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ABSTRAK 
 

Kusmana. 2008. Pembelajaran Inkuiri Dengan Menggunakan ”Media Analisis 
Ruang” Pada Pokok Bahasan Vektor. 

         Tesis. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang.  

         Pembimbing: I.  Dr. Ahmad Sopyan. M.Pd.  II.  Dr. Sugianto. M.Si 
 
 
        Vektor adalah salah satu konsep yang dianggap sebagai pengetahuan dasar 
untuk mempelajari pokok bahasan lain dalam fisika. Berdasarkan definisinya, 
vektor merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah. Dengan 
menggunakan konsep vektor banyak kaidah-kaidah fisika yang dapat dinyatakan 
secara padat dan penurunan kaidahnyapun menjadi lebih sederhana. Lemahnya 
penerapan konsep vektor dipandang sebagai salah satu penyebab sulitnya fisika 
untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa. Untuk mengatasi kekurangan tersebut 
pembelajaran vektor dipandang perlu untuk lebih dimaksimalkan.  
        Vektor termasuk konsep abstrak yang unik, maka untuk mengoperasikannya 
diperlukan cara yang khusus. Karena memiliki sifat yang khas, penerapan konsep 
vektor dilakukan melalui eksperimen dengan metode inkuiri menggunakan media. 
Media yang digunakan dalam penerapan konsep vektor adalah Media Analisis 
Ruang (MAR). Media ini terdiri dari tiga jenis yatu MAR I, MAR II, dan MAR III.  
Penerapan konsep vektor dilakukan melalui eksperimen dengan tujuan, agar 
konsep yang dipelajari oleh siswa mudah dipahami, dimengerti, dan lama 
tersimpan dalam ingatan siswa. Aspek yang diamati dalam penerapan konsep 
vektor adalah motivasi, aktivitas dan hasil belajar. 
        Penerapan konsep vektor telah dilakukan dengan menggunakan media MAR 
melalui eksperimen. Berdasarkan data uji statistik yang diperoleh dari hasil 
pembelajaran menunjukkan adanya pengaruh yang positif. Pembelajaran dengan 
menggunakan MAR dapat membuat motivasi siswa mengalami peningkatan  
sebesar 56 %, hasil belajar siswa di kelas eksperimen mencapai ketuntasan 
minimal, hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih baik dibanding dengan 
siswa di kelas kontrol, motivasi dan aktivitas memiliki kontribusi 65,6 % terhadap 
hasil belajar. 
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ABSTRACT 
 

Kusmana, 2008. Inquiry Learning by Using “Space Analysis Media” of Vector 
Subject. 

         Thesis. Major of Science. Master Degree Program, State University of 
Semarang. 

         Adviser:  1.   Dr. Ahmad Sopyan, M.Pd. 
                         2.   Dr. Sugianto, M.Si 
 

        Vector is one of concept which is considered as basic knowledge to learn 
other subjects in Physics. Based on its definition, vector is a quantity that has both 
size and direction. By using the concept of vector there are many physics 
theorems that can be declared densely and its derivative theorem be more simply. 
The weakness application of vector concept is considered as one of the causal 
factor why it is too hard to learn and to understand physics for students.               
To overcome that shortage, vector learning is considered must be maximized 

        Vector belongs to unique abstract concept, so it needs special way to be 
operated. Because it has special characteristic, the application of the concept of 
vector is done through experiment by inquiry method using media. Media that is 
used to apply its concept is Space Analysis Media (MAR). The media consists of 
three kinds, which are MAR I, MAR II, and MAR III. The purpose why the 
application of the concept of vector is done through experiment is, hopefully the 
concept which is learned by students will be easier to understand, and will be 
saved longer in their memory. The concerning aspects in the application of the 
concept of vector are motivation, activity, and learning result.  

        The application of the concept of vector has been done by using MAR as the 
media through experiment. According to statistic data, taken from the result of 
learning, it shows there are positive effects by applying the concept. Learning uses 
MAR, can increase students’ motivation about 56 %, students learning result in 
experiment class reaches minimal completeness, students learning result in 
experimental class is better than students in controlling class, motivation and 
activity give contribution about 65,6 % to students learning result.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

        Fisika merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) yang 

mempelajari gejala dan peristiwa atau fenomena alam serta berusaha untuk 

mengungkap segala rahasia dan hukum semesta (Sari, 2004 : 2). Sedangkan objek 

fisika meliputi karakter, gejala dan peristiwa yang terjadi atau terkandung dalam 

benda - benda mati atau benda yang tidak melakukan pengembangan diri. 

Sehingga dengan mengaplikasikan konsep dasar yang ada dalam fisika dapat 

diciptakan suatu produk berteknologi tinggi. Pelajaran fisika dalam kenyataan 

sehari-hari, pelajaran yang masih sulit dipelajari dan dipahami oleh kebanyakan 

siswa. Kenyataan itu dapat dilihat dari perolehan hasil ulangan tiap kompetensi 

dan nilai rapor yang masih banyak belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. 

Sulitnya fisika untuk dipelajari dan dipahami oleh siswa, tidak lepas dari 

banyaknya konsep abstrak dan rumus-rumus yang saling berhubungan. Sehingga 

seringkali membuat siswa kesulitan untuk mengaplikasikannya ke dalam 

perhitungan. 

        Vektor merupakan salah satu konsep dasar yang berhubungan dengan hampir 

semua pokok bahasan yang ada dalam fisika. Dengan ”menggunakan konsep 

vektor banyak kaidah-kaidah fisika yang dapat dinyatakan secara padat (kompak) 

dan penurunan kaidahnyapun seringkali nampak menjadi lebih sederhana” 

(Resnick, 1987 : 21). Dengan demikian, pokok bahasan vektor dipandang perlu 
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untuk diteliti dan dikembangkan pembelajarannya. Karena vektor memiliki 

keunikan tertentu, maka pembelajaran dilakukan melalui eksperimen dengan 

metode inkuiri menggunakan media. Media pembelajaran yang digunakan dalam 

penerapan konsep vektor adalah Media Analisis Ruang dan untuk selanjutnya 

disingkat MAR. Media Analisis Ruang yang digunakan dalam pemnerapan konsep 

vektor terdiri dari tiga jenis yaitu MAR I, MAR II dan MAR III.  

        Selain media, faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah 

penggunaan strategi dalam pengelolaan kelas. Sudjana (2000 : 5) mengatakan, 

bahwa strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara 

sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Penerapan strategi dalam 

pembelajaran terletak pada pemilihan cara-cara pembelajaran yang diperlukan 

siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kriteria 

ketuntasan minimal (KKM).  

        Nilai kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai dalam setiap pokok 

bahasan dalam pelajaran fisika berbeda-beda. Penentuan nilai KKM ditetapkan 

berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran sekolah (MGMP) pada awal 

semester sebelum pembelajaran berlangsung. Acuan yang digunakan dalam 

penetapan nilai KKM menurut kurikulum 2004 berdasarkan pada tiga aspek. 

Ketiga aspek itu adalah pengetahuan dasar (intake), kesulitan dan kerumitan 

materi bahasan, dan daya dukung (media). Berdasarkan hasil pembahasan melalui 

MGMP sekolah untuk KKM pokok bahasan vektor ditetapkan sebesar 60.  

        Pembelajaran dengan menggunakan media dapat mengarah kepada strategi 

pembelajaran konstruksi (pembentukan) dan pembelajaran aktif. Soedjadi 
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(Komara, 2003 : 4) mengemukakan tentang pendekatan konstruksi, bahwa siswa 

haruslah secara individual menemukan dan mentransformasikan informasi yang 

kompleks, memeriksa dengan aturan yang ada, merevisinya bila perlu. Sedangkan 

menurut Sudjana (1987: l2) bahwa dalam pembelajaran terdapat proses belajar 

mengajar, yaitu suatu proses menerjemahkan dan mentransformasikan nilai-nilai 

yang terdapat dalam kurikulum kepada para siswa melalui interaksi belajar 

mengajar di sekolah. Berdasarkan kepada pendapat di atas pembelajaran berarti 

proses membuat orang belajar atau proses manipulasi lingkungan untuk memberi 

kemudahan orang belajar. Dengan kondisi kelas yang kondusif, proses penerapan 

konsep vektor dimungkinkan mampu melibatkan siswa secara maksimal yang 

mengarah ke pembelajaran aktif sehingga nilai KKM untuk tiap pokok bahasan 

akan tercapai. 

        Guru, siswa, dan media merupakan tiga komponen utama dalam penunjang 

yang tidak  dapat dipisahkan satu sama lain. Guru sebagai fasilitator, senantiasa 

dituntut untuk menciptakan kondisi pembelajaran aktif sehingga yang dapat 

melibatkan siswa secara maksimal. Sedangkan media, dijadikan sebagai alat 

transfer konsep nyata ke konsep abstrak untuk membantu siswa memahami  

hubungan dan perbedaan antarkonsep. Dengan demikian, tujuan utama yang akan 

ditempuh dalam pembelajaran yaitu mampu membawa siswa menuju pada 

perubahan-perubahan tingkah laku, baik intelektual, moral maupun sosial agar 

mampu hidup mandiri sebagai individu maupun makhluk sosial akan tercapai. 

Amin (Mulyana, 2005 : 5) mengemukan bahwa pembelajaran IPA memiliki tiga 

dimensi sasaran pembelajaran, yaitu dimensi proses, produk, dan sikap yang satu 
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sama lain tidak dapat dipisahkan dan diabaikan dalam proses belajar mengajar.        

Untuk mencapai hasil yang maksimal, proses penanaman konsep kepada siswa 

harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tersebut adalah konsep 

yang diberikan dimulai dari konsep sederhana kemudian berangsur naik ke konsep 

yang lebih kompleks. Yager (Mulyana, 2005 : 5) mengemukakan, bahwa selain 

mengembangkan aspek kognitif juga meningkatkan keterampilan proses, sikap, 

kreativitas, dan kemampuan aplikasi konsep. Begitupula pada saat 

mengaplikasikan konsep menggunakan rumus atau persamaan yang memberikan 

soal-soal latihan melalui proses harus dimulai dari soal yang mudah kemudian 

naik secara bertahap ke tingkatan yang lebih sulit menurut ukuran mereka.          

         Keterlibatan guru dalam keberhasilan pembelajaran tidak lepas dari gaya 

mengajar guru itu sendiri. Menurut Conti (Handoyo, 2007 : 3), gaya mengajar 

seorang guru mengacu pada mutu yang berbeda yang diperlihatkan oleh seorang 

guru, konsisten dari suatu situasi ke situasi yang lain tanpa melihat materi yang 

sedang diajarkan. Sedangkan Dupin-Bryant (Handoyo, 2007 : 3) mendefinisikan 

gaya mengajar seorang guru yang berfokus pada siswa sebagai gaya mengajar 

yang responsif, kolaboratif, berfokus pada masalah, demokratis dimana guru dan 

siswa dapat memutuskan bagaimana, dan kapan pembelajaran itu dilaksanakan.  

        Ada beberapa faktor pertimbangan mengapa media digunakan dalam proses 

pembelajaran. Alasannya adalah ketepatannya dengan tujuan pembelajaran 

sebagai alat tranfer konsep nyata ke konsep abstrak dan dukungan terhadap bahan 

pembelajaran  (Setiono, 2004 : 1). Dengan menggunakan media, diharapkan guru 

akan meminimalkan kesulitan siswa untuk memahami suatu konsep atau masalah 
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yang dihadapi. Media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa yang menjurus ke arah terjadinya 

proses belajar. 

        Penggunaan media dalam proses pembelajaran merupakan suatu langkah 

nyata untuk mengadakan perubahan dalam proses transfer informasi. 

Pembelajaran dengan menggunakan media berarti mengalihkan posisi seorang 

guru sebagai sumber informasi utama menjadi seorang fasilitator untuk siswa. 

Dermott (Schober, 2006 : 1) mengatakan, bahwa ”Teaching by telling is an 

ineffective mode of instruction for most students. Students must be intellectually 

active to develop a functional understanding”. Penggunaan media akan membuat  

pembelajaran lebih efektif dalam penyampaian informasi melalui demonstrasi 

atau eksperimen dan siswa turut aktif dalam mengembangkan potensi 

intelektualnya secara langsung. Herdito (2006:1) dalam laporan penelitiannya 

mengemukakan bahwa ”Sejumlah permainan tradisional antara lain egrang, 

bekelan, plintheng (ketapel), bedil lempenan, dan dremenan bisa menjadi media 

pembelajaran fisika”. Kesederhanaan media yang digunakan bukan suatu 

halangan untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, karena pada 

kenyataannya banyak sekali alat permainan yang prinsip kerjanya menggunakan 

konsep dasar fisika. Pembelajaran fisika dengan media permainan tradisional akan 

berdampak positif bagi siswa itu sendiri, dapat dipastikan anggapan bahwa fisika 

sebagai pelajaran menakutkan itu akan sirna.  
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        Penerapan konsep fisika melalui eksperimen akan membuat siswa dapat 

meyakini dan memahami suatu hal yang sepintas tidak sesuai dengan logika 

mereka. Sukestiyarno dan Supriyono (2007 : 2) melaporkan penelitiannya bahwa 

”pengefektifan tugas terstruktur berbentuk modul dan pemanfaatan media dapat 

membantu menumbuhkan keaktifan siswa dalam belajar dan hasil belajar dapat 

ditingkatkan”. Media sederhana atau modern, keduanya memegang peranan 

penting dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep fisika. 

Melalui proses komunikasi, pesan atau informasi dapat diserap atau dihayati oleh 

orang lain. Sukestiyarno dan Waluyo (2005 : 2 ) dalam laporan penelitiannya 

mengemukakan bahwa ”Model pembelajaran berbasis media dan simulasi 

permainan dapat meningkatkan hasil belajar dan daya inovasi siswa dalam 

belajar”. Berdasar kepada laporan hasil penelitian tersebut, untuk memperkuat 

daya ingat dan daya nalar siswa tentang suatu konsep sebagai tindak lanjut 

diperlukan latihan menggunakan konsep dalam memecahkan masalah atau soal-

soal. 

        Vektor adalah salah satu pokok bahasan penunjang hampir disetiap materi 

pokok bahasan lain dalam fisika. Dengan demikian siswa harus mampu 

menguasai konsep vektor secara maksimal, agar dalam mempelajari materi lain 

dalam fisika tidak mengalami kesulitan. Sehingga siswa tersebut dapat 

menggunakan pengetahuan yang telah didapatnya untuk diaplikasikan ke dalam 

pokok bahasan lainnya yang ada hubungannya dengan operasional vektor. Secara 

umum diharapkan fisika tidak lagi ditakuti oleh kebanyakan siswa, tetapi menjadi 
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suatu mata pelajaran yang dicari, disenangi, dan dikuasai sebagai salah satu dasar 

penyokong  dalam kemajuan teknologi dimasa yang akan datang.  

 

1.2   Identifikasi Masalah 

          Berdasarkan pada latar belakang di atas, ada beberapa hal yang perlu 

diidentifikasi adalah. 

1) Menciptakan suasana pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan 

menyenangkan harus selalu ditumbuhkembangkan oleh setiap guru.  

2)  Melalui pembelajaran inkuiri dengan menggunakan Media Analisis Ruang 

dapat menumbuhkan motivasi dan aktivitas dalam belajar. 

3)   Pemilihan  strategi dan desain pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam 

belajar. 

4)  Penggunaan media pada setiap pembelajaran fisika dapat membantu siswa 

untuk memahami konsep abstrak. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1) Apakah  dengan  menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) dalam 

pembelajaran vektor dapat meningkatkan motivasi belajar? 
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2)  Apakah  dengan  menggunakan Media Analisis Ruang dalam pembelajaran 

vektor dapat membuat hasil belajar mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM)?  

3)  Apakah hasil belajar dari siswa yang pembelajarannya menggunakan Media 

Analisis Ruang (MAR) dengan metode inkuiri lebih baik dibanding dengan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan metode inkuiri tanpa MAR?.    

4)  Apakah motivasi dan aktivitas  siswa  dalam pembelajaran vektor dengan 

menggunakan Media Analisis Ruang dapat mempengaruhi hasil belajar? 

 

1.4   Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1)  Untuk mengetahui  peningkatan motivasi belajar  siswa yang menggunakan 

Media Analisis Ruang dalam pembelajaran vektor.   

2) Untuk mengetahui pencapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) setelah 

penggunaan Media Analisis Ruang dalam pembelajaran vektor 

3)  Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar anara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) dengan metode inkuiri dengan 

siswa yang pembelajarannya menggunakan metode inkuiri tanpa MAR. 

4)   Untuk  mengetahui pengaruh motivasi dan aktivitas siswa dalam pembelajaran  

vektor dengan menggunakan Media Analisis Ruang terhadap hasil belajar.  
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1.5   Manfaat Penelitian 

          Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, diantaranya: 

1) Umpan balik dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan 

pembelajaran Fisika dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada 

jenjang SMA. 

2) Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi guru Fisika tentang media 

pembelajaran vektor yang dapat diimplementasikan dalam KBM. 

 
1.6   Penjelasan Istilah  

          Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian eksperimen adalah 

sebagai berikut.  

1)   Media Analisis Ruang (MAR) 

      Media Analisis Ruang yang digunakan sebagai alat peraga atau media 

pembelajaran analisis vektor. Istilah ini hanya sekedar pemberian nama yang 

diambil berdasarkan jenis vektor itu sendiri yaitu vektor garis, vektor bidang, 

dan vektor ruang. 

2)   Aktivitas 

      Aktivitas adalah segala yang dilakukan oleh seseorang baik secara fisik 

maupun mental dalam melakukan sesuatu hal untuk mencapai tujuan tertentu. 

3)   Motivasi  

      Motivasi adalah kekuatan baik dari dalam maupun dari luar yang mendorong 

seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya 

(Uno, 2006 : 4). 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1   Teori Belajar 

         Satu hal sangat penting yang harus dilakukan oleh guru yaitu berusaha untuk 

mengetahui dan mencari informasi tentang apa yang telah dikuasai oleh siswa 

sebagai prasyarat untuk pembelajaran berikutnya. Hal ini mengacu kepada tujuan 

yang akan dicapai dalam pembelajaran yaitu pencapaian aspek cipta, rasa dan 

karsa (Wardani, 2002 : 25). Ketiga aspek itu pengembangannya ada pada teori 

belajar yang dikembangkan oleh pakar-pakar psikologi pendidikan antara lain: 

2.1.1   Teori Belajar Bloom 

          Bloom dan kawan-kawan (Wardani, 2002 : 25) mengembangkan teori 

belajarnya dengan membuat klasifikasi aspek kepribadian siswa. Aspek yang 

dikembangkan oleh Bloom dan kawan-kawan yaitu aspek kognitif (penalaran), 

aspek afektif (sikap), dan aspek psikomotor (keterampilan). 

2.1.1.1   Aspek Kognitif 

      Aspek ini dikembangkan oleh Bloom sendiri, dan Bloom menyusunnya dari 

aspek yang lebih tinggi ke aspek yang lebih rendah. Domain (aspek) ini menurut 

Bloom terdiri dari pengetahuan / ingatan (knowledge), pemahaman 

(comprehension), penerapan (aplication), analisis (analysis), sintesis (syntesis), 

dan evaluasi (evaluation). 
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2.1.1.2   Aspek Afektif (Sikap)  
         Aspek afektif dikembangkan dan dijabarkan oleh Krathwohl menjadi 

beberapa aspek yaitu menerima atau memperhatikan (resceiving/Atending), 

merespon (responding), menghargai (valuating), mengorganisasikan nilai 

(organization), karakteristik nilai atau nilai yang kompleks (characterization  of 

value complex). 

2.1.1.3   Aspek Psikomotor 

        Menurut Elisabeth Simpson (Wardani, 2002 : 26) aspek psikomotor 

dikelompokan menjadi beberapa jenis yaitu persepsi (perception), kesiapan (set), 

respons terarah (guided responde), bertindak mekanik (mechanism) dan respons 

yang komplek (complex overt response). 

 

2.1.2   Teori Belajar Jerome Bruner 

         Jerome Bruner, salah seorang ahli psikologi pendidikan mengemukakan 

hasil penelitiannya bahwa suatu konsep akan mudah dipahami oleh anak didik jika 

dimulai dari tahapan konkret ke semi konkret, kemudian ke abstrak. Sedangkan 

teori belajar yang di kemukakan oleh Bruner yaitu teorema konstruksi, teorema 

notasi, teorema kekontrasan dan variasi, dan teorema konektivitas (Sukarman, 

2003 : 18). 

 

2.1.3   Teori Belajar dari Edgar Dale 

         Edgar Dale (Sukarman, 2003 : 12) mengemukakan bahwa pembelajaran 

dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang menunjang 

pembelajaran dikemukakan oleh Edgar Dale, yaitu pengalaman langsung, 
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pengalaman yang diatur, dramatisasi, demonstrasi, karyawisata, pameran, televisi 

sebagai alat peraga, dan film sebagai alat peraga.  

 

2.1.4   Teori belajar Travers          

        John Travers (Sudjana, 2002: 119 ) mengemukakan bahwa kegiatan belajar 

dapat dikelompokan ke dalam beberapa tipe, yaitu belajar gerakan (motor 

learning), belajar pengetahuan (cognitive learning), dan belajar pemecahan 

masalah (problem solving). Kesesuaian pembelajaran analasis vektor dengan 

menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) melalui eksperimen dari teori John 

Travers adalah terletak pada belajar gerakan (motor learning) dan belajar 

pemecahan masalah (problem solving).  

       

2.2   Metode Inkuiri. 

        Pada umumnya pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas oleh 

kebanyakan guru menggunakan metode ceramah. Metode ceramah merupakan 

salah satu metode yang praktis untuk digunakan dalam menyajikan suatu materi 

pelajaran termasuk dalam pembelajaran fisika. Metode ceramah akan efektif 

digunakan manakala seorang guru berlomba dengan waktu yang sedikit dan 

banyaknya materi yang harus disampaikan. Metode ceramah bukanlah metode 

yang terlemah tetapi suatu metode alternatif untuk menjalankan proses 

pembelajaran. Bagi guru fisika yang kreatif, kelemahan itu dapat ditutupi dengan 

pemberian latihan pemecahan soal-soal sehingga siswa terlatih untuk 

mengaplikasikan konsep yang didapat melalui proses mendengar dan menulis apa 
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yang disampaikan oleh guru. Metode pengajaran merupakan hal yang sangat 

penting untuk dikuasai oleh para pendidik agar mutu pendidikan dapat terus 

ditingkatkan. Hal ini harus didukung dengan para pendidik yang professional di 

dalam menyajikan materi-materi yang akan diajarkan.  

        Guru sebagai fasilitator, dalam mengelola kegiatan pembelajaran dengan 

peserta didik harus memiliki perencanaan yang matang, pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar yang lebih terperinci dengan baik sehingga mengakomodasi 

keberagaman tingkat kemampuan peserta didik. Dengan demikian, guru harus 

mampu menggunakan berbagai macam metode pengajaran yang disesuaikan 

dengan jenis materi yang akan diajarkan. sesuai dengan kurikulum. Sehingga 

pembelajaran fisika lebih banyak menekankan pada aspek pemahaman yang 

memerlukan suatu metode pengajaran yang tepat dalam hal penyampaian 

informasi kepada siswa. Penerapan metode inkuiri melalui demonstrasi atau 

eksperimen disarankan lebih diperankan secara maksimal. Karena dalam pelajaran 

fisika banyak konsep abstrak yang memerlukan penjelasan dan penanganan 

khusus dalam proses penerapannya. Sehinga dengan menggunakan metode inkuiri 

melalui eksperimen siswa secara langsung melihat, mengamati, dan melakukan 

secara langsung.  

        Seiring dengan perkembangan pengetahuan, perlu kiranya seorang guru 

untuk mencari dan menggunakan kiat-kiat untuk membangkitkan minat siswa 

lebih jauh dalam belajar. Sebab keingintahuan siswa bukannya muncul begitu saja 

tetapi perlu ada daya tarik untuk memunculkannya. Rogers dalam teori belajarnya 

mengemukakan bahwa ”Kita tidak bisa mengajar orang lain tetapi kita hanya bisa 
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menfasilitasi belajarnya” (Aderusliana, 1005 : 1). Maka tugas guru adalah 

menyediakan lingkungan pembelajaran yang membuat siswa mau belajar dan 

ingin tahu lebih banyak. Sehingga suasana itu akan memungkinkan terciptanya 

pembelajaran aktif dan banyak terjadi interaksi antara siswa dengan guru. 

Interaksi tersebut bisa merupakan pertanyaan dari guru kepada siswa atau 

sebaliknya, atau diskusi yang mencerahkan antara keduanya.  

        Penggunaan metode lain seperti metode inkuiri yang digabungkan dengan 

eksperimen dalam pembelajaran fisika merupakan salah satu alternatif untuk 

membangkitkan gairah siswa dalam belajar. Metode inkuiri adalah suatu proses 

yang ditempuh manusia untuk mendapatkan informasi atau pembahasan atau 

dapat juga berupa proses yang ditempuh manusia untuk memecahkan suatu 

permasalahan (Suryatna, 2004 : 1). Trowbridge & Bybe (Wiyanto, 2008 : 26) 

membedakan pendekatan inkuiri ke dalam tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama 

disebut discovery¸ tingkatan yang kedua guided inquiry, dan tingkatan yang ketiga 

disebut open inquiry.  

        Dari ketiga tingkatan itu, yang akan digunakan dalam pembelajaran analisis 

vektor dengan eksperimen menggunakan MAR adalah guided inquiry. Alasannya 

adalah proses penanaman konsep dasar vektor dilakukan oleh siswa melalui 

instruksi guru yang telah dirancang dalam rencana pembelajaran (RPP 

selengkapnya pada Lampiran 3). Penerapan model latihan inkuiri ini bertujuan 

untuk menumbuhkan keberanian siswa mengajukan pertanyaan dan 

mengemukakan gagasan kepada orang lain (Laksmi, 2007 : 2). Pembelajaran 

menggunakan metode inkuiri membuat siswa terlibat secara mental maupun fisik 
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untuk memecahkan permasalahan yang diberikan guru. Dengan demikian siswa 

akan terbiasa bersikap seperti ilmuwan sains yaitu teliti, tekun, jujur, menghormati 

pendapat orang lain, dan kreatif. 

        Pendapat lain tentang metode inkuiri dalam sains ialah satu proses 

menemukan kebenaran melalui proses yang rasional, logis dan objektif. Pada 

hakikatnya, dalam menemukan kebenaran yang nyata dan alamiah, proses 

pengetahuan sains ialah proses yang empirikal yang bertumpu kepada 

pengalaman, pemerhatian dan pengukuran melalui panca indera (Budiman, 2004 : 

2). Karena di dalam pelajaran fisika banyak konsep-konsep abstrak maka 

pendekatan inkuiri merupakan pendekatan yang baik untuk diterapkan pada dalam 

proses pembelajaran fisika.  

        Pembelajaran fisika dengan menerapkan metode inkuiri melalui eksperimen 

merupakan suatu kolaborasi untuk mendorong siswa mengaktifkan diri lebih jauh 

dalam belajar. Melalui eksperimen dengan inkuiri, diharapkan siswa mampu 

menemukan hal-hal yang penting untuk membangun pengetahuannya. Seperti 

pada pembelajaran analisis vektor disajikan dalam bentuk eksperimen dengan 

menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) dan pendekatan inkuiri. Dengan 

pembelajaran inkuiri melalui eksperimen dengan menggunakan Media Analisis 

Ruang (MAR), diharapkan siswa dapat membangun pengetahuan konsep vektor 

dari konsep nyata ke konsep abstrak serta mengaplikasikan pengetahuan konsep 

vektor pada pokok bahasan lainnya dalam fisika. 
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2.3   Motivasi Belajar 

        Setiap individu memiliki kondisi internal masing-masing, kondisi internal itu 

sangatlah berperan dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi internal tersebut antara 

lain yaitu motivasi. Motivasi berasal dari kata motif berarti kekuatan baik dari 

dalam maupun dari luar yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Uno, 2000 : 2). Motivasi terdiri dari 

dua jenis yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

merupakan dorongan yang muncul akibat adanya stimulus atau rangsang yang 

datangnya dari dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan suatu 

bentuk dorongan akibat adanya stimulus yang datangnya dari luar. Kedua 

motivasi tersebut akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Apakah ia akan 

melakukan sesuatu yang membangun atau sebaliknya. Motivasi sangat berperan 

dalam belajar manakala siswa yang sedang belajar dihadapkan pada masalah yang 

sulit. Dalam keadaan seperti ini, siswa tersebut membutuhkan suatu bentuk 

dorongan terutama dari luar supaya siswa tetap berupaya untuk menyelesaikan 

masalah tersebut.  

        Perubahan dalam pembelajaran merupakan suatu langkah penting yang harus 

dilakukan oleh seorang guru. Perubahan tersebut bertujuan agar pembelajaran 

tidak monoton sehingga motivasi siswa untuk belajar tidak turun. Dalam 

pengertian jika pembelajaran itu bervariasi dengan siswa sebagai pusat 

pembelajaran, diperkirakan motivasi siswa akan tumbuh. Hal ini sesuai dengan 

kenyataan bahwa menumbuhkan motivasi siswa untuk mempelajari fisika 

dirasakan lebih sulit. Tidak sedikit siswa yang merasa stres ketika akan mengikuti 
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pelajaran fisika. Hasil - hasil evaluasi belajarpun menunjukkan bahwa nilai rata - 

rata kelas di rapor untuk pelajaran fisika seringkali merupakan nilai yang terendah 

dibanding dengan pelajaran pelajaran lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

ulangan baik itu ulangan harian maupun ulangan umum, menunjukan nilai yang 

rendah. Padahal belajar fisika akan menyenangkan jika memahami keindahannya 

serta tahu manfaatnya. Jika siswa sudah mulai tertarik baik oleh keindahan, 

manfaat ataupun dari lapangan kerjanya, mereka akan bisa lebih mudah dalam 

menguasai fisika.  Maka, motivasi belajar sudah menjadi modal pertama untuk 

menghadapi halangan atau kesulitan apapun yang akan menghadang ketika sedang 

belajar fisika. 

