 × 103 kg/m3, maka berapa modulus
Young rel KA tersebut ?
Soal post-test
1. Sebutkan karekteristik yang dimiliki gelombang bunyi.
2.

Sebuah sumber mengirim gelombang bunyi dengan daya keluaran 1,256 ×
10-3 w anggapan sumber bunyi tersebut ialah titik.Tentukan taraf intensitas
dan intensitas bunyi pada jarak 10 m dari sumber. (intensitas ambangnya
10-16 w/cm2).

3.

Tentukan cepat rambat bunyi pada suhu 127⁰ C ketika tetapan Laplace 1,4.

4.

Seorang juru parkir meniup pluit untuk mengarahkan pengendara mobil
dengan frekuensi 1000 Hz. Jika jarak pengendara mobil dan juru parkir 160
m dan pengendara mobil membutuhkan waktu 4 s untuk menghampiri juru
parkir, berapa frekuensi bunyi pluit yang didengar pengendara mobil. (cepat
rambat bunyi di udara 340 m/s).

5.

Sebuah pipa organa tertutup memiliki panjang 50 cm. Jika cepat rambat
bunyi di udara 1224 × 103 m/jam. Tentukan frekuensi:
a. Nada Dasar
b. Nada atas pertama
c. Nada atas kedua
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4. Lapiran Soal dan Kunci Jawaban Pre-test dan Post-test
Pre-test
Indikator
No.

Pencapaian

Soal

Jawaban

Kompetensi (IPK)
3.10.1

Menjelaskan karakteristik

Sebutkan karekteristik yang

Karakteristik yang dimiliki

gelombang bunyi.

dimiliki gelombang bunyi.

gelombang bunyi ialah

No.
Soal

Skor

1

20

5

20

1. Bunyi disebabkan oleh benda
yang bergetar.
2. Gelombang longitudional.
3. Gelombang bunyi merambat
memerlukan medium.

3.10.2

Menentukan cepat rambat

Seorang penjaga pintu

Diketahui :

bunyi.

kereta api mendekatkan

V = 6000 m/s

telinganya di rel KA untuk
mendengarkan bunyi

Ditanya : E = .... ?

gemuruh kereta api. Jika

Jawab :

cepat rambat bunyi pada rel
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KA 6000 m/s dan massa
jenis rel KA 7,8 × 10

V=

3

E = v2 ×

kg/m3, maka berapa
modulus Young rel KA

E = (6000 m/s )2 ×

tersebut ?

E = 3,6 × 107 ×
E = 2,808 × 1011 N/m2

3.10.3

Menentukan gejala-gelaja

Sebuah

gelombang bunyi.

bergerak dengan kecepatan
72

mobil

ambulans Diketahui :

km/jam

4

sambil

membunyikan sirene yang
menghasilkan frekuensi 720
Hz.

Seorang

pengendara

sepeda motor bergerak lurus

V = 340 m/s
Ditanya :

beraturan dengan kecepatan
54 km/jam mengikuti di
belakang

ambulans.

Jika

cepat rambat bunyi di udara
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340 m/s, frekuensi bunyi
yang didengar pengendara
sepeda motor adalah .... Hz

3.10.4

Menjelaskan gelombang

Sebuah pipa organa terbuka

stasioner pada alat

memiliki panjang 25 cm.

penghasil bunyi.

Jika cepat rambat bunyi di
udara 340 m/s. Tentukan
frekuensi:

Diketahui :
L = 25cm = 0,25 m
V = 340 m/s
Ditanya : f0 & f 1
Jawab :
a)

3

20

2

20

a. Nada Dasar
b. Nada atas pertama
3.10.5

b)

Menentukan taraf

Berapa taraf intensitas bunyi Diketahui :

intensitas bunyi.

yang memiliki intensitas 1 × I = 1 × 10-7 W/m2
10-7 W/m2 ?
Ditanya : TI = .... ?
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Jawab :
TI = 10 Log I/I0
TI = 10 Log ( 1 × 10-7 : 10-12)
TI = 5 . 10
TI = 50 dB

Post-test
No.
3.10.1

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)

Soal

Jawaban

Menjelaskan karakteristik

Sebutkan karekteristik yang

Karakteristik yang dimiliki

gelombang bunyi.

dimiliki gelombang bunyi.

gelombang bunyi ialah
1. Bunyi disebabkan oleh
benda yang bergetar.
2. Gelombang longitudional
3. Gelombang bunyi
merambat memerlukan
medium.
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3.10.2

Menentukan cepat rambat

Tentukan cepat rambat bunyi pada Diketahui :

bunyi.

suhu 127⁰ C ketika tetapan Laplace T = 127⁰ C = 400 K
1,4.

3

20

4

20

= 1,4
R = 8,314 J/mol K
M = 29 × 10-3 kg/mol
ditanya :
v 

v = ......?

RT
M

v  1,4

8,314  400
29 × 10 -3

v  1,4

3325,6
29  10 3

v  160546 ,2
v  400,7 m / s

3.10.3

Menentukan gejala-gelaja

Seorang juru parkir meniup pluit Diketahui :

gelombang bunyi.

untuk mengarahkan pengendara
mobil dengan frekuensi 1000 Hz. s = 160 m
Jika jarak pengendara mobil dan t = 4 s
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juru parkir 160 m dan pengendara v = 340 m/s
mobil membutuhkan waktu 4 s vp = 160 m : 4 s = 40 m/s
untuk menghampiri juru parkir, vs = 0 m/s
berapa frekuensi bunyi pluit yang ditanya :

..... ?

didengar pengendara mobil. (cepat jawab :
rambat bunyi di udara 340 m/s).

3.10.4

Menjelaskan

Sebuah

pipa

organa

tertutup Diketahui :

gelombang stasioner

memiliki panjang 50 cm. Jika cepat L = 50 cm = 0,5 m

pada alat penghasil

rambat bunyi di udara 1224 × 103 V = 1224 × 103 m/jam = 340 m/s

bunyi.

m/jam. Tentukan frekuensi:
a. Nada Dasar
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b. Nada atas pertama

a)

f1 

nv 1(340 )

 170 Hz
4 L 4  0,5

b)

f3 

nv 3(340 )

 510 Hz
4 L 4  0,5

c)

f5 

nv 5(340 )

 850 Hz
4 L 4  0,5

c. Nada atas kedua

3.10.5

Menentukan taraf

Sebuah

sumber

mengirim Diketahui :

2

intensitas bunyi.

gelombang bunyi dengan daya P = 1,256 × 10-3 w
keluaran 1,256 × 10-3 w anggapan r = 3 m
sumber

bunyi

tersebut

ialah

w/cm2 = 10-12 w/m2

titik.Tentukan taraf intensitas dan ditanya : I = ..... ?
intensitas bunyi pada jarak 10 m jawab :
dari

sumber.

(intensitas I =
ambangnya 10-16 w/cm2)
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Lampiran 5 Validasi Angket Minat dan Hasil Belajar oleh Dosen
Pembimbing
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Lampiran 6 Validitas Soal oleh Dosen Fisika
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Lampiran 7 Angket Minat dan Keaktifan Siswa
A. Siswa yang Belajar di Pagi Hari
1. Skor Minimal
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2. Skor Maksimal
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B. Siswa yang Belajar di Siang Hari
1. Skor Minimal
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2. Skor Maksimal
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Lampiran 8 Hasil Pre-test Dan Post-test Siswa
A. Siswa yang Belajar di Pagi Hari
1. Hasil Minimal Pre-test
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2. Hasil Maksimal Pre-test
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3. Hasil Minimal Post-test
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4. Hasil Maksimal Post-test
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B. Siswa yang Belajar di Siang Hari
1. Hasil Minimal Pre-test
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2. Hasil Maksimal Pre-test
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3. Hasil Minimal Post-test
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4. Hasil Maksimal Post-test
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Lampiran 9 Transkrip Wawancara Guru dan Siswa
TRANSKRIP WAWANCARA GURU DAN SISWA
Keterangan :
P

: Peneliti

N

: Narasumber

(NG : narasumber guru, NP : narasumber pagi dan NS : narasumber siang)
Pertanyaan yang ditanyaan ke siswa sebagai berikut.
Wawancara Siswa Pagi
1. Bagaimana pendapat anda mengenai waktu pembelajaran fisika yang
dilaksanakan di pagi hari (pukul 06:30 – 12:00 WIB) dan di siang hari (pukul
12:00 – 17:30 WIB) ?

2. Pembelajaran fisika mana yang menurut kamu yang lebih membuat kamu
lebih mengerti dan memahami materi, di pagi hari atau di siang hari?

3. Apakah anda suka dengan pelajaran fisika dengan metode demostrasi seperti
yang telah dilakukan dalam KBM pada materi gelombang bunyi ? Mengapa ?
4. Apakah anda merasa terbantu, ketika belajar fisika materi gelombang bunyi di
pagi hari menggunakan metode demonstrasi ? Mengapa ?
5. Ketika KBM apakah anda sering bertanya dan berdiskusi tentang materi
gelombang bunyi dengan guru ataupun teman ?
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6. Ketika KBM berlangsung teman anda memberikan pertanyaan dan tanggapan
mengenai metari pembelajaran, apakah anda benar-benar mendengarkan dan
memperhatikan pertanyaan dan tanggapan tersebut ?
7. Mana yang lebih mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil belajar anda,
pembelajaran di pagi hari atau di siang hari?

