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ABSTRAK 

 
Restiono, Awal. 2013. Penerapan Model Problem Based Learning untuk 

Mengembangkan Aktivitas Berkarakter dan Meningkatkan Pemahaman Konsep 

Siswa Kelas XI. Skripsi, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Dr. Sarwi, M. Si, Pembimbing II: Drs. Muhammad Sukisno, M. 

Si. 

Kata Kunci : Pemahaman Konsep, Aktivitas Berkarakter, Problem Based 

Learning 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang 

mengoptimalkan keterlibatan siswa untuk menganalisis dan memecahkan 

masalah. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah konsep-konsep 

fisika memiliki pengaruh dalam meningkatkan aktivitas siswa dan  

mengembangkan perilaku baik siswa. Penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan model Problem Based 

Learning dapat mengembangkan aktivitas berkarakter dan meningkatkan 

pemahaman konsep usaha dan energi pada siswa kelas XI. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IA SMA Negeri 2 Cilacap. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling. Kelas XI IA4 sebagai kelas eksperimen mendapat perlakuan model 

Problem Based Learning dan kelas XI IA3 sebagai kelas kontrol yang mendapat 

perlakuan model pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan. Data pada 

penelitian ini diperoleh dari tes dan observasi. Teknik analisis data tes 

menggunakan metode kualitatif sedangkan untuk data observasi menggunakan 

analisis deskriptif. 

Peningakatan akivitas berkatakter siswa terlihat dari ketuntasan klasikal 

pada kelas eksperimen yaitu dari 0%  menjadi 75%. Sedangkan pada kelas kontrol 

terjadi peningkatan ketuntasan klasikal dari 0% menjadi 53,57%. Setelah 

dilakukan uji t dan uji gain untuk nilai pretest dan posttest siswa terdapat 

peningkatan pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan usaha dan energi. 

Pada uji t satu sampel untuk kelas eksperimen diperoleh harga thitung = 3,611 yang 

lebih besar dari ttabel = 1,695 untuk dk = 32 – 1 = 31. Dari uji gain menunjukkan 

nilai gain ternormalisasi untuk kelas eksperimen yaitu 0,49 lebih tinggi dan nilai 

gain ternormalisasi untuk kelas kontrol yaitu 0,38. Pada uji t dua sampel diperoleh 

harga thitung = 3,448 yang lebih besar dari ttabel = 2,00 untuk dk = 32 + 32 – 2 = 62. 

Dari beberapa hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa model Problem 

Based Learning dapat mengembangkan aktivitas berkarakter dan meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. Peningkatan aktivitas berkarakter dan pemahaman 

konsep siswa yang diajar dengan model Problem Based Learning lebih baik dari 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran yang selama ini sudah 

dilaksanakan. 

 

 

 



ix 
 

ABSTRACT 

 
Restiono, Awal. 2013. Implementation Problem Based Learning Model to 

Develop Activity Characterized and Increase Student’s Conceptual 

Understanding of Eleventh Grade. Thesis, Physics Departement, Mathematics and 

Natural Sciences Faculty, Semarang State University. Supervisor I: Dr. Sarwi, M. 

Si, Supervisor II: Drs. Muhammad Sukisno, M. Si. 

Keywords : Conceptual Understanding, Activity Characterized, Problem Based 

Learning 

Problem Based Learning is a learning model that optimizes the 

involvement of students to analyze and to solve problems. Ability to analyze and 

to solve problems of physics concepts have an influence in improving student 

activities and develop student’s good behavior. This research is experimental 

research that aimed to determine whether implementation of the model Problem 

Based Learning can develop activity characterized and increase student’s 

conceptual understanding of work and energy in XI grade. The population in this 

research were all students of class XI IA SMA Negeri 2 Cilacap. Sampling in this 

research using simple random sampling technique. Class XI IA4 as an 

experimental class that gets treated Problem Based Learning model and class XI 

IA3 as controls class that gets treated learning model that has been implemented. 

The data in this research were obtained by using the tests and observations. 

Technique analysis of test data using qualitative methods, while for observation 

data using descriptive analysis. 