 

2.4   Aktivitas Belajar 

        Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pembelajaran, 

terutama pembelajaran yang menggunakan metode eksperimen. Pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung, seorang guru tidaklah mudah menciptakan kondisi 

yang kondusif bagi semua siswa. Karena pada kenyataannya ada siswa yang 

proaktif, ada siswa yang tidak banyak bicara tetapi memiliki kemampuan 

akademik di atas temannya, dan terdapat pula siswa yang banyak bicara tetapi 

memiliki kemampuan rendah. Bahkan, ada siswa dengan kemampuan akademik 

menengah ke bawah merasa tertekan sebab materi pelajaran fisika sarat dengan 

teori, konsep, rumus-rumus, dan praktikum yang rumit bahkan sulit dipahami.  

        Ausubel (Holil, 2008 : 2) mengemukakan bahwa seseorang dalam belajar 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan 
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dengan cara informasi atau materi disajikan pada siswa, melalui penemuan atau 

penerimaan. Dimensi kedua berkaitan dengan bagaimana cara siswa dapat 

mengaitkan informasi atau materi pelajaran pada struktur kognitif yang telah 

dimilikinya, ini berarti belajar bermakna. Belajar penerimaan menyajikan materi 

dalam bentuk final, dan belajar penemuan mengharuskan siswa untuk menemukan 

sendiri sebagian atau seluruh materi yang diajarkan. Akan tetapi jika siswa hanya 

mencoba-coba menghapal informasi baru tanpa menghubungkan dengan konsep-

konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka dalam hal ini terjadi 

belajar hafalan. Dengan demikian guru harus mampu menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga memungkinkan siswa 

turun aktif dalam mengembangkan kemampuannya sehingga terjadi suatu proses 

interaksi antar siswa dan guru. Aktif dalam mengembangkan kemampuan 

bertanya, memperagakan alat, mengajukan pendapat, dan menyelasaikan masalah. 

Menurut Dahar (Sudrajat, 2008 : 2) dalam proses belajar mengajar, pada 

umumnya pertanyaan mempunyai peranan yang sangat penting. Kemudian 

menurut Rustaman (Sudrajat, 2008, 2), pertanyaan dalam pembelajaran fisika 

akan meningkatkan kualitas dalam belajar.  

         Aktivitas berdasarkan definisinya yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan 

oleh seseorang ( Alwi, 2001 : 23). Berdasarkan jenisnya aktivitas dibagi menjadi 

dua jenis yaitu keaktifan jasmani dan keaktifan rohani. Keaktifan jasmani adalah 

berbagai kegiatan yang dilakukan secara fisik misalnya melakukan peragaan alat. 

Sedangkan keaktifan rohani adalah segala kegiatan yang ada hubungannya dengan  

unsur-unsur kejiwaan misalnya proses mengingat dan berpikir (Majid, 2008 : 4). 
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        Melalui pembelajaran eksperimen diharapkan siswa lebih termotivasi  dalam 

belajar sehingga aktivitas dalam belajar semakin tinggi. Menurut Gage (Sutrisno,  

2007 : 3), motivasi merupakan sebuah konsep yang luas (diffuse), dan seringkali 

dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi energi dan arah aktivitas 

manusia, misalnya minat (interest), kebutuhan (need), nilai (value), sikap 

(attitude), aspirasi, dan insentif. Dengan pengertian istilah motivasi seperti 

tersebut di atas, kita dapat mendefinisikan motivasi belajar siswa, yaitu apa yang 

memberikan energi untuk belajar dan memberikan arah bagi aktivitas belajar.  

         Dewey (Majid, 2008 : 5) mengatakan, aktivitas seseorang penting untuk 

memperoleh pengalaman, tanpa aktivitas pengajaran tidak akan memberikan hasil 

yang baik. Sedangkan menurut Piaget (Majid, 2008 : 5), seseorang anak berpikir 

sepanjang ia berbuat. Maka dengan demikian tanpa perbuatan siswa tidak 

berpikir, dan siswa berpikir harus diberi kesempatan untuk berbuat agar dapat 

berpikir sendiri.  

 

2.5   Strategi Pembelajaran 

         Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan 

dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian  yang mantap dan 

mandiri (Komara, 2003 : 2). Keberhasilan dalam pembelajaran selain ditentukan 

oleh keadaan psikologi siswa, lingkungan, dan sarana prasarana ditentukan pula 

oleh kemampuan guru menggunakan strategi dan metode dalam menyajikan 
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materi pelajaran sehingga pembelajaran mampu menarik minat siswa untuk 

belajar lebih bermakna. Sudjana (2000: 5), mengatakan bahwa ”Strategi 

merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan”.  Inti proses belajar adalah perubahan pada diri 

individu  dalam aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kebiasaan sebagai 

produk dan interaksinya dengan lingkungan. Belajar adalah proses membangun 

pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Dengan kata lain, suatu proses 

belajar dapat dikatakan berhasil  bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, 

sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari 

sebelumnya. Proses belajar dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu 

dengan lingkungan belajar secara mandiri atau sengaja dirancang. Orang yang 

belajar mandiri secara individual dikenal sebagai otodidak, sedangkan orang yang 

belajar karena telah dirancang dikenal sebagai pembelajaran formal (Komara, 

2003 : 3). Sedangkan proses belajar sebagian besar terjadi karena memang sengaja 

dirancang dan diciptakan. Proses tersebut pada dasarnya merupakan sistem dan 

prosedur penataan situasi dan lingkungan belajar agar memungkinkan terjadinya 

interaksi. Sistem dan prosedur inilah yang dikenal sebagai proses pembelajaran 

aktif.  

         Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang 

memungkinkan para siswa aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik 

secara mental maupun secara fisik. Proses pembelajaran ini dikenal sebagai 

pembelajaran aktif atau pembelajaran interaktif dengan karakteristiknya sebagai 

berikut:  (1) adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok, dan perorangan; (2) guru 
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berperan sebagai fasilitator belajar, narasumber dan manajer kelas yang 

demokratis; (3) keterlibatan mental (pikiran, perasaan) siswa tinggi; (4) 

menerapkan pola komunikasi yang banyak; (5) suasana kelas yang fleksibel, 

demokratis, menantang dan tetap terkendali oleh tujuan (Komara, 2003 : 4). 

         Strategi pembelajaran diterapkan dalam pemilihan cara-cara pembelajaran 

yang diperlukan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menciptakan 

suasana yang tenang, ceria, ramah dalam mengajar, menggunakan bahasa yang 

tersusun rapi, pembelajaran tidak menegangkan tetapi menyenangkan merupakan 

contoh penggunaan strategi dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran 

yang telah dipilih perlu didukung dengan media pembelajaran supaya penerapan 

pemahaman konsep dasar mudah diterima oleh siswa. Pembelajaran dengan 

menggunakan media diharapkan dapat mengarah kepada strategi pembelajaran 

pembentukan (konstruksi).  

        Penerapan konsep vektor dengan menggunakan  MAR I, MAR II dan MAR III 

diharapkan dapat mengubah tingkah laku siswa baik dari aspek psikomotor, aspek 

afektif maupun aspek kognitif. Keberhasilan dalam pembelajaran merupakan 

target yang paling utama. Demikian pula pada saat menggunakan Media Analisis 

Ruang (MAR) dalam pembelajaran vektor. Karena pelaksanaan pembelajaran 

melalui eksperimen, maka penggunaan metode inkuiri (mencari – temukan) 

terbimbing merupakan salah satu alternatif dalam proses pembelajaran. Melalui 

eksperimen dengan metode inkuiri, siswa laki-laki ataupun perempuan dapat 

belajar sambil mempraktekkan (learning by doing). Learning by doing ini 

merupakan proses belajar yang sangat menarik bagi semua siswa, karena siswa 
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banyak memeroleh pengalaman melalui kegiatan konkret.  Inilah sebenarnya yang 

kita maksud dengan "belajar aktif" (active learning), atau "pembelajaran 

partisipatori" (Hidayat, 2006 : 2). Menurut Mazano (Kaswan, 2005 : 55) kelebihan 

menggunakan metode inkuiri terbimbing yaitu: 1) Siswa dapat berpartisipasi aktif 

dalam pembelajaran yang disajikan; 2) Menumbuhkan dan menanamkan sifat 

inkuiri (mencari-temukan);  2) Mendukung problem solving siswa; 3) Memberi 

wahana interaksi antar siswa dan interaksi antar siswa dan guru; 4)  Materi yang 

dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih lama 

membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya.  

        Sayuthi (2006 : 2) melaporkan hasil penelitiannya bahwa ”pembelajaran pada 

pokok bahasan pembiasan cahaya melalui metode inkuiri dapat meningkatkan 

penguasaan konsep dan inferensi logika siswa”. Sedangkan kelemahan metode 

inkuiri terbimbing yaitu: 1) Untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama, 

2) Tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran, karena dilapangan masih ada 

siswa yang terbiasa dengan metode ceramah, 3) Tidak semua pokok bahasan 

cocok dengan metode ini. Jika dianalisa, kelemahan penggunaan metode inkuiri 

pengaruhnya jauh lebih lecil dibanding dengan manfaat atau kelebihannya. Untuk 

menutupi kelemahan, tersebut guru dituntut mencari alternatif untuk menanamkan 

suatu konsep pada siswa yang terbiasa dengan metoda ceramah atau klasikal. 

Salah satu alternatif untuk mengaktifkan daya nalar siswa yaitu melalui jalur 

pemecahan masalah atau soal-soal yang berstruktur dan mengarah pada 

pengembangan konsep yang telah dipelajari sebelumnya sehingga kelemahan 

dalam penggunaan metode inkuiri tersebut dapat diminimalkan.  
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2.6   Media Pembelajaran 

        Media merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam suatu 

pembelajaran. Dengan menggunakan media, konsep abstrak yang akan 

diinformasikan kepada siswa akan mudah untuk diterima dan dipahami oleh 

siswa. Demikian pula dengan penerapan konsep vektor, diperlukan suatu media 

yang dinamakan Media Analisis Ruang (MAR). Pemberian nama Media Analisis 

Ruang (MAR) disesuaikan dengan jenis vektor yang dalam fisika yaitu vektor satu 

dimensi (vektor garis), vektor dua dimensi (vektor bidang) dan vektor tiga 

dimensi.  Selain untuk menerapkan konsep vektor, penelitian ini juga bertujuan 

untuk menguji kelayakan MAR dalam menerapkan konsep vektor kepada anak 

didik.  Media Analisis Ruang yang telah dibuat (cara pembuatan MAR pada 

Lampiran 1 ) terdiri dari tiga jenis yaitu Media Analisis Ruang I (MAR I), Media 

Analisis Ruang II (MAR II) dan Media Analisis Ruang III (MAR III). Sedangkan 

tahapan-tahapan dalam yang dilalui dalam pembuatan media MAR adalah sebagai 

berikut . 

 

2.6.1   Media Analisis Ruang I (MAR I)     

        Ide pembuatan MAR I muncul ketika melihat seorang pekerja bangunan yang 

sedang bekerja untuk menyaring pasir dengan menggunakan ram kawat persegi 

berukuran lubang 1 cm x 1 cm. Dengan ide tersebut terpikir untuk membuat suatu 

media pembelajaran khusus pokok bahasan vektor yang kebetulan di sekolah 

selama ini, media untuk pembelajaran vektor belum ada. Dengan menggunakan 

bahan yang sama, maka dibuat alat sejenis tetapi dengan bingkai yang rapi dan 
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diberi kaki penyangga agar dapat berdiri secara tegak. Media kemudian diberi 

nama Media Vektor dan untuk selanjutnya diuji coba yang petama dikelas 

terbatas. Salah satu rangkaian kegiatan uji coba Media Vektor pada pokok bahasan 

vektor seperti ditunjukan oleh gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                 Gambar 2.1.  Bentuk  awal  Media  vektor  dan salah satu  contoh  
                  operasional penjumlahan dua buah vektor dengan metode segitiga. 
            
              . 
        Media Vektor yang telah dibuat diujikan pertama kali di kelas kecil atau 

kelompok kecil (gambar-gambar uji media di Lampiran 2). Tujuan uji coba 

tersebut adalah untuk mencari kekurangan dan efektivitas media saat digunakan 

dalam pembelajaran. Dari uji yang pertama berdasarkan pengamatan ternyata 

ditemukan beberapa kekurangan-kekurangan. Kekurangan pertama dari Media 

Vektor adalah pada ukuran lubang yang terlalu kecil sehingga tidak dapat dilihat 

dengan jelas oleh siswa yang duduknya di belakang dan siswa sulit untuk 

menentukan koordinat suatu titik pada ram. Kelemahan kedua adalah pada anak 
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panah yang digunakan sebagai model vektor. Dalam hal ini siswa kesulitan saat 

menyimpan anak panah. Agar anak panah mudah untuk disimpan pada ram maka 

diperlukan bantuan siswa lain untuk menempelkan magnet pada anak panah. 

       Dibalik kekurangannya, berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa 

mengenai penggunaan media vektor ternyata menunjukan gejala yang positif. 

Menurut siswa Media Vektor itu sudah cukup membantu dalam memahami 

operasional vektor. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian tersebut maka 

Media vektor direvisi dengan tujuan agar kelemahan pada pengujian pertama kali 

tidak terulang kembali. Perbaikan yang telah dilakukan sekarang yaitu mengganti 

ram kawat dengan plat besi tipis. Sedangkan perbaikan pada anak panah yaitu 

memasang magnet pada anak panah sehingga pada saat siswa melakukan 

percobaan tidak lagi memerlukan bantuan siswa lain. Seiring dengan berjalannya 

perbaikan, nama media yang awalnya Media Vektor diganti menjadi Media 

Analisis Ruang I disingkat MAR I seperti pada gambar 2.2.  

       Media Analisis Ruang I diuji yang kedua kalinya di kelas yang jumlah 

siswanya lebih banyak (kelas besar). Tujuan yang pertama yaitu mencari 

kelemahan media untuk kemudian direvisi agar media yang digunakan lebih 

praktis dan efesien. Sama seperti pada pengujian pertama, pada pengujian kedua 

Media Analisis Ruang I masih memiliki kelemahan. Kelemahan kali ini adalah 

anak panah yang berfungsi sebagai model vektor saat digunakan tidak kuat 

menempel ke plat MAR I. Hal itu dikarenakan magnet yang digunakan sebagai 

penempel anak panah terlalu kecil  sehingga tidak mampu untuk menahan gaya 

berat anak panah dan akibatnya anak panah mudah melorot. MAR I direvisi 
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kembali terutama pada anak panah (model vektor) dengan mengganti magnet 

yang digunakan dengan ukuran magnet yang lebih besar. Untuk selanjutnya MAR 

kembali diuji coba di kelas X-1 untuk melihat pengaruh penggunaan MAR 

terhadap motivasi belajar siswa, aktivitas dan pengetahuan siswa (data hasil uji 

coba pada Lampiran 4). 

2.6.2   Media Analisis Ruang II (MAR II) 

        Media Analisis Ruang II (MAR II) merupakan media yang digunakan dalam 

operasional perkalian silang (cross product) baik itu pada vektor garis (satu 

dimensi), atau vektor satuan (unit vektor). Latar belakang pembuatan MAR II yaitu 

berdasarkan temuan di lapangan bahwa siswa selalu kesulitan dalam 

mengoperasikan perkalian silang (cross product). Kesulitan yang dihadapi oleh 

siswa dalam hal menentukan arah dari hasil perkalian silang (cross product).  

        Media Analisis Ruang  II prinsip kerjanya sama seperti pemutaran paku uril 

yang sering digunakan sebagai alat peraga oleh kebanyakan guru fisika pada saat 

menjelaskan perkalian vektor atau pada materi lainnya yang berhubungan dengan 

perkalian vektor dan bentuk dari Media Analisis Ruang II diperlihatkan oleh 

gambar 2-3. Dengan menggunakan MAR II pada perkalian silang antara dua buah 

vektor, diharapkan kesulitan siswa dapat dapat diatasi. Setelah diujikan, Media 

Analisis Ruang II ternyata  tidak mengalami revisi yang berarti karena 

pembuatannya cukup mudah dengan bahan dari baut dan mur dengan ukuran 

besar. 
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                                  Gambar 2-3. Media Analisis Ruang II digunakan  
                                   untuk penerapan konsep perkalian silang. 
2.6.3   Media Analisis Ruang III (MAR III)           

        Media Analisis Ruang III (MAR III) merupakan bentuk pengembangan dari 

Media Analisis Ruang I yang digunakan untuk pembelajaran vektor satuan. Sama 

seperti dengan MAR I,  MAR III pun mengalami revisi yang kedua kalinya dengan 

tujuan agar MAR III lebih efektif dan praktis dalam penggunaannya sedangkan 

bentuk dari hasil revisi diperlihatkan oleh gambar 2-4.a dan gambar 2-4.b.  

Dengan menggunakan Media Analisis Ruang III (MAR III)  pada saat 

pembelajaran berlangsung diharapkan siswa dengan cepat dapat memahami 

operasional vektor tiga dimensi atau vektor ruang.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(a) (b) 
 
            Gambar 2-4 (a) Bentuk Media  Analisis Ruang III sebelum direvisi 
            (b) Bentuk akhir Media Analisis Ruang III setelah direvisi  
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        Media Analisis Ruang I (MAR), MAR II dan MAR III setelah direvisi akan 

diuji kembali dengan sasaran lebih luas. Pengujian kali ini selain untuk 

menyempurnakan media juga bertujuan untuk melihat pengaruh penggunaan 

Media Analisis Ruang terhadap motivasi, aktivitas dan ketuntasan belajar siswa 

melalui eksperimen dengan metode inkuiri (Olah data ujicoba pada Lampiran 5).        

 

2.7   Vektor. 

        Vektor merupakan salah satu konsep yang dianggap sebagai pondasi dasar 

untuk mempelajari pokok bahasan lain. Berdasarkan definisinya, vektor 

merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan arah (Giancoli, 1997 : 54). 

Karena vektor memiliki karakteristik tertentu, maka untuk mengoperasikan 

besaran vektor harus melalui cara yang khusus. Berdasarkan jenis dan 

kedudukannya vektor dibedakan menjadi tiga yaitu vektor garis (satu dimensi), 

vektor bidang (dua dimensi), dan vektor ruang (tiga dimensi) (Tipler, 198 : 59). 

Ketiga jenis vektor tersebut dapat dioperasikan dalam bentuk penjumlahan, 

pengurangan dan perkalian. Karena materi vektor termasuk konsep abstrak yang 

unik, maka proses penerapan konsep vektor kepada siswa menggunakan Media 

Analisis Ruang (MAR) dengan metode inkuiri. 

         Penerapan konsep vektor melalui eksperimen dengan menggunakan metode 

inkuri diharapkan dapat melibatkan siswa secara fisik dan mental, sehingga 

konsep yang dipelajari siswa benar-benar dipahami dan dimengerti. Sebagai 

gambaran umum vektor, kita ambil contoh gerakan seseorang  yang berlari dari 

suatu tempat A ke tempat B sejauh 10 m. Bentuk lintasan dari gerakan orang tidak 
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diperhatikan lurus atau tidaknya, sebab yang diperhatikan disini adalah arah 

perpindahan dan besar perpindahan. Pada contoh gerakan orang tersebut, kita 

dapat menarik garis lurus dari tempat A sampai ke tempat B sejauh 10 m ( 

Resnick, 1977 : 20). Dari contoh itu, dapat diambil kesimpulan bahwa orang 

tersebut berlari sejauh 10 m dengan arah dari A ke B. 

        Penanaman konsep vektor pada siswa mengacu pada teori belajar yang 

dikemukakan oleh Jerome Bruner yaitu  penanaman konsep dimulai dari tahapan 

konkret ke semi konkret, kemudian ke abstrak. Demikian pula pada saat 

menerapkan konsep dasar vektor dimulai dari konsep mudah berangsur ke konsep 

yang paling sulit (kegiatan operasional vektor pada Lampiran 6). Berikut ini 

adalah tahapan-tahapan penerapan konsep dasar vektor dengan menggunakan 

Media Analisis Ruang melalui eksperimen dengan menggunakan metode inkuiri: 

 

2.7.1   Definisi Vektor  

        Untuk mendefinisikan vektor, pembelajaran dimulai dengan menggunakan 

MAR I  dan peragaannya dilakukan oleh siswa melalui pertanyaan yang telah 

disiapkan dalam RPP. Penggunaan metode inkuiri dalam penanaman konsep dasar 

vektor menggunakan Media Analisis Vektor (MAR) dengan cara memberi masalah 

yang ada hubungannya dengan definisi vektor. Dengan memberikan masalah yang 

berhubungan dengan definisi vektor siswa dapat melibatkan diri dan aktif secara 

langsung dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. Langkah yang 

ditempuh dalam pengambilan definisi vektor adalah sebagai berikut. 
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1)  Seorang   siswa menyimpan dua buah koin magnet A dan B pada MAR I 

seperti pada gambar 2–5a. Penyimpanan kedua koin A dan B untuk sementara 

diusahakan segaris kerja. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan 

jarak dan koordinat antara koin A dan B. 

2)  Memberi  pertanyaan  kepada  siswa lain untuk menentukan koordinat koin A 

dan koin B.  

3)  Memberi pertanyaan kepada siswa lain yang mengarah kepada pengambilan 

definisi vektor.  

4)  Mengganti  posisi koin A dan koin B dengan  sebuah anak panah untuk 

menunjukan bahwa sebuah vektor memiliki arah dan nilai yang ditunjukan  

oleh gambar 2-5b. 

                                                                                                        

                                                                               A                      B 

 
                    A                       B                               A                     B 
 
 
 

(a)       (b) 
 
                Gambar 2-5 (a) Koin A dan koin B disimpan pada MAR I.       

(b) Tempat kedudukan koin A dan koin B diganti dengan sebuah 
anak panah. Sebuah vektor dapat didefinisikan berdasarkan skala 
dan kedudukan anak panah pada MAR I. 

                 
 
2.7.2   Penjumlahan Vektor. 

        Metode yang digunakan dalam operasional penjumlahan vektor adalah 

metode segitiga, metode poligon dan metode analitik atau uraian. Penanaman 

konsep penjumlahan vektor tetap menggunakan MAR I melalui eksperimen 
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dengan metode inkuiri. Langkah yang ditempuh dalam menerapkan konsep 

penjumlahan vektor adalah sebagai berikut. 

2.7.2.1   Metode Segitiga atau Jajargenjang. 

        Metode segitiga atau jajargenjang digunakan untuk menentukan resultan dua 

buah vektor. Operasional penjumlahan vektor dengan metode segitiga dilakukan 

melalui eksperimen dengan menggunakan metode inkuiri. Penerapan konsep 

dengan menggunakan metode inkuiri dimulai dari penyimpanan dua buah vektor 

sampai ke langkah menentukan resultan vektor oleh siswa secara bergantian. 

Melalui eksperimen dengan menggunakan metode inkuiri diharapkan opersional 

vektor secara segitiga dapat lebih dimengerti dan dipahami oleh siswa. Penekanan 

penggunaan metode inkuiri pada operasional dari saat penyimpanan dua buah 

vektor sampai ke penentuan arah dan resultan vektor. Sedangkan siswa yang 

melalukan peragaan bergantian dengan cara ditunjuk berdasarkan urutan absen. 

Langkah yang ditempuh untuk menentukan resultan dua buah vektor dengan 

menggunakan MAR I melalui eksperimen adalah sebagai berikut.  

1) Seorang siswa memasang dua buah model vektor F1 dan F2 pada MAR I 

dengan kedudukan sembarang. Hasil penyimpanan kedua vektor tersebut 

ditunjukan oleh gambar 2–6a.  

2) Siswa lain melakukan penjumlahan vektor dengan cara memindahkan salah 

satu vektor (F1) ke kepala vektor F2 atau memindahkan vektor F2 ke kepala 

vektor F1. Hasil pemindahan vektor F1 ke kepala vektor F2 diperlihatkan oleh 

gambar 2–6b. 
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3) Siswa lain menentukan resultan vektor dengan cara menyimpan anak panah 

yang ketiga. Hasil penyimpanan vektor yang diperlihatkan oleh gambar  2–6c. 

4) Menurunkan persamaan resultan dua vektor dengan melibatkan penalaran dan 

pemahaman siswa sampai diperoleh persamaan  R = 2 2
1 2 1 22F F F F Cosα+ +  

 

                                                                                                                      

                      F1                                                   F1                               R 
                                                                                                                                               F1                                      
                                                        F2                                                             F2 
                       F2 
                                                                                                           
 
                (a)                                       (b)                                        (c) 
 

             Gambar 2-6. (a) Dua  buah  vektor F1 dan F2 disimpan  pada MAR I 
kedua vektor setitik tangkap membentuk sudut  tertentu. (b)  Vektor 
F1 dipindahkan ke kepala vektor F2, arah dan nilai vektor yang   
dipindahkan  tetap. (c)  Menentukan  resultan  penjumlahan kedua 
vektor dengan cara menghubungkan ekor vektor F2 ke kepala vektor 
F1 dengan sebuah vektor    lain (R). Vektor R = F2 + F1 

 

2.7.2.2   Metode Analitik 

        Metode analitik atau metode uraian digunakan untuk menentukan resultan 

beberapa vektor yang bekerja setitik tangkap dan sebidang. Konsep utama 

penjumlahan vektor dengan metode analitik (uraian) adalah menguraiakan sebuah 

vektor yang membentuk sudut terhadap masing-masing sumbunya (x,y). 

Penggunaan metode inkuiri pada operasional penjumlahan vektor dengan metode 

inkuiri penekanannya dimulai dari penyimpanan sebuah vektor pada MAR I 

sampai ke penentuan komponen uraian vektor terhadap masing-masing sumbu.  
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        Siswa yang melalukan peragaan bergantian dengan cara ditunjuk berdasarkan 

urutan absen, sedangkan siswa lain memperhatikan langkah-langkah operasional. 

Dengan tujuan, agar konsep yang dipelajari oleh siswa melalui eksperimen dengan 

mudah untuk dipahami dan dimengerti oleh siswa.  Langkah yang ditempuh 

dalam penanaman konsep penjumlahan vektor dengan metode analitik melalui 

eksperimen dengan inkuiri adalah sebagai berikut. 

1) Seorang  siswa  menyimpan sebuah vektor pada MAR I secara sembarang dan 

hasil penyimpanan vektor itu misalnya ditunjukan oleh gambar 2-7a. 

2) Siswa lain menentukan nilai vektor itu terhadap masing-masing sumbu (x dan 

y) dengan cara menarik garis lurus dari kepala vektor ke masing-masing 

sumbu secara tegak lurus. Hasil dari uraian vektor itu diperlihatkan oleh 

gambar 2-7b. 

3)  Siswa lain menyimpan vektor sebagai wakil dari komponen vektor terhadap 

masing-masing sumbu dan hasil uraiannya seperti yang ditunjukan oleh 

gambar 2-7c.  

4) Menurunkan persamaan uraian vektor terhadap masing-masing sumbu dengan 

memanfaatkan skala yang ada pada MAR I. Kemudian menurunkan persamaan 

vektor terhadap sumbu masing-masing dengan melibatkan penalaran dan 

pemahaman siswa sehingga didapat persamaan  

Fx = F cosα  dan Fy = F sin α  

      5)  Melatih  kemampuan  dan  pemahaman siswa tentang konsep uraian vektor 

untuk menentukan resultan dari beberapa vektor yang panjangnya berbeda 
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seperti pada gambar 27d. Agar siswa mudah untuk memahami uraian vektor, 

maka vektor yang diuraikan dibatasi hanya empat buah.  

                        y                                                      y 

 

                                              F                                                       F 

 

                                                   x                                                       x 

 
(a) (b) 

 
                           y                                                                  y 

                                                                                    F1                              F2 

                            Fy 

                                                                         x 

                                                 Fx                                         F4 

                                                                          F3 

                                (c)                                                       (d) 
 
            Gambar 2-7. (a)  Sebuah  vektor  F  yang   memiliki  panjang  tertentu  
             disimpan pada MAR I dengan sudut sembarang. (b) Vektor F diuraikan  
             terhadap sumbu x dan sumbu y dengan  cara menarik garis putus-putus 
             (c) Menunjukan hasil uraian  vektor F terhadap  masing-masing sumbu,  
             Fx = 4 satuan dan Fy = 3 satuan. (d) Hasil penyimpanan vektor F1,  
            F2, F3 dan F4 pada MAR I. 
 
 
        
2.7.2.3   Metode Poligon 

        Metode poligon digunakan untuk menentukan resultan dari beberapa vektor 

setitik tangkap dan sebidang (Giancoli,1977 : 64). Penerapan metode inkuiri pada 

penerapan konsep penjumlahan vektor dengan metode poligon melalui 

eksperimen dilakukan secara bertahap. Tahapan operasional penjumlahan vektor 

dimulai dari proses penyimpanan beberapa vektor sampai ketahap penentuan arah 
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dan nilai resultan vektor mengunakan MAR I. Proses operasional penjumlahan 

vektor dengan metode poligon dilakukan oleh siswa secara bergilir setelah 

ditunjuk berdasarkan urutan absen yang telah ditentukan. Sehingga penerapan 

konsep melalui eksperimen dengan metode inkuiri mampu membangkitkan 

motivasi siswa dalam belajar serta siswa mampu memahami konsep penjumlahan 

vektor dengan metode poligon.  