Wawancara Siswa Siang
1. Bagaimana pendapat anda mengenai waktu pembelajaran fisika yang
dilaksanakan di pagi hari (pukul 06:30 – 12:00 WIB) dan di siang hari (pukul
12:00 – 17:30 WIB) ?

2. Pembelajaran fisika mana yang menurut kamu yang lebih membuat kamu
lebih mengerti dan memahami materi, di pagi hari atau di siang hari?

3. Apakah anda suka dengan pelajaran fisika dengan metode demostrasi seperti
yang telah dilakukan dalam KBM pada materi gelombang bunyi ? Mengapa ?
4. Apakah anda merasa terbantu, ketika belajar fisika materi gelombang bunyi di
siang hari menggunakan metode demonstrasi ? Mengapa ?
5. Ketika KBM apakah anda sering bertanya dan berdiskusi tentang materi
gelombang bunyi dengan guru ataupun teman ?
6. Ketika KBM berlangsung teman anda memberikan pertanyaan dan tanggapan
mengenai metari pembelajaran, apakah anda benar-benar mendengarkan dan
memperhatikan pertanyaan dan tanggapan tersebut ?
7. Mana yang lebih mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil belajar anda,
pembelajaran di pagi hari atau di siang hari?
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A. Transkrip wawancara kelas XI MIPA 1
1. Guru
P

: Bu saya mau bertanya bagaimana pendapat ibu mengenai pembelajaran
fisika di pagi hari dan di siang hari?

NG1 : Kalau menurut saya dari pengalaman bertahun-tahun ya, kalau siang
mereka tinggal 5L (lelah, letih, lesu, lemah, lunglai) sehingga daya
tangkapnya sangat kurang. Tapi klok pagi itu mereka fresh, kecuali
mereka yang tidak ingin masuk, saya masuk ke lintas minat jam 1 & 2 itu
yang ETEK EPRET aja. Karena ya itu lintas minat.
P

: Jadi ada bedanya ya bu ?

NG1 : Memang ada bedanya menurut saya. Banyak yang tidur, jadi rekane
gurunya semangat yo jadi tidak semangat lagi.
P

: Bu kalau di kelas itu banyak yang tidur, Ibu mengatasinya dengan cara
apa?

NG1 : Ya kalau kita melihat intropeksi ya. Yang namanya anak tidur itu
mungkin sudah lelah, tetapi bagaimana caranya kita untuk membuat
mereka tidak tidur. Walaupun sudah saya beri kesempatan untuk makan
permen, tapi terkadang tidak digunakan. Jadinya ya lama-lama
diingatkan. Pertama kali di ingatkan, dua kali pindah tempat, tiga kali
nanti di ingatkan lagi pindah tempat, selanjutnya cuek ya mungkin suruh
cuci muka. Di ingatkan dalam konteks ini ialah suruh cuci muka.
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P

: Memang banyak bu yang tidur ?

NG1 : Kalau bayak si enggak. Yang tidur itu orang-orang tertentu. Seperti
orang yang tidak respek atau anak yang sebetulnya tidak ingin masuk ipa
tapi dipaksa oleh orang tuanya. Yang jelas banyak. Apa lagi kelas XII A
2 anak kembar cowok-cowok. Mereka sepertinya tidak suka, tapi dituntut
orang tuanya untuk ipa. Saya bilang besok ijasahnya berikan ke orang tua
ya.
P

: Kalau berkaitan dengan keaktifan siswa bu, bagaimana keaktifan siswa
yang belajar di pagi hari dan di siang hari?

NG1 : Kalau pagi memang aktif, seperti mau ke depan mungkin ada
pertanyaan tapi malu, nah kita harus masuk lorong. Dan bilang kalau
saya datang jangan di biarkan. Silahkan bertanya. Kalau siang aktif juga
tapi aktif ngomong, aktif main hp, aktif narok kepala di meja, dan aktif
gojek. Maka bisa dikatakan kalau siang itu mungkin separo saja tidak
bisa masuk mbak, 50% saja tidak masuk. Jadi disuruh latihan ya nanti
meng EMBES-EMBES. Ini sekolah di luar negeri. Kalau sekolah di
negeri, wahhh keluar aja belajar kok (istirahat). Karena penalaran anak
pinter dan tidak itu beda. Apa lagi sini istilahnya sudah kelas elit orang
kayagakada tantangan untuk belajar. Nah itu pokok nya. Kalau orang
negrikan pas-pasan. Kalau jadi pejabat, ya orang nya rendah hati anakanaknya. Kalau mereka menginginkan sesuatu mereka harus belajar.
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Kalau sini mah pulang aja di jemput, udah kayak robot. Gak punya
fariasi hidup itu.
P

: Kalau berkaitan dengan minatnya mereka bu ?

NG1 : Kalau itu ya hanya orang-orang yang memang pinter-pinter yang
minatnya besar. Nanti seandainya ada PR yang ada itu yang pinter-pinter.
Jadi bedanya anak yang pinter sama tidak ya jauh sekali. Karena yang
pinter kepengen les dan yang bodo males wegah. Ya sebenarnya minat
itu tergantung faktor anak juga. Ya walaupun kita motivasi itu perlu. Tapi
yang kadang anak di motifasi itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri
(bosen). Tpi ya ada juga anak yang di motivasi seneng.
P

: Bu kan sekolah ini termasuk dalam kelas menengah ke atas (faktor
ekonomi), nah apa itu memperngaruhi pembelajaran fisika?

NG1 : Sangat pengaruh. Eee daya tantangnya gak ada.
P

: Berarti tidak ada tantangan ya bu, kalau saya ingin apa harus bagaimana
gitu ? seperti menggali ilmu dari guru atau bagaimana ?

NG1 : Itu hanya sedikit. Mungkin hanya yang ingin bisa. Ya mungkin 5 anak
yang mau berusaha, seperti devina, dimas, daniel. Daniel itu walaupun
tidak bisa tapi dia mau bertanya. Dan saya hargai itu. Kalau dimas itu nek
gak sesuai dengan dia, ngomongnya juga lumayan panjang dan mudah
sakit hati.
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P

: Bu kalau tentang kedisiplinan siswa dalam mengikuti pelajaran
bagaimana bu ?

NG1 : Baik. Kecuali Axel.
P

: Bu kalau pas jam pelajaran fisika dimulai anak-anak sudah pada di
dalam kelas belum?

NG1 : Sudah. Tapi ya gitu, masih pada sibuk sendiri- sendiri.
P

: Bu ketika ibu sedang menjelaskan, berapa persen siswa yang
mendengarkan ?

NG1 : Kalau mendengarkan kita gak ngerti caranya ya mbk. Cuma kalau saya
beri keterangan 70% ada. Pas saat membahas soal bagus. Begitu ulangan
hasilnya gak ada.
P

: Itu karena apa ya bu ?

NG1 : Kurang latihan soal. Mereka itu tidak tahu harus bagaimana, untuk les
atau harus gimana mereka itu gak perlulah kayak gitu. Ada yang les tapi
datengnya blentong-blentong malah jadi gak ngerti.
P

: Bu yang 30% itu melakukan apa ?

NG1 :Ya ngantuk, wegah mikir. Tpi kalau yang lain tetep mendengarkan dan
mencoba. Kadang mereka terbentur pada ini tanya ini tanya wes mesti
males.
P

: Bu itu semua mempengaruhi pagi dan siang?
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NG1 : Iy. Kalau pagi 70%, kalau siang yang mendengarkan tapi ngantuk itu
banyak, tapi kalau yang mendengarkan masuk ya 40%.
P

: Bu kalau fisika itu ada tugas bawa ke rumah tidak bu ?

NG1 : Ada, tpi kalau tentang mengerjakan. Ya mengerjakan kan harus
dikumpulkan kok. Masuk nilai. Walaupun saya gak ngerti cara mereka
mengerjakan bagaimana. Kalau saya kerja sama boleh tpi kalau nurun
gak boleh. Nyontek gak boleh, belajar bersama boleh.
P

: Trimkasih bu,

NG1 : sama-sama.

2. SISWA
a) NP1 (14/03/18)
P

: Namanya siapa dek

NP1 : NP1 kelas XI mipa 1
P

: pertanyaan 1

NP1 : Baiknya pelajaran fisika itu tidak terlalu pagi dan tidak terlalu siang.
Soalnya kalau terlalu pagi kita itu baru sampek sekolah jadi ngantuk.
Kalau siang juga saya ngantuk juga. Jadi jangan terlalu pagi dan terlalu
siang.
P

: Berarti itu antara jam berapa?
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NP1 : Sekitar jam 10 sampek am 11an.
P

: Berarti itu masih pagi ya kalau berdasarkan yang saya tanya?

NP1 : iy bu.
P

: pertanyaan 2

NP1 : Yang jam pagi.
P

: Pertanyaan 3

NP1 : Kalau demostrasi aku lebih seneng si. Dari pada yang teori terus.
P

: Alasannya?

NP1 : Soalnya lebih mudah di mengerti. Kalau prektek lebih gampang di
mengerti dari pada teori terus.
P

: Mengertinya bagaimana ?