 

       Beberapa langkah penting yang ditempuh dalam penerapan operasional 

konsep penjumlahan vektor dengan metode poligon adalah sebagai berikut. 

1) Seorang siswa menyimpan empat buah vektor pada MAR I dengan sudut 

sembarang tetapi keempat vektor bekerja setitik tangkap. Hasil penyimpanan 

keempat vektor diperlihatkan oleh gambar 2-8a. 

2) Menetapkan salah satu vektor sebagai acuan berdasarkan kesepakatan. Siswa 

lain melakukan operasional penjumlahan vektor secara bergantian dengan cara 

memindahkan vektor lainya, hasil pemindahan vektor ditunjukan oleh gambar 

2-8b. 

3) Menguraikan vektor-vektor terhadap komponen-komponennya dengan 

melibatkan penalaran dan pemahaman siswa. Hasil uraian keempat vektor  

diperlihatkan oleh gambar 2-8c. 

4) Menentukan nilai uraian masing-masing vektor dengan menggunakan skala 

yang ada pada MAR I, kemudian menentukan resultan vektor terhadap masing-

masing sumbu Rx dan Ry seperti pada gambar 2-8d dengan melibatkan 

pemahaman dan penalaran siswa. 
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                                                                                           F1 
                                                                                            
                                        F2                                                                          

                                                                                                 F3                              R 

            F1                                   F4                                                                                                                                             

                             F3                                                                                     F4                 F2 

                                                                        
 
                          (a)                                                          (b) 
 
 
 
 
                        F1                                                                          
                                                                                                        Rx 
                          
                                                                                                                                   R                           
                    F3                              R                                                                                                                                                                     
                                                                                    Ry 
                    F4y                      F2y                                              
                                                                                               
                                    F4x      F3x 
 
                                  (c)                                                           (d) 
 
           Gambar 2-8. (a) Menyimpan   empat  buah  vektor  gaya  pada MAR I  
            dengan  arah  sembarang. (b) Vektor  F1 sebagai  acuan  dan vektor lain  
            dipindahkan kekepala berikutnya, kemudian menyimpan sebuah vektor 
            resultan (R). (d) Menyimpan dua buah vektor sebagai wakil dari vektor  
            resultan terhadap sumbu x  (Rx)  dan sumbu y (Ry)  untuk menentukan  
            resultan (R).  
 
 
2.7.3   Perkalian Vektor 

        Karena vektor merupakan konsep dasar yang cukup unik maka perkalian dua 

buah vektor harus mengikuti kaidah tertentu. Kaidah yang selama ini digunakan 

yaitu perkalian vektor dengan menggunakan metode titik (dot) dan perkalian 

vektor dengan menggunakan perkalian silang (cross) . Dari kedua metode yang 

digunakan dalam perkalian vektor, yang paling sulit untuk dipahami oleh siswa 
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adalah perkalian silang. Kesulitan utama yang dihadapi siswa adalah menentukan 

arah dari hasil perkalian vektor. Untuk memudahkan siswa memahami perkalian 

vektor, maka pada saat penanaman konsep perkalian silang antara dua buah vektor 

maka digunakan MAR II. Dengan menggunakan Media Analisis Ruang II (MAR 

II), diharapkan siswa akan dengan cepat mengerti dan memahami operasional 

perkalian vektor. Berikut adalah beberapa langkah yang ditempuh dalam 

penerapan konsep perkalian silang dengan menggunakan MAR II adalah sebagai 

berikut. 

1)  Sebelumnya guru menginformasikan arti dari silang (X), bahwa silang identik 

dengan putar atau memutar. Seorang siswa memperagakan perkalian vektor F1 

X F2 atau F2 X F1 dengan menggunakan MAR II secara berulang-ulang. 

Sementara siswa lain memperhatikan arah majunya mur, maka pada saat itu 

diinformasikan bahwa arah majunya mur diidentikan sebagai arah hasil dari 

perkalian dua buah vektor dengan perkalian silang. Hasil perkalian silang 

antara dua buah vektor F1 dan F2 diperlihatkan oleh gambar 2-9.  

2). Melatih  kemampuan dan pemahaman siswa dengan soal-soal yang ada 

hubungannya dengan perkalian silang tanpa menggunakan MAR II. 

3) Menurunkan persamaan perkalian silang dan perkalian titik . Untuk perkalian 

vektor F1 X F2 = F1 F2 sinα  dan untuk perkalian titik  F1 . F2 = F1 F2 cos α . 

                                            F 
   
                                                              F1              
                                                           
                                                       

                                                     -F                   
 
 

 

F1 

F2 
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                                               –F 
 
   Gambar 2-9. Operasional perkalian antara dua buah vektor F1 
   dan F2 menghasilkan sebuah menghasilkan sebuah vektor F 

                                                    
 

 
2.7.4   Vektor Satuan 

        Vektor satuan yaitu vektor yang memiliki nilai satu (1) dan tidak berdimensi 

yang menunjuk ke suatu arah tertentu (Tipler, 1998 : 59). Kita dapat menyatakan 

sebuah vektor secara mudah lewat komponennya dengan memanfatkan vektor 

satuan atau unit vektor. Vektor satuan untuk sumbu x dinyatakan dengan notasi i, 

vektor satuan untuk sumbu y dinyatakan dengan notasi j, dan vektor satuan untuk 

sumbu z dinyatakan dengan notasi k. Sebuah vektor yang berada di dalam suatu 

ruangan penulisannya dapat dinyatakan dengan mengikutkan vektor satuannya. 

Sebagai contoh vektor A berada di suatu ruangan maka penulisan vektor menjadi              

A = Axi + Ayj + Azk.           

       Sama seperti penanaman konsep vektor satu dimensi, pada penanaman 

konsep dasar vektor satuan siswa banyak mendapat kesulitan. Kesulitan utama 

yang sering dihadapi oleh siswa adalah saat menentukan koordinat dan kedudukan 

sebuah vektor. Maka dari itu untuk memudahkan penanaman konsep dasar vektor 

satuan menggunakan MAR III dengan tujuan agar kesulitan yang selalu dialami 

oleh siswa dapat terpecahkan. Sebelum melangkah pada penanaman konsep 

vektor ruang dengan menggunakan MAR III, terlebih dahulu siswa diperkenalkan 

pada konsep vektor dua dimensi dengan menggunakan MAR I. Sedangkan langkah 

yang ditempuh adalah sebagai berikut. 
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1)  Seorang siswa  menyimpan  koin magnet pada MAR I dengan kedudukan 

sembarang dan hasilnya ditunjukan oleh gambar 2-10a. 

2) Memberi  pertanyaan pada  siswa lain untuk menghitung koordinat koin 

magnet itu. 

3)  Menurunkan  persamaan dan nilai vektor dua dimensi berdasarkan koordinat 

koin magnet yang ada pada MAR I. 

                              y 

                                                              B 

                                                                      

                                                                 
 
                                                                       x                      

 
               Gambar 2 – 10.  Sebuah koin B disimpan pada  MAR I 
                sebagai langkah awal untuk menentukan persamaan  
                vektor dua dimensi. 
 
4)  Menurunkan persamaan vektor tiga dimensi melalui koordinat benda yang 

berada di suatu ruangan dengan menggunakan MAR III. Misalnya titik B 

memiliki koordinat (3, -3, 3) yang ditunjukan oleh gambar 2-11a dan 2-11b. 

Dengan menggunakan MAR III siswa dapat menentukan kedudukan vektor B. 

5)   Menurunkan persamaan vektor B berdasarkan unit vektornya B = 3i – 3j + 3k                 

 

                                                                                                                                     

                                               F1          F2                                                                                                

                                                                                                                                3i 

                                                                                                  3k          -3j               

 
 
                                        (a)                                                             (b)                                              
 
             Gambar 2-11. (a)  Menunjukan fungsi MAR III sebagai pengganti dimensi 
             ruang untuk menunjukan   kedudukan  sebuah  vektor  dalam  suatu  ruang,  
             (b) Menunjukan arah komponen vektor posisi B di dalam ruang. 
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2.7.5   Operasional Vektor Tiga Dimensi 

        Seperti pada vektor satu dimensi, vektor tiga dimensipun dapat dioperasikan 

kedalam bentuk penjumlahan, pengurangan dan perkalian. Operasional vektor dua 

dimensi atau tiga dimensi lebih mudah tetapi tingkat kesulitannya terletak pada 

penentuan arah dan kedudukan sebuah vektor. Maka disinilah fungsi utama MAR 

III sebagai media yang dapat membantu memudahkan siswa untuk menentukan 

kedudukan sebuah vektor. Sama seperti media pembelajaran lainnya, bahwa MAR 

I, MAR II dan MAR III juga berfungsi sebagai alat transfer informasi konsep nyata 

ke konsep abstrak pada materi analisis vektor. Tahapan-tahapan penanaman 

konsep dasar vektor tiga dimensi dengan menggunakan Media Analisis Ruang III 

(MAR III) adalah sebagai berikut. 

2.7.5.1   Penjumlahan Vektor 

        Pada penanaman konsep penjumlahan vektor, vektor yang akan dioperasikan 

dibatasi hanya dua buah vektor saja. Hal ini bertujuan agar siswa mampu 

memahami kaidah-kaidah yang ada hubungannya dengan penjumlahan vektor itu. 

Suatu hal yang paling penting, vektor yang akan dioperasikan merupakan hasil 

dari pemikiran siswa sebagai jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh guru. 

Pertanyaan yang diberikan misalnya ”Buat dua buah persamaan vektor tiga 

dimensi”. Vektor dari hasil pemikiran siswa misalnya vektor A dan vektor B 

persamaannya masing-masing A = 4i + 2j – 3k dan B = - 2i + 3j + k. Agar siswa 

lain mengerti dan memahami kedudukan dan tempat kedua vektor, maka siswa 

diberi pertanyaan yang ada hubungannya dengan ”Kearah mana dan dimana 

kedua vektor itu berada?”. Kemudian dimformasikan aturan penjumlahan kepada 
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siswa bahwa yang dijumlahkan hanya komponen yang sejenis A + B = (Ax + Ay)i 

+ (Bx + By)j + (Az + Bz)k. Setelah aturan dan kaidah penjumlahan 

dIInformasikan, diharapkan siswa dapat melakukan penjumlahan vektor tiga 

dimensi dengan benar. Dan dapat menunjukan tempat dan kedudukan vektor hasil 

penjumlahan melalui media MAR III. 

 

2.7.5.2   Pengurangan Vektor 

        Dengan menggunakan cara yang sama seperti pada penjumlahan vektor, 

vektor yang akan dikurangkan diambil berdasarkan hasil pemikiran siswa. 

Persamaan vektor dari hasil pemikiran siswa misalnya C = -2i + 4j + 3k dan         

D = 3i – j – 2k. Sebelum kedua vektor dioperasikan kedalam pengurangan, 

terlebih dahulu diinformasikan aturan dan kaidah yang berlaku. Sama seperti pada 

penjumlahan vektor, pada operasional pengurangan vektor yang dikurangkan 

hanya komponen yang sejenis saja yaitu C - D = (Cx - Dy)i + (Cx - Dy)j + (Cz - 

Dz)k. Setelah aturannya diinformasikan diharapkan siswa mampu melakukan 

operasional pengurangan vektor dan mampu menunjukan arah dan kedudukan 

vektor hasil pengurangan melalui MAR III. 

 

2.7.5.3   Perkalian Vektor 

        Pada operasional perkalian, vektor tiga dimensi menggunakan kaidah yang 

sudah umum digunakan sebelumnya sedangkan pada operasional vektor satu 

dimensi yaitu perkalian titik (dot) dan perkalian silang (cross). Proses penanaman 

konsep pekalian vektor tiga dimensi pada siswa menggunakan MAR II dan MAR 

III. MAR II digunakan untuk operasional perkalian silang sedangkan MAR III 
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digunakan untuk menunjukan arah dan kedudukan vektor sebelum dioperasikan  

juga untuk nenunjukan arah dan kedudukan vektor hasil perkalian.  

        Penanaman konsep perkalian vektor dimulai dengan informasi kaidah dan 

aturan yang berlaku pada perkalian vektor. Tujuan yang diharapkan adalah agar 

siswa mengerti dan memahami operasional perkalian vektor dengan cepat. Aturan 

dan kaidah yang berlaku pada perkalian titik (dot) adalah hasil kali antara                     

i . i = j . j = k . k = 1 dan hasil kali antara i .j = i . k = j . k = 0 (Resnick,1977: 39).   

       Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

operasional perkalian antara dua vektor dengan menggunakan perkalian titik yang 

dikalikan hanya koefisien yang memiliki unit vektor yang sama. Setelah 

melakukan operasional perkalian vektor dengan metode titik, diinformasikan 

selanjutnya pada siswa bahwa hasil perkalian antara dua vektor dengan 

menggunakan perkalian titik hasilnya berupa skalar. Sedangkan aturan dan kaidah 

yang berlaku untuk perkalian vektor dengan menggunakan metode silang berbeda 

dengan aturan yang berlaku pada metode perkalian titik. 

        Aturan yang berlaku untuk perkalian silang adalah hasil kali antara dua buah 

vektor akan menghasilkan besaran vektor. Aturan lain yang berlaku untuk 

perkalian dengan metode perkalian silang adalah i x i = j x j = k x k = 0, i x j = k, 

k x i = j, j x k = i (Resnick,1977 : 39). Tetapi karena perkalian dengan 

menggunakan metode cross terlalu rumit dan lama maka ada aturan lain yang 

lebih cepat yaitu menggunakan aturan matrik. Jika dua buah vektor misalnya        

A = Axi + Ayj + Azk dikalikan dengan vektor B = Bxi + Byj + Bzk maka berlaku 

A X B =  (Ay. Bz – By.Az)i + (Bx.Az – Ax.Bz)j + (Ax.By – Bx.Ay)k (Alonso, 
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1990 : 31). Berdasarkan aturan itu, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan 

pengetahuannya dalam operasional perkalian vektor dengan bantuan MAR II. 

Sehingga, siswa diharapkan tidak menemukan kendala yang berarti dalam 

operasional perkalian vektor.  

 

2.8   Kerangka Berpikir 

         Proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan oleh kebanyakan guru  

yaitu menggunakan metode ceramah. Metode tersebut ada kekurangan dan 

kelebihannya, kekurangannya yaitu siswa mendapat pengetahuan hanya melalui 

proses mendengar dan menulis dari apa yang telah disampaikan oleh guru tanpa 

melalui pengalaman penemuan sendiri (inkuiri). Demikian pula pada penerapan 

konsep dasar vektor, pembelajaran berlangsung melalui eksperimen dengan 

metode inkuri menggunakan MAR I, MAR II dan MAR III terkonsentrasi pada 

aspek psikomotor. Aspek ini lebih dikembangkan berlandaskan pada teori belajar 

dari Bruner, Bloom, Travers dan Edgar Dale. Dari taksonomi Bloom 

kesesuaiannya dengan psikomotor pada aspek respons terarah, dari Bruner 

kesesuaiannya dengan teorema konstruksi, dari Travers kesesuaiannya dengan 

belajar gerakan (motor learning) dan dari Edgar Dale kesesuaiannya dengan 

pengalaman yang diatur dan pengalaman langsung.  

        Dengan menggabungkan strategi, metode dan media diperkirakan 

pembelajaran dapat berlangsung secara kondusif sehingga siswa akan ikut aktif 

membangun pengetahuannya secara langsung. Maka diharapkan pembelajaran 

dalam penerapan konsep vektor mampu meningkatkan motivasi, aktivitas dan 
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kemampuan berpikir siswa. Selain memperhatikan kemajuan intelektual siswa, 

juga dapat memberikan suatu masukan untuk pengembangan Media Analisis 

Ruang (MAR) selanjutnya, agar dalam penggunaannya benar-benar efektif dan 

efisien dilihat dari perkembangan motivasi, aktivitas, psikomotor dan biaya. 

Melalui pembelajaran eksperimen dan metode inkuiri terbimbing diharapkan 

siswa memulai membangun pondasi yang kuat dalam membangun 

pengetahuannya. Sehingga siswa lebih siap dalam mempelajari materi fisika 

lainnya terutama yang ada hubungannya dengan analisis vektor. 

 

2.9   Hipotesis Penelitian 

          Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berpikir di atas, hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian eksperimen adalah sebagai berikut.     

1)  Penggunaan MAR pada pembelajaran vektor dapat meningkatkan motivasi 

dalam belajar. 

2)  Penggunaan Media Analisis Ruang (MAR) dalam pembelajaran pokok bahasan 

vektor mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

3) Hasil belajar di kelas eksperimen dengan menggunakan MAR lebih baik 

dibanding dengan hasil belajar di kelas kontrol tanpa MAR. 

4)  Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dan aktivitas terhadap hasil 

belajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Jenis dan Desain Penelitian  

        Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian eksperimen dengan 

menggunakan media pada pokok bahasan vektor di kelas X. Tujuan penelitian 

eksperimen adalah untuk menguji sejauh mana pengaruh media dalam 

pembelajaran analisis vektor terhadap motivasi, aktivitas, dan hasil hasil belajar. 

Media yang digunakan dalam penelitian eksperimen adalah Media Analisis Ruang 

atau disingkat MAR. Media Analisis Ruang yang dikembangkan terdiri dari tiga 

jenis yaitu MAR I, MAR II dan MAR III.  

       Untuk melihat perbedaan pengaruh penggunaan medIa, maka dalam 

penelitian digunakan dua buah kelas kontrol (K) dan kelas eksperimen (X). 

Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian eksperimen adalah sebagai 

berikut: 

       R    :    O1      X       O2 

       R    :    O1      K       O2  

Dengan : 

      R    :   Pemilihan secara acak / Random 

      O1  :   Observasi awal berupa tes pengetahuan awal 

      O2  :   Observasi akhir berupa tes pengetahuan akhir 

      X   :   Eksperimen ” Pembelajaran inkuiri dengan menggunakan MAR ”             

      K   :   Kontrol ” Pembelajaran inkuiri tanpa MAR ” 
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        Alur yang ditempuh dalam penelitian yang ditempuh dapat digambarkan 
dalam bagan berikut: 
 
 
                                          STUDI PENDAHULUAN     

 
     STUDI  PUSTAKA                                                      STUDI LAPANGAN        
     
 
                                                PERANCANGAN 
                                                         MEDIA     

 
 
 
      TERBATAS                     UJI COBA MEDIA 
 
 
     REVISI MEDIA                      
                                                          
                                                        KELAS 
 
      KELAS EKSPERIMEN                                                      KELAS KONTROL  
     MENGGUNAKAN MAR                                                     MENGGUNAKAN  
  DENGAN METODE INKUIRI                                              METODE INKUIRI                                            
                                                                                                       TANPA MAR 
          
   AKTIVITAS         MOTIVASI 
 
                                                                                                                              
 
                                                      HASIL BELAJAR                                                                                    
                                                     
 
                                                   PEMBAHASAN 
 
 
                                                      SIMPULAN 
 

                         Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian Eksperimen 
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        Berdasarkan gambar 3.1 di atas, maka alur penelitian dapat dideskripsikan 

sebagai berikut. 

1)   Studi pendahuluan 

      Mengamati dan mendiskusikan hasil belajar siswa dengan guru lain tentang 
apa penyebab kurangnya siswa menguasai materi vektor sehingga secara 
umum dapat menghambat pemahaman konsep selanjutnya. 

2)   Studi pustaka 

      Mengkaji teori pendukung dan bahan yang akan digunakan untuk merancang 

dan membuat media pembelajaran. 

3)   Studi lapangan 

      Mengkaji faktor-faktor pendukung yang menyebabkan siswa kesulitan untuk 

menguasai dan memahami operasional vektor. 

4)   Perancangan media 

      Merancang dan membuat media yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

vektor. 

5)   Uji coba media 

      Uji coba media pertama kali di kelas kecil dengan tujuan melihat keterbatasan 

media. Uji coba yang kedua berlangsung di kelas yang lebih besar yaitu di 

kelas X-1 dengan tujuan yang lebih luas lagi. Tujuan ujicoba kedua adalah 

untuk melihat pengaruh penggunaan media terhadap hasil belajar, kemudian 

merevisi media agar layak digunakan sebagai alat transfer konsep abstrak ke 

konsep nyata.  

 

 

 



48 
 

 

6)   Penelitian eksperimen  

Uji media selanjutnya di kelas eksperimen yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu melalui cara cluster random sample. Pembelajaran analisis vektor  

melalui eskperimen dengan metode inkuiri menggunakan Media Analisis 

Ruang (MAR). Aspek yang diamati dalam penelitian adalah motivasi, 

aktivitas, dan hasil belajar. Untuk melihat adanya perbedaan hasil belajar pada 

penelitian eksperimen menggunakan kelas kontrol yang pembelajarannya 

menggunakan metode inkuiri tanpa Media Analisis Ruang (MAR).  

7)   Pembahasan hasil penelitian. 

      Analisis dan pembahasan hasil penelitian dilakukan untuk mengetahui:           

1) Apakah dengan  menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) dalam 

pembelajaran analisis vektor dapat meningkatkan motivasi belajar, 2) Apakah  

dengan menggunakan Media Analisis Ruang dalam pembelajaran analisis 

vektor dapat meningkatkan kriteria ketuntasan minimal (KKM), 3) Apakah 

hasil belajar pada analisis vektor dari siswa yang pembelajarannya 

menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) dengan metode inkuiri lebih baik 

dibanding dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan metode inkuiri 

tanpa MAR, 4) Apakah motivasi dan aktivitas  siswa  dalam pembelajaran  

analisis vektor dengan menggunakan Media Analisis Ruang dapat 

mempengaruhi hasil belajar. 

8)   Simpulan 

      Pengambilan simpulan berdasarkan hasil olah data dari fakta yang diperoleh 

selama penelitian. 
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3.2   Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1   Populasi Penelitian 

          Berdasarkan kurikulum 2004, materi pokok analisis vektor terdapat di kelas 

X. Maka dalam penelitian eksperimen ini yang menjadi populasi adalah seluruh 

kelas X yang ada di sebuah sekolah SMAN di Kuningan. Sedangkan gambaran 

umum dari sekolah yang dijadikan objek penelitian adalah jumlah kelas terdiri 

dari 21 kelas dari tiga tingkatan, tiap tingkatan terdiri dari satu kelas akselerasi, 

satu kelas rintisan sekolah nasional bertarap internasional (RSNBI), dan lima 

kelas regional. 

        Populasi menurut Sukmadinata (2006 : 250), dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu populasi umum dan populasi target. Populasi target adalah populasi yang 

menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian. Pada penelitian eksperimen 

ini, yang menjadi populasi adalah kelas X (sepuluh) sesuai dengan materi 

penelitiannya. Karena di kelas X ada kelas RSNBI dan kelas Akselerasi maka 

populasi penelitian hanya tinggal lima kelas yaitu kelas regional. Kelima kelas 

regional tersebut komposisi siswanya dikelompokan berdasarkan pada hasil tes IQ 

dan jumlah nilai UAN saat di SMP. Menurut data yang ada di bimbingan dan 

penyuluhan (BP), tiap kelas diisi oleh siswa-siswa dengan komposisi 

berkemampuan tinggi (20 %), berkemampuan sedang (50 %), dan berkemampuan 

rendah ( 30 %) sehingga kelima kelas teresebut dianggap memiliki homogenitas 

yang sama.   
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3.2.2   Sampel Penelitian 

        Pada penelitian eksperimen sampel penelitian diambil berdasarkan teknik 

cluster random sampling. Menurut Arikunto (2006 : 112), sampel penelitian 

diambil sebanyak 20% – 25 % dari jumlah kelas populasi yang ada, sedangkan 

sampel dalam penelitian dan pengembangan yang disarankan oleh Sukmadinata 

(2006 : 254) diambil sebanyak 10 % - 25 % dari populasi yang ada. Sampel  

penelitian dan pengembangan berdasarkan aturan yang dikemukakan oleh 

Arikunto dan Sukmadinata ditetapkan sebanyak dua kelas. Kedua kelas yang 

dijadikan sampel penelitian adalah kelas X-3 dan X-6. Kelas X-3 sebagai kelas 

eksperimen dan kelas X-6 sebagai kelas kontrol. Dengan ketentuan untuk kelas 

kontrol pembelajarannya menggunakan metode inkuiri tanpa MAR. Sedangkan 

untuk kelas eksperimen pembelajarannya menggunakan MAR melalui eksperimen 

dengan metode inkuiri.  

 

3.3   Teknik Pengumpulan Data 

        Data penelitian merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam 

pengambilan kesimpulan. Keberhasilan suatu penelitian bergantung pada baik 

atau tidaknya data yang diperoleh (Sukmadinata, 2006 : 218). Sedangkan data 

untuk penelitian eksperimen yang dilakukan diperoleh dari hasil observasi 

aktivitas, kuesioner motivasi, dan tes pengetahuan yang disajikan dalam bentuk 

tes objektif.  

        Mengevaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data 

tentang status sesuatu dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah 
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ditentukan. Dalam buku pedoman penilaian kurikulum 2004 dijelaskan bahwa 

penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memberikan 

berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan 

hasil belajar yang telah dicapai siswa (Mulyana, 2005 : 4).  Secara garis besar 

menurut Sukmadinata (2006 : 223), evaluasi yang digunakan untuk memperoleh 

suatu data baik dan benar digolongkan menjadi dua jenis yaitu Tes dan Non tes. 

3.3.1   Tes  

        Untuk mengungkap hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa dibuat alat uji 

berupa tes yang berhubungan dengan pembelajaran yang telah dilalui oleh siswa. 

Bentuk tes yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa melalui 

pembelajaran inkuiri adalah tes objektif. Tes hasil belajar yang digunakan untuk 

mengukur pengetahuan analisis vektor dibuat sendiri melalui tahapan berikut:     

1) menyusun kisi-kisi tes, 2) menyusun butir soal, 3) melakukan validasi yang 

mengacu pada tata cara pembuatan instrumen.  

        Arikunto (2006 : 127) mengatakan, bahwa instrumen pengujian harus 

memenuhi standar validasi, memiliki taraf kemudahan, memiliki daya pembeda, 

dan reliabel (andal). Selain itu, instrumen objektif tes mencakup aspek yang 

disarankan oleh Bloom yaitu memuat aspek pengetahuan, ingatan, pemahaman, 

aplikasi dan analisis. Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian, maka 

instrumen terlebih dahulu diujicobakan di kelas yang setingkat (validasi instrumen 

pada Lampiran 7 dan Lampiran 8) yang telah mempelajari pokok bahasan yang 

sama. Setelah diujicoba, instrumen disusun kembali untuk digunakan pada pada 

uji hasil belajar di kelas eksperimen X – 3 dan X – 6. 
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        Berikut ini adalah tahapan-tahapan pengujian untuk menghasilkan instrumen 

pengetahuan yang baik. 

3.3.1.1   Validasi Instrumen 

        Tahapan pengujian instrumen adalah validasi instrumen. Validasi yaitu suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2006 : 146). Sebuah instrumen 

dikatakan memiliki validasi yang tinggi apabila mampu mengukur apa yang 

dIInginkan. Untuk mengukur validasi suatu instrumen dapat menggunakan rumus 

korelasi product moment dari Person dengan persamaan: 

         
2 2 2 2

( ) ( )
( ) ( )

XY
N XY X Yr

N X X N Y Y
∑ − ∑ ∑

=
∑ − ∑ ∑ − ∑

 

          X  =  Skor total yang dicari validasinya (keterandalannya) 

          Y  =  Skor total soal                         

          N  =  Banyaknya responden 

 

3.3.1.2   Realibilitas Instrumen 

        Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya akan menghasilkan 

data yang dapat dipercaya juga. (Arikunto, 2006 : 154). Untuk menentukan 

reliabilitas suatu instrumen digunakan seperti persamaan di bawah. 

          11
( )1

1
K M K Mr

K Vt
−

= −
−

 

 



53 
 

 

          Keterangan 

          r11 =  Reliabilitas tes secara keseluruhan 

          Vt  =  St
2  =  Variasi skor soal 

          M  =  Y
N
∑  =  Rata-rata skor total          

          K  =  banyaknya butir soal 

          Menurut Arikunto (2006) klasifikasi instrumen reliabel yaitu : 

               r  =  0,800  – 1,00    :  Sangat tinggi 

               r  =  0,600  – 0,799  :  Tinggi 

               r  =  0,400  – 0,599  :  Cukup 

               r  =  0,200  – 0,399  :  Rendah 

               r  <  0,200                :  Sangat rendah 

 

3.3.1.3   Daya Pembeda. 

      Instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki daya pembeda, 

tujuannya adalah membedakan antara siswa yang bekemampuan rendah dengan 

siswa yang berkemampuan tinggi. Sedangkan persamaan statistik yang digunakan 

untuk daya pembeda adalah sebagai berikut: 

              DP  =  A B

A

JB JB
JS
−  

          Keterangan  

          DP  =  Daya pembeda 

          JBA =  Jumlah jawaban yang benar pada kelompok atas 

          JBB =  Jumlah jawaban yang benar pada kelompok bawah 
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          JSA =  Jumlah siswa pada kelompok atas  

        Sedangkan klasifikasi tingkatan daya pembeda adalah seperti di bawah: 

            DP  ≤   0,00             :  Sangat jelek 

            0  <  DP  ≤   0,20     :  Jelek 

            0,20 < DP ≤   0,40   :  Cukup  

            0,40 < DP ≤   0,70   :  Baik 

            0,70 < DP ≤   1,00   :  Sangat baik  

 

3.3.1.4   Analisis Tingkat Kesukaran 

        Aspek lain yang harus ada dalam instrumen adalah analisis tingkat 

kesukaran. Tujuan secara umum adalah untuk mengukur tinggi rendahnya 

pengetahuan siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran. Persamaan statistik 

yang digunakan untuk menentukan tingkat kesukaran suatu instrumen adalah 

sebagai berikut  

              IK  =  A B

A B

JB JB
JS JS

+
+

 

          Keterangan  

          IK   =  Indek kesukaran 

          JSA =  Jumlah siswa pada kelompok atas 

          JSB =  Jumlah siswa pada kelompok bawah 

          JBB =  Jumlah yang benar pada kelompok bawah 

          JBA =  Jumlah jawaban benar pada kelompok atas 
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        Kriteria tingkat kesukaran suatu instrumen diklasifikasikan sebagai berikut: 

                       IK ≤  0,00   :  Terlalu sukar 

            0,00 < IK ≤  0,20   :  Sukar 

            0,30 < IK ≤  0,40   :  Sedang 

            0,70 < IK ≤  1,00   :  Mudah 

                       IK ≤  1,00   :  Terlalu mudah        

        Setelah instrumen diuji validasinya, instrumen yang diterima memiliki 

kategori daya pembeda cukup, tingkat kesukaran pada rentang sedang sampai 

tingkatan sukar. Instrumen yang disusun mula-mula sebanyak 35 soal, tetapi 

setelah divalidasi soal yang memenuhi kriteria sebanyak 30 soal dan sebanyak 5 

soal dibuang. Selanjutnya instrumen yang telah jadi digunakan untuk pengujian 

pengetahuan (pretes dan postest) di kelas eksperimen dan kelas kontrol (kisi-kisi 

dan instrumen soal pada Lampiran 9 dan Lampiran 10).  

3.3.2   Non Tes  

        Aspek lain yang dijadikan objek pengamatan dalam penelitian diluar 

pengetahuan adalah aspek aktivitas dan aspek motivasi. Sedangkan langkah 

langkah perlakuan dalam proses pengambilan data kedua aspek tersebut adalah 

sebagai berikut. 

3.3.2.1   Aktivitas Siswa. 

       Sumber imformasi pertama yang yang dijadikan objek dalam penelitian 

adalah aktivitas siswa saat mengikuti pembelajaran. Penilaian terhadap aktivitas 

siswa terdiri melalui observasi langsung, observasi tidak langsung, dan observasi 

partisipasi (Sudjana, 2005 : 85). Observasi langsung dilakukan pada saat siswa 
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mengikuti kegiatan pembelajaran. Aspek yang diamati pada observasi langsung 

meliputi; kesiapan mengikuti pembelajaran dibuktikan dengan fasilitas belajar 

yang dimiliki, kemampuan menjawab pertanyaan konsep, partisipasi dalam 

bertanya, partisipasi dalam peragaan alat, dan kemampuan menjawab latihan soal 

(Sudjana, 2005 : 85). Jumlah skor maksimal yang diperoleh  siswa tiap komponen 

yang diamati sebanyak 3. Sehingga selama mengikuti pembelajaran skor yang 

didapat jumlahnya bervariasi (indikator dan penilaian aktivitas pada Lampiran 12 

dan Lampiran 13). Observasi tidak langsung, merupakan pengamatan aktivitas 

siswa saat di luar jam pembelajaran hanya dikonsentrasikan pada kebenaran 

mengerjakan soal yang dikemas dalam bentuk LKS (LKS pada Lampiran 11).  

 

3.3.2.2   Motivasi 

        Untuk mengungkap motivasi siswa dalam belajar, dibuat instrumen motivasi 

yang ada hubungannya dengan penggunaan media dan pembelajaran saat itu. 

Instrumen motivasi disusun dalam bentuk kuesioner yang terdiri dari lima (5) 

pilihan mengacu pada skala Likhert berisikan motivasi internal dan motivasi 

eksternal. Instrumen kuesioner pada mulanya disusun sebanyak tiga puluh butir 

soal berisi materi yang ada hubungannya dengan media, materi, dan metode 

pembelajaran. Kemudian instrumen kuesioner diujicobakan terlebih dahulu di 

kelas dengan jumlah siswa sebanyak tiga puluh orang. Hasil dari tes uji tersebut 

divalidasi dengan tujuan agar instrumen benar-benar valid sehingga dapat 

memberikan informasi yang  akurat (validasi instrumen Lampiran 1yj6).  Untuk 

memperoleh instrumen motivasi yang valid, maka instrumen yang telah disusun 
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sebanyak tiga puluh soal divalidasi seperti pada intrumen pengetahuan. Tetapi 

untuk instrumen motivasi langkahnya hanya melalui dua tahapan yaitu uji validasi 

dan uji realibilitas. Hal ini dilakukan karena motivasi itu sendiri ada hubungannya 

dengan pendapat seseorang tentang sesuatu, dalam hal ini pendapat siswa tentang 

pembelajaran yang dialaminya sesuai dengan keadaan saat itu.  Sebelum 

divalidasi jumlah instrumen kuesioner disusun sebanyak tiga puluh butir dan 

ternyata setelah divalidasi jumlah instrumen yang tidak valid sebanyak empat. 

Sehingga jumlah instrumen yang digunakan selanjutnya dalam penelitian di kelas 

eksperimen sebanyak 26 soal dengan prediksi jawaban maksimal 130 (indikator 

dan instrumen motivasi pada Lampiran 15 dan Lampiran16). 

 

3.4   Teknik Pengolahan Data  

        Pengolahan data dari hasil penelitian menentukan keberhasilan suatu 

penelitian. Data yang diperoleh dari hasil tes kogntif, kuisioner dan pengamatan 

(observasi) aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung diolah dengan 

menggunakan SPSS 10. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengolahan data 

melakukan Uji normalitas, Uji homogenitas, Uji–t satu sampel dan Uji regresi 

linier ganda (Uyanto, 2006 : 35).  

        Ada beberapa cara untuk mengeksplorasi asumsi normalitas antara lain yaitu 

uji normalitas Shaviro-Wilk dan uji normalitas Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) 

yang terdapat dalam prosedur SPSS Explore versi 12. Uji homogenitas 

menggunakan statistik Chi Kuadrat (Uyanto, 2006 : 37) bertujuan untuk melihat 

homogenitas data penelitian. Uji-t satu sampel digunakan sebagai alat proses olah 
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data untuk melihat target pencapaian hipotesis penelitian 1 dan 2. Selain Uji – t, 

digunakan Uji Regresi Linier sebagai alat proses olah data untuk melihat target 

pencapaian pada hipotesis penelitian 3 dan 4. Berdasarkan hasil penelitian, 

diharapkan diperoleh suatu informasi pembelajaran menggunakan Media Analisis 

Ruang (MAR).  

 

3.4.1   Uji-t Satu Sampel   

        Uji-t satu sampel dalam penelitian digunakan sebagai alat proses olah data 

untuk melihat target pencapaian pada hipotesis pertama (1) dan kedua (2). 

Berdasarkan kurikulum KTSP penetapan kriteria ketuntasan minimal dilihat dari 

tiga aspek. Ketiga aspek itu adalah daya dukung atau sarana prasarana, esensial 

materi, dan luasnya materi. Berdasarkan ketiga aspek itu maka kriteria ketuntasan 

minimal pada materi analisis vektor ditetapkan sebesar 60 sebagai hasil 

pembulatan. Berikut adalah persamaan Uji-t yang digunakan untuk pengujian 

hipotesis 1 dan 2 :   

             t  =  
/

x o
s n

μ−  dengan  s =
1

1 ( )
1

n

i
Xi x

n =

−
− ∑    (Uyanto, 2006 : 90) 

           Keterangan  

             n =  Banyaknya sampel                    n – 1 = Derajat kebebasan 

            oμ = 60 (batas KKM)     

          Hipotesis yang diajukan yaitu  

             Ho : μ  = 60 (Rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen mencapai 60)            

             H1 :  μ ≠ 60 (Rata-rata hasil belajar di kelas eksperimen lebih dari 60) 
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3.4.2   Uji Hubungan  

        Uji hubungan atau Uji Regresi digunakan untuk melihat hubungan antara 

variabel satu dengan variabel lainnya. Menurut Sukestiyarno (2006 : 9) uji regresi 

terdiri dari dua jenis yaitu linear sederhana dan regresi linear ganda. Kedua uji 

tersebut pada prinsipnya sama yaitu untuk melihat seberapa kuat variabel bebas 

memiliki kontribusi terhadap variabel tetap. Uji linier sederhana digunakan untuk 

melihat seberapa kuat pengaruh sebuah variabel bebas terhadap variabel terikat 

sesuai dengan hipotesis 4. Sedangkan Uji linier ganda digunakan untuk melihat 

beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan statistik yang 

digunakan untuk uji regresi sederhana adalah sebagai berikut:            

          RXY = 
2 2 2 2

( )
( ) ( )

n XY X Y
n X X n Y Y

∑ − ∑ ∑

〈 ∑ − ∑ 〉 〈 ∑ − ∑ 〉
 

          Keterangan 

              X =  Variabel independen (bebas)  

              Y = variabel dependen (terikat)  

          Hipotesis yang diajukan yaitu 

               Ho : r = 0, korelasi antara X dan Y rendah 

               H1 : r ≠ 0, korelasi antara X dan Y tidak rendah 

 

        Langkah-langkah yang ditempuh dalam olah data menggunakan regresi linier 

ganda menurut Sukestiyarno ( 2006 : 12 ) harus mengikuti persaratan sebagi 

berikut. 
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3.4.2.1   Uji Normalitas Data 

        Asumsi normalitas merupakan prasyarat kebanyakan prosedur statistik 

inferial. Ada beberapa cara untuk mengeksplorasi asumsi normalitas antara lain 

yaitu uji normalitas Shaviro – Wilk dan uji normalitas Lilliefors (Kolmogorov-

Smirnov) yang terdapat dalam prosedur SPSS versi 12 (Uyanto, 2006 : 35).    

        Menurut Sekestiyarno (2006 : 12), variabel yang diuji normalitasnya adalah 

variabel terikat (dependent) dalam hal ini hasil belajar. Sedangkan variabel bebas 

(independent) tidak perlu diuji karena bukan merupakan fungsi distribusi. Jika 

data penelitian itu dalam keadaan normal maka mean, median dan modus data itu 

akan memusat satu garis kerja. Persamaan statistik yang digunakan untuk uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 

            k
k

X XZ
s
−

=    (Uyanto, 2006 : 48).                   

             S =  Simpangan baku atau standar deviasi 

             H0 : Data berasal dari populasi terdistribusi normal  

             H1 : Data tidak berasal dari populasi terdistribusi normal. 

 

3.4.2.2   Uji Multikolinearitas  

        Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model pada regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Sukestiyarno (2006 : 13) 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi antar 

variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat 

pada diagram Varian Inflasi Factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai VIF 

lebih dari 10 dan nilai tolerance di atas 1. 
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3.4.2.3   Uji Autokorelasi 

        Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara error satu dengan error yang lainnya. Untuk mendeteksi 

adanya gejala autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin – Watson (DW). 

Ketentuan jika  -2 DW≤ ≥ 2  maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

3.4.2.4   Uji Heterokedastisitas 

        Menurut Uyanto (2006 : 40), heterokedastisitas muncul apabila error atau 

residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Untuk melihat adanya heterokedastisitas dapat 

dilihat dari diagram residual terhadap variabel bebas. Jika nilai error membentuk 

pola tertentu yang tidak bersifat acak terhadap nol maka dikatakan terjadi 

heterokedastisitas. Sedangkan persamaan regresi linier ganda adalah sebagai 

berikut:  

          Y = a + bX1 + cX2 …….. 

          b =  
2 2

( )
( )

n XiYi Xi Yi
n Xi Xi
∑ − ∑ ∑
∑ − ∑

    (Arikunto, 2006 : 275 )        

         Hiptesis yang diajukan yaitu : 

         Ho : β  = 0 dimana  β  
a
b
c

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎩ ⎭

,(persamaan regresi adalah tidak linier ) 

         H1 : β  ≠ 0 (persamaan regresi adalah linier) 
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3.5   Waktu dan Kegiatan Penelitian 

        Penelitian melalui eksperimen telah dilakukan pada semester genap di kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan 

Media Analisis Ruang (MAR), sedangkan pembelajaran di kelas kontrol tanpa 

menggunakan MAR.  Pembelajaran saat pengambilan data berlangsung tujuh (7) 

kali pertemuan dan tiap pertemuan selama 2 x 45 menit. Sedangkan kegiatan 

pengambilan data selengkapnya pada lampiran 23.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN       

 

4.1   Deskripsi Hasil Penelitian 

        Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian melalui eksperimen dengan 

metode inkiuri menggunakan Media Analisis Ruang (MAR). Target penelitian 

adalah untuk melihat pengaruh penggunaan Media Analisis Ruang (MAR) 

terhadap motivasi, aktivitas, dan hasil belajar siswa.   

        Populasi penelitian melalui eksperimen adalah kelas X yang terdiri dari 5 

kelas. Sedangkan sampel penelitian ditetapkan berdasarkan teknik cluster random 

sample yang dikemukakan oleh Arikunto (2006 : 112). Berpedoman pada aturan 

yang dikemukakan oleh Arikunto jumlah kelas yang dijadikan sampel terdiri dari 

dua kelas. Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan cara 

mengundi. Sehingga sebagai kelas eksperimen adalah kelas X-3, dan sebagai 

kelas kontrol (X-6). Dengan ketentuan kelas eksperimen pembelajarannya 

menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) dengan metode inkuiri dan kontrol 

dengan pembelajaran menggunakan metode inkuiri tanpa Media Analisis Ruang 

(MAR). Sedangkan deskripsi hasil penelitian di kedua kelas tersebut adalah 

sebagai berikut.  

4.1.1   Deskripsi Penggunaan Media 

        Media yang digunakan dalam penelitian di kelas eksperimen adalah Media 

Analisis Ruang (MAR) yang terdiri dari tiga jenis. Setelah media vektor direvisi 

dan berganti nama menjadi MAR, media kembali diujicoba di kelas X–1 dengan 
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jumlah siswa 30 orang, tujuannya untuk melihat pengaruh penggunaan media 

terhadap hasil belajar. Selain pengujian media, juga dilakukan pengujian istrumen 

kuesioner motivasi dengan tujuan untuk memperoleh instrumen yang memenuhi 

standar. 

        Berdasarkan hasil uji coba ternyata pada Media Analisis Ruang (MAR) 

terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang paling utama dari 

media adalah sebagai berikut. 

1)  Media  jumlahnya terbatas (hanya satu) sehingga tidak semua siswa dapat 

memegang alat dan mempraktekan sendiri secara bersamaan. Sehingga siswa 

lain hanya dapat melihat dan mengamati siswa yang sedang melakukan 

peragaan. 

2)  Media yang digunakan tidak memiliki ukuran yang tepat sehingga siswa sulit 

untuk menentukan besar suatu vektor dengan tetap. 

 

       Sedangkan berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung dengan siswa 

di kelas ujicoba, ada beberapa keuntungan dan kelebihan penggunaan Media 

Analisis Ruang (MAR). Kelebihan atau keuntungan media saat digunakan 

diantaranya adalah.  

1)   Penyampaian  materi  menjadi singkat dan padat sehingga konsep vektor cepat 

tersampaikan.  

2)  Dengan  menggunakan  Media Analisis Ruang (MAR)  konsep operasional 

vektor dapat diperagakan secara langsung oleh siswa itu sendiri sehinggas 

siswa lain dapat melihat dan mengamati proses operasionalnya.  
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3)  Pembelajaran analisis vektor dengan menggunakan Media Analisis Ruang 

(MAR) membuat aktivitas tiap siswa cenderung meningkat, hal ini terlihat dari 

respon siswa saat mengerjakan soal dan menjawab pertanyaan-pertanyaan.  

 
        Peningkatan aktivitas dan motivasi yang positif dibuktikan dengan kemajuan 

dari hasil belajar siswa di kelas tersebut. Dengan menggunakan data pada 

lampiran 4, maka hasil olah datanya seperti ditunjukan pada tabel 4.1 berikut: 

 

                   Tabel 4.1. Output Uji – t Hasil Belajar di Kelas Ujicoba   
                
 

 

 

  

 
 
 
        Berdasarkan output Uji-t, menunjukan nilai rata-rata 78, signifikansinya 

sebesar 0,01 ( 1%), dan nilai t menunjukan nilai + 2,739. Nilai-nilai tersebut dapat 

menunjukan bahwa hasil belajar pada pokok bahasan vektor di kelas X–1 telah 

mencapai kriteria ketuntasan minimal 70. 

 

4.1.2   Deskripsi Hasil Belajar di Kelas Eksperimen. 

        Perubahan tingkah laku dan sikap siswa yang positif menunjukan 

pencerminan keberhasilan suatu pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran 

biasanya dapat dilihat dari hasil belajar melalui hasil tes terutama dalam hal 

One-Sample Test

2.739 29 .010 8.00 2.03 13.97Hasil Belajar
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 70

One-Sample Statistics

30 78.00 16.00 2.92Hasil Belajar
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean
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pengetahuan. Demikian pula pada pembelajaran di kelas eksperimen dengan 

menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) maupun di kelas kontrol yang 

pembelajarannya menggunakan metode inkuiri tanpa Media Analisis Ruang 

(MAR).  

        Aktivitas siswa diamati sesuai dengan rambu-rambu penskoran yang telah 

dipersiapkan sebelumnya dan aktivitasnya dicatat oleh observer. Sedangkan 

motivasi dalam mengikuti pembelajaran dapat dilihat berdasarkan hasil kuesioner 

sedangkan hasil belajar siswa dapat dilihat berdasarkan hasil tes pengetahuan. 

Untuk melihat motivasi dan hasil belajar tes dilakukan sebelum dan sesudah 

pembelajaran berlangsung. Sedangkan deskripsi statistik hasil tes motivasi dan 

hasil belajar sebagai berikut. 

1)   Deskripsi Motivasi Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 

        Untuk melihat motivasi belajar siswa di kelas eksperimen dilakukan dua kali 

tes motivasi yaitu tes awal dan tes akhir. Tujuan tes adalah untuk melihat adanya 

pengaruh pembelajaran inkuiri menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) 

melalui eksperimen pada analisis vektor (data hasil eksperimen kelas X –3  pada 

Lampiran 17). Untuk selanjutnya data dari hasil tes pada Lampiran 17 diolah 

dengan bantuan SPSS versi 12 untuk melihat seberapa kuat pengaruh Media 

Analisis Ruang terhadap motivasi belajar. Deskripsi statistik olah data hasil tes 

motivasi awal di kelas eksperimen seperti pada tabel 4.2. 
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             Tabel 4.2. Deskripsi Motivasi Awal di Kelas Eksperimen 
 

STATISTIK DESKRIPTIF SKOR 

UKURAN TENDENSI 
SENTRAL 

  MAKSIMUM 108 
  MINIMUM 82 
  RATA-RATA 93,27 
  MEDIAN 93,0 
  MODUS 86 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 26 
  SIMPANGAN BAKU 6,01 
  RAGAM (VARIAN) 36,07 

 
        Dari tabel 4.2 di atas diketahui nilai maksimum 108, nilai minimum 82, nilai 

rata-rata 93,27, nilai median 93,0, dan nilai modus 86. Berdasarkan hasil tersebut, 

bahwa nilai rata-rata motivasi belajar siswa di kelas ekperimen sebelum diberi 

perlakuan dibawah kriteria ketuntasan minimal (97,5). Untuk memperoleh 

gambaran tentang kemajuan motivasi dalam belajar setelah diberi perlakuan, tes 

motivasi kembali dilakukan dengan menggunakan instrumen yang sama. 

Deskripsi statistik hasil olah data dari tes motivasi akhir ditunjukan oleh tabel 4.3. 

             Tabel 4.3. Deskripsi Motivasi Akhir Siswa di Kelas Eksperimen 
 

STATISTIK DESKRIPTIF SKOR 

UKURAN TENDENSI 
SENTRAL 

  MAKSIMUM 121 
  MINIMUM 86 
  RATA-RATA 102,6 
  MEDIAN 102,00 
  MODUS 102 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 35 
  SIMPANGAN BAKU 9,54 
  RAGAM (VARIAN) 91,10 

 

        Dari tabel 4.3 diketahui nilai maksimum 121, nilai minimum 86, nilai rata-

rata 102,6, nilai median 102, dan nilai modus 102. Berdasarkan nilai modus 102, 

ini berarti menunjukan bahwa banyak siswa yang telah memperoleh nilai di atas 
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97,5. Sedangkan gambaran sebaran nilai motivasi belajar akhir di kelas 

eksperimen setelah diberi perlakuan dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah. 

         Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Nilai Kuesioner Motivasi Belajar  
         Siswa Kelas Eksperimen. 
 

INTERVAL NILAI 

FREKUENSI 

ABSOLUT 
KUMULATIF KURANG 

DARI RELATIF 
86   -   90 4 4  8,3  % 
91   -   95 7  11 14,5  % 
96   -  100 10  21 20,8   % 
101  -  105 10  31 20,8  % 
106  -  110 5  36 10,4  % 

         111  -  115 6  42 12,5  % 
         116  -  121 6  48 12,5  % 
 

        Berdasarkan data distribusi frekuensi tersebut di atas maka data tersebut 

dapat disajikan kedalam bentuk histogram. Histogram sebaran frekuensi ,otivasi 

belajar ditunjukan oleh gambar 4.1. 

 

 

             

 

 

 

 
 

Gambar 4.1. Motivasi Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 
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4.1.2.2   Deskripsi Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen  

        Untuk melihat kemajuan hasil belajar, maka tes dilakukan dua kali yaitu tes 

awal dan tes akhir. Berikut ini adalah deskripsi olah data dari hasil tes 

pengetahuan awal. 

        Tabel 4.5. Distribusi Pengetahuan Awal Siswa di Kelas Eksperimen  
 
 

STATISTIK DESKRIPTIF NILAI 

UKURAN TENDENSI SENTRAL 

  MAKSIMUM 57 
  MINIMUM 10 
  RATA-RATA 29,10 
  MEDIAN 30 
  MODUS 30 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 47 
  SIMPANGAN BAKU 9,34 
  RAGAM (VARIAN) 87,16 

 

        Dari tabel 4.5, diperoleh nilai maksimum 57, nilai minimum 10, nilai rata-

rata 29,10, nilai median atau nilai tengah 30, dan nilai modus 30. Berdasarkan 

nilai kriteria ketuntasan minimal (60) yang telah ditetapkan terlihat jelas bahwa 

sebelum diberi perlakuan secara umum pengetahuan siswa di kelas eksperimen 

tentang operasional vektor masih jauh di bawah nilai KKM. Untuk melihat adanya 

peningkatan pengetahuan yang diperoleh siswa setelah diberi perlakuan, berikut 

ini adalah dekripsi olah data pengetahuan siswa setelah diberi perlakuan. 
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           Tabel 4.6. Deskripsi Hasil Belajar Akhir Siswa di Kelas Eksperimen  
 
 

STATISTIK DESKRIPTIF NILAI 

UKURAN TENDENSI SENTRAL 

  MAKSIMUM 90 

  MINIMUM 36 

  RATA-RATA 64,31 

  MEDIAN 64 

  MODUS 64 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 55 

  SIMPANGAN BAKU 12,06 

  RAGAM (VARIAN) 145,45 
 

        Dari tabel 4.6, hasil belajar di kelas eksperimen setelah diberi perlakuan 

diperoleh nilai maksimum 91, nilai minimum 36, nilai rata-rata 64,31, nilai 

median atau nilai tengah 64,0, dan nilai modus 64,0. Sedangkan nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditetapkan pada pokok bahasan analisis vektor 

sebesar 60,0. Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.6 dan nilai KKM yang telah 

ditetapkan ternyata rata-rata nilai siswa di kelas eksperimen (64,31) telah 

melewati nilai KKM. Secara umum dapat dikatakan, bahwa nilai siswa di kelas 

eksperimen telah mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal. Diperolehnya nilai 

modus 64,0 secara individu menunjukan bahwa sudah banyak siswa yang 

memperoleh nilai di atas nilai KKM. Untuk lebih memberikan gambaran tentang 

sebaran nilai hasil belajar siswa di kelas eksperimen, maka sajian sebaran 

frekuensinya adalah seperti berikut. 
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      Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa di Kelas Eksperimen. 
                       

INTERVAL NILAI 

FREKUENSI 

ABSOLUT 
KUMULATIF KURANG 

DARI RELATIF 
36  –  43 2 2 4,1    % 
44  –  51 5 7 10,42 % 
52  –  59 9 16 18,75 % 
60  –  67 12 28 25     % 
68  –  75 13 41 27,1  % 
76  –  83 4 45 8,3    % 
84  –  91 3 48 6,25  % 

 

        Selanjutnya berdasarkan tabel distribusi frekuensi di atas, sebaran 

frekuensinya dapat disajikan kedalam histogram seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                     Gambar 4.2.  Hasil Belajar Siswa di Kelas Eksperimen 
 

4.1.3   Deskripsi Hasil Belajar di Kelas Kontrol. 

        Sesuai dengan sampel penelitian, bahwa di kelas kontrol pembelajaran 

analisis vektor dilaksanakan melalui metode inkuiri  tanpa menggunakan Media 

Analisis Ruang (MAR). Tetapi aspek yang diamati sama seperti di kelas  

eksperimen yaitu motivasi, aktivitas, dan hasil belajar. Sedangkan deskripsi 

statistik hasil belajar di kelas kontrol adalah sebagai berikut. 
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4.1.3.1   Deskripsi Motivasi Belajar Siswa di Kelas Kontrol 

        Tes motivasi di kelas kontrol sama seperti dikelas eksperimen dilakukan dua 

kali yaitu tes awal dan tes akhir. Tujuan tes motivasi adalah untuk melihat adanya 

pengaruh pembelajaran inkuiri tanpa menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) 

terhadap motivasi belajar. Berikut ini adalah deskripsi statistik olah data dari tes 

motivasi awal. 

               Tabel 4.8. Deskripsi Motivasi Awal Siswa di Kelas Kontrol 

STATISTIK DESKRIPTIF SKOR 

UKURAN TENDENSI SENTRAL

  MAKSIMUM 113 
  MINIMUM 76 
  RATA-RATA 89,52 
  MEDIAN 89,50 
  MODUS 81 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 37 
  SIMPANGAN BAKU 7,24 
  RAGAM (VARIAN) 52,38 

 

        Dari tabel 4.8 di atas diketahui nilai maksimum 113, nilai minimum 72, nilai 

rata-rata 89,52, nilai median 89,50, dan nilai modus 81. Berdasarkan nilai KKM 

yang telah ditetapkan dalam peneitian yaitu sebesar 75 % atau 97,5, maka secara 

umum motivasi siswa dikelas kontrol sebelum diberi perlakuan belum mencapai 

kriteria yang ditentukan. Untuk melihat lebih jauh tentang pengaruh pembelajaran 

inkuiri pada analisis vektor terhadap motivasi belajar, maka berikut ini adalah 

statistik olah data dari motivasi akhir setelah diberi perlakuan (data hasil belajar 

siswa di kelas kontrol pada Lampiran 18). 
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                      Tabel 4.9. Deskripsi Motivasi Akhir di Kelas Kontrol 
 
 

STATISTIK DESKRIPTIF SKOR 

UKURAN TENDENSI SENTRAL

  MAKSIMUM 123 
  MINIMUM 82 
  RATA-RATA 96,54 
  MEDIAN 95,5 
  MODUS 82 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 41 
  SIMPANGAN BAKU 9,57 
  RAGAM (VARIAN) 91,57 

 
 
        Dari tabel 4.9 di atas diketahui nilai maksimum 123, nilai minimum 82, nilai 

rata-rata 96,56, nilai median 95,5 dan nilai modus 82. Berdasarkan nilai modus, 

sudah menunjukan terdapat siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria 

ketuntasan minimal (97,5). Namun  demikian sudah ada siswa yang nilai motivasi 

belajarnya telah mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan. Sebaran nilai 

motivasi belajar siswa di kelas kontrol, maka sajian sebaran frekuensinya seperti 

berikut. 

 
          Tabel 4.10. Distribusi Frekuensi Nilai Akhir Motivasi Belajar Siswa 
          Kelas Kontrol. 
 

INTERVAL NILAI 
FREKUENSI 

ABSOLUT KUMULATIF KURANG 
DARI RELATIF 

82   -   87 8  8 16,67  % 
88   -   93 10  18      20,8    % 

          94  -   99 13  31  27,08  % 
100  -  105 7  38 14,58  % 

        106  -  111 6  44 12,5   % 
        112  -  117 3  47 6,25  % 
        118  -  123 1  48 2,01  % 
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       Berdasarkan data distribusi frekuensi pada tabel 4.10 tersebut di atas terlihat 

bahwa siswa yang memperoleh nilai motivasi di atas nilai KKM sekitar 35, 74 %. 

Nilai ini cukup besar dikarenakan instrumentasi motivasi dirancang berkaitan erat 

dengan penggunaan media pembelajaran dalam hal ini MAR. Sebaran frekuensi 

hasil motivasi belajar di kelas kontrol juga dapat disajikan kedalam bentuk 

histogram. Bentuk histogram sebaran frekuensi motivasi belajar di kelas kontrol 

 

 adalah sebagai berikut. 