NP1 : Kita jadi lebih tau, kan ada contohnya gitu. Kalau teory kan Cuma katakata saja jadi susah di mengerti. Kalau praktek kan kita sudah contohin
dan lakukan. Jadi ngerti cara kerja atau berlakunya bagaimana gitu.
P

: Pertanyaan 4

NP1 : Terbantu bu karena ya bisa liat langsung dan melakukan. Jadi lebih tau.
P

: Pertanyaan 5

NP1 : Enggak. Tapi kalau sebelum ulangan iya.
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P

: Tapi kalau lagi belajar ini di kelas dengan saya, saya lagi jelasin atau kita
lgi latihan soal. Kamu sering tidak si bertanya tentang bagaimana
mengerjakannya?

NP1 : Tergantung mood bu, kalau lagi niat ngerjain ya ngerjain, tapi kalau tidak
niat ngerjain ya tidak mengerjakan bu.
P

: Sering ngerjain atau tidak ?

NP1 : Lebih sering tidak.
P

: Terus kamu ngapain kalau di kelas?

NP1 : eem mengobrol (diskusi)
P

: yang didiskusiin apa?

NP1 : Semua kecuali fisika, misalnya matematika, biologi, dan b.indonesia
P

: Kenapa kok seperti itu? Kan jamnya fisika kok kamu malah diskusi yang
lain?

NP1 : Sama pelajaran yang lain juga sama si. Diskusi tentang pelajaran yang
lain. Tidak tahu kenapa itu.
P

: Pertanyaan 6

NP1 : Kadang” iy, kadang” gk. Tergantung mood.
P

: Semua tergantung mood ?
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NP1 : Tidak Bu, kalau lagi dengerin ya sekalian perhatiin. Tapi kalau kayak
udah kelewatan jadi udah males dengerin. (kalau lagi pas mendengarkan
ya di dengarkan dan di perhatikan)
P

: Nah, kalau seperti itu kamu berinisiatif untuk tanya ke temen tidak?

NP1 : Ya kadang aku juga penasaran kok bisa gitu si. Terus aku tanya teman sii
gitu.
P

: Pertanyaan 7

NP1 : Pagi. Karena masih ada niat untuk sekolah kalau pagi.
P

: Trimakasih

NP1 : Sama-sama. Trimakasih Bu.

b) NP2 (15/03/18)
P

: Namanya siapa dek ?

NP2 : NP2 kelas XI Mipa 1
P

: Pertanyaan 1

NP2 : Aku suka yang pagi hari. Alasannya yang pertama masih fresh dan yang
selanjutnya kan aku biasanya kalau udah siang ngantuk, apa lagi fisika itu
hitungannya banyak rumus. Misalnya, banyak rumus itu enaknya belajar
pagi. Masih fresh. Terus kalau siang hari itu enaknya pelajaran yang santai
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kayak pelajaran biologi, kimia, olah raga dan musik. Kalau siang itu
ngantuk, capek, bosen, letih dan lesu.
P

: Ngaruh tidak si sama kamu duduk di belakang ?

NP2 : Dulu waktu aku kelas 10 si duduk depan. Nah sekarang bosen. Nah,
makanya aku duduk di belakang. Tapi sebenernya sama aja si. (podo wae)
P

: Ramenya di kelas sama saja ?

NP2 : Beda. Soalnya dulu aku di depan to, memperhatikan pelajaran to. Kalau
sekarang sama memperhatikan.
P

: Kalau teman-teman sama? Kayak dulu itu teman kamu diem-diem kalau
sekarang rame-rame gitu atau gimana ?

NP2 : Podo wae rame. Gak ada bedanya dulu sama sekarang.
P

: Pertanyaan 2.

NP2 : Pelajaran fisika yang pagi.
P

: Pertanyaan 3.

NP2 : Cukup suka, tapi ya biasa saja. Menurut saya kalau demontrasi itu lebih
baik di bentuk kelompok dan satu kelompok itu jadi satu tempat terus
diberi 1 atau 2 alat nah baru nanti percobaan dalam kelompok.
P

: Nah itu bukan demostrasi dong. Tapi eksperimen.

NP2 : Iy lebih enak eksperimen. Lebih enak kami yang melakukan.
P

: Pertanyaan 4.
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NP2 : Tidak. Sama saja kalau aku.
P

: Kenapa ?

NP2 : Karena bisa dibayangi. Dari kata-kata dibayangin terus dibuat gambar
dalam otak.
P

: Nah itu. Enak seperti itu. Pertanyaan 5

NP2 : Semua tergantung situasi dan kondisi guru. Kalau keliatan gurunya lagi
bad mood ya aku tanya sama teman kalau enggak ya aku tanya sama guru.
Dan kalau fisika aku sering tanya sama guru dan teman. Seimbang.
P

: Kalau pas belajar sama saya bagaimana ?

NP2 : Lebih banyak tanya sama ibunya.
P

: Pertanyaan 6.

NP2 : Kalau pertanyaannya bermutu dan saya butuh ya saya dengerin. Tapi
kalau dari awal kata-katanya udah tidak bermutu ya tidak usah didengerin.
P

: Kalau pas belajar sama saya bagaimana?

NP2 : Tidak karena saya sudah tahu.
P

: Pertanyaan 7.

NP2 : Belajar pagi. Karena masih fresh.

c) NP3 (15/03/18)
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P

: Namanya siapa dek ?

NP3 : NP3 kelas XI mipa 1.
P

: Pertanyaan 1.

NP3 : Kalau menurutku pagi itu masih fresh, terus kalau siang itu apa lagi
pelajaran sebelumnya buat kesal atau malas sehingga nanti kebawa
kefisikanya. Jadi pelajaran fisikanya jadi males.
P

: Cuma males saja ?

NP3 : Iy tidak ada yang lain kok. Aku Cuma malas. Apa lagi kalau pelajaran
sebelumnya itu pelajaran-pelajaran yang berat. Kayak Bahasa Indonesia
soalnya buat cerita-cerita panjang.
P

: Kalau pagi masih semangat saja ?

NP3 : Kalau pagi itu ya masih fresh, semangat terus kan masih blm banyak
pikiran.
P

: Pertanyaan 2.

NP3 : Pagi jam ke 5 & 6.
P

: Pertanyaan 3

NP3 : Suka saja. Karena praktek. Aku lebih suka praktek dari pada teori. Kalau
praktek itu juga lebih seru. Yang kemarin itu kan mukul-mukul garpu tala
dan ngecek frekuensi garpu tala.
P

: Lebih seru ? Lebih mengerti ?
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NP3 : Loh kan gimana ya, sesuatu mengerti kan akan lebih gampang kalau di
tambah sesuatu yang seru kan enak.
P

: Jadi materinya masih ingat ya ?

NP3 : Garpu tala kemaren to, belajar yang dipukul frekuensi tinggi berarti nada
tinggi kalau kuat lebamh kan amplitudonya.
P

: Tapi sebenernya demo itu lebih membantu ya ?

NP3 : Kadang, tapi ya tergantung gurunya. Kan kalau gurukan ada beberapa
model ceramah. Pembawaannya itu ngajarin.
P

: Pertanyaan 4.

NP3 : Terbantu.
P

: Pertanyaan 5.

NP3 : Kalau berdiskusi iya. Tapi kalau tanya sama guru itu jarang. Karena
kenapa ya, kalau sama temankan lebih cepat dongnya. Tapi kalau sama
guru itu biasanya cuma tanya ini apa tapi guru jelasinnya secara lengkap.
Kan kalau sama teman enak dikasih tahu intinya, terus selanjutkan mikir
sendiri gitu. Jadi lebih dong (mengerti).
P

: Kalau waktu materi ?

NP3 : Tanya ke guru lah.
P

: Sering ?

NP3 : tidak kok. Cuma pernah.
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P

: Pertanyaan 6.

NP3 : Kadang. Kan teman itu kadang tanyanya yang dia tidak bisa to. Nah
kalau teman itu tanya yang sudah saya bisa ya tak biarin aja. Tak tinggal
ngobrol sama teman aja.
P

: Seringnya yang mana?

NP3 : Tidak dengerin kayaknya, karena sudah tahu.
P

: Pertanyaan 7.

NP3 : Pagi. Karena masih semangat dan belum banyak pikiran.
P

: Ok trimakasih.

NP3 : Ok sama-sama.

d) NP4 (16/03/18)
P

: Namanya siapa dek ?

NP4 : NP4 Kelas XI Mipa 1
P

: Pertanyaan 1

NP4 : Kalau pagi itu otaknya masih fresh menangkap materi fisika yang berat.
Kalau siang menjelang sore itu udah capek jadi kurang semangat.
P

: Pertanyaan 2
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NP4 : Pagi. Karena siang itu capek, males, laper, otaknya udah tidak fresh,
otaknya udah kena pelajaran yang berat-berat.
P

: Pertanyaan 3

NP4 : Suka. Karena kayak ada faktanya. Langsung melihat gitu. Jadi lebih
mengerti.
P

: Pertanyaan 4

NP4 : Lebih memahami, soalnya nek ceramah itu bosen.
P

: Pertanyaan ke 5

NP4 : Tanya tapi keteman. Ke Gea. Dan itu sering saya lakukan.
P

: Nah kalau kamu mau bertanya, kamu menunggu selesai apa bagaimana ?

NP4 : Nunggu selesai.
P

: Pertanyaan 6.

NP4 : Tergantung suara penanya Bu.
P

: Pertanyaan 7.

NP4 : Dipagi hari. soalnya nek lebih siang itu udah capek, laper, males.
P

: Ok trimakasih

NP4 : Sama-sama Bu.
e) NP5 (16/03/18)
P

: Namanya siapa dek ?
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NP5 : NP5 kelas XI Mipa 1.
P

: Pertanyaan 1

NP5 : Kalau menuurt saya lebih nyantol pelajaran fisika yang di pagi hari.
Karena pelajaran fisika itu pelajaran yang takarannya sulit dibandingkan
dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kan kitakan jam belajarnya untuk
kurikulum saat ini kan 5 hari sekolah otomatis kita pulangnya lebih sore
daripada kurikulum yang sebelumnya. Untuk pelajaran fisika saya lebih
senang dilakukan pada saat di pagi hari. Soalnya kalau misalnya siang
hari, kita sudah banyak aktifitas segala macem, ada juga pelajaran olah
raga. Otomatis kita lebih capek, lebih kayak udah males untuk ikut
pelajaran fisika di siang hari. kayak kerja otaknya udah mulai turun. Nah
kalau pagi hari itu lebih fress, lebih siap untuk menerima pelajaranpelajaran. Kalau siang kan kerja otaknya lebih turun lebih rendah dari
sebelumnya.
P

: Pertanyaan 2

NP5 : Pelajaran di pagi hari.
P

: Pertanyaan 3

NP5 : Demostrasi dengan alat ?
P

: Iy.

NP5 : Menurut saya ya lebih mudah untuk dimengerti kan ada cara kerjanya.
Bagaimana materi tersebut dijalankan, misalkan alat tersebut dijalankan.
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Kan kalau sekedar penjelasan kan kita tidak mengerti bagaimana mengerti
suatu alat tersebut bekerja. Kan nek misalkan menggunakan alat seperti
demonstrasi otomatis saya tau bagaimana cara kerjanya dan bagaimana dia
bekerja kan lebih paham.
P

: Seperti yang kemarin pada materi gelombang bunyi, bagaimana pendapat
kamu.

NP5 : Ya lebih mengerti, tidak hanya suatu materi. Misalkan kalau frekuensinya
lebih tinggi bagaimana, kalau lebih rendah itu bagaimana. Oh materinya
cuma seperti ini. Kalau kita belajar dengan alat kan bisa membuktikan
sendiri bagaimana alat tersebut bekerja.
P

: Berarti kamu merasa terbantu dengan pembelajaran demonstrasi ?
Pertanyaan 4

NP5 : Lebih memahami. Seperti kemarin saya tau jika tinggi rendahnya
frekuensi tidak di pengaruhi oleh panjang pendeknya garpu tala, namun
tergantung besar frekuensi suatu garputala tersebut.
P

: Pertanyaan 5

NP5 : Untuk gelombang bunyi saya cukup sering bertanya ketemen dan guru
pengajar.
P

: Kenapa kamu sering bertanya ?
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NP5 : Soalnya kadang itu kalau misalnya saya Cuma tahu gitu aja pasti besokbesoknya pasti lupa. Jadi kalau tidak ditanyakan itu otomatis saya bisa
ingat terus gitu.
P

: Pertanyaan 6

NP5 : Saya mendengarkan. Tapi kalau saya sudah tau tanggapan tersebut benar
saya diam saja. Namun kalau salah saya sering berteriak di kelas
membantah tanggapan tersebut.
P

: Kalau pertanyaan ?

NP5 : Kalau pada saat guru sedang menjelaskan terus ada teman yang tanya ke
saya, biasanya saya tidak mendengarkan. Tapi kalau teman keguru saya
mendengarkan. Kalau guru sedang menjelaskan terus temen saya bertanya,
nanti malah saya tidak tahu apa yang dijelaskan, terus saya tidak bisa
menjawab pertanyaan teman.
P

: Itu mendengarkan ya, kalau memperhatikan ?

NP5 : Kalau memperhatikan itu kadang. Tapi kalau mendengarkan saya selalu.
Misalnya pertanyaan itu saya belum tahu ya saya memperhatikan tapi
kalau saya sudah tahu ya saya tidak memperhatikan.
P

: Pertanyaan 7

NP5 : Kalau saya mending pagi hari. soalnya itu lebih membantu.
P

: Trimakasih ya
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NP5 : Iy bu sama-sama.
B. Transkip wawancara kelas XI MIPA 2
1. GURU
P

: Apa pendapat bapak mengenai pembelajaran fisika di pagi hari dan di
siang hari ?

NG2 : Menurut saya ada bedanya. Karena kalau pagi itu anak belum banyak
beban jadi masih bisa menerima materi dengan baik. Kalau siang siang itu
anak maunya santai. Kadang saya rubah kalau siang kita latihan soal kalau
pagi penelaskan. Walaupun kalau siang di tambah menjelaskan namun
tidak seberat pagi. Nah ini juga berpengaruh, kalau sudah di atas jam 12/13
anak-anak sudah mulai “nglokro” atau berkurang energinya. Hanya ada
anak-anak yang seneng dan ada anak-anak yang susah. Kalau anak-anak
yang seneng karena sabtunya libur itu biasanya anak yang daya pikirnya
tidak tinggi. Nah kalau anak yang pinter itu lebih milih 6 hari. sebenarnya
ada positifnya dan negatifnya.
P

: Apakah pembelajaran fisikanya ini mempengaruhi minat siswa juga Pak
?

NG2 : Iy. Sebetulnya ya gini ya. Anak-anak yang sudah konsisten di IPA itu
semangat tapi yang hanya IPA nya manut-manut itu waduh. Bisa diliat dari
hasil post-testnya. Dulu saya selalu minta pagi terus tapi sekarang situasi 5
hari kerja dan saya sebagai guru tetap dan ada guru honor juga itu saya
dapat jam pertama dan jam terakhir. Jam 8 9 10. Jadwalnya gitu terus, saya
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bu kus itu sama. Nah yang tengah di isi apa. Padahal menurut saya fisika
itu di tarok jam pertama sampek jam ke 5 atau jam ke 6 lah. Nah tapi
kenyataannya mau gimana lagi. Anak-anak sudah lemes, tidak semangat,
ngantuk.
P

: Kalau pebelajaran siang hari anak-anak masih suka bertanya tidak Pak ?

NG2 : Jarang bahkan tidak pernah.
P

: Kalau pagi pak ?

NG2 : Masih sering tanya.
P

: Pak apakah pernah, ketika bapak sedang menjelaskan tiba-tiba anak ada
yang menanggapi apa yang di jelaskan?

NG2 : Nah itu biasanya saya sengaja salahin. Nah di situ anak-anak
menanggapi. “Pak, kok itu seperti itu?” Ya kadang hal itu saya lakukan
untuk memancing anak dan melihat anak itu benar-benar memperhatikan
atau tidak. Ya dari 26 anak itu biasanya 10 anak saja yang perhatian. Yang
lainnya ya waduh.
P

: Pak hal seperti itu karena apa ya pak ? Saya ngajar 2 kelas nah samasama seperti itu Pak. Tidak ada ¾ anak yang memperhatikan.

NG2 : Kemungkinan karena kurikulumnya juga. Katanya k.13 tidak ada kata
tidak naik. Tapi tidak tahu kalau tentang permennya. Jadi anak bisa remidi,
ketika anak mendapatkan soal ulangan, langsung tanya pak kapan
remidinya.
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P

: Iy pak, saya masuk dua kelas ipa 1 & 2 sama pertanyaannya.

NG2 : Iy jadi masukannya itu beda dengan negeri. Negeri 1 itu tidak seperti itu.
Waktu itu saya bertemu teman guru negeri pada kegiatan. Nah waktu itu
dia juga pas jamnya ngajar. Anaknya dikasih tugas dan ya langsung
dikerjakan dan betul-betul dikerjakan. Internet itu sudah dimakan semua.
Makanya kalau ngambil di internet sudah tau semua mereka.
P

: Apakah anak sini itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi ?

NG2 : Nah satu itu. Saya kira dari faktor keluarga juga. Jadi mungkin anaknya
sudah mapan tidak butuh apa-apa lagi. Mereka kesini itu hanya sosial saja.
Jadi hanya untuk hubungan dengan teman-teman saja. Ya saya kira lo.
Karena semangat nya. Apa lagi yang kelas 3 ini waduh.
P

: Berarti itu ya Pak yang salah satu mempengaruhi tidak ada ¾ yang
mendengarkan.

NG2 : Iy itu. Pengaruhnya besar.
P

: Pak berkaitan dengan kediplinan waktu. Pas pelajaran fisika anak-anak
bagaimana pak ?