 

 

 

             

 

 
                       Gambar 4.3. Motivasi Belajar Siswa Kelas Kontrol 
 
 

4.1.3.2   Deskripsi Hasil Belajar Siswa di Kelas Kontrol  

        Untuk mengetahui pengetahuan siswa di kelas kontrol dilakukan tes 

pengetahuan dengan menggunakan instrumen yang sama seperti di kelas 

eksperimen. Tes dilakukan sebanyak dua kali yaitu tes awal dan tes akhir dengan 

hasil tes ada pada Lampiran 17. Data hasil tes pengetahuan awal di kelas  kontrol 

diperlihatkan oleh tabel 4.11. 
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              Tabel 4.11. Deskripsi Pengetahuan Awal Siswa di Kelas Kontrol 
 

STATISTIK DESKRIPTIF NILAI 

UKURAN TENDENSI SENTRAL 

  MAKSIMUM 43 
  MINIMUM 13 
  RATA-RATA 28,19  
  MEDIAN 27 
  MODUS 33 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 30 
  SIMPANGAN BAKU 7,72 
  RAGAM (VARIAN) 28,19 

 

        Pada tabel 4.11 terlihat nilai rata-rata pengetahuan awal siswa dikelas kontrol 

sebesar 28,19, nilai ini menunjukan jauh di bawah standar KKM yang telah 

dicanangkan (60). Statistik hasil olah data hasil belajar setelah diberi perlakuan 

ditunjukan oleh tabel 4.12. 

            Tabel 4.12. Deskripsi Hasil Belajar Siswa di Kelas Kontrol Setelah  
            Diberi Perlakuan             
 

STATISTIK DESKRIPTIF NILAI 

UKURAN TENDENSI SENTRAL 

  MAKSIMUM 80 
  MINIMUM 27 
  RATA-RATA 50,92 
  MEDIAN 50 
  MODUS 50 

UKURAN DISPERSI 
  RENTANG 53 
  SIMPANGAN BAKU 13,77 

  RAGAM (VARIAN) 189,74 
 

        Dari tabel 4.12, hasil belajar di kelas kontrol setelah diberi perlakuan 

diperoleh nilai maksimum 80, nilai minimum 27, nilai rata-rata 50,92, nilai 

median atau nilai tengah 50, dan nilai modus 50. Berdasarkan hasil olah data pada 

tabel 4.12, rata-rata nilai siswa di kelas kontrol (50, 92) dibawah nilai mencapai 

nilai kriteria ketuntasan minimal. Secara umum dapat dikatakan, bahwa hasil 
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belajar di kelas kontrol belum mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal (60). 

Tetapi walau demikian, sudah ada siswa yang telah memperoleh nilai di atas nilai 

kriteria ketuntasan minimal. Untuk lebih memberikan gambaran tentang sebaran 

nilai hasil belajar siswa di kelas kontrol, maka sebaran frekuensinya disajikan 

seperti berikut. 

          Tabel 4.13. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar Siswa di Kelas Kontrol. 
 

INTERVAL NILAI 
FREKUENSI 

ABSOLUT KUMULATIF KURANG 
DARI RELATIF 

27  –  34 8 8 16,67   % 
35  –  42 5 13 10,42  % 
43  –  50 14 27 29,17  % 
51  –  68 6 33 12,5    % 
59  –  66 7 40 14,58  % 
67  –  74 6 46 12,5    % 
75  –  82 2 48 4,17   % 

 

        Selanjutnya berdasarkan daftar distribusi frekuensi di atas, sebaran 

frekuensinya dapat disajikan ke dalam histogram seperti berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 4.4. Hasil Belajar Siswa di Kelas Kontrol 
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4.2   Pengujian Hipotesis 

        Berdasarkan hasil dari data penelitian yang telah dilakukan, maka langkah 

selanjutnya adalah pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 

menggunakan statistik olah data, maka  pengujian hipotesisnya adalah sebagai 

berikut. 

4.2.1   Pengujian Hipotesis Pertama 

        Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ada hubungannya dengan 

motivasi belajar. Untuk melihat adanya pengaruh penggunaan media terhadap 

motivasi dalam belajar siswa diberi angket motivasi. Instrumen yang digunakan 

berupa kuesioner yang telah diuji coba dan divalidasi berupa angket dengan 

jumlah soal sebanyak 26 (pengujian hipotesis pertama pada Lampiran 19).  

        Instrumen kuesioner yang digunakan sebelum divalidasi sebanyak 30 butir 

soal dengan jumlah jawaban mengacu pada aturan skala Likert yaitu 5 option 

(Uno, 2006 : 74). Setelah divalidasi instrumen yang memenuhi sebanyak 26 butir 

soal dengan jumlah skor minimal 26 dan skor maksimal 130. Hasil tes motivasi di 

kelas eksperimen dan olah data statistiknya adalah sebagai berikut. 

        Banyak aspek yang dapat mendukung terhadap keberhasilan suatu 

pembelajaran. Tetapi aspek yang diamati dalam penelitian melalui eksperimen 

kali ini adalah motivasi dan aktivitas yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil 

belajar. Untuk mengetahui adanya peningkatan motivasi dalam belajar, diberikan 

angket sebanyak dua kali awal dan akhir dengan menggunakan instrumen 

kuesioner motivasi. Setelah data angket kuesioner diperoleh, selanjutnya data 
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One-Sample Statistics

48 102.60 9.54 1.38AKHIR
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

3.342 47 .002 4.60 1.83 7.38MOTIVAS
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 98

tersebut diolah dengan bantuan SPSS 12. Sedangkan deskripsi statistik olah data 

kuesioner motivasi adalah sebagai berikut. 

           Tabel 4.14  Korelasi Motivasi Belajar Awal dan Akhir di Kelas  
           Eksperimen 
 

 

 

 

 

 

        Dari hasil uji statistik pada tabel 4.14, motivasi belajar siswa pada 

pembelajaran pokok bahasan vektor melalui eksperimen mengalami peningkatan 

sebesar 0,56 atau 56 %. Untuk melihat adanya pencapaian kriteria ketuntasan 

minimal motivasi maka dilakukan Uji – t satu sample dengan test value 75 % (98) 

dari skor maksimum. Sedangkan deskripsi statistik olah data motivasi adalah 

sebagai berikut. 

 
Tabel 4.15. Kriteria Ketuntasan Motivasi Belajar. 

 
 
               
 
 
 
   
  

 

 

 

Correlations

1.000 .560**
. .000

48 48
.560** 1.000
.000 .

48 48

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AWAL

AKHIR

AWAL AKHIR

Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)

**. 
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        Dari tabel 4.15 (one sampele test), diperoleh sig = 0,02 kurang dari 0,05 dan 

rata-rata skor motivasi (mean) sebesar 102,60. Data ini menunjukan bahwa nilai 

rata-rata motivasi belajar siswa di kelas eksperimen telah mencapai kriteria yang 

telah ditetapkan (KKM = 98). Dengan demikian, berdasarkan nilai kenaikan dan 

rata-rata motivasi nilai tersebut mendukung terhadap hipotesis pertama yaitu         

”Penggunaan MAR pada pembelajaran vektor dapat meningkatkan motivasi 

dalam belajar ”. 

 

4.2.2   Pengujian Hipotesis Kedua 

        Kriteria ketuntasan minimal tiap pokok bahasan pada umumnya besar atau 

kecilnya berbeda-beda. Penetapan nilai kriteria ketuntasan minimal bergantung 

kepada kompleksitas materi, intake siswa, dan sumber pendukung. Untuk pokok 

bahasan vektor ditetapkan sebesar 60. Setelah diberi perlakuan, dilakukan 

pengujian pengetahuan yang telah diperoleh siswa dengan menggunakan 

instrumen kognitif yang telah divalidasi sebelumnya. Untuk mengetahui 

pencapaian kriteria ketuntasan minimal maka dilakukan Uji–t satu sampel (data 

uji hipotesis kedua pada Lampiran 20). Hasil uji ketuntasan dan peningkatan hasil 

belajar di kelas eksperimen ditunjukan oleh tabel 4.16. 
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Correlations

1.000 .326*
. .024

48 48
.326* 1.000
.024 .

48 48

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AKHIR

AWAL

AKHIR AWAL

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

One-Sample Test

2.477 47 .017 4.31 .81 7.81Hasil Belajar
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 60

One-Sample Statistics

48 64.31 12.06 1.74Hasil Belajar
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

                 Tabel 4.16. Ketuntasan Hasil Belajar di Kelas Eksperimen                            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
              Tabel 4.17. Output Korelasi Hasil Belajar Kelas Eksperimen 
                                    
 
 
 
 

 

 

 

        Dari tabel 4.16,  nilai t menunjukan + 2,477, nilai rata-rata (mean) 64,31 dan 

sig = 0,017. Sedangkan berdasarkan tabel 4.17, setelah diberi perlakuan 

pengetahuan siswa mengelami peningkatan sebesar 0,326 atau 32,6 %. Sedangkan 

nilai rata-rata hasil belajar dikelas eksperimen lebih dari nilai KKM (60). Maka, 

secara keseluruhan hasil belajar siswa di kelas eksperimen telah mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. Dengan demikian, nilai tersebut mendukung terhadap 

terbuktinya hipotesis kedua yaitu ”Penggunaan Media Analisis Ruang (MAR) 

dalam pembelajaran pokok bahasan vektor mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM). 
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Independent Samples Test

1.356 .247 5.069 94 .000 13.40 2.64 8.15 18.64

5.069 92.387 .000 13.40 2.64 8.15 18.64

Equal varian
assumed
Equal varian
not assumed

Hasil Bela
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df ig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

48 64.31 12.06 1.74
48 50.92 13.77 1.99

KELAS
Eksperimen
Kontrol

Hasil Belajar
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

4.2.3   Pengujian Hipotesis Ketiga 

        Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian adalah untuk melihat adanya 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang pembelajarannya menggunakan MAR 

dan siswa yang pembelajarannnya tanpa MAR. Setelah masing-masing siswa 

dikelas eksperimen dan siswa dikelas kontrol diberi perlakuan, maka siswa 

dikedua kelas tersebut diberi tes pengetahuan dengan instrumen yang sama.        

Untuk melihat adanya perbedaan hasil belajar, maka data hasil belajar akhir dari 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan ujibeda. Sedangkan uji regresi 

rerata dua sampel antara siswa di kelas eksperimen dan di kelas kontrol adalah 

sebagai berikut.  

                                Tabel 4.18. Output Uji - t 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Berdasarkan tabel 4.18 dari output T-Test pada kolom Levene Test for 

Equality of Variances menunjukan nilai F sebesar 1,356 dan sig = 0,247 atau 24,7 

% lebih dari 5 %, maka Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa variasi nilai 

hasil belajar di kelas eksperimen tidak sama dengan hasil belajar di kelas kontrol.  
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      Dengan memilih asumsi memiliki varian yang sama (Equal varian asummed ) 

diperoleh nilai sig = 0,00 kurang dari 5 %, maka Ho ditolak. Artinya terdapat 

perbedaan hasil belajar antara siswa di kelas eksperimen dengan siswa di kelas 

kontrol. Karena menggunakan uji satu sisi (one tailed test), maka nilai 

signifikansinya dibagi dua sehingga diperoleh signifikansi  = 0,00 : 2 = 0,00.  

      Jadi rerata hasil belajar siswa di kelas eksperimen lebih besar dari pada rerata 

hasil belajar kelas kontrol (rerata kelas eksperimen = 64,31 dan rerata kelas 

kontrol = 50,92). Hal ini mendukung terbuktinya hipotesis penelitian yang ketiga 

yaitu ”Hasil belajar di kelas eksperimen dengan menggunakan MAR lebih baik 

dibanding dengan hasil beajar di kelas kontrol tanpa MAR.”. 

       

4.2.4   Pengujian hipotesis keempat. 

       Hipotesis penelitian keempat yang diajukan berhubungan dengan aspek yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar. Aspek yang diamati dalam pembelajaran pada 

pokok bahasan vektor adalah motivasi dan aktivitas. Data aktivitas siswa 

diperoleh dari keaktifan siswa selama pembelajaran berlangsung. Setelah 

diperoleh data dari kedua aspek tersebut, maka dilakukan uji regresi. Pengujian 

hipotesis yang keempat menggunakan uji regresi linier ganda antara aspek  

motivasi dan aktivitas terhadap hasil belajar. Tujuannya untuk melihat pengaruh 

motivasi dan aktivitas taerhadap hasil belajar. Pengujian korelasi antara aspek 

motivasi dan aktivitas terhadap hasil belajar dilakukan secara terpisah dan secara 

bersama. Sedangkan korelasi antara motivasi dan aktivitas terhadap hasil belajar 

yang dilakukan secara terpisah adalah sebagai berikut. 
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Coefficientsa

-77.332 15.663 -4.937 .000
.574 .127 .454 4.537 .000

1.813 .374 .485 4.843 .000

(Constant)
MOTIVASI
AKTIVITS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Hasil belajara. 

Model Summary

.810a .656 .641 7.23
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), AKTIVITS, MOTIVASIa. 

            Tabel 4.19. Korelasi Aspek Motivasi, Aktivitas dan Hasil Belajar 

 
 
 

 

 

 

 

 
        Dari tabel 4.19, menunjukan bahwa aspek motivasi mempengaruhi hasil 

belajar sebesar 0,691 atau 69,1 %, sedangkan aspek aktivitas mempengaruhi hasil 

belajar sebesar 0,706 atau 70,6 %. Dari data statistik tersebut, memperlihatkan 

bahwa aspek aktivitas lebih kuat kontribusinya dari pada aspek motivasi. Tahapan 

berikutnya adalah pengujian bersama antara motivasi dan aktivitas terhadap hasil 

belajar. Berikut ini adalah deskripsi statistik regresi linier ganda antara motivasi, 

dan aktivitas terhadap hasil belajar. 

                                   Tabel 4.20. Output Regresi Linier Gandal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlations

1.000 .487** .691**
. .000 .000

48 48 48
.487** 1.000 .706**
.000 . .000

48 48 48
.691** .706** 1.000
.000 .000 .

48 48 48

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Motivasi

Aktivitas

Hasil Belajar

Motivasi Aktivitas Hasil Belajar

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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        Dari tabel coefficient pada kolom B persamaan regresinya dapat ditulis 

sebagai Y= -77,332 + 0,574 X1 + 1,813 X2. Dengan Y menunjukan hasil belajar, 

X1 menunjukan aspek motivasi, dan X2 menunjukan aspek aktivitas. Sedangkan 

berdasarkan tabel 4.20 dalam model Summary, diperoleh nilai R Square sebesar 

0,656 atau 65,6 %. Berdasarkan nilai R Square, aspek motivasi dan aktivitas 

memiliki kontribusi secara bersama terhadap hasil belajar sebesar 65,6 %. 

Sedangkan sisanya sebesar 34,4 % akibat pengaruh aspek lain (data uji hipotesis 

keempat pada Lampiran 22). Berdasarkan uji statistik, nilai tersebut mendukung 

kearah terbuktinya hipotesis yang keempat yaitu  ”Ada pengaruh yang signifikan 

antara  motivasi dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar”. 

 

4.3   Pembahasan Hasil Penelitian 

        Proses pengolahan data untuk menguji hipotesis peneletian telah dilakukan 

dan hasilnya seperti pada uraian uji hipotesis di atas. Berdasarkan hasil dari uji 

hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. 

Sedangkan pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut.  

4.3.1   Hipotesis  Penelitian Pertama 

        Pokok bahasan vektor termasuk konsep abstrak yang unik sehingga 

operasionalnya memerlukan aturan tertentu. Tidak mudah bagi seorang guru 

menciptakan suasana pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi siswa baik 

itu motivasi ekstrinsik bahkan motivasi intrinsik (Uno, 2000 : 2). Sehingga 

diperlukan adanya pendekatan, variasi maupun modifikasi dalam pembelajaran, 

agar siswa termotivasi untuk belajar. Penggunaan strategi, media, dan metode 
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tepat termasuk salah satu langkah perbaikan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Sudjana (2000 : 5), bahwa strategi merupakan suatu pola yang 

direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau 

tindakan. Penerapan konsep vektor dengan menggunakan Media Analisis Ruang 

melalui eksperimen berdasarkan pengamatan selama pembelajaran cukup 

menyenangkan bagi siswa. Keadaan tersebut terlihat dari antusiasnya siswa saat 

mengikuti pembelajaran, baik dalam melakukan peragaan ataupun saat 

mengerjakan soal-soal latihan.  

        Pembelajaran melalui eksperimen mengarah ke pembelajaran aktif sehingga 

dapat berfungsi sebagai bentuk motivasi belajar dari luar. Dengan adanya motivasi 

baik itu dari dalam maupun dari luar dapat mendorong seseorang melakukan 

sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Uno, 

2000 : 2). Sehingga selama mengikuti pembelajaran siswa tidak berada dalam 

tekanan mental, dengan demikian siswa lebih termotivasi untuk meningkatkan 

kemampuannya. Bentuk lain dari motivasi luar (ekstrinsik) yaitu memberi 

kesempatan pada siswa yang belum memahami konsep untuk melakukan 

peragaan, memberi latihan soal dari tahapan yang lebih rendah sehingga siswa 

yang kurang cerdas mampu untuk mengerjakannya. Selanjutnya untuk melihat 

adanya pengaruh penggunaan Media Analisis Ruang dalam pembelajaran vektor 

terhadap motivasi, maka dilakukan tes motivasi awal dan akhir dengan 

menggunakan instrumen kuesioner. 

        Dari tabel 4.14 korelasi motivasi belajar awal dan akhir diperoleh signifikan 

sebesar 0,01 atau 1 % dan perbedaan motivasi awal dan akhir menunjukan nilai 
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0,56 atau 56 %. Data ini menunjukan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

Media Analisis Ruang mempengaruhi motivasi.  Sedangkan jika berdasarkan tabel 

4.15 dalam Output T – Tesst diperoleh sig = 0,02  (2 %) kurang dari 0,05 (5 %) 

dan rata-rata skor motivasi (mean) sebesar 102,60. Nilai rata-rata tersebut di atas 

nilai kriteria ketuntasan minimal motivasi (98). Maka berdasarkan hasil uji 

statistik, dapat kesimpulan bahwa data hasil dari uji hipotesis di atas, dapat 

menunjukan kearah diterimanya hipotesis yang pertama yaitu ” Penggunaan MAR 

pada pembelajaran vektor dapat meningkatkan motivasi dalam belajar”. 

 

4.3.2   Hipotesis Penelitian  Kedua  

        Pembelajaran melalui eksperimen selain dapat memudahkan siswa untuk 

memahami konsep juga dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengkontruksi 

pengetahuannya. Penerapan konsep fisika melalui eksperimen membuat siswa 

dapat meyakini dan memahami suatu hal yang sepintas tidak sesuai dengan logika 

mereka (Sukestiyarno, 2007 : 2). Begitupula pada penerapan konsep vektor, 

pembelajaran berlangsung melalui eksperimen dengan metode inkuiri 

menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) dimulai dari konsep yang sederhana 

berangsur ke tahap konsep yang komplek secara langsung.  

        Penerapan konsep vektor mengunakan media dapat memberikan pengalaman 

kepada siswa dalam memahami konsep. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Jerome Bruner (Sukarman, 2003 : 18), bahwa konsep akan 

mudah dipahami oleh siswa jika dimulai dari tahapan konkret ke semi konkret, 
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kemudian ke abstrak. Begitupula pada penerapan konsep dimulai dari konsep 

sederhana kemudian berangsur naik ke konsep yang lebih kompleks.  

        Penerapan konsep vektor melalui eksperimen dengan menggunakan Media 

Analisis Ruang selain untuk mengembangkan aspek kognitif juga bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan proses, sikap, kreativitas. Seperti yang dikemukakan 

oleh Amin (Mulyana, 2005 : 5) bahwa pembelajaran IPA memiliki tiga dimensi 

sasaran pembelajaran, yaitu dimensi proses, produk, dan sikap. Dalam 

pengembangan kognitif siswa akan lebih sempurna jika diimbangi dengan latihan-

latihan soal yang bervariasi. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh John 

Travers (Sudjana 2002 : 119), bahwa salah satu tipe dalam belajar adalah belajar 

pemecahan masalah (problem solving).  

        Penerepan konsep vektor melalui eksperimen dengan menggunakan media 

membuat siswa mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman langsung, 

respon terarah, betindak mekanik atau belajar psikomotor, dan pemecahan 

masalah. Sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat tersimpan lama dalam 

pikiran siswa. Untuk melihat pengaruh penggunaan media terhadap hasil belajar, 

maka dilakukan tes pengetahuan dengan instrumen yang telah divalidasi terlebih 

dahulu. Sedangkan data yang diperoleh dari tes tersebut dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam penelitian dan untuk selanjutnya dilakukan Uji-t satu sampel. 

       Pada tabel 4.16 hasil olah data menunjukan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

di kelas eksperimen 64,31. Sedangkan dari Output T–Test diperoleh sig = 0,017 

atau 1,7 %, signifikansi ini kurang dari 5 %. Berdasarkan nilai signifikansi dan 

rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen tidak sama dengan 60. Sedangkan 
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berdasarkan tabel 4.17, setalah diberi perlakuan terdapat peningkatan hasil belajar 

sebesar 0,326 atau 32,6 %. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan 

bahwa nilai tersebut mendukung kearah diterimanya hipotesis yang kedua yaitu ” 

Penggunaan Media Analisis Ruang (MAR) dalam pembelajaran pokok bahasan 

vektor mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) ”. 

 

4.3.3 Hipotesis Penelitian Ketiga 

        Untuk membuktikan adanya perbedaan hasil belajar, dalam pelaksanaan 

pembelajaran eksperimen menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Pembelajaran di kelas kontrol menggunakan metode inkuiri tanpa media tetapi 

pembelajaran di kelas eksperimen menggunakan metode inkuiri melalui 

eksperimen dengan menggunakan media.  

        Proses penerapan konsep vektor di kelas kontrol menggunakan metode 

inkuiri tanpa media, maka semua konsep yang berhubungan dengan operasional 

vektor sebagai alat bantu menggunakan gambar. Tujuan penggunaan gambar tiada 

lain agar siswa mampu memahami konsep yang diberikan saat itu. Dengan 

demikian, siswa tidak lagi menerima informasi tentang konsep vektor hanya 

melalui proses mendengar dan mencatat dari apa yang disampaikan oleh guru 

tetapi melalui proses berpikir. Anggapan tersebut sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Dermott (Schober, 2006 : 1) bahwa pembelajaran dengan 

melalui ceramah atau bercerita tidak efektif untuk kebanyakan siswa. Sehingga,  

untuk lebih memahami konsep diperkuat lagi dengan pemecahan soal-soal yang 

bervariasi yang ada hubungannya dengan operasional vektor. 
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         Konsep vektor di kelas eksperimen penerapannya menggunakan Media 

dengan metode inkuiri. Berdasarkan pengamatan, penerapan konsep vektor 

melalui eksperimen membuat siswa lebih aktif dalam belajar. Hal ini disebabkan 

semua konsep yang diberikan dapat diperagakan secara langsung oleh siswa, 

sehingga siswa turut aktif dalam mengembangkan potensi intelektualnya. 

Kenyataan tersebut, sesuai dengan apa dikemukakan oleh Elisabeth Simpson 

(Wardani, 2002 : 26), bahwa pembelajaran melalui eksperimen akan membuat 

siswa membangun pengetahuannya melalui kesiapan (set), respons terarah 

bertindak mekanik, dan respons yang komplek. 

        Pembelajaran dengan menggunakan media dapat lebih memotivasi siswa 

dalam belajar sehingga aktivitasnya dapat meningkat. Selain terjadi peningkatan 

aktivitas, pengetahuan siswa akan terbentuk melalui berbagai aspek yang  dimiliki 

siswa itu sendiri. Edgar Dale (Sukarman, 2003 : 18), bahwa pembelajaran melalui 

pengalaman langsung, pengalaman yang diatur, dan demonstrasi dapat lebih 

memperkuat daya nalar siswa pada suatu konsep. Penerapan konsep melalui 

eksperimen akan merubah pola pikir siswa sehingga siswa sedikit demi sedikit 

akan mampu memahami konsep abstrak dan rumit melalui jalur yang terarah dan 

terkoordinasi. Keadaan seperti itu sesuai dengan teori belajar dari John Travers 

(Sudjana, 2002: 119 ), bahwa melalui belajar gerakan (motor learning) dan belajar 

pemecahan masalah (problem solving) akan memperkuat daya nalar siswa. 

        Proses pembelajaran aktif atau pembelajaran interaktif memiliki karakteristik 

tertentu, diantaranya: keterlibatan mental (pikiran dan perasaan) siswa tinggi, 

suasana kelas yang fleksibel, demokratis, menantang dan tetap terkendali oleh 
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tujuan (Komara, 2003 : 4). Setelah diberi perlakuan, siswa di kedua kelas tersebut 

diberi tes hasil belajar dengan instrumen yang sama. Selanjutnya data hasil tes 

tersebut diuji regresi, dengan tujuan untuk melihat perbedaan hasil belajar dari 

kedua kelas setelah diberi perlakuan.  

        Berdasarkan hasil uji - t pada tabel 4.18, pada kolom Levene’s Test for 

quality of Variance diperoleh nilai F = 1,356 dan sig = 0,247 lebih dari 5 %. Dari 

data tersebut dapat diasumsikan bahwa hasil belajar siswa di kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki varian yang sama. Dengan memilih asumsi memiliki 

varian yang sama (Equal varian asummed ) diperoleh nilai sig = 0,00 kurang dari 

5 %, maka Ho ditolak. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa di 

kelas eksperimen dengan siswa di kelas kontrol. Karena menggunakan uji satu sisi 

(one tailed test), maka nilai signifikansinya dibagi dua sehingga diperoleh 

signifikansi  = 0,00 : 2 = 0,00. Jadi rerata hasil belajar siswa di kelas eksperimen 

lebih besar dari pada rerata hasil belajar kelas kontrol (rerata kelas eksperimen     

= 64,31 dan rerata kelas kontrol = 50,92). Hal ini mendukung terbuktinya 

hipotesis penelitian yang ketiga yaitu ”Hasil belajar di kelas eksperimen dengan 

menggunakan MAR lebih baik dibanding dengan hasil belajar di kelas kontrol 

tanpa MAR” 
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4.3.4   Hipotesis Penelitian Keempat 

        Guru, siswa, dan media merupakan tiga aspek penting penentu keberhasilan 

suatu pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dituntut untuk lebih berperan dalam 

meningkatkan pengetahuan siswa dari berbagai aspek. sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh Yager (Mulyana, 2005 : 5), bahwa fungsi seorang guru selain 

harus mengembangkan aspek kognitif siswa, juga dituntut untuk meningkatkan 

keterampilan proses, sikap, kreativitas, dan kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah. 

        Penerepan konsep vektor melalui eksperimen berdasarkan pengamatan saat 

pembelajaran membuat motivasi siswa dalam belajar meningkat. Seperti apa yang 

dikemukakan oleh Gage (Sutrisno,  2007 : 3), bahwa motivasi merupakan sebuah 

konsep yang luas dan seringkali dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi energi dan arah aktivitas belajar. Dengan adanya peningkatan 

motivasi mendorong terhadap aktivitas siswa pada saat belajar. Peningkatan 

aktivitas siswa ditunjukan dengan keterampilan siswa saat melakukan peragaan 

alat dan kecepatan saat melakukan perhitungan dalam latihan mengaplikasikan 

konsep.  

        Untuk mengetahui keaktifan siswa pada saat mengikuti pembelajaran, maka 

dilakukan penilaian secara bertahap sesuai dengan kategori yang telah ditentukan 

sebelumnya. Aspek yang dinilai dari aktivitas siswa pada saat mengikuti 

pembelajaran melalui eksperimen antara lain dalam hal keaktifan dalam 

menjawab pertanyaan, keaktifan mengemukakan pendapat, keaktifan dalam 

mengerjakan soal, dan keaktifan dalam peragaan alat (data lengkap pada 
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Lampiran 10). Untuk selanjutnya dilakukan uji regresi antara aspek aktivitas dan 

motivasi terhadap hasil belajar.  

        Berdasarkan hasil uji statistik yang ditunjukan oleh tabel 4.19, secara 

terpisah aspek motivasi mempengaruhi hasil belajar sebesar 0,691 atau 69,1 %, 

sedangkan aspek aktivitas mempengaruhi hasil belajar sebesar 0,706 atau 70,6 %. 

Aspek aktivitas ternyata lebih berpengaruh terhadap hasil belajar dibanding 

dengan motivasi. Hal tersebut dikarenakan munculnya aktivitas seseorang 

disebabkan adanya motivasi yang tinggi dari orang itu dalam suatu kegiatan. 

        Dari hasil uji statistik pada tabel 4.20, dalam model Summary, diperoleh nilai 

R Square sebesar 0,656 atau 65,6 %. Nilai tersebut menunjukan, bahwa aspek 

motivasi dan aktivitas memiliki kontribusi secara bersama terhadap hasil belajar 

sebesar 65,6 %, sedangkan sisanya sebesar 34,4 % akibat pengaruh aspek lain. 

Sedangkan persamaaan regresi kedua aspek terhadap hasil belajar dalam tabel 

coefficient pada kolom B, dapat ditulis sebagai Y= -77,332 + 0,574 X1 + 1,813 X2. 

Dengan Y menunjukan hasil belajar, X1 menunjukan aspek motivasi, dan X2 

menunjukan aspek aktivitas. Berdasarkan hasil uji statistik tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa nilai tersebut mendukung kearah diterimanya hipotesis yang 

ketiga yaitu ”Ada pengaruh yang signifikan antara  motivasi dan aktivitas siswa 

terhadap hasil belajar”. 

        Dengan diterimanya keempat hipotesis penelitian tersebut, berarti 

membuktikan bahwa pembelajaran analisis vektor melalui eksperimen dengan 

metode inkuiri menggunakan Media Analisis Vektor (MAR) termasuk efektif,  

karena: 1) dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas siswa dalam belajar,           
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2) dapat membuat hasil belajar pada pokok bahasan vektor dapat mencapai 

kriteria ketuntasan minimal, 3) dapat membuat hasil belajar pada pokok bahasan 

vektor di kelas eksperimen lebih baik dibanding dengan hasil belajar di kelas 

kontrol, 4) menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara aspek motivasi 

dan aktivitas terhadap hasil belajar. 

 
 

4.4   Keterbatasan Penelitian 

        Penelitian melalui eksperimen telah dilakukan secara maksimal, namun 

masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan penelitian antara lain: 1) penelitian 

eksperimen baru dilakukan di satu sekolah sehingga kelayakan Media Analisis 

Ruang (MAR) yang digunakan dalam pembelajaran analisis vektor belum benar-

benar teruji, 2) jumlah set Media Analisis Ruang (MAR) masih terbatas sehingga 

siswa tidak seluruhnya dapat mencoba mengoperasikan alat secara serempak,       

3) dalam penelitian melalui eksperimen belum mempertimbangkan latar belakang 

ekonomi, sosial, dan psikologi siswa yang dapat mempengaruhi aspek yang 

diteliti,  4) intsrumen yang digunakan baik intrumen pengetahuan (hasil belajar) 

dan instrumen motivasi belum teruji secara maksimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

        Berdasarkan hasil uji statistik dapat disimpulkan, bahwa pembelajaran 

analisis vektor melalui eksperimen dengan metode inkuiri menggunakan Media 

Analisis Ruang (MAR) efektif. Karena pembelajaran  analisis  vektor melalui 

eksperimen dapat meningkatkan motivasi belajar,  membuat hasil belajar siswa di 

kelas eksperimen mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). Hasil belajar 

siswa yang pembelajarannya menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) lebih 

baik dibanding dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan metode inkuiri 

tanpa MAR dan  terdapat pengaruh yang  signifikan antara  motivasi dan aktivitas 

siswa terhadap hasil belajar. 

 

5.2   Saran 

        Saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian pada pembelajaran 

pokok bahasan vektor  adalah sebelum diberi tes pengetahuan memberikan waktu 

yang cukup pada siswa untuk pengendapan, siswa yang kurang aktif diberi 

kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan peragaan dan penerapan konsep 

melalui pemecahan masalah, anak panah yang berfungsi sebagai model vektor 

harus diperbaiki karena kurang fleksibel, Media Analisis Ruang III perlu direvisi 

terutama dalam pemberian skala atau ukuran sehingga pada saat menentukan nilai 

kedudukan sebuah vektor tepat dan akurat. 
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Lampiran 1 

PROSES PEMBUATAN MEDIA ANALISIS RUANG 

(MAR) 

A.  BAHAN PEMBUATAN MAR  
      Bahan utama pembuatan Media Analisis Ruang (MAR) .   
      1.   Besi plat  berukuran 2 – 3 cm tebal 2 mm  
      2.   Besi cor / behel berukuran 6 mm 
      3.   Besi persegi berukuran 3 cm  
      4.   Besi plat berukuran 1 m  tebal 0,8 mm 
      5.   Baut dan Mur 17 mm, panjangnya 15 cm  
      6.   Cat besi (Usahakan warna beragam) dan Spidol warna hitam 
      7.   Magnet cincin /kancing (dari mainan tempel ) 
      8.   Kayu persegi / kayu reng berukuran 4 cm 
 
B.   LANGKAH PEMBUATAN MAR 
      1.   Pembuatan MAR I  
            Karena bahan-bahan untuk pembuatan MAR mayoritas dari besi, maka 

pembuatannya di kerjakan di bengkel las.  
      a.   Merangkaian  kayu  reng untuk dudukan MAR seperti pada gambar dengan 

ukuran tinggi 175 cm dan lebar 1m. (ukuran ini disesuaikan dengan ukuran 
besi plat yang digunakan dan tinggi rata-rata siswa). 

      b.  Meratakan besi plat, kemudian pasang besi plat yang sudah rata  pada 
dudukan kayu pada poin a.   

      c.   Besi plat  di cat  warna putih supaya dapat dilihat dengan jelas oleh siswa 
yang duduknya di belakang, kemudian diberi garis hitam membentuk 
petak-petak dengan ukuran 10 cm. 

      d.  Membuat  model  vektor berupa  anak  panah dari besi plat, kemudian  
tempelkan magnet cincin pada anak panah itu dengan terlebih dahulu 
memberi lubang dan memberi lem besi pada magnet agar magnet dapat 
menempel secara kuat.  

             
                                                           
 
                              ( a ) 
 
                     
 
          Gambar a) Model vektor berupa anak 
          panah, b) MAR I sebagai media untuk                
          operasional vektor satu dimensi dan            
          dua dimensi. 
                                                 
 
 
                                                                                                  ( b ) 
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         2.   Pembuatan MAR II 
               Bahan yang digunakan adalah baut dan mur 17 mm, panjangnya 15 cm    

(ukuran baut bergantung keinginan). Langkah pembuatannya sebagai 
berikut: 

         a.   Potong besi plat  sepanjang 15 cm sebanyak tiga buah 
         b.  Sambungkan ketiga besi plat dengan baut dengan cara di las sehingga 

membentuk dudukan.  
         c.   Buat model vektor berupa anak panah sebanyak 2 buah, kemudian kedua 

anak panah tersebut dilas dengan mur dan kedua anak panah membentuk 
sudut 900 ( kalau dapat, sudut antara kedua anak panah dapat berubah 
besarnya) 

         d.   Operasional MAR II cukup dengan memutar-mutarkan model vektor itu. 
 
 
 
                                     Mur 17 
 
 
                                    Anak panah 
                                    (model vektor) 
 
                                   Baut 17  
 
                                   Dudukan 
 
      
                                                                           Gambar MAR II 
 
 
 
 
 
         3.   Pembuatan MAR III 
               Media Analisis Ruang III pada prinsipnya merupakan aplikasi dari ruang 

tiga dimensi, langkah pembuatannya adalah sebabagi berikut: 
         a.  Potong besi  persegi sepanjang 25 cm sambungkan membentuk dudukan 

(lihat gambar jadi) 
         b. Potong besi plat sepanjang 60 cm – 80 cm banyaknya bergantung 

keperluan, kemudian rangkai membentuk kubus dan ruangan-ruangan. 
         c.   Membuat alat penelpel atau penjepit anak panah (model vektor) dari besi 

tipis atau bekas gergaji besi (lihat gambar jadi)  
         d.   Perhatikan rangkaian penyusunan MAR III di bawah 
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                                                                                      Penjepit anak panah 
                                                                                      Dudukan MAR III  
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                                                                       Rangakain besi plat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         Model vektor 
                                                                                         (berupa anak panah) 
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Lampiran 2                
 

GAMBAR AKTIVITAS SISWA SAAT UJI COBA 

                                                     MEDIA VEKTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (a)                                                              (b) 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               (c)                                                             (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (e)                                                             (f) 
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Keterangan gambar. 

Gambar-gambar di atas merupakan cuplikan saat uji coba operasional vektor 

dengan menggunakan media vektor. 

1.  Gambar a dan b menunjukan langkah operasional penjumlahan vektor dengan 

metode segitiga.  

2.  Gambar c dan d menunjukan langkah operasional penjumlahan vektor dengan 

metode jajargenjang 

3.   Gambar e dan f  menunjukan langkah operasional penjumlahan vektor dengan 

metode analitik atau uraian. 
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Lampiran 3 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP)   

 
I.    Spesipikasi Subjek Pembelajaran 
         Jenjang Pendidikan : SMA 
         Mata Pelajaran : FISIKA 
         Materi Pokok : VEKTOR  
         Kelas/ semester : X / 1 
         Pertemuan Ke : 1 
         Alokasi Waktu : 2 x 45’ 
II.   Kompetensi Capaian dan Indikatornya. 
         a.   Standar Kompetensi   
               Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya (1) 

         b.   Kompetensi Dasar  
               Melakukan penjumlahan vektor(1.2) 

c. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Menerapkan konsep dasar vektor  dan aturannya. 

2. Menjumlahkan dan mengurangkan dua vektor secara segetiga dan 
jajarangenjang 

                
III.  Kegiatan Pembelajaran 
         A.  Pendahuluan 
               1.  Memberi beberapa pertanyaan yg berhubungan erat dengan besaran 

vektor dan besaran sekalar. 
               2.   Menginformasikan nama media yg digunakan dalam pembelajaran. 
         B.  Kegiatan utama 
               1.   Eksperimen 1 
                     Eksperimen 1 bertujuan untuk menerapkan konsep dasar vektor 

dalam hal definisi dan kaidah-kidah vektor. Adapun langkah-langkah 
kegiatan eksperimen 1 yaitu: 

                     a. Memberi  kesempatan kepada salah seorang siswa untuk  
menyimpan  koin magnet A pada MAR I. 

                     b.   Menentukan koordinat koin magnet A oleh siswa lain.  
                     c.  Menyimpan  koin  magnet B pada MAR 1 (penyimpanan  B 

diusahakan  segaris kerja dengan tujuan agar siswa mudah untuk 
menafsirkan) 

                     d.   Menentukan koordinat koin magnet B. 
                     e.   Memberi pertanyaan yg ada hubungannya dgn arah perpindahan. 
                           (Contoh. Bagaimana agar kita sampai di titik B?) 
                     f.    Menentukan nilai dan arah perpindahan dari koordinat A dan B. 
                     g. Menentukan definisi vektor dan skalar berdasarkan pada 

kesimpulan f. 
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                     h.  Menggantikan koin magnet A-B dengan model vektor/anak panah 
(oleh guru). 

                     i.  Memberi latihan soal untuk melatih pemahaman dan aplikasi 
matematika dalam perhitungan. 

               2.   Eksperimen 2. 
                     Experimen 2 bertujuan untuk menerapkan konsep dasar pada aplikasi 

vektor dalam hal penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor 
garis dengan menggunakan metode segitiga dan jajarangenjang. 
Langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh yaitu: 

                     a.  Menyimpan sebuah vektor (Vektor A) oleh siswa pada MAR I 
dengan arah sembarang. 

                     b.   Menyimpan sebuah vektor (Vektor B) oleh siswa lain pada MAR 
I dengan arah sembarang. 

                     c. Melakukan operasional  penjumlahan kedua vektor untuk 
menentukan resultan vektor dengan  menggunakan metode 
segitiga. 

                     d.   Memberi latihan soal operasional penjumlahan vektor. 
                     e. Melakukan eksperimen seperti pada langkah a dan b untuk 

menentukan resultan vektor dengan metoda jajarangenjang.  
                     f.  Menurunkan persamaan resultan penjumlahan dua buah vektor 

baik melalui metoda segitiga atau jajarangenjang. (dilakukan oleh 
guru dengan melibatkan siswa).  

                     g.  Memberi latihan soal yang ada hubungannya dengan aplikasi 
persaman untuk menentukan besar resultan dua buah vektor. 

                     h.  Melakukan  eksperimen  seperti  pada langkah a, b dan c untuk 
melakukan pengurangan dua buah vektor. 

                     i.  Menurunkan persaman resultan vektor pada pengurangan dua 
buah vektor. 

                     j.   Memberi latihan soal yg ada hubungannya dengan pengurangan 
dua buah vektor. 

         C.  Kegiatan akhir 
               1.  Guru memandu untuk menyimpulkan hasil eksperimen yang telah 

dilakukan 
               2.   Penugasan  perorangan berupa PR dengan menggunakan LKS. 
 
IV. Perangkat Pembelajaran. 
         A.  Alat dan Bahan  
              1.  Perangkat Media Analisis Ruang I (MAR I) 
              2.  LKS 

         B.  Sumber Rujukan  
              1.   Buku fisika yang memuat pokok bahasan vektor  
              2.  Website yang memuat informasi tentang pokok bahasan vektor 
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V. Produk Pembelajaran 
         A.  Sumber Daya Manusia (SDM) 
               Siswa memahami pengetahuan vektor dan implikasi keterhubungkaitan 

dengan SETS. 
         B.  Produk non Sumber Daya Manusia 
               Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan 

masalah yang ada hubungannya dengan penjumlahan vektor, baik pada 
pokok bahasan lain dalam fisika atau dalam kehidupan sehari-hari. 

 
VI. Evaluasi Program Dan Hasil Belajar 
         A.  Evaluasi Program 
               Kecukupan waktu dan kesesuaian perencanaan, keefektifan pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi keaktifan siswa melalui observasi  
         B.  Evaluasi belajar 
               1.   Aspek Kognitif 
                     a.  Menguji pemahaman tentang penjumlahan dan pengurangan dgn 

bentuk tes pilihan ganda 
                     b.  Menguji MAR I melalui pengamatan kelayakan 
               2.   Aspek Afektif : 
                     a.  Mengobservasi aktifitas dan  kerjasama siswa  dalam mengikuti  

kegiatan pembelajaran. 
                     b.  Mengobservasi  kemampuan siswa  untuk membuat pertanyaan, 

kemampuan menanggapi pertanyaan kelompok lain. 
               3.   Aspek Psikomotorik : 
                     a.  Mengobservasi kemampuan dan keterampilan para siswa dalam 

melakukan peragaan  
       
 
            Mengetahui                                                           Kuningan,           2007 
            Kepala Sekolah SMAN  Kuningan                      Guru Mata Pelajaran 
             
                              
 
 
            Bambang Sri Sadono, M. Pd                                Kusmana  
            NIP : 131 222 007                                                NIM : 400 150 6029  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP)   
 
I. Spesipikasi Subjek Pembelajaran 
          Jenjang Pendidikan : SMA 
          Mata Pelajaran : FISIKA 
          Materi Pokok : VEKTOR  
          Kelas/ semester : X / 1 
          Pertemuan Ke : 2 
          Alokasi Waktu          : 2 x 45’ 
 
II. Kompetensi Capaian dan Indikatornya. 
         A.  Standar Kompetensi   
               Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya (1) 

         B.  Kompetensi Dasar  
               Melakukan penjumlahan vektor (1.2) 
   

C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Menjumlahkan beberapa vektor dengan metode poligon. 

2. Menjumlahkan beberapa vektor dengan metode analisis. 
                
III.  Kegiatan Pembelajaran 
         A.  Pendahuluan 
               1.  Memberikan beberapa pertanyaan yg berhubungan dgn pembelajaran 

yang lalu 
          B. Kegiatan utama 
               1.   Eksperimen 1 
                     Eksperimen 1 bertujuan untuk menerapkan konsep dasar 

penjumlahan beberapa vektor dengan menggunakan metode poligon. 
Langkah-langkah yang akan ditempuh pada kegiatan eksperimen 1 
yaitu: 

                     a. Memberi kesempatan  kepada  lima orang siswa untuk menyimpan 
vektor yang berbeda dengan titik tangkap sama pada MAR I.  

                     b. Menetapkan  salah satu vektor  sebagai vektor acuan, kemudian  
siswa lain melakukan percobaan dengan cara memindahkan 
vektor-vektor .  

                     c.  Menentukan arah resultan vektor berdasarkan hasil dari langkah b. 
                     d. Memberi latihan soal seperti pada langkah a untuk menentukan 

resultan dua buah vektor dengan metoda poligon. 
               2.   Eksperimen 2. 
                     Eksperimen 2 bertujuan untuk menerapkan konsep dasar 

penjumlahan beberapa vektor dengan menggunakan metode analitik. 
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Langkah-langkah yang akan ditempuh pada kegiatan eksperimen 2 
yaitu: 

                    a. Menetapkan sumbu x dan sumbu y serta aturannya ( ditetapkan 
oleh guru). 

                    b. Menyimpan sebuah vektor di pusat cartesius (misalnya vektor A), 
kemudian memberi pertanyan kepada siswa yang ada 
hubungannya dengan komponen vektor terhadap masing sumbu ( 
Ax dan Ay). 

                    c. Menyimpan tiga (2) buah vektor (A,B,C) oleh siswa dengan arah 
sembarang tetapi titik tangkap kedua vektor sama yaitu di sumbu 
cartesiun. 

                    d. Melakukan  perhitungan  untuk menentukan komponen kedua 
vektor terhadap masing-masing sumbu, kemudian menentukan 
nilai resultan kedua vektor. 

                    e. Memberi latihan soal sejenis menggunakan tiga buah vektor 
dengan arah yang bervariasi.  

                    f. Mengaplikasikan hasil eksperimen kebentuk  lain  dengan 
menggunakan aturan sinus dan cosinus untuk menentukan resultan 
beberapa vektor yang bekerja setitik tangkap dengan membentuk 
sudut yang bervariasi besarnya (informasi dari guru).  

                    g. Memberi latihan soal yang ada hubungannya dengan menentukan 
besar resultan beberapa vektor. 

         C.   Kegiatan akhir 
               1.  Guru memandu siswa untuk menyimpulkan hasil eksperimen yang 

telah dilakukan 
               2.   Penugasan  perorangan berupa PR dengan menggunakan LKS. 
 
 
IV.  Perangkat Pembelajaran. 
         A.  Alat dan Bahan  
               1.  Perangkat Media Analisis Ruang I (MAR I) 
               2.  LKS 
         B.  Sumber Rujukan  
               1.   Buku fisika yang memuat pokok bahasan vektor  
               2.  Website yang memuat informasi tentang pokok bahasan vektor 
 
V. Produk Pembelajaran 
         A.  Sumber Daya Manusia (SDM) 
               Siswa memahami pengetahuan penjumlahan vektor dengan metoda 

analisis dan implikasi keterhubungkaitan dengan SETS. 
         B.  Produk non Sumber Daya Manusia 
              Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan 

masalah yang ada hubungannya dengan penjumlahan vektor secara 
analisis, baik pada pokok bahasan lain dalam fisika atau dalam 
kehidupan sehari-hari. 
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VI. Evaluasi Program Dan Hasil Belajar 
          A. Evaluasi Program 
               Kecukupan waktu dan kesesuaian perencanaan, keefektifan pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi keaktifan siswa melalui observasi  
         B.  Evaluasi belajar 
               1. Aspek Kognitif 
                   a.  Menguji pemahaman siswa tentang penjumlahan dan pengurangan 

secara analisis dengan bentuk tes pilihan ganda 
               2. Aspek Afektif : 
                   a. Mengobservasi  aktifitas dan  kerjasama siswa  dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
                   b. Mengobservasi  kemampuan  siswa untuk membuat pertanyaan, 

kemampuan menanggapi pertanyaan kelompok lain. 
               3. Aspek Psikomotorik : 
                   a. Mengobservasi  kemampuan  dan  keterampilan siswa dalam 

melakukan peragaan  
       
 
 
            Mengetahui                                                            Kuningan,         2007 
            Kepala Sekolah SMAN  Kuningan                       Guru Mata Pelajaran 
             
                             
 
 
  
            Bambang Sri Sadono, M. Pd                                  Kusmana  
            NIP : 131 222 007                                                  NIM : 400 150 6029  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP)   

 
I. Spesipikasi Subjek Pembelajaran 
         Jenjang Pendidikan : SMA 
         Mata Pelajaran : FISIKA 
         Materi Pokok : VEKTOR  
         Kelas/ semester : X / 1 
         Pertemuan Ke : 3 
         Alokasi Waktu : 2 x 45’ 
 
II. Kompetensi Capaian dan Indikatornya. 
         A.  Standar Kompetensi   
               Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya (1) 

         B.  Kompetensi Dasar  
               1.   Melakukan perkalian vektor (1.3) 
               2.   Operasional vektor satuan (unit vektor) 
         C.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.  Mengalikan dua buah vektor dengan metoda dot product dan cross 
pruduct (x). 

2.  Mengoperasikan vektor satuan dalam vektor dua dimensi dan vektor 
tiga dimensi. 

                
III.  Kegiatan Pembelajaran 
         A.  Pendahuluan 
               1. Memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

pembelajaran yang lalu. 
               2.   Memberi pertanyaan yang ada hubungannya dengan perkalian angka 

dengan menggunakan dot dan cross yang dihubungkan dengan 
aturan dalam matematikan dan aturan dalam fisika (misal 3 x 2 = .....  
2 x 3 = .......... ) 

         B.  Kegiatan utama 
               1.   Eksperimen 1 

                                         Eksperimen 1 bertujuan untuk menerapkan konsep dasar perkalian 
vektor terutama pada cross product (silang). Langkah-langkah yang 
akan ditempuh pada kegiatan eksperimen 1 yaitu: 

                     a.  Memberi  kesempatan kepada  seorang  orang  siswa untuk 
menyimpan dua vektor A dan B pada MAR I dengan sudut 
sembarang tetapi keduanya bekerja setitik tangkap. 

                     b.   Memberi  pertanyaan  yang ada hubungannya dengan perkalian 
dot product.  
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                            (Contoh pertanyaan. Tentukan nilai dari 4 . 5 = ...... )  
                     c.  Menurunkan   persamaan   perkalian dua buah vektor dengan 

menggunakan metoda dot product.  
                     d.  Memberi latihan soal yang ada hubungannya dengan perkalian 

dot product. 
                     e.   Menyimpan dua buah vektor A dan B pada MAR I  

                        f.  Memberi pertanyaan pada siswa yang ada hubungannya dengan 
perkalian.  

                           Contoh. Tentukan hasil kali 4 x 3 =...... dan 3 x 4 = ................. 
                           Bagaimana hasil dari perkalian kedua angka itu jika ditinjau 

secara matematika dan fisika . 
                     g.  Menunjukan hasil perkalian kedua vektor A x B  dan B x A 

dengan MAR II(diperagakan oleh seorang siswa dan sebelumnya 
dIInformasikan terlebih dahulu bahwa X artinya putar). 

                     h.   Menurunkan persamaan perkalian cros product (x) 
                     j.   Memberi latihan yang ada hubungannya dengan perkalian cross 

product.  
 
               2.   Eksperimen 2. 
                     Eksperimen 2 bertujuan untuk menerapkan konsep dasar vektor dua 

dimensi dan vektor tiga dimansi dengan aturan satuan atau unit 
vektor. Langkah-langkah yang akan ditempuh pada kegiatan 
eksperimen 2 yaitu: 

                     a.  Menetapkan sumbu x dan sumbu y serta aturannya ( ditetapkan 
oleh guru). 

                     b.  Menyimpan sebuah koin magnet (misalnya koin A) oleh siswa 
pada MAR I secara sembarang.  

                     c.  Memberi pertanyaan pada siswa lain untuk menentukan koordinat 
koin A terhadap masing-masing sumbu  

                           (dIInformasikan koordinat itu disebut Ax = ... dan Ay =....) 
                     d. Menuliskan vektor koordinat untuk koin magnet A dengan 

menyertakan unit vektornya (i, j, k)  
                     e.  Memberi  latihan  soal sejenis pada poin d dengan menyimpan 

koin lain (B, C dan D)   
                     f. Memberi latihan mengaplikasikan hasil eksperimen untuk 

memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan vektor dua 
dimensi dan tiga dimensi. 

                           Contoh  
                           1.   Tuliskan vektor posisi A dan B yang memiliki koordinat (3,4) 

dan (-2, 5, 3) 
                           2.   Tentukan nilai komponen vektor B yang memiliki persamaan    

B = 2i + 3j + 4k                
 
         C.  Kegiatan akhir 
              1.  Guru memandu siswa untuk menyimpulkan hasil eksperimen yang 

telah dilakukan 
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              2.    Penugasan  perorangan berupa PR dengan menggunakan LKS. 
 
 
IV.  Perangkat Pembelajaran. 
         A.  Alat dan Bahan  
               1.   Perangkat Media Analisis Ruang I (MAR I) 
               2.   LKS 
         B.  Sumber Rujukan  

                          1.   Buku fisika yang memuat pokok bahasan vektor  
               2.   Website yang memuat informasi tentang pokok bahasan vektor 
V. Produk Pembelajaran 
         A.  Sumber Daya Manusia (SDM) 
               Siswa memahami operasional perkalian vektor dan operasional vektor 

satuan dan implikasi keterhubungkaitan dengan SETS. 
         B.  Produk non Sumber Daya Manusia 
               Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan 

masalah yang ada hubungannya dengan perkalian vektor operasional 
vektor satuan, baik pada pokok bahasan lain dalam fisika atau dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 
VI. Evaluasi Program Dan Hasil Belajar 
          A.  Evaluasi Program 
               Kecukupan waktu dan kesesuaian perencanaan, keefektifan pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi keaktifan siswa melalui observasi  
         B.  Evaluasi belajar 

                              1.   Aspek Kognitif 
                     a.   Menguji pemahaman siswa tentang perkalian vektor (tes objektif) 
                     b.   Menguji pemahaman siswa tentang operasional vektor satuan (tes 

objektif) 
               2.   Aspek Afektif : 
                     a.  Mengobservasi  aktifitas dan kerjasama siswa  dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
                     b.  Mengobservasi  kemampuan  siswa untuk membuat pertanyaan, 

kemampuan menanggapi pertanyaan kelompok lain. 
               3.   Aspek Psikomotorik : 
                     a. Mengobservasi kemampuan dan keterampilan siswa dalam 

melakukan peragaan  
       
 
            Mengetahui                                                          Kuningan,            2007 
            Kepala Sekolah SMAN Kuningan                      Guru Mata Pelajaran 
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            Bambang Sri Sadono, M. Pd                                Kusmana  
            NIP : 131 222 007                                                 NIM : 400 150 6029  
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(RPP)   

 
I. Spesipikasi Subjek Pembelajaran 
          Jenjang Pendidikan : SMA 
          Mata Pelajaran : FISIKA 
          Materi Pokok : VEKTOR  
          Kelas/ semester : X / 1 
          Pertemuan Ke : 4 
          Alokasi Waktu : 2 x 45’ 
 
II. Kompetensi Capaian dan Indikatornya. 
         A.  Standar Kompetensi   
               Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya (1) 

         B.  Kompetensi Dasar  
               1.   Operasional vektor satuan (unit vektor)                
         C.  Indikator Pencapaian Kompetensi 

1. Mengoperasikan vektor ruang (vektor dua dimensi dan vektor tiga 
dimensi) dengan menggunakan MAR III. 

                
III.  Kegiatan Pembelajaran 
         A.  Pendahuluan 
               1. Memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan 

pembelajaran yang lalu. 
               2.   Memberi pertanyaan yang ada hubungannya vektor satuan. 
          B.  Kegiatan utama 
               1.   Eksperimen 1 
                     Eksperimen 1 bertujuan untuk menerapkan konsep dasar perkalian 

vektor bidang dengan vektor ruang dengan menggunakan MAR III. 
Langkah-langkah yang akan ditempuh pada kegiatan eksperimen 1 
yaitu: 

                     a.   Menginformasikan cara kerja MAR III pada siswa. 
                     b.  Memberi kesempatan kepada siswa untuk membuat persamaan 

vektor dua dimensi dan tiga dimensi. Kemudian kedua vektor 
tersebut kedudukannya dijelaskan dengan menggunakan MAR 
III. 

                     c.  Memberi latihan soal kemudian memberikan kesempatan pada 
siswa untuk menunjukan kedudukan dan arah vektor tersebut 
dengan mengggunakan MAR III   

                           Contoh.  
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                           Tentukan dimanakah kedudukan vektor yang memiliki koordinat 
(3, -4, 2)                        

 
 
 
               2.   Eksperimen 2. 
                     Eksperimen 2 bertujuan untuk menerapkan operasional vektor 

bidang dan vektor ruang dalam hal penjumlahan, pengurangan dan 
perkalian. Langkah-langkah yang akan ditempuh pada kegiatan 
eksperimen 2 yaitu: 

                     a.   Menetapkan sumbu cartesian (x , y, z ) pada MAR III  
                     b.   Memberi informasi tentang aturan yang berlaku pada operasional 

vektor ruang terutama dalam hal penjumlahan dan pengurangan 
vektor. 

                     c.   Memberi  kesempatan pada siswa untuk membuat persamaan dua 
buah vektor tiga dimensi atau vektor dua dimensi.  

                           (Misalnya A = 2i – 4j + 3k dan B = -3i + 2j – k ).  
                     d. Memberi latihan soal pada siswa yang ada hubungannya 

operasional pen-jumlahan dan pengurangan vektor   
                           Contoh  
                           Dua buah vektor C = 3i – 2j + 4k dan D = -4i + 3j – 3k, tentukan 
                           1.   kedudukan dan nilai kedua vektor itu 
                           2.   kedudukan dan nilai vektor dari C + D. 
                     e.   Menginformasikan aturan yg berlaku pada perkalian vektor tiga 

dimensi baik  dengan menggunakan metoda dot product maupun 
dengan metoda cross product. 

                     f.   Memberi latihan mengaplikasikan persamaan seperti pada poin d. 
 
         C.  Kegiatan akhir 
               1.  Guru memandu siswa untuk menyimpulkan hasil eksperimen yang 

telah dilakukan 
               2.   Penugasan  perorangan berupa PR dengan menggunakan LKS. 
 
IV.  Perangkat Pembelajaran. 
         A.  Alat dan Bahan  
               1.   Perangkat Media Analisis Ruang III (MAR I) 
               2.   LKS 

B.  Sumber Rujukan  
      1.   Buku fisika yang memuat pokok bahasan vektor tiga dimensi.  
      2.   Website yang memuat informasi tentang pokok bahasan vektor. 
 