NG2 : Kalau saya anak-anak masih disiplin. Ya tapi 5 – 10 anak masih pada
belum fokus. Saya harap itu hal yang biasa. Yang penting mereka tidak di
luar dan tidak makan. Saya sudah bilang kalau jam saya pas saya mau
masuk jangan keluar, keluarnya kalau saya sudah masuk saja baru ijin.
Jangan saya masuk kamu tidak ada. Karena saya masuk kamu tidak ada
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saya anggap kamu tidak masuk. Jadi setiap guru memiliki triknya masingmasing. Saya memperbolehkan siswa untuk minum di kelas. Saya juga
memperbolehkan siswa untuk makan tpi dengan alasan. Kalau anak yang
minta ijin makan punya maag, saya takut. Pernah dulu anak Tidak boleh
minum. Terus si anak kesakitan merasakan sakit perut yang luar biasa.
P

: Pak kalau tanggapan bapak mengenai smartphone bagaimana Pak?

NG2 : Nah itu. Kalau menurut saya nek untuk melarang itu sulit. Kalau saya pas
mau menjelaskan materi awal anak itu tak suruh nyari di internet. Nah pas
kegiatan itu saya keliling, kalau ada yang smartphone nya buat buka
games saya sita dan tidak akan saya kembalikan. Karena itu hak saya
untuk tidak mengembalikan. Orang tuanya mau kesini saya kasih tau.
Karena kalau tidak begitu anak-anak malah nyuri-nyuri pegang
smartphone. Selesai cari di internet gantian saya yang ngomong
smartphone nya di tutup.
P

: Sampek di sini dulu Pak. Terimakasih Pak atas informasinya.

NG2 : Iy sama-sama.
2. SISWA
NS1 (26/03/18)
P

: Namanya siapa dek?

NS1 : NS1 XI Mipa 2
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P

: Bagaimana pendapat kamu mengenai waktu pembelajaran fisika yang
pagi dan siang ? Pagi (06:30 – 12:00 WIB) dan siang (12:00 – 17:30 WIB
atau pulang sekolah ).

NS1 : Enak yang siang, soalnya kalau ada ulangan bisa belajar dijam pelajaran
yang lain. Pagi tidak seru dan ngantuk.
P

: Pertanyaan 2.

NS1 : Siang hari.
P

: Pertanyaan 3.

NS1 : Lebih suka yang demonstrasi. Karena teori lebih susah. Jika
pembelajaran menggunakan praktek lebih mudah dimengerti.
P

: Berapa perbandingan demonstrasi dengan ceramah antara 1 – 10?

NS1 : Demostrasi 10 dan ceramah 0.
P

: Pertanyaan 4.

NS1 : Terbantu kalau pas tidak sedang bermain games suka.
P

: Pertanyaan 5.

NS1 : Tidak pernah.
P

: Mengapa?

NS1 : Saya tanya kalau sudah mau ulangan.
P

: Pertanyaan 6.
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NS1 : Perhatikan tapi kalau tidak sedang bermain games.
P

: Pertanyaan 7

NS1 : Saya suka siang hari.
P

: Trimakasih.

NS1 : Sama-sama.

NS2 (13/03/18)
P

: Namanya siapa dek?

NS2 : NS2 kelas XI A 2
P

: Pertanyaan 1.

NS2 : Kalau masuk pagi masih masuk. Kalau siang itu udah capek. Rumusnya
susah-susah jadi susah nyambung. Ngantuk juga kalau siang. Kalau pagi
itu lebih semangat, fresh, dan tidak males.
P

: Pertanyaan 2

NS2 : Pagi. Soalnya masih fresh.
P

: pertanyaan 3.

NS2 : Seneng. Soalnya tidak teori doang. Kalau teori doang itu bosen dan tidak
“dong” beneran. Kalau pakek demonstrasi kan bisa tahu dikehidupan asli
itu kayak apa tidak cuma angka doang gitu Bu. (lebih bisa melihat fakta)
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P

: Pertanyaan 4.

NS2 : Terbantu, karena langsung ada fakta.
P

: Pertanyaan 5.

NS2 : Kadang-kadang kalau lagi niat belajar tidak dong lebih tanya ketemen si,
tapi kalau gak jelas ya tanya ke guru. Kalau bagian gelombang bunyi
kemaren kadang-kadang aku tanya ke guru.
P

: Kadang-kadangnya seberapa kalau tak kasing ring 1 – 10 ?

NS2 : 4.
P

: Loh berarti jarang?

NS2 : Ya kadang-kadang.
P

: Kenapa ?

NS2 : Kayaknya gampang dan ada beberapa yang sudah mengerti jadi males
untuk tanya.
P

: Kalau udah males tanya kamu masih mengerakan soal tidak?

NS2 : Enggak. Tak kerjain besok-besok. Kalau enggak tanya guru les pas les
gitu.
P

: Kalau belajarnya pagi kamu masih mood tidak?

NS2 : Masih. Kalau siang itu biasanya ada apa yang tadi jadi tidak mood gitu.
Jadi kesel gitu.
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P

: Pertanyaan 6.

NS2 : Kadang-kadang si, kalau kedengeran. Kalau tidak pas aku lagi
memperhatikan.
P

: Pertanyaan 7.

NS2 : Pagi dan kalau bisa fisika itu pagi. Biar yang siang itu yang longgarlonggar gitu.
P

: Misalkan?

NS2 : Penjas teori, musik.
P

:Ok. Trimakasih

NS2 : Sama-sama.

NS3 (13/03/18)
P

: Namanya siapa dek ?

NS3 : NS3 XI MIPA 2
P

: Pertanyaan 1

NS3 : Kalau aku suka yang pagi, soal le belum begitu kesel to. Kalau siang kan
biasanya pikirannya sudah capek apa lagi kalau jam-jam terakhir sudah
pengennya pulang. Jadi kalau jam terakhir itu capek dan pengen pulang
rasanya.
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P

: Tapi kan ini kamu dapet 5 hari kerja to, bagaimana cara kmu
menyikapinya ?

NS3 : Ya gimana lagi ya harus mendengarkan. Dan lebih cenderung ke udah
tidak se-fresh pagi gitulah.
P

: Pertanyaan 2

NS3 : Pagi, dulu fisika kelas 10 pagi enak jadinya (hari sabtu jam pertama).
P

: Perbandingan nya berapa pagi sama siang ?

NS3 : Pagi 9 dan siang 7. Beda tipis si tapi berpengaruh.
P

: Pertanyaan 3

NS3 : Suka. Karena bisa lihat contoh konkritnya. Dan tidak perlu
membayangkannya. Jadi langsung kelihatan contohnya.
P

: Pertanyaan 4

NS3 : Membantu, karena kalau demonstrasi lebih menarik dan ingin belajar
lagi. Untuk pikiran capeknya sedikit berkurang jadinya.
P

: Pertanyaan 5

NS3 : Iy sering diskusi sama teman, kayak nyocokin jawaban. Kadang kalau
Tidak tahu ya tanya teman.
P

: Jadi sering tuker pikiran ya?

NS3 : Iy. Tapi paling sering nyocokin jawaban.
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P

: Kalau tanya-tanya rumus temen-temen ada tidak?

NS3 : Kadang-kadang.
P

: Ketika kamu sedang mengerjakan terus ada teman kamu yang tanya apa
si rumusnya? Kmu akan jawab langsung atau gimana ?

NS3 : Jawab langsung. Tapi kalau lagi nanggung ya tak selesaikan dulu baru
jawab.
P

:Pertanyaan 6

NS3 : Iy, karena biar tidak ngulang. Barangkali pertanyaannya sama. Kalau
mendengarkan juga lebih bermanfaat.
P

: Pertanyaan 7

NS3 : Pagi. Sudah terbukti. Kalau kelas XI ini dapetnya siang terus nah udah
capek.
P

: Ok sudah selesai, trimakasih ya.

NS3 : Makasih kak.

NS4 (13/03/18)
P

: Namanya siapa dek?

NS4 : NS4 kelas XI A 2
P

: Pertanyaan 1
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NS4 : Kalau pagi saya malas, ngantuk. Kalau agak siangan agak mending untuk
belajar.
P

: Pertanyaan 2.

NS4 : Siang. Karena saya kalau pagi ngantuk
P

: Pertanyaan 3

NS4 : Menarik dan suka. Bisa lihat langsung. Kayak ini itu digunakan untuk
menghitung itu.
P

: Jadi kalau demonstrasi gimana?

NS4 : Jadi kalau demonstrasi itu enak tidak cuma angka dan rumus saja yang
dilihat.
P

: Pertanyaan 4

NS4 : Kalau demonstrasi itu langsung tahu apa yang di omongin. Kayak
kemaren langsung tahu apa garpu tala itu.
P

: Pertanyaan 5

NS4 : Kalau aku lebih tanya ke teman. Kalau tanya ke guru itu males kesana
kesini. Mendingan yang sebelahnya.
P

: menghemat waktu ya ?

NS4 : Biasanya guru antri.
P

: Pertanyaan 6
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NS4 : Mendengarkan. Tapi biasanya aku minta selasaikan lagi sama teman
sebelah. Biar lebih jelas.
P

: Kamu suka fisika?

NS4 : Dulu SMP suka nah di SMA kok malah gini, nilainya jadi jelek. Bingung
aku sama fisika.
P

: Sering tanya tidak ke guru ?

NS4 : Jarang. Kalau tanya ke guru pun pertanyaanku tak gabungin dulu sama
temn nah langsung deh tanya.
P

: Kalau suruh mengerjakan soal, kamu ada rasa pengen maju tidak?

NS4 : Aku enggak. Aku males maju.
P

: Pertanyaan 7

NS4 : Siang.
P

: Trimaksih

NS4 : Trimakasih kak.

N5 (03/04/18)
P

: Namanya siapa dek.

NS5 : NS5 kelas XI A 2
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P

: Dek saya mau tanya yang berkaitan dengan yg kemaren saya ajar.
Pertanyaan 1

NS5 : Enak pagi, soalnya otaknya masih fresh. Kalau siang sudah capek, jadi
males. Jadi perbedaan pagi sama siang ya gitu. Kalau aku nek yang beratberat enak pagi. Seperti fisika matematika dan yang ipa-ipa. Soalnya kalok
pagi itu masih fresh semangat dan kenyang. Kalau siang tu lelah, males
dan laper.
P

: Pertanyaan 2

NS5 : Enak pagi.
P

: Pertanyaan 3

NS5 : Suka, karena saya lebih suka praktek. Soalnya ilmu nya lebih menyerap.
Dibandingkan dengan ceramah, demonstrasi lebih dong.
P

: Pertanyaan 4

NS5 : Terbantu. Karena lebih dong. Tapi lebih enak lagi kalau pelajaran pagi
terus pakek demonstrasi jadi banyak membantu. Kalau yang siang ya
sedikit membantu.
P

: Pertanyaan 5

NS5 : Jarang.
P

: Kok jarang kenapa ?

NS5 : Ya jarang aja. Paling kalau tanya ya sama teman.
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P

: Sering tidak?

NS5 : Tidak terlalu. Tapi kalau mau ulangan tanya terus ke temen.
P

: Pertanyaan 6

NS5 : Kalau mendengarkan dan memperhatikan iya. Tapi kalau terus kayak ikut
mengerakan itu tidak.
P

:Pertanyaan 7

NS5 : Pagi. Kalau pagi saya lebih semangat. Kalau pagi udah selesai yg beratberatkan udah “plong”.
P

: Ok trimakasih

NS5 : Trimakasih.

C. Data Wawancara Guru dan Siswa yang Belajar di Pagi Hari dan di
Siang Hari
1. Deskripsi Wawancara Siswa yang Belajar di Pagi hari
a.

NP1
Pada tanggal 14 Maret 2018, telah di lakukan wawancara
bersama NP1 siswa kelas XI MIPA 1 yang mendapat treatment pagi.
Pertanyaan wawancara yang diberikan kepada siswa ini sama dengan
pertanyaan wawancara siswa di pagi hari.
NP1 berpendapat bahwa belajar fisika itu jangan terlalu pagi
ataupun terlalu siang, namun sebenarnya maksut dari perkataan siswa
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ini ialah belajar fisika itu antara pukul 10:00 – 11:00 WIB. Dengan
kata lain NP1 menyatakan bahwa belajar fisika enak di pagi hari. Jika
belajar fisika di siang hari NP1 akan merasa ngantuk. Oleh sebab itu,
NP1 lebih memilih belajar fisika di pagi hari. Ketika pembelajaran
fisika peneliti menggunakan metode demonstrasi untuk menjelaskan
sebagian kecil dari materi, demonstrasi tersebut menggunakan garpu
tala. Hal itu membuat NP1 lebih mengerti materi yang disampaikan
oleh guru dan NP1 berfikir bahwa dia tidak hanya manerima materi
dari ceramah namun juga langsung mencoba atau membuktikan teori
yang di dapat.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan, NP1 termasuk dalam
siswa yang tidak aktif bertanya ketika proses pembelajaran
berlangsung. Namun, ketika akan ulangan dia bertanya kepada teman
maupun guru. Dan untuk mengerjakan tugas atau latihan soal yang
diberikan oleh guru NP1 mengerjakan sesuai moodnya. Jika dia
sedang mood dia akan mengerjakan namun kalau tidak, dia tidak
mengerjakan.

NP1

juga tergolong siswa yang sering tidak

memperhatikan penjelasan guru. Ketika KBM dia akan sibuk dengan
dunianya sendiri seperti berbincang dengan teman mengenai mata
pelajaran selain fisika. Hal itu juga terjadi ketika KBM mata pelajaran
yang lainnya. Ketika teman menanggapi atau mengajukan pertanyaan
NP1 tidak selalu mendengarkan dan memperhatikan. Dia akan
mendengarkan dan memperhatikan ketika dia memang sedang
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konsentrasi dan ketika dari awal dia sudah tidak mendengarkan dia
tidak akan mendengarkan dan memperhatikan. NP1 selalu tidak peduli
dengan pertanyaan dan tanggapan teman, tapi terkadang ketika dia
penasaran dengan pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan dia
akan bertanya kepada teman terdekatnya. Dari pernyataan-pernyataan
NP1, dia memilih belajar fisika di pagi hari yang mempengaruhi
minat, keaktifan dan hasil belajarnya.
b. NP2
Pada tanggal 15 Maret 2018 juga dilakukan wawancara bersama
siswa yang bernama NP2 ke XI MIPA 1 yang mendapatkan treatment
pagi. Untuk pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan
pertanyaan wawancara siswa pagi.
Siswa NP2 ini berpendapat bahwa dia suka dengan pembelajaran
di pagi hari karena masih fresh dan jika siang hari dia sudah
mengantuk. Dia juga mengatakan fisika itu mempunyai banyak rumus
dan perhitungan jadi NP2 lebih suka pembelajaran di pagi hari dan
pada siang hari itu lebih baik di isi dengan pelajaran-pelajaran yang
santai seperti biologi, kimia, olah raga dan musik. Menurutnya juga
pemmbelajaran fisika di pagi hari yang membantunya untuk mengeti
dan memahami materi. Ketika pembelajaran menggunakan metode
demonstrasi, NP2 cukup suka namun dia lebih suka untuk praktikum.
Metode demonstrasi ini tidak membantunya untuk mengerti, karena
katanya “kata-kata dibayangin lalu dibuat gambar dalam otak”.
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Berkaitan dengan minat dan keaktifan, NP2 sering bertanya tapi
dia melihat situasi dan kondisi sang guru. Ketika gurunya sedang bad
mood dia tidak bertanya ke guru melainkan tanya ke teman. Ketika
ada teman yang memberikan tanggapan dan pertanyaan dia akan
mendengarkan dan memperhatikan, jika tanggapan dan pertanyaan
tersebut menurut dia bermutu dan jika tidak dia tidak akan
mendengarkan dan memperhatikannya. NP2 berpendapat bahwa
belajar di pagi hari yang mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil
belajarnya.
c. NP3
Pada tanggal 14 Maret 2018 telah dilakukan wawancara
bersama siswa kelas XI MIPA 1 yang bernama NP3. Kelas XI MIPA
1 ini adalah kelas yang mendapat treatment pagi. Pertanyaanpertanyaan yang diberikan kepada siswa ini sesuai dengan pertanyaan
wawancara siswa pagi hari.
Seperti hal nya siswa NP1 dan NP2, siswa ini berpendapat
bahwa belajar fisika di pagi hari itu masih fresh dan ketika belajar
fisika di siang hari itu sudah malas dan sudah banyak pikiran. Untuk
pendapat NP3 yang siang hari ternyata dipengahuri oleh mata
pelajaran sebelumnya. Ketika pelajaran fisika di siang hari pasti
sebelumnya ada mata pelajaran lain yang di terima oleh NP3 dan
terkadang banyak tugas yang harus dikerjakan, hal itu membuatnya
banyak pikiran dan menjadi malas mengikuti jam pelajaran fisika.
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oleh karena itu, NP3 ini memilih belajar fisika di pagi hari. Ketika
peneliti mengajar menggunakan metode demonstrasi, NP3 ini
menyukainya. Hal itu karena dia suka praktek daripada teori dan dia
pasti masih ingat apa yang telah diajarkan. Hal itu terbukti dengan
siswa ini menyebutkan teori yang dibahas menggunakan demostrasi.
Siswa ini mengatakan bahwa tinggi rendahnya suatu nada dipengaruhi
oleh frekuensi dan kuat lemahnya suatu nada dipengaruhi oleh
amplitudo. Metode demostrasi yang digunakan ini mambantu dia
untuk lebih mengerti namun, itu semua tidak terlepas dari faktor guru.
Karena gurukan memiliki pembawaan berbeda-beda.
Selanjutnya NP3 suka berdiskusi dan bertanya dengan teman
ketika latihan soal, karena ketika dia bertanya dengan teman dia lebih
cepat mengerti. Tetapi ketika sedang penjelasan materi, siswa ini
bertanya kepada guru. Namun hal itu jarang dilakukannya. Ketika ada
teman yang memberikan tanggapan dan pertanyaan, NP3 terkadang
bahkan tidak mendengarkan dan memperhatikannya. Hal itu karena
tidak selamanya pertanyaan teman itu saya tidak mengerti. Menurut
NP3 waktu pembelajaran fisika di pagi hari yang mempengaruhi
minat, keaktifan dan hasil belajarnya.

d. NP4
Pada tanggal 16 Maret 2018, telah di lakukan wawancara
bersama NP4 siswa kelas XI MIPA 1 yang mendapat treatment pagi.
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Pertanyaan wawancara yang diberikan kepada siswa ini sama dengan
pertanyaan wawancara siswa di pagi hari.
NP4 berpendapat bahwa belajar di pagi hari itu keadaan otak
masih fresh jadi bisa menangkap materi fisika yang berat. Kalau
belajar fisika di siang hari itu sudah capek dan pasti kurang semangat.
NP4 juga lebih memilih belajar fisika di pagi hari. Hal itu karena
belajar fisika di siang hari itu sudah capek, males, laper, dan otaknya
sudah tidak fresh lagi seperti sebelumnya. Cepek, males, laper dan
keadaan otak yang sudah tidak fresh ini dipengaruhi oleh pelajaran
sebelumnya yang berat juga. Ketika pembelajaran pada materi
gelombang bunyi peneliti menggunakan metode demonstrasi untuk
menjelaskan sebagian kecil dari materi, dan demostrasi tersebut
menggunakan garpu tala. NP4 suka dengan metode tersebut karena dia
melihat fakta dari sebuah teori yang diberikan dan dia juga lebih
mengerti.