Produk Pembelajaran 
A.   Sumber Daya Manusia (SDM) 
       Siswa memahami operasional perkalian vektor tiga dimensi dan 

implikasi keterhubungkaitan dengan SETS. 
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        B.   Produk non Sumber Daya Manusia 
      Siswa mampu mengaplikasikan pengetahuannya untuk memecahkan 

masalah yang ada hubungannya dengan perkalian operasional vektor tiga 
dimensi, baik pada pokok bahasan lain dalam fisika atau dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 
Evaluasi Program Dan Hasil Belajar 

A.   Evaluasi Program 
       Kecukupan waktu dan kesesuaian perencanaan, keefektifan pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi keaktifan siswa melalui observasi  
         B.  Evaluasi belajar 

       1.  Aspek Kognitif 
            a. Menguji pemahaman siswa tentang operasional vektor tiga 

dimensi. (tes objektif) 
       2.  Aspek Afektif : 
            a.  Mengobservasi aktifitas dan kerjasama siswa  dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 
            b.  Mengobservasi  kemampuan siswa untuk membuat pertanyaan, 

kemampuan menanggapi pertanyaan kelompok lain. 
               3.  Aspek Psikomotorik : 

            a. Mengobservasi kemampuan dan keterampilan siswa dalam 
melakukan peragaan  

       
 
 
    Mengetahui                                                        Kuningan,           2007 
    Kepala Sekolah SMAN Kuningan                    Guru Mata Pelajaran 
             
 
         
                      
 
   Bambang Sri Sadono, M. Pd                              Kusmana  
   NIP : 131 222 007                                              NIM : 400 150 6029 
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Lampiran 4 
Data hasil penelitian di kelas X-1 
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One-Sample Test

2.739 29 .010 8.00 2.03 13.97Hasil Belajar
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 70

One-Sample Statistics

30 78.00 16.00 2.92Hasil Belajar
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 
 
 
 

Lampiran 5 

PENGUJIAN HIPOTESIS DI KELAS UJICOBA 

A.  Pengertian 
      Pengujian hipotesis di kelas X-1 yaitu : 1.  Ada pengaruh penggunaan Media 

Analisis Ruang (MAR) dalam pembelajaran analisis vektor terhadap 
peningkatan kriteria ketuntasan minimal (KKM)”. 2. Ada pengaruh yang 
sIgnIfIkan antara motIvasI dan AktIvItas terhadap hasIl belajar. 

      Pengujian hipotesis yang diamati adalah pencapaian kriteria minimal hasil 
belajar di kelas uji coba. Kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan 
dalam uji coba MAR adalah 60. Untuk melihat adanya pencapaian kriteria 
ketuntasan minimal digunakan uji rerata satu sampel.  

 
B.   Prosedur Uji Beda Rerata Satu Sampel. 
      Berdasarkan prosedur uji beda rerata satu sampel (one sample t - test) yang 

dikemukakan oleh Sukestiyarno (2006 : 17), maka untuk pengujian hipotesis 
kedua adalah sebagai berikut: 

      1.   Hipotesis yang diajukan: Ho : μ  = 60 dan H1 : μ ≠ 60  

      2.   Persamaan statistik yang digunakan 0

/
x xt
s n
−

=  

      3.   Tingkat signifikansi dipilih α  = 0,05 
      4.   Daerah kritis : t > t ½ α ( n -1) atau t < -t ½ α (n – 1) 
      5.   Keputusan : Ho ditolak t∈  Daerah kritis 
 
C.  Hasil Perhitungan Uji Beda Rerata Satu Sampel.     
      Perhitungan uji beda rerata satu sampel (one sample t-test) pada peningkatan 

dan pencapaian kriteria ketuntasan minimal menggunakan SPSS versi 12. 
Langkah yang ditempuh adalah: Pilih analyze, compare means, one - smple    
T – Test. Berdasarkan prosedur di atas diperoleh data output seperti  pada tabel 
di bawah. 

 
                                                   Tabel 1. Output T - Test  
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Correlations

1.000 .636**
. .000

30 30
.636** 1.000
.000 .

30 30

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

AWAL

AKHIR

AWAL AKHIR

Correlation is significant at the 0.01 level
(2 il d)

**. 

 
 
 
 
 
 
                      Tabel 2. Korelasi Hasil Belajar Siswa di Kelas Ujicoba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Berdasarkan tabel 1 dari output T-Test diperoleh nilai t = 2,739, dan rerata 

(mean) 78,0. Maka Ho ditolak dan H1 diterima. Sedangkan berdasarkan test 
value 60 sig = 0,010 atau 1 %, signifikansi ini kurang dari 5 %. Dari 
signifikansi dan rerata tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, hasil belajar 
siswa di kelas uji coba tidak sama dengan 60, tetapi hasil belajar siswa di kelas 
uji coba telah melebihi 60.        

      Karena rerata hasil belajar di kelas uji coba sebesar 78,0, maka data ini 
mendukung terhadap hipotesis uji coba yaitu   ” Ada pengaruh penggunaan 
Media Analisis Ruang (MAR) dalam pembelajaran analisis vektor terhadap 
peningkatan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Sedangkan berdasarkan 
tebel. 2, hasil belajar menunjukan adanya peningkatan sebesar 63,6 %. Maka 
pembelajaran dengan menggunakan Media Analisis Ruang (MAR) melalui 
eksperimen di kelas uji coba dapat meningkatkan hasil belajar 63,6 % dan 
meningkatkan kriteria ketuntasan minimal (KKM).  

 
D.  Uji Regresi Linier Ganda 
      Uji regresi linier ganda bertujuan untuk melihat pengaruh bersama antara 

motivasi dan aktivitas terhadap hasil belajar. Sedangkan hasil olah data 
dengan menggunakan SPSS 12 adalah sebagai berikut: 

                                              
                  Tabel 3. Korelasi Variabel Bebas dengan Variabel Terikat 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1.000 .657 .650
.657 1.000 .639
.650 .639 1.000

. .000 .000
.000 . .000
.000 .000 .

30 30 30
30 30 30
30 30 30

HASIL BELAJAR
MOTIVASI
AKTIVITAS
HASIL BELAJAR
MOTIVASI
AKTIVITAS
HASIL BELAJAR
MOTIVASI
AKTIVITAS

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

HASIL
BELAJAR MOTIVASI AKTIVITAS
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Coefficientsa

-26.179 20.223 -1.295 .206
.467 .198 .409 2.364 .026
.717 .320 .388 2.243 .033

(Constant)
MOTIVASI
AKTIVITAS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: HASIL BELAJARa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
      Dari Correlation diperoleh, bahwa motivasi belajar dan aktivitas secara 

terpisah mempengaruhi hasil belajar masing masing 0,657 (65,7 %) dan 0,65 
(65 %). Berdasarkan tabel Model Summary pada kolom R Square menunjukan 
angka 0,521 atau 52, 1 %, nilai ini menunjukan bahwa aspek motivasi dan 
aktivitas memiliki kontribusi 52,1 % terhadap hasil belajar. Sedangkan 
berdasarkan tabel coeffIcIents (kolom B) dapat dituliskan persamaan regresi 
ketiga variabel adalah sebagai berikut Y = - 26,179 + 0,467 X1 + 0,717 X2.  
Dengan Y = Hasil belajar.  X1 = Aspek motivasi, dan X2 = Aspek aktivitas. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model Summary

.722a .521 .486 11.4732 .521 14.684 2 27 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), AKTIVITAS, MOTIVASIa. 
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Lampiran 6 
 

GAMBAR AKTIVITAS SISWA SAAT  PENELITIAN 

MENGGUNAKAN MEDIA ANALISIS RUANG 

(MAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              (a)                                                            (b)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                               (c)                                                           (d) 
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                   (e)                                                                            (f) 
Keterangan gambar. 

Gambar-gambar di atas merupakan cuplikan saat eksperimen dengan metode 

inkuiri menggunakan Media Analisis Ruang (MAR). 

1.  Gambar a dan b menunjukan langkah operasional penjumlahan vektor dengan 

metode segitiga menggunakan MAR I.  

2.  Gambar c dan d menunjukan langkah operasional penjumlahan vektor dengan 

metode uraian atau metode analitik . 

3.  Gambar e menunjukan  peragaan  operasional  perkalian  silang (cross) dua 

vektor buah dengan menggunakan MAR II.   

4.   Gambar f  menunjukan peragaan operasional penjumlahan vektor tiga dimensi 
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Lampiran 7 
Hasil validasi instrumen kognitif awal 
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Lampiran 8 
 

HASIL VALIDASI INSTRUMEN 
ANALISIS VEKTOR 

 
No A B C D E * Difficulty Difference 

1 6.1  0.0  57.1 # 36.7  0.0  0.0  0.57 - Medium  0.31  
2 10.2  22.4 #  8.2  14.3  44.9  0.0  0.22 - Hard  0.38  
3 12.2  4.1  2.0  81.6 # 0.0  0.0  0.82 - Easy  0.23  
4 0.0  14.3  10.2  2.0  73.5 #  0.0  0.73 - Medium  0.23  
5 24.5  14.3  16.3  26.5 # 16.3  2.0  0.27 - Medium  0.77  
6 2.0  22.4  67.3 # 2.0  6.1  0.0  0.67 - Medium  0.54  
7 14.3  6.1  6.1  2.0  71.4 #  0.0  0.71 - Medium  0.46  
8 8.2  10.2  22.4 # 55.1  2.0  2.0  0.22 - Hard  0.46  
9 20.4  6.1  12.2  36.7 # 24.5  0.0  0.37 - Medium  0.31  

10 14.3  18.4  32.7 20.4 14.3 # 0.0 0.14 - Hard 0.31  
11 12.2  6.1  14.3 10.2 51.0 # 6.1 0.51 - Medium  0.31  
12 18.4  6.1  10.2  63.3 # 2.0  0.0  0.63 - Medium  0.31  
13 36.7  4.1  24.5  28.6 # 2.0  4.1  0.29 - Medium  0.00  
14 8.2  71.4 #  14.3  0.0  6.1  0.0  0.71 - Medium  0.62  
15 6.1  8.2  2.0  4.1  79.6 #  0.0  0.80 - Easy  0.31  
16 12.2  28.6  4.1  18.4  30.6 #  6.1  0.31 - Medium  0.00  
17 12.2  2.0  49.0 # 28.6  8.2  0.0  0.49 - Medium  0.31  
18 22.4  2.0  0.0 #  6.1  69.4  0.0  0.00 - Hard  0.00  
19 2.0  8.2  61.2 # 16.3  8.2  4.1  0.61 - Medium  0.31  
20 2.0  2.0  2.0  87.8 # 2.0  4.1  0.88 - Easy  0.23  
21 69.4 #  12.2  14.3  0.0  2.0  2.0  0.69 - Medium  0.38  
22 18.4  59.2 #  8.2  4.1  8.2  2.0  0.59 - Medium  0.23  
23 8.2  2.0  8.2  34.7  44.9 #  2.0  0.45 - Medium  0.23  
24 6.1  42.9 #  10.2  32.7  2.0  6.1  0.43 - Medium  0.38  
25 4.1  4.1  73.5 # 8.2  6.1  4.1  0.73 - Medium  0.31  
26 22.4  32.7  32.7 # 6.1  2.0  4.1  0.33 - Medium  0.23  
27 18.6 9.3 23.3 20.9 27,9 #  0 0,28 - Medium  0.42 
28 20.9 18.6 4.7 41.9 2.3 11.6 0,12 - Hard 0.25 
29 4.7 11.6 81,4 # 0 0 2.3 0,81 - Easy  0.33 
30 34.9 30.2 7 18,6 # 9.3 0 0,19 - Hard  0.25 
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Ketarangan 
 #  = Kunci jawaban soal  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 

KISI-KISI SOAL TES HASIL BELAJAR 
          Mata pelajaran     :  Fisika 
          Pokok bahasan     :  Analisis Vektor 
          Kelas/Program     :  X / Umum 
          Waktu                  :  60 menit 

 
 
 
Lampiran 10 
BUTIR-BUTIR SOAL VEKTOR 
 
 
 
Lampiran 11 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
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Lampiran 12 
 

INDIKATOR AKTIVITAS SISWA 
SAAT MENGIKUTI PEMBELAJARAN 

 
 
 

No Indikator/Sub indikator Ket 

 
1 

 
Pasilitas belajar 
 

 

 
2 

 
Kesungguhan dalam belajar 
 

 

 
3 

 
Kesungguhan dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 
  

 

 
4 

 
Aktif dalam bertanya 
 

 

 
5 

 
Partisipasi dalam menjawab pertanyaan 
 

 

 
6 

 
Aktivitas dalam mengerjakan latihan soal 
 

 

 
7 

 
Aktiv berpartisipasi dalam dalam mengerjakan soal 
 

 

 
8 

 
Aktivitas dalam simulasi  peragaan alat 
 

 

 
9 

 
Aktiv berpartisipasi dalam simulasi  peragaan alat 
 

 

 
10 

 
Aktivitas dalam operasional vektor satuan 
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11 

 
Aktivitas dalam mengerjakan latihan soal umum atau 
keseluruhan 
 

 

 
 

Lampiran 13 
SKALA PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

SAAT MENGIKUTI PEMBELAJARAN 
 
 

No Indikator/Sub indikator Skor 

1 Pasilitas belajar 
a. Alat tulis lengkap dan buku sumber pelajaran lebih dari dua. 
b. Alat tulis lengkap dan buku sumber pelajaran hanya satu. 
c. Alat tulis tidak lengkap dan tidak punya buku sumber 
 

 
3 
2 
1 

2 Kesungguhan dalam belajar 
a. Hadir tepat waktu dan serius dalam belajar 
b. Hadir tepat waktu dan kurang serius dalam belajar 
c. Hadir tidak tepat waktu dan tidak serius dalam belajar 
 

 
3 
2 
1 

3 Kesungguhan dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 
a. PR dikerjakan dengan rapih dan benar  
b. PR dikerjakan dengan rapih tetapi tidak semua jawaban benar 
c. PR dikerjakan seadanya 
 

 
3 
2 
1 

4 Keaktivan dalam bertanya (siswa pertama) 
a. Bertanya lebih dari tiga kali  
b. Bertanya hanya dua kali 
c. Tidak bertanya 
 

 
3 
2 
1 

5 Aktiv berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan  
a. Menjawab soal lebih dari 3 kali dan jawabanya benar 
b. Menjawab soal hanya dua kali dan jawabannya benar. 
c. Menjawab soal hanya satu kali dan jawabannya benar 
 

 
3 
2 
1 

6 Aktiv berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan (siswa kedua) 
a. Jawaban menggunakan konsep dan isi jawaban benar 
b. Jawaban menggunakan konsep tetapi isi salah. 
c. Jawaban tidak menggunakan konsep dan isi salah 
 

 
3 
2 
1 

7 Keaktivan dalam mengerjakan latihan soal-soal (siswa pertama)  
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a. Jawaban benar dan sempurna 
b. Jawaban tidak sempurna 
c. Jawaban salah 
 

3 
2 
1 

 
   8 

Aktiv berpartisipasi dalam mengerjakan latihan soal (siswa kedua) 
a. Jawaban  benar dan langkah  penggunaan konsep sempurna. 
b. Jawaban benar tetapi penggunaan tidak sempurna  
c. Jawaban tidak menggunakan konsep dan jawaban salah 

 
3 
2 
1 

 

No Indikator/Sub indikator Skor 

9 Aktivitas dalam paragaan alat (siswa pertama) 
Penjumlahan vektor dengan metode segitiga 
a. Dapat melakukan peragaan dengan cara menyimpan dua buah 

vektor sampai menemukan resultan. 
b. Dapat  melakukan  peragaan  tetapi  tidak sampai menemukan 

resultan vektor 
c. Tidak dapat melakukan peragaan  
 

 
 

3 
 

2 
 

1 

10 Aktiv berpartisipasi dalam peragaan alat (siswa kedua) 
a. Dapat melakukan peragaan dengan sempurna 
b. Dapat melakukan peragaan tetapi belum sempurna 
c. Tidak dapat melakukan peragaan  
 

 
3 
2 
1 

11 Aktivitas dalam peragaan alat (siswa pertama) 
Penjumlahan vektor dengan metode jajargenjang 
a. Dapat melakukan peragaan dengan cara menyimpan dua buah 

vektor sampai menemukan resultan. 
b. Dapat  melakukan  peragaan  tetapi  tidak sampai menemukan 

resultan vektor 
c. Tidak dapat melakukan peragaan 
 

 
 

3 
 

2 
 

1 

12 Aktiv berpartisipasi dalam peragaan alat (siswa kedua) 
Penjumlahan vektor dengan metode jajargenjang 
a. Dapat melakukan peragaan dengan cara menyimpan dua buah 

vektor sampai menemukan resultan. 
b. Dapat  melakukan  peragaan  tetapi  tidak sampai menemukan 

resultan vektor 
c. Tidak dapat melakukan peragaan 
 

 
 

3 
 

2 
 

1 

13 Aktivitas dalam peragaan alat (siswa pertama) 
Penjumlahan vektor dengan metode uraian analitik 
a. Dapat menentukan arah uraian vektor terhadap sumbu x dan y 

dengan benar 
b. Dapat  menentukan  arah  uraian vektor tetapi hanya terhadap 

salah satu sumbu saja 

 
 

3 
 

2 
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c. Tidak dapat menentukan arah uraian vektor  
 

1 

14 Aktiv berpartisipasi dalam peragaan (siswa kedua)  
a. Dapat menentukan arah uraian vektor terhadap sumbu x dan y 

dengan benar 
b. Dapat  menentukan  arah  uraian vektor tetapi hanya terhadap 

salah satu sumbu saja 
c. Tidak dapat menentukan arah uraian vektor  
 

 
3 
 

2 
 

1 

No Indikator/Sub indikator Skor 

15 Aktivitas dalam paragaan alat (siswa pertama) 
Penjumlahan vektor dengan metode poligon 
a. Dapat memindahkan vektor lebih dari 3 dengan benar . 
b. Dapat  memindahkan 2 buah vektor dengan benar  
c. Dapat memindahkan 1 buah vektor dengan benar 
 

 
 

3 
2 
1 

16 Aktiv berpartisipasi dalam peragaan alat (siswa kedua) 
Penjumlahan vektor dengan metode poligon 
a. Dapat melakukan peragaan dengan sempurna 
b. Dapat melakukan peragaan tetapi belum sempurna 
c. Tidak dapat melakukan peragaan  
 

 
 

3 
2 
1 

17 Aktivitas dalam peragaan alat (siswa pertama) 
Pengurangan vektor 
a. Dapat  melakukan  peragaan pengurangan vektor sampai 

menemukan resultan vektor. 
b. Dapat  melakukan  peragaan  tetapi  tidak sampai menemukan 

resultan vektor 
c. Tidak dapat melakukan peragaan 
 

 
 

3 
 

2 
 

1 

18 Aktiv berpartisipasi dalam peragaan alat dalam pengurangan 
vektor (siswa kedua) 
a. Dapat melakukan  peragaan  pengurangan  vektor  sampai 

menemukan resultan. 
b. Dapat  melakukan  peragaan pengurangan  vektor  tetapi  tidak 

sampai menemukan resultan vektor 
c. Tidak dapat melakukan peragaan 
  

 
 

3 
 

2 
 

1 

19 Aktivitas dalam peragaan alat (siswa pertama) 
Perkalian vektor dengan metode dot (titik) 
a. Dapat menentukan nilai dari perkalian vektor dengan sempurna 
b. Dapat  menentukan  nilai  dari  perkalian  vektor  tetapi  tidak 

sempurna 
c. Tidak dapat menentukan nilai perkalian   
 

 
 

3 
 

2 
1 
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20 Aktiv berpartisipasi dalam peragaan (siswa kedua)  
Perkalian vektor dengan metode dot (titik) 
a. Dapat menentukan nilai dari perkalian vektor dengan sempurna 
b. Dapat  menentukan  nilai  dari  perkalian  vektor  tetapi  tidak 

sempurna 
c. Tidak dapat menentukan nilai perkalian   
 

 
 

3 
 

2 
1 

 
 

No Indikator/Sub indikator Skor 

21 Aktivitas dalam paragaan alat (siswa pertama) 
Perkalian vektor dengan metode cross (silang) 
a. Dapat menentukan arah dari perkalian dua buah vekktor . 
b. Dapat menentukan arah dari perkalian dua buah vekktor tetapi 

tidak sempurna 
c. tidak dapat menentukan arah dari hasil perkalian 
 

 
 

3 
 

2 
 

1 
22 Aktiv berpartisipasi dalam paragaan alat (siswa kedua) 

Perkalian vektor dengan metode cross (silang) 
a. Dapat menentukan arah dari perkalian dua buah vekktor . 
b. Dapat menentukan arah dari perkalian dua buah vekktor tetapi 

tidak sempurna 
c. tidak dapat menentukan arah dari hasil perkalian 
 

 
 

3 
 

2 
 

1 
23 Aktivitas siswa dalam operasional vektor satuan 

Menentukan persamaan vektor dengan menggunakan vektor 
satuan (unit vektor) 
a. Dapat  menurunkan  persamaan  vektor dua atau tiga dimensi 

dengan sempurna 
b. Dapat  menurunkan  persamaan  vektor dua atau tiga dimensi 

tetapi belum sempurna 
c. Tidak dapat menurunkan persamaan vektor 
 

 
 
 

3 
 

2 
 

1 

24 Aktiv berpartisipasi dalam peragaan alat dalam pengurangan 
vektor (siswa kedua) 
a. Dapat  menurunkan  persamaan  vektor dua atau tiga dimensi 

dengan sempurna 
b. Dapat  menurunkan  persamaan  vektor dua atau tiga dimensi 

tetapi belum sempurna 
c. Tidak dapat menurunkan persamaan vektor 
  

 
 

3 
 

2 
 

1 

25 Aktivitas siswa dalam operasional penjumlahan vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional penjumlahan 
vektor 
a. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil penjumlahan 

 
 
 

3 
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dua buah vektor tiga dimensi 
b. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil penjumlahan 

dua buah vektor tetapi kurang sempurna  
c. Tidak dapat menentukan persamaan   
 

 
2 
 

1 

 
 
 

No Indikator/Sub indikator Skor 

26 Aktiv berpartisipasi dalam operasional penjumlahan vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional penjumlahan 
vektor 
a. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil penjumlahan 

dua buah vektor tiga dimensi 
b. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil penjumlahan 

dua buah vektor tetapi kurang sempurna  
c. Tidak dapat menentukan persamaan   
 

 
 

 
3 
 

2 
 

1 

27 Aktivitas siswa dalam operasional vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional pengurangan 
vektor 
a. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil pengurangan 

dua buah vektor tiga dimensi 
b. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil pengurangan 

dua buah vektor tetapi kurang sempurna  
c. Tidak dapat persamaan pengurangan vektor 
 

 
 

3 
2 
1 

28 Aktiv berpartisipasi dalam operasional pengurangan vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional pengurangan 
vektor 
a. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil pengurangan 

dua buah vektor tiga dimensi 
b. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil pengurangan 

dua buah vektor tetapi kurang sempurna  
c. Tidak dapat menentukan persamaan pengurangan vektor  
 

 
 
 

3 
 

2 
 

1 

29 Aktivitas siswa dalam operasional perkalian vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional perkalian 
vektor dengan metode dot (titik) 
a. Dapat menentukan nilai perkalian vektor dua dimensi atau tiga 

dimensi dengan benar 
b. Dapat menentukan nilai perkalian vektor dua dimensi atau tiga 

dimensi tetapi kurang sempurna 
c. Tidak dapat menentukan nilai perkalian vektor   
  

 
 
 

3 
 

2 
 

1 
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30 Aktiv berpartisipasi dalam operasional perkalian vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional perkalian 
vektor dengan metode dot (titik) 
a. Dapat menentukan nilai perkalian vektor dua dimensi atau tiga 

dimensi dengan benar 
b. Dapat menentukan nilai perkalian vektor dua dimensi atau tiga 

dimensi tetapi kurang sempurna 
c. Tidak dapat menentukan nilai perkalian vektor   

 
 
 

3 
 

2 
 

1 
No Indikator/Sub indikator Skor 

31 Aktiv berpartisipasi dalam operasional perkalian vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional perkalian 
vektor dengan metode cross (silang) 
a. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil perkalian dua 

buah vektor tiga dimensi 
b. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil perkalian dua 

buah vektor tetapi kurang sempurna  
c. Tidak dapat menentukan persamaan   
 

 
 

 
3 
 

2 
 

1 

32 Aktiv berpartisipasi dalam operasional perkalian vektor satuan 
Menentukan persamaan vektor dari operasional perkalian vektor 
dengan metode cross (silang) 
a. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil perkalian dua 

buah vektor tiga dimensi 
b. Dapat menurunkan persamaan vektor dari hasil perkalian dua 

buah vektor tetapi kurang sempurna  
c. Tidak dapat menentukan persamaan   
 

 
 
 

3 
 

2 
 

1 

33 Aktivitas siswa dalam latihan mengerjakan soal-soal secara umum 
a. Mampu mengerjakan soal dengan benar 
b. Mampu mengerjakan soal tetapi jawaban kurang sempurna 
c. Tidak mampu mengerjakan soal  

 
3 
2 
1 

 
34 Aktivitas siswa dalam latihan mengerjakan peragaan alat secara 

umum dengan menggunakan MAR I, MAR II, dan MAR III  
a. Mampu meragaan alat sesuai dengan pertanyaan 
b. Mampu meragaan alat tetapi kurang sempurna 
c. Tidak mampu meragakan alat  

 
 

3 
2 
1 
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Lampiran 14 

INSTRUMEN PENILAIAN MOTIVASI BELAJAR 

PEMBELAJARAN FISIKA 

KELAS X 

 

Dimensi dan Indikator Motivasi Belajar 

No Dimensi Indikator 

1 Motivasi 

internal 

a. Memiliki perasaan senang dalam belajar fisika 
b. Melaksanakan tugas dengan target yang jelas 
c. Selalu berusaha untuk berkompetisi sehat dengan siswa 

lain 
d. Diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakan  
e. Ada umpan balik atas hasil belajar dari yang dipelajari 

dan berusaha mencari kiat lain dalam belajar. 
f. Memiliki tujuan yang jelas dalam belajar dengan cara 

mencari kiat-kiat lain untuk mencapai prestasi maksimal 
2 Motivasi 

external 

a. Senang mengikuti kegiatan pem-belajaran fisika melalui 
experimen dengan menggunakan MAR.  

b. Senang memperoleh ganjaran dari apa yang telah 
dikerjakan  

c. Belajar tekun dengan harapan ingin mendapat pengakuan 
dari orang lain dan guru. 

 

  

   (Uno , 2006 : 77). 
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Lampiran 14 
 

INSTRUMEN PENILAIAN MOTIVASI BELAJAR 
PEMBELAJARAN FISIKA 

KELAS X 
 
      Dimensi dan Indikator Motivasi Belajar 
 

No Dimensi Indikator Distribusi 

soal 

1 Motivasi 

Internal 

a. Memiliki perasaan senang dalam 
belajar fisika 

b. Melaksanakan tugas dengan target yang 
jelas 

c. Selalu berusaha untuk berkompetisi 
sehat dengan siswa lain 

d. Diutamakan prestasi dari apa yang 
dikerjakan  

e. Ada umpan balik atas hasil belajar dari 
yang dipelajari dan berusaha mencari 
kiat lain dalam belajar. 

f. Memiliki tujuan yang jelas dalam 
belajar dengan cara mencari kiat-kiat 
lain untuk mencapai prestasi maksimal 

1 
 
10, 20 
 
  21 
 
 
2, 8, 9, 13,18 
 
7, 11, 24, 25 
 
 
16, 19 
 
 

2 Motivasi 

external 

g. Senang mengikuti kegiatan pem-
belajaran fisika melalui experimen 
dengan menggunakan MAR.  

h. Senang memperoleh ganjaran dari apa 
yang telah dikerjakan  

i. Belajar tekun dengan harapan ingin 
mendapat pengakuan dari orang lain dan 
guru. 

 

3, 4, 5, 6 12, 
14, 15, 26, 28, 
29, 30 
 
23 
 
17, 22, 27 
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Lampiran 15 
 

INSTRUMEN PENILAIAN MOTIVASI BELAJAR 

PEMBELAJARAN FISIKA 

KELAS X 

 

        Pengantar  

              1.  Angket ini diedarkan kepada anda dengan maksud untuk medapatkan  

informasi motivasi belajar anda  

        2.    Informasi yang anda berikan sangat membantu guru untuk meningkatkan 

pembelajaran di kelas.  

        3.   Data yang didapatkan semata-mata  hanya  untuk  kepentingan penelitian 

dan anda tidak perlu ragu untuk mengisi angket ini, maka partisipasi 

anda dalam memberikan informasi sangat diharapkan. 

 

         Petunjuk Pengisian 

         1.   Pilihlah jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan anda 

         2.   Beri tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan keadan anda 

  

Nama : .............................................. 

Kelas : .............................................. 
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BUTIR-BUTIR SOAL 

No Pernyataan Jawaban 

1. 
 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 

3.  
 
 
 
 

 
 4. 
 
  
 
 
 
5.  
 
 
 
 
 

6. 
 
 
 
 

Walaupun fisika mata pelajaran sulit, tetapi 
saya tetap berusaha untuk mempelajarinya. 
 
 
 
 
Setiap kali mengikuti pelajaran fisika, saya 
selalu berusaha untuk percaya diri agar 
mampu memahami materi yang diajarkan 
guru.. 
 
 
Pembelajaran fisika melalui experimen 
memambah motivasi saya dalam belajar 
 
 
 
 
Media pembelajaran yang digunakan dalam 
pembelajaran vektor membantu saya dalam 
memahami operasional vektor.  
 
 
 
Media analisis ruang membantu mengembang 
-kan kreatifitas berfikir saya. 
 
 
 
 
Dengan menggunakan media analisis ruang, 
materi pelajaran vektor lebih mudah untuk 
dipelajari dan dipahami.   
 
 

a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
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7. 

 
Semangat untuk mempelajari fisika muncul 
ketika saya berhasil mengerjakan soal dengan 
benar 
 
 

 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 

 

No Pernyataan Jawaban 

8 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

Untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan, saya berusaha mengerahkan 
seluruh kemampuan yang ada pada diri. 
 
 
 
Pada saat ulangan, saya selalu berusaha 
untuk tidak memberi  atau meminta jawaban 
pada teman.  
 
 
 
Terlambat dalam melaksanakan tugas 
merupakan hal yang tidak biasa bagi saya 
walaupun hasilnya tidak maksimal. 
 