NP4

merasa

terbantu

memahami

materi

pembelajaran yang menggunakan metode demonstrasi

dengan

dari pada

ceramah yang membosankan.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan, NP4 suka bertanya
namun tidak ke guru melainkan kepada teman terdekatnya. Dan ketika
dia memiliki pertanyaan dia akan simpan dulu baru ketika guru sudah
selesai menyampaikan materi dia baru bertanya kepada teman. Jika
ada teman yang bertanya dan memberikan pendapat mengenai materi
yang diajarkan, NP4 akan mendengarkan dan memperhatikan ketika
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suara si penanya atau pemberi tanggapan jelas dan lantang. Sama
seperti siswa sebelumnya, NP4 juga memilih belajar fisika di pagi hari
yang mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil belajarnya. Karena jika
siang hari itu sudah capek, laper dan malas dan satu lagi fisika kan
pelajaran yang hitungan.
e. NP5
Pada tanggal 16 maret 2018, telah dilakukan wawancara
bersama siswa yang bernama NP5 kelas XI MIPA 1 yang mendapat
treatment pagi. Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pertanyaan
wawancara siswa pagi.
NP5 berpendapat mengenai belajar fisika di pagi hari dan di
siang hari. Menurutnya, belajar di pagi hari itu lebih nyantol
(mengerti) dari pada belajar fisika di siang hari. Dan dia juga
mengaitkan jam belajar dengan kurikulum yang sekarang dipakai di
sekolah, kurikulum yang pakai sekarang mengharuskan 5 hari kerja
yang menjadikan siswa pulang sekolah sudah sore. Dengan demikian
kalau fisika di siang hari itu udah capek, males, dan kerja otaknya
udah turun dari sebelumnya. Menurutnya, Kalau belajar di pagi hari
masih fresh dan lebih siap untuk menerima pelajaran. Oleh karena itu,
NP5 memilih belajar fisika di pagi hari. Saat pembelajaran peneliti
menggunakan metode demonstrasi untuk menjelaskan sebagian kecil
dari materi yang disampaikan. Dan ternyata NP5 suka dengan metode
tersebut. Hal itu karena ketika belajar menggunakan demonstrasi dia
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lebih mengerti dari pada sekedar penjelasan. Dan ternyata terbukti
dengan dia menyampaikan pernyataan yang berkaitan dengan materi
yang

diajakan

menggunakan

metode

demonstrasi.

NP5

menyampaikan bahwa tinggi rendahnya bunyi tidak bergantung pada
panjang pendeknya suatu garputala, melainkan tinggi rendahnya suatu
bunyi di pengaruhi oleh frekuensi dan hal itu dapat dibuktikan dengan
menggunakan garputala. Dan menurut dia keterampilannya dalam
menggunakan alat yang digunakan untuk demonstrasi seperti garpu
tala juga bertambah.
Berkaitan dengan keaktifan siswa di kelas, NP5 cukup sering
bertanya ke teman dan guru. Hal itu dilakukannya agar dia tidak lupa
akan materi yang disampaikan. NP5 juga aktif ketika ada teman yang
memberikan tanggapan dan jika menurut dia tanggapan tersebut salah,
dia akan langsung membantah tanggapan tersebut. Tetapi kalau
tanggapan tersebut benar ya sudah dia akan diam saja. Untuk
pertanyaan, NP5 akan memperhatikan jika dia pas memperhatikan.
Dan menurut NP5 belajar fisika di pagi hari itu yang lebih
mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil belajarnya.

2. Deskripsi Wawancara Siswa yang Belajar di Siang hari
a.

NS1
Pada tanggal 14 Maret 2018 juga dilakukan wawancara
bersama siswa yang bernama NS1 ke XI MIPA 2 yang mendapatkan
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treatment siang. Untuk pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai
dengan pertanyaan wawancara siswa siang.
Siswa NS1 berpendapat bahwa belajar di pagi hari itu malas
dan mengantuk dan belajar di siang hari itu lumayan untuk belajar.
Oleh karena itu NS1 ini memilih belajar di siang hari. Ketika
pembelajaran menggunakan demonstrasi NS1 merasa tertarik dan
suka, karena dapat melihat langsung apa yang sedang disampaikan
dan tidak angka serta rumus saja yang dibicarakan. Seperti, NS1
langsung mengetahui garpu tala yang sedang dibicarakan.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan belajar, NS1 ketika
mengalami kesuliatan dalam pembelajaran dia akan bertanya kepada
teman sebelahnya. Hal itu dilakukannya karena dia malas untuk maju
ataupun berbicara langsung secara umum di kelas ketika pembelajaran
berlangsung dan hal itu membuat dia menghemat waktu. Ketika NS1
ini mendapat kesempatan untuk maju kedepan mengerjakan soal dia
tidak memiliki keinginan untuk maju danmengerjakannya. Hal itu
lagi-lagi karena malas. Pada saat ada teman yang memberikan
tanggapan dan pertanyaan NS1 mendengarkan dan memperhatikan
namun, dia juga akan meminta teman sebelahnya untuk menjelaskan
kembali apa yang tadi dibicarakan. Dari pernyataan di atas siswa NS1
ini merasa belajar di siang hari yang mempengaruhi minat, keaktifan
dan hasil belajarnya.
b. NS2
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Pada tanggal 14 Maret 2018 juga dilakukan wawancara
bersama siswa yang NS2 ke XI MIPA 2 yang mendapatkan treatment
siang. Untuk pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai dengan
pertanyaan wawancara siswa siang.
NS2 ini berpendapat bahwa belajar fisika di pagi hari masih
bisa masuk rumus-rumus yang susah karena kalau pagi itu lebih
semangat, otak masih fresh dan tidak malas. Ketika belajar fisika di
siang hari hari itu sudah capek sehingga rumus-rumus yang susah sulit
untuk dimengerti (nyambung). Oleh karena itu, NS2 ini memilih
belajar fisika di pagi hari. Ketika KBM yang menggunakan metode
demonstrasi NS2 merasa senang karena KBM tersebut tidak teori saja
melainkan bisa mengetahui fakta atau kenyataan sesungguhnya. Dan
hal tersebut membuat NS2 terbantu untuk mengerti dan memahami
materi yang disampaikan.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan, NS2 ini jika sedang niat
belajar dan dia belum jelas dengan apa maksud dari materi, dia akan
bertanya kepada teman terlebih dahulu dan jika dia merasa belum jelas
dia akan bertanya kepada guru. Hal itu dilakukannya tidak sering
melainkan kadang-kadang saja, karena kalau dia sudah merasa
gampang dengan materi tersebut dan beberapa sudah mengerti dia
malas untuk bertanya. Ketika ada teman sedang memberikan
tanggapan

ataupun

mendengarkan

dan

pertanyaan

NS2

kadang-kadang

saja

memperhatikannya.