 
 
Saya keberatan jika diberikan ulangan tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu 
 
 
 
 
Menurut saya, fisika lebih mudah untuk 
dipelajari dan dipahami jika pembelajaran-
nya melalui eksperimen. 
 
 
 
Bagi saya, keberhasilan dalam belajar 
merupakan sesuatu hal yang paling utama. 
 
 
 

a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
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14. 

 

 

 
Semangat saya dalam belajar muncul ketika 
guru menjelaskan fisika dengan meng-
gunakan media pembelajaran. 
 

 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
 

N0 Pernyataan Jawaban  
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15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

Dengan menggunakan media analisis ruang 
(MAR) saya lebih cepat memahami vektor 
tiga dimensi. 
 
 
 
Untuk menyelesaikan tugas, saya memilih 
cara termudah meskipun hasilnya tidak 
maksimal. 
 
 
 
Untuk mencapai prestasi belajar yang tinggi, 
saya selalu berusaha untuk meminta saran 
baik dari guru atau teman.   
 
 
 
Saya selalu berusaha secara mandiri dalam 
setiap mengerjakan tugas  walaupun hasilnya 
tidak maksimal. 
 
  
 
Saya selalu menciptakan hal-hal  yang baru 
untuk meningkatkan keberhasilan dalam 
belajar . 
 
 
 
Saya melakukan hal yang terbaik dalam 
mengerjakan tugas, meskipun harus 
mengorbankan urusan lain. 
 
 
 
Saya selalu ada inisiatif dalam melakukan 
hal-hal yang terbaik untuk meningkatkan 
kualitas belajar. 
 
 
 
  
 

a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
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No. Pernytaan Jawaban 

22. 

 

 

23. 

 

 

24. 

 

 

25. 

   

 

26. 

 

 

27. 

 

 

28 

Dalam melakukan tugas-tugas yang bersifat 
kompetitif, saya berusaha untuk 
menyelesaikan segala tugas lebih cepat dan 
lebih baik agar melebihi apa yang telah 
dikerjakan oleh teman-teman. 
 
Saya senang jika setelah ulangan fisika, 
semua soal yang diujikan dibahas bersama-
sama 
 
 
 
Saya belajar dari teman yang telah berhasil 
untuk meningkatkan keterampilan saya 
dalam memecahkan masalah atau soal-soal. 
 
 
 
Saya berusaha mencari informasi untuk 
mengatasi berbagai tantangan dalam belajar 
baik itu dari teman atau guru lain. 
 
 
 
Dengan menggunakan MAR saya lebih 
memahami operasional uraian vektor. 
 
 
 
 
Saya tidak pernah menambah pengalaman 
tentang fisika selain belajar di kelas dan 
hanya mengerjakan tugas-tugas fisika yang 
diberikan oleh guru saja 
 
 
Konsep fisika yang diperoleh dari hasil 
percobaan lebih mudah untuk dIIngat, 
dipahami dan mudah untuk diaplikasikan 
terutama dalam menyelesaikan soal-soal 
atau masalah. 
 

a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 
 

No. Pernyataan Jawaban 
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29 

 

 

30. 

 

 

. 

 

. 

Dengan menggunakan media analaisis 
vektor (MAR),saya lebih cepat mengerti 
operasional penjumlahan vektor satu 
dimensi. 
 
 
Dengan menggunakan media analisis ruang, 
operasional vektor tiga dimensi mudah 
untuk dipahami dan diaplikasikan. 

a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 
a.   Sangat setuju 
b.   Setuju 
c.   Ragu-ragu 
d.   Tidak setuju 
e.   Sangat tidak setuju 
 

 

Instrumen motivasi telah diuji coba. Setelah divalidasi no 1 s.d no 4 tidak valid 

maka yang digunakan hanya soal no 5 sd no 30 . jumlah skor maksimal 130 dan 

skor minimal 30  

 
 
 
 
Lampiran 16 
Hasil validasi instrumen motivasi 
 
 
Lampiran 17 
Data hasil penelitian kelas X – 1 
 
 
Lampiran 18 
Data hasil penelitian kelas X – 6 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 19 
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One-Sample Statistics

48 102.60 9.54 1.38MOTIVASI
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

One-Sample Test

3.342 47 .002 4.60 1.83 7.38MOTIVASI
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 98

Correlations

1.000 .560**
. .000

48 48
.560** 1.000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation

AWAL

AKHIR

AWAL AKHIR

PENGUJIAN HIPOTESIS KESATU 

A.  Pengertian 
      Hipotesis kesatu yang diajukan adalah ”Penggunaan MAR pada pembelajaran 

vektor dapat meningkatkan motivasi dalam belajar”.  
      Pengujian hipotesis kesatu berhubungan dengan aspek motivasi belajar. 

Kriteria klasifikasi baik motivasi belajar ditetapkan berdasarkan hasil 
konsultasi dengan ahli sebesar 75 % dari skor maksimal 130. Sedangkan untuk 
melihat adanya peningkatan dilihat dari hasil tes awal dan akhir  (data hasil uji 
motivasi terdapat pada Lampiran 4). Untuk melihat adanya peningkatan dan 
pencapaian kriteria digunakan uji banding satu variabel.  

 
B.   Prosedur Uji Banding 
      Berdasarkan prosedur uji beda rerata satu sampel (one sample t-test) yang 

dikemukakan oleh Sukestiyarno (2006 : 17), maka untuk pengujian hipotesis 
pertama adalah sebagai berikut. 

      1.   Hipotesis yang diajukan: Ho : μ  = 98 dan H1 : μ ≠ 98  

      2.   Persamaan statistik yang digunakan 0

/
x xt
s n
−

=  

      3.   Tingkat signifikansi dipilih α  = 0,05 
      4.   Daerah kritis : t > t ½ α ( n -1) atau t < -t ½ α (n – 1) 
      5.   Keputusan : Ho ditolak t∈  Daerah kritis 
 
C.  Hasil Perhitungan Uji Beda Rerata Satu Sampel. 
      Perhitungan uji beda rerata satu sampel (one sample t-test) pada peningkatan 

dan pencapaian kriteria ketuntasan minimal menggunakan SPSS versi 12. 
Langkah yang ditempuh adalah: Pilih analyze, compare means, one - smple     
T – Test, sedangkan untuk menguji adanya peningkatan motivasi belajar 
adalah: analyze, corelate bevariate. Berdasarkan prosedur di atas diperoleh 
data output seperti  pada tabel 1 berikut. 

 
                                         Tabel 1. Output T - Test       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Tabel 2. Output Korelasi Aspek Motivasi  
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      Berdasarkan tabel 1 dari output T-Test diperoleh bahwa nilai t = 3,342,           
sig = 0,02 atau 2 % kurang dari 5 % dan reratanya (mean) 102,60. Maka Ho 
ditolak dan H1 diterima. Sedangkan berdasarkan tabel 2 korelasi antara 
motivasi awal dan motivasi akhir berdasarkan hasil tes motivasi diperoleh     
sig = 0,05 dan menunjukan adanya peningkatan motivasi belajar sebesar 0,353 
atau 35,3 %.  

      Karena rerata motivasi sebesar 102,60 dan peningkatan motivasi belajar 35,3 
%, maka data ini mendukung terhadap hipotesis penelitian yang pertama yaitu   
” Penggunaan MAR pada pembelajaran vektor dapat meningkatkan motivasi 
dalam belajar”.  
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One-Sample Test

2.477 47 .017 4.31 .81 7.81KGNITIF
t df Sig. (2-tailed)

Mean
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 60

One-Sample Statistics

48 64.31 12.06 1.74KGNITIF
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Lampiran 20 

PENGUJIAN HIPOTESIS KEDUA 

A.  Pengertian 
      Pengujian hipotesis kedua yaitu ”Penggunaan Media Analisis Ruang (MAR) 

dalam pembelajaran pokok bahasan vektor mencapai kriteria ketuntasan 
minimal (KKM)”. 

      Pengujian hipotesis kedua yang diamati adalah pencapaian kriteria minimal 
hasil belajar di kelas eksperimen. Kriteria ketuntasan belajar minimal yang 
ditetapkan dalam penelitian eksperimen adalah 60. Untuk melihat adanya 
pencapaian kriteria ketuntasan minimal digunakan uji rerata satu sampel.  

 
B.   Prosedur Uji Beda Rerata Satu Sampel. 
      Berdasarkan prosedur uji beda rerata satu sampel (one sample t - test) yang 

dikemukakan oleh Sukestiyarno (2006 : 17), maka untuk pengujian hipotesis 
kedua adalah sebagai berikut: 

      1.   Hipotesis yang diajukan:  
               Ho : μ  = 60 (nilai rerata siswa di kelas eksperimen = 60) 
               H1 : μ ≠ 60 (nilai rerata siswa di kelas eksperimen ≠  60) 

      2.   Persamaan statistik yang digunakan 0

/
x xt
s n
−

=  

      3.   Tingkat signifikansi dipilih α  = 0,05 
      4.   Daerah kritis : t > t ½ α ( n -1) atau t < -t ½ α (n – 1) 
      5.   Keputusan : Ho ditolak t∈  Daerah kritis 
 
C.  Hasil Perhitungan Ujibeda Rerata Satu Sampel.     
      Perhitungan uji beda rerata satu sampel (one sample t-test) pada pencapaian 

kriteria ketuntasan minimal menggunakan SPSS versi 12. Langkah yang 
ditempuh adalah sebagai berikut: Pilih analyze, compare means, one - smple    
T – Test. Berdasarkan prosedur di atas diperoleh data output seperti  pada tabel 
di bawah. 

                                Tabel 1. Output T – Test Uji Rerata Satu Sampel       
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      Pada tabel 1 dari output T-Test diperoleh bahwa nilai t = 0,652, dan reratanya 
(mean) 64,31. Sedangkan berdasarkan test value 60 didapat sig = 0,017 atau 
1,7 % , signifikansi ini kurang dari 5 %. Dari signifikansi dan rerata, dapat 
dikatakan bahwa hasil belajar siswa di kelas eksperimen tidak sama dengan 60 
tetapi melebihi 60. Karena nilai reratanya di atas nilai KKM (60), maka Ho 
ditolak dan H1 diterima.         

      Berdasarkan rerata hasil belajar di kelas eksperimen, maka data ini 
mendukung terhadap hipotesis penelitian yang kedua yaitu   ” Penggunaan 
Media Analisis Ruang (MAR) dalam pembelajaran pokok bahasan vektor 
mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM)”. 
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Lampiran 21 

PENGUJIAN HIPOTESIS KETIGA 

A.  Pengertian 
      Pengujian hipotesis ketiga yaitu ” Hasil belajar di kelas eksperimen dengan 

menggunakan MAR lebih baik dibanding dengan hasil belajar di kelas kontrol 
tanpa MAR”.  

      Pengujian hipotesis ketiga yang diamati adalah untuk melihat perbedaan 
antara hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang pembelajarannya 
menggunakan MAR dengan metode inkuiri dan siswa di kelas kontro yang 
pembelajarannya menggunaan metode inkuiri tanpa MAR. Untuk melihat 
adanya perbedaan hasil belajar maka dilakukan uji beda rerata dua sampel 
hasil belajar dari kedua kelas itu. Data hasil belajar yang diperoleh masing-
masing siswa terdapat pada lampiran data kemudian diolah dengan bantuan 
SPSS versi 12 dengan langkah prosedur berikut .   

 
B.   Prosedur Uji Beda Rerata Satu Sampel. 
      Langkah yang ditempuh dalam Uji beda rerata adalah sebagai berikut: 
      1.   Uji kesamaan Varian (var) 
            a.   Hipotesis: Ho : var 1 = var 2 dan H1 : var 1 ≠  var 2  

            b.   Uji statistik: Varians besarF
Variankecil

=  

            c.   Tingkat signifikansi dipilih α  = 0,05 
            d.   Daerah kritis: F Hitung > F Tabel  
            e.   Keputusan: Ho ditolak jika F Hitung > F Tabel  
 
      2.   Uji Beda Rerata Dua Sampel: 
            a.   Hipotesis: Ho : μ 1 - μ 2 = 0 dan H1 : μ 1 - μ 2 ≠  0  
            b.   Uji statistik:  

                  Untuk varian yang sama    1 2
2

1 2(1/ 1/ )
x xt

s n n
−

=
+

 

                  Untuk varian yang berbeda  1 2

1 1 2 2( / / )
x xt

s n s n
−

=
+

 

                  dengan 
2 2

1 1 2 2

1 2

( 1) ( 1)
2

n s n ss
n n

− + −
=

+ −
 

 
            c.   Tingkat signifikansi dipilih α  = 0,05 
            d.   Daerah kritis: t > t ½ α (n1 + n2 – 2) atau t < -t ½ α (n1 + n2 – 2) 
            e.   Keputusan: Ho ditolak t∈ Daerah kritis 
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Independent Samples Test

1.356 .247 5.069 94 .000 13.40 2.64 8.15 18.64

5.069 92.387 .000 13.40 2.64 8.15 18.64

Equal varian
assumed
Equal varian
not assumed

Hasil Bela
F Sig.

Levene's Test for
quality of Variance

t df Sig. (2-tailed
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

Group Statistics

48 64.31 12.06 1.74
48 50.92 13.77 1.99

KELAS
Eksperimen
Kontrol

Hasil Belajar
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

C.  Hasil Perhitungan Ujibeda Rerata Satu Sampel.     
      Perhitungan uji beda pencapaian hasil belajar siswa di kelas eksperimen 

dengan hasil belajar siswa di kelas kontrol menggunakan SPSS versi 12. 
Langkah yang ditempuh adalah: Pilih analyze, compare means, Independent 
Sample T Test, sehingga diperoleh output seperti pada tabel di bawah. 

 
                                         Tabel 1. Output T - Test Hasil Belajar    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Berdasarkan tabel 1 dari output T-Test pada kolom Levene Test for Equality of 

Variances menunjukan nilai F sebesar 1,356 dan sig = 0,247 atau 24,7 % lebih 
dari 5 %, maka Ho diterima dan dapat disimpulkan bahwa variasi nilai hasil 
belajar di kelas eksperimen sama dengan hasil belajar di kelas kontrol.  

      Dengan memilih asumsi memiliki varian yang berbeda (Equal varian not 
asummed ) diperoleh nilai sig = 0,00 kurang dari 5 % maka Ho ditolak yang 
artinya terdapat perbedaan antara siswa di kelas eksperimen dengan siswa di 
kelas kontrol. Dan dapat disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar antara 
kedua kelas itu.. 

      Berdasarkan rerata hasil belajar siswa di kelas eksperimen dengan rerata hasil 
belajar di kelas kontrol yang besarnya 64,31 dan 50,92. Hal ini mendukung 
terbuktinya hipotesis penelitian yang ketiga yaitu ”Hasil belajar di kelas 
eksperimen dengan menggunakan MAR lebih baik dibanding dengan hasil 
belajar di kelas kontrol tanpa MAR”. 

 

 

 



147 
 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

48
64.31
12.06

.073

.073
-.056
.505
.961

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Hasil belajar

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Lampiran 22 

PENGUJIAN HIPOTESIS KEEMPAT 

A.  Pengertian 
      Pengujian hipotesis keempat yaitu ”Ada pengaruh yang signifikan antara  

motivasi dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar”.    .  
      Pengujian hipotesis keempat bertujuan untuk melihat adanya pengaruh aspek 

motivasi dan aktivitas terhadap hasil belajar siswa di kelas eksperimen. Data 
hasil hasil tes motivasi dan aktivitas pada lampiran data diuji dengan bentuan 
SPSS versi 12 pada regresi linier ganda, sedangkan langkah yang ditempuh 
adalah sebagai berikut 

 
B.  Prosedur Uji Regresi Linier Ganda. 
      Menurut Uyanto (2006 : 213), uji regresi ganda bertujuan untuk melihat 

pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan 
langkah uji regresi menurut Sukestiyarno (2006 : 12 ), sebelum melakukan 
analisis regresi prasyarat yang harus dilakukan adalah: uji normalitas, uji 
multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. 

      Langkah yang ditempuh dalam Uji beda rerata adalah sebagai berikut: 
      1.   Uji Normalitas 
            Variabel yang diuji hanya variabel dependen atau variabel terikat, 

sedangkan variabel bebas tidak perlu diuji normalitasnya. Dan salah satu 
Uji normalitas menggunakan  uji Kolmogorov – Smirnov. 

            a.   Hipotesis:  
                    Ho : Variabel Y adalah normal 
                    H1 :  Variabel Y adalah tidak normal 
            b. Langkah uji normalitas adalah: Analyze, nonparametric test, one 

sample Kolmogorov – Simirnov.  Hasil uji normalitas adalah seperti 
pada tabel 2 di bawah. 

  
                                             Tabel 1. Output normalitas  
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Scatterplot

Dependent Variable: Hasil belajar

Regression Standardized Predicted Value
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            c.   Keputusan : 
                  Dari tabel 1 di atas diperoleh sig = 0,961 atau sig = 9,61 % lebih dari   

5 %, maka Ho diterima artinya variabel Y (hasil belajar) adalah 
normal. 

                  Sedangkan histogram dari uji normalitas dapat disajikan seperti pada 
gambar di bawah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Gambar 1. Histogram Normalitas  
  
                  Dari gambar histogram di atas, ternyata Standard deviasi sebesar 12,06 

berarti lebih dari 1 maka data dianggap normal. Melengkapi normalitas 
di atas berikut sajian dari Output Normal P – Plot of Regresion. 

 
 
 
 
  
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Berdasarkan Output Normal P – Plot terlihat data mendekati garis 

diagonal, hal ini berarti menunjukan bahwa data terdistribusi normal. 
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Std. Dev = 12.06  
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Coefficientsa

-77.332 15.663 -4.937 .000
.574 .127 .454 4.537 .000 .762 1.312

1.813 .374 .485 4.843 .000 .762 1.312

(Constant
MOTIVAS
AKTIVITS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil belajara. 

Model Summaryb

.656a 42.927 2 45 .000 1.727
Model
1

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), AKTIVITS, MOTIVASIa. 

Dependent Variable: Hasil belajarb. 

      2.   Uji Multikolinieritas 
            Sukestiyarno (2006:13) mengatakan bahwa uji multikolinieritas bertujuan 

untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi 
antara variabel bebas. Ada atau tidak adanya hubungan antar variabel 
bebas dapat dilihat dari nilai Variance inflasi vactor (VIF) dan tolerance. 
Multikolinieritas terjadi jika nilai VIP berada di atas 10 dan nilai 
toleransinya di atas 1. Tabel 2 berikut adalah coefficients output regresi  

 
                                                    Tabel 2. Koefisien Regresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
            Dari tabel 2 di atas ternyata diperoleh nilai VIP sebesar 1,312 berarti di 

bawah nilai 10, sedangkan nilai Tolerance besarnya 0,762 berarti kurang 
dari 1. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak 
ditemukan adanya korelasi antar variabel. 

 
      3.   Uji Autokorelasi 
            Uji Autokerelasi menurut Uyanto (2006 : 220) bertujuan melihat apakah 

dalam regresi linier ada korelasi antar error satu dengan yang lainnya. 
Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi digunakan uji Durbin – 
Watson (DW). Jika -2 ≤  DW≤  2, maka gejala autokorelasi tidak ada dan 
dapat dilihat berdasarkan tabel 3 Model Summary di bawah. 

 
                                                        Tabel 3. Model Summary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Berdasarkan tabel 1 model Summary diperoleh nilai DW sebesar 1,727, 

nilai ini masih di bawah nilai 2 lebih dari -2. Maka dapat disimpulkan 
tidak terjadi autokorelasi. 
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Coefficientsa

-77.332 15.663 -4.937 .000
.574 .127 .454 4.537 .000

1.813 .374 .485 4.843 .000

(Constant)
MOTIVASI
AKTIVITS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Hasil belajara. 

ANOVAb

4485.354 2 2242.677 42.927 .000a

2350.958 45 52.244
6836.312 47

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), AKTIVITS, MOTIVASIa. 

Dependent Variable: Hasil belajarb. 

       4.  Uji Heterokedastisitas  
            Dalam penelitian eksperimen nilai heterokedastisitas diuji berdasarkan 

Normal P – Plot. Ternyata nilai eror cukup menyebar dan tidak 
membentuk pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan tidak terjadi 
heterokedastisitas. 

 
C.  Analisis Regresi Ganda      
      Setelah Uji prasyarat telah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah 

menentukan persamaan regresi ganda. Persamaan regresi ini dapat 
memprediksi pengaruh veriabel bebas secara bersama terhadap variabel 
terikat.. 

                                              
                                               Tabel 4. Koefisisen Model Regresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
     Dari tabel 4 pada kolom B di atas, maka pengaruh motivasi dan aktivitas 

terhadap hasil belajar persamaan regresinya dapat ditulis sebagai :   
     Y = - 77,332 + 0,574 X1 + 1,813 X2.  Dengan Y = hasil belajar, X1 = aspek 

motivasi, dan X2 = aspek aktivitas. Selain koefisien, juga ditampilkan model 
Anova seperti pada tabel 5 berikut:  

 
                                                        Tabel 5. Anova 
 
 

 

 

 

 
 
      Dari tabel 5 Anova di atas diperoleh nilai F = 42,927 dan sig = 0,00 nilainya 

kurang dari 5 %. Maka H1 diterima, dalam arti persamaan regresi adalah linier. 
      Untuk melihat kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, maka dapat 

dilihat melalui tabel 6 pada model summary berikut. 
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Model Summary

.810a .656 .641 7.23
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), AKTIVITS, MOTIVASIa. 

                                            Tabel 6. Output Model Summary 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Selain menguji pengaruh aspek motivasi dan aspek aktivtas secara bersama 
terhadap hasil belajar, juga di;akukan uji regresi secara terpisah. Sedangkan 
hasil uji regresi terpisah terhadap hasil belajar adalah sebagai berikut.  

 
               Tabel 7. Korelasi Aspek Motivasi, Aktivitas dan Hasil Belajar 

 
 
 

 

 

 

 

      Dari tabel 7, menunjukan bahwa aspek motivasi mempengaruhi hasil belajar 
sebesar 0,691 atau 69,1 %, sedangkan aspek aktivitas mempengaruhi hasil 
belajar sebesar 0,706 atau 70,6 %. Dari data statistik tersebut, memperlihatkan 
bahwa aspek aktivitas lebih kuat kontribusinya dari pada aspek motivasi.. 

  
      Berdasarkan tabel 6 dari output model Summary diperoleh nilai R Square 

sebesar  0,656 atau 65,6 %. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa aspek 
motivasi dan aspek aktivitas memiliki kontribusi sebesar 65,6 % terhadap 
hasil belajar. Dengan demikian data ini dapat menunjang untuk terbuktinya 
hipotesis yang keempat yaitu: Ada pengaruh yang signifikan antara  motivasi 
dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1.000 .487** .691**
. .000 .000

48 48 48
.487** 1.000 .706**
.000 . .000

48 48 48
.691** .706** 1.000
.000 .000 .

48 48 48

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Motivasi

Aktivitas

Hasil Belajar

Motivasi Aktivitas Hasil Belajar

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 23 
 

KEGIATAN PEMBELAJARAN DALAM  
PENELITIAN 

 
 
 KELAS EKSPERIMEN (X-3) KELAS KONTROL (X-6) 

Pe
rte

m
ua

n 
  k

e 
1 Jenis kegiatan 

 1. Tes motivasi 
 2. Tes pengetahuan awal 

Jenis kegiatan 
1. Tes motivasi 

 2.   Tes pengetahuan awal   

  P
er

te
m

ua
n 

ke
 2

 

A. Apersepsi 
. Motivasi:  Pentingnya  mempelajari 

vektor 
 2. Menjelaskan fungsi media 
 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran 
 
B. Kegiatan inti 

. Melakukan   eksperimen  menggu- 
nakan MAR I pada operasional 
penjumlahan vektor dengan metode 
segitiga dan jajargenjang (sesuai RPP 
pertama) (dilakukan penilaian aktivitas) 
 2. Melatih pemahaman siswa dengan 
    soal -soal (penilian aktivitas) 

C. Kegiatan akhir 
. Pengambilan simpulan hasil pem 
belajaran yang telah dilakukan  
 2. Pemberian  tugas berupa PR pada 

LKS 

A. Apersepsi 
 1. Motivasi: 
     Pentingnya mempelajari vektor 
 2. Menyampaikan tujuan pembelajar-

an  
 
B. Kegiatan inti 
 1. Melakukan  operasional  penjum-

lahan vektor dengan metode 
segitiga dan jajargenjang (sesuai 
RPP pertama) (penilaian aktvitas) 

 2. Melatih pemahaman siswa dengan 
soal-soal (penilaian aktivitas)  

 
C. Kegiatan akhir 
 1. Pengambilan simpulan hasil pem-

belajaran  
 2. Pemberian tugas berupa PR pada 

LKS 
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 KELAS EKSPERIMEN (X-3) KELAS KONTROL (X-6) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  P
er

te
m

ua
n 

ke
 3

 
A. Apersepsi 
 1. Evaluasi PR dari pertemuan yg lalu 
 2. Memberi pertanyaan yang ada hubu-

ngannya dengan pelajaran yang lalu. 
 
 
B. Kegiatan inti 

. Melakukan  eksperimen  mengguna- kan 
MAR I pada operasional penjum-lahan 
vektor dengan metode uraian dan 
poligon (sesuai RPP kedua) (penilaian 
aktivitas) 
 2. Melatih pemahaman siswa dengan 
     soal-soal (penilaian aktivitas) 

C. Kegiatan akhir 
.Pengambilan simpulan hasil eks- 

perimen  
2. Pemberian tugas berupa PR pada 

LKS 

 
A. Apersepsi 
 1. Evaluasi PR dari pertemuan yg lalu 
 2. Memberi  pertanyaan  yang  ada 

hubungannya dgn pelajaran yang 
lalu. 

B. Kegiatan inti 
Pembelajaran operasional penjumlah-an
vektor tanpa media MAR (Sesuai RPP
kedua) (penilaian aktivitas) 

Melatih pemahaman siswa dengan soal-
soal (penilaian aktivitas) 
     
 
C. Kegiatan akhir 
Pengambilan simpulan hasil pem-
belajaran  
2. Pemberian tugas berupa PR pada 

LKS 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  P

er
te

m
ua

n 
ke

 4
 

 
A. Apersepsi 
 1.  Evaluasi PR dari pertemuan yg lalu 
 2. Memberi  pertanyaan  yang ada 

hubungannya dengan pelajaran yang 
lalu. 

B. Kegiatan inti 
. Melakukan  eksperimen  mengguna- kan 

MAR I dan MAR II pada operasional 
perkalian vektor dengan dan 
operasional unit vektor (sesuai RPP 
ketiga) (penilaian aktivitas) 
 2. Melatih pemahaman siswa dengan 
    soal-soal (penilaian aktivitas) 
 
C. Kegiatan akhir 

. Pengambilan  simpulan  hasil eks- 
perimen  

. Pemberian tugas berupa PR pada  
LKS 

 
A.  Apersepsi 
 1. Evaluasi PR dari pertemuan yang 

lalu 
 2. Memberi   pertanyaan   yang  ada 

hubungannya dengan pelajaran 
yang lalu. 

B. Kegiatan inti 
. Pembelajaran operasional perkalian

vektor dan operasional unit vektor
tanpa media (Sesuai RPP ketiga)
(penilaian aktivitas) 

. Melatih pemahaman siswa dgn soal-
soal (penilaian aktivitas) 
 
C. Kegiatan akhir 

. Pengambilan simpulan hasil pem-
belajaran  
2. Pemberian tugas berupa PR pada  

LKS 
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 KELAS EKSPERIMEN (X-3) KELAS KONTROL (X-6) 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Pe
rte

m
ua

n 
ke

 5
   

   
 

A. Apersepsi 
 1. Evaluasi PR dari pertemuan yang lalu 
 2. Memberi pertanyaan yang ada hubu-

ngannya dengan pelajaran yang lalu. 

B. Kegiatan inti 
. Melakukan  eksperimen  mengguna- kan 

MAR I dan MAR III pada operasional 
vektor tiga dimensi (sesuai RPP 
keempat) (penilaian aktivitas) 
 2. Melatih pemahaman siswa dengan 
     soal-soal (penilaian aktivitas) 
 
C. Kegiatan akhir 

. Pengambilan  simpulan  hasil  eks- 
perimen  
 2. Pemberian  tugas  berupa PR pada 

LKS 

 

A. Apersepsi 
 1. Evaluasi PR dari pertemuan yang 

lalu 
 2. Memberi   pertanyaan  yang  ada 

hubungannya dengan pelajaran 
yang lalu. 

B. Kegiatan inti 
. Pembelajaran  operasional perkalian

vektor dan operasional vektor tiga
dimensi tanpa media (sesuai RPP
keempat) (penilaian aktivitas) 

. Melatih pemahaman siswa dgn soal-
soal (penilaian aktivitas) 
   
C. Kegiatan akhir 
Pengambilan simpulan hasil pem-
belajaran  
2. Pemberian tugas berupa PR pada 

LKS 

Pe
rte

m
ua

n 
ke

 6
 

 
Melatih pengetahuan dan pemahaman 
dengan variasi soal-soal dari 
keseluruhan materi vektor (penilaian 
aktivitas) 
 
 

 
Melatih pengetahuan dan pema-haman
dengan variasi soal-soal dari
keseluruhan materi vektor (penilaian
aktivitas) 

Pe
rte

m
ua

n 
ke

 7
   

 

 
Jenis kegiatan 
A. Tes motivasi 
 B. Tes pengetahuan 

 
Jenis kegiatan 
A. Tes motivasi 
 B. Tes pengetahuan 

 
 
 
 
 
 
 
 