Kadang-kadang

yang
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dimaksut ialah jika dia mendengar tanggapan dan pertanyaan, dan jika
dia kebetulan sedang memperhatikan. NS2 juga berpendapat bahwa
belajar di pagi hari itu yang mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil
belajarnya.
c. NS3
Pada tanggal 14 Maret 2018 juga dilakukan wawancara
bersama siswa yang bernama NS3 ke XI MIPA 2 yang mendapatkan
treatment siang. Untuk pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai
dengan pertanyaan wawancara siswa siang.
Siswa NS3 menyukai belajar fisika di pagi hari dan dia
berpendapat bahwa belajar fisika di pagi hari itu pikiran belum capek,
otak masih fress. Jika belajar fisika di siang hari itu, pikiran sudah
capek dan ingin pulang. Ketika pembelajaran menggunakan metode
demostrasi NS3 juga menyukainya, karena tidak perlu membayangkan
materi yang disampaikan tapi langsung melihat contohnya atau
faktanya. Pada saat pembelajaran fisika menggunakan metode
demonstrasi, NS3 merasa terbantu karena lebih menarik dan menjadi
ingin belajar lagi dan yang bagusnya ialah pikiran capek NS3 ini
berkurang.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan, NS3 dia sering
mendiskusikan jawaban ketika pembelajaran berlangsung. Ketika ada
teman memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait materi yang
disampaikan, NS3 akan mendengarkan dan memperhatikan. Hal itu
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dia lakukan agar tidak mengulang tanggapan atau pertanyaan yang
telah disampaikan temannya dan juga pasti bermanfaat untuknya. NS3
memilih belajar fisika di pagi hari karena itu mempengaruhi minta,
keaktifan dan hasil belajarnya.
d. NS4
Pada tanggal 15 Maret 2018 juga dilakukan wawancara
bersama siswa yang bernama NS4 ke XI MIPA 2 yang mendapatkan
treatment siang. Untuk pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai
dengan pertanyaan wawancara siswa siang.
NS4 berpendapat bahwa belajar dipagi hari membuatnya
ngantuk dan merasa tidak seru. Pendapat dia mengenai belajar di siang
hari ialah membuatnya enak dalam hal menjalaninya. Hal itu karena
ketika belajar di siang hari membuat dia bisa belajar dahulu sebelum
ulangan di jam mata pelajaran yang lain. Oleh karena itu NS4 memilih
belajar fisika di siang hari. Ketika KBM peneliti mengajar
menggunakan metode demostrasi dan ternyata metode tersebut disukai
oleh NS4. Hal itu dikarenakan ketika KBM dengan metode tersebut
membuatnya lebih mudah mengerti daripada metode ceramah. NS4
juga berpendapat perbandingan demostrasi dan ceramah berturut-turut
ialah 10 dan 0. Medote Demostrasi ini membantu NS4 untuk mengerti
materi namun, ketika dia tidak sedang bermain games.
NS4 tidak pernah bertanya ketika KBM tetapi, dia akan
bertanya ketika akan diadakan ulangan. Jika ada teman memberikan
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tanggapan dan pertanyaan mengenai materi yang disampaikan dia
perhatikan namun, sama seperti sebelum-sebelumnya dia akan
perhatikan ketika dia tidak sedang bermain games. Siswa NS4 juga
berpendapat bahwa belajar di siang hari ialah yang mempengaruhi
minat, keaktifan dan hasil belajarnya.
e. NS5
Pada tanggal 13 Maret 2018 juga dilakukan wawancara
bersama siswa yang bernama NS5 ke XI MIPA 2 yang mendapatkan
treatment siang. Untuk pertanyaan yang diajukan kepadanya sesuai
dengan pertanyaan wawancara siswa siang.
Siswa NS5 berpendapat bahwa belajar di pagi hari itu otaknya
masih fresh, semangat dan kenyang. Belajar di siang hari itu sudah
capek dan itu menjadikannya malas belajar. Oleh karena itu, NS5 ini
memilih belajar fisika di pagi hari. NS5 ini juga menyukai belajar
menggunakan metode demonstrasi, karena menurut dia ilmu yang
diberikan bisa lebih menyerap ketika pembelajaran menggunakan
metode ceramah. Belajar fisika di siang hari mengguakan metode
demonstrasi membantunya untuk mengerti materi yang disampaikan,
lebih baik lagi jika belajarnya di pagi hari.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan, NS5 jarang bertanya
kepada guru namun ketika akan dilaksanakan ulangan dia akan terus
sering bertanya kepada teman. Pada saat pembelajaran berlangsung
ada temannya yang sedang memberikan tanggapan dan pertanyaan,
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NS5 mendengarkan dan memperhatikan. NS5 berpendapat bahwa
belajar di pagi hari mempengaruhi minat, keaktifan dan hasil
belajarnya.
3. Deskripsi Wawancara Guru Fisika Siswa yang Belajar di Pagi Hari
dan di Siang Hari
a. Guru Fisika Siswa yang Belajar di Pagi Hari (NG1)
Pada tanggal 16 maret 2018 telah dilakukan wawancara bersama
guru fisika kelas XI MIPA 1 yang bernama NG1. Dari wawancara ini
peneliti mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan waktu
belajar,

minat

dan

keaktifan

siswa.

NG1

berpendapat

dari

pengalamannya selama mengajar fisika di SMA BOPKRI 1
Yogyakarta ini, bahwa waktu belajar di pagi dan siang hari itu sangat
berbeda. Jika belajar fisika di pagi hari pastinya pikiran anak masih
fresh dan kalau belajar fisika di siang hari itu anak mengalami 5L
(lelah, letih, lesu, lunglai dan lemah) sehingga daya tangkapnya sangat
kurang.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan siswa yang belajar di pagi
hari NG1 berpendapat bahwa anak itu masih fresh dan semangat
mengikuti pembelajaran. Terbukti dari banyaknya siswa yang
mendengarkan, memperhatikan dan bertanya ketika pembelajaran di
pagi hari. Banyaknya siswa yang mendengarkan dan memperhatikan
ada 70 % dari jumlah siswa XI MIPA 1 dan 30% nya mengantuk dan
malas mikir. Siswa XI MIPA 1 ini juga jika pembelajaran fisika di

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
207

pagi hari aktif bertanya dan mengerjakan tugas rumah yang diberikan
guru.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan siswa yang belajar di siang
hari NG1 berpendapat bahwa anak sudah mengalami 5L (lelah, letih,
lesu, lunglai dan lemah), daya tangkapnya kurang dan banyak yang
tidur. Untuk mengatasi 5L yang dialami oleh siswa NG1 sudah
berusaha semangat mengajar agar anak tidak seperti itu. Tetapi pada
akhirnya NG1 melihat siswa yang tidak semangat dan banyak yang
tidur NG1 menjadi tidak semangat juga. Untuk mengatasi siswa yang
tidur di kelas NG1 menegur siswa yang bersangkutan untuk cuci muka
dan pindah tempat duduk. Cuci muka dan pindah tempat duduknya
juga bertahap. Pertama NG1 menyuruh siswa untuk cuci muka, kedua
NG1 menyuruh siswa untuk pindah tempat duduk, ketiga di ingatkan
lagi dan ke empat sudah masa bodo. Untuk banyaknya siswa yang
mendengarkan, memperhatikan dan bertanya pada pembelajaran di
siang hari ini ada 40% siswa mendengarkan dan 60% siswa
mengantuk. Siswa yang belajar di siang hari ini juga aktif dalam proses
pembelajaran. Namun, aktifnya siswa ini berbeda dengan yang
sebelumnya. Diantaranya ialah aktif berbicara, gojek (bermain), main
handphone, dan meletakkan kepala di meja. Untuk materi yang telah
disampaikan juga tidak bisa semua di terima. Tidak sampai 50% dari
penjelasan yang diberikan guru yang dapat masuk dan dimengerti
siswa.
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Peristiwa-peristiwa di atas menurut NG1 berkaitan dengan faktor
ekonomi siswa yang termasuk dalam kelas menengah keatas. Siswa
dateng dan pulang sekolah selalu diantar dan dijemput. Jadi anak
tersebut tidak memiliki tantangan dalam menempuh pendidikan di
sekolah.
b. Guru Fisika Siswa yang Belajar di Siang Hari (NG2)
Pada tanggal 16 Maret 2018 telah dilakukan wawancara bersama
guru fisika kelas XI MIPA 2 yang bernama NG2. Dari wawancara
yang telah dilakukan peneliti mendapat banyak informasi yang
berkaitan dengan waktu belajar, minat dan keaktifan siswa. Berkaitan
dengan waktu belajar siswa, NG2 berpendapat bahwa belajar di pagi
hari dan di siang hari sangatlah berbeda. Hal itu karena jika belajar di
pagi hari anak masih belum banyak beban sehingga bisa menerima
materi dengan baik. Dan ketika belajar di siang hari anak itu sudah
lemas, tidak semangat, dan mengantuk.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan siswa yang belajar di pagi
hari NG2 berpendapat bahwa anak itu masih belum banyak beban
sehingga dapat menerima materi dengan baik. Terbukti dari seringnya
anak bertanya ketika belajar di pagi hari dan anak sadar akan kesalahan
NG2 ketika menyampaikan materi. Padahal kesalah penyampaian
materi tersebut disengaja oleh NG2. Dengan kata lain anak yang
belajar di pagi hari masih memiliki konsentrasi penuh dengan apa
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disampaikan oleh NG2, apa yang didengar dan dengan apa yang dilihat
nya.
Berkaitan dengan minat dan keaktifan siswa yang belajar di siang
hari NG2, berpendapat bahwa anak yang belajar di siang hari sudah
berkurang energinya, lemas, tidak semangat, maunya santai dan
mengantuk. Untuk banyaknya siswa yang memperhatikan ketika
belajar fisika di siang hari adalah 10 anak saja dari 26 anak atau 38,5%
saja yang memperhatikan dan yang

61,5% tidak memperhatikan.

Namun, anak yang sudah dari awal konsisten masuk IPA itu semangat
dan anak yang ikut-ikutan masuk IPA tidak semangat ketika mengikuti
pembelajaran di siang hari. Ada kebiasaan siswa yang mungkin orang
lain tidak pernah berfikir demikian. Anak yang belajar di siang hari ini
selalu menanyakan kapan dilaksanakan remidi untuk ulangan harian,
padahal soal ulangan harian tersebut baru saja dibagikan. Dari kejadian
tersebut NG2 berfikiran bahwa ini semua ada kaitannya dengan
kurikulum sekarang, yang menyatakan bahwa tidak ada anak yang
tidak naik kelas.
Guru ini juga berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa diatas
dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Hal itu berkaitan dengan segala
bentuk keperluan sudah ada atau dapat dikatakan kemapanan keluarga.