Improved of student’s activity characterized achievement is visible from 

classical completeness in the experimental class, from 0% to 75%. While the 

control class classical completeness improved from 0% to 53.57%. After t test and 

gain test for student’s pretest and posttest score, there is increasing student’s 

conceptual understanding on the subject of work and energy. In one sample t-test 

for the experimental class value obtained thitung = 3.611 greater than ttabel = 1.695 

for dk = 32 - 1 = 31. Based on the normalized gain factor for the experimental 

class is 0.49 higher than for the control class is 0.38. In the two-sample t-test = 

3.448 obtained thitung value greater than ttabel = 2.00 for dk = 32 + 32-2 = 62. From 

the calculation above, it can be concluded that the model of Problem Based 

Learning can develop activity characterized and increase student’s conceptual 

understanding. Increased of the student’s activity characterized  and conceptual 

understanding are taught with the model of Problem Based Learning is better than 

students taught by learning model that has been implemented.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Fisika adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam (IPA) yang pada 

hakikatnya IPA merupakan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, hukum, teori, dan model yang biasa disebut produk. Selain itu yang paling 

penting dalam IPA adalah proses dalam pembelajaran. Selain memberikan bekal 

ilmu kepada siswa, mata pelajaran fisika merupakan wahana untuk menumbuhkan 

kemampuan berpikir dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut PERMEN 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan 

Dasar dan Menengah, salah satu tujuan pembelajaran Fisika di SMA/MA adalah 

mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam dan menyelesaian masalah baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran fisika bermaksud untuk 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Banyak hal dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip dan konsep 

fisika jika telah melakukan pembelajaran fisika dengan baik. 
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Dari informasi yang di peroleh dari guru fisika di SMA Negeri 2 Cilacap, 

pembelajaran fisika yang selama ini sudah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Cilacap 

menggunakan metode ceramah yang terkadang diselingi dengan diskusi kelompok 

(pembelajaran kooperatif) dan masih menerapkan keaktifan guru dalam kegiatan 

pembelajarannya. Pembelajaran cenderung bersifat informatif sehingga 

keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih kurang. Kondisi 

yang demikian akan membuat siswa kurang termotivasi untuk belajar. Hal ini 

terbukti dengan perilaku siswa yang kurang bersemangat dalam mengikuti 

kegiatan belajar di kelas sehingga nilai siswa pada mata pelajaran fisika kurang 

memuaskan. Agar tujuan pembelajaran fisika di SMA dapat dicapai maka perlu 

adanya inovasi dalam proses pembelajaran fisika di kelas. Inovasi tersebut dapat 

berupa model pembelajaran yang bisa membuat siswa menjadi lebih aktif dan 

bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. 

Ada beberapa model pembelajaran model pembelajaran yang dapat 

meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa dalam belajar. Salah satunya adalah 

model pembelajaran yang menitik beratkan pada pemecahan masalah sehari-hari 

yaitu model problem based learning.  Problem based learning adalah model 

pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerjasama dalam 

kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Contoh 

masalah dalam kehidupan digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan siswa 

sebelum mulai mempelajari suatu materi. Berdasarkan penelitian Akinoglu dan 

Tandongan (2007), model ini memungkinkan siswa untuk memperoleh 

pengetahuan baru dalam pemecahan masalah. Dalam problem based learning, 
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sikap siswa seperti pemecahan masalah, berpikir, bekerja kelompok, komunikasi 

dan informasi berkembang secara positif. Problem based learning juga 

memfasilitasi siswa untuk saling bertukar pendapat, menganalisis masalah 

menggunakan berbagai cara, dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan untuk 

memecahkan suatu permasalahan (Yuan dkk., 2008). Keadaan seperti ini akan 

berdampak langsung pada pemahaman siswa tentang konsep fisika. Berdasarkan 

penelitian Van der Vleuten dkk. (1996), siswa yang telah melalui proses 

pembelajaran menggunakan model problem based learning akan mengerjakan 

ujian akhir atau tes dengan lebih santai dan tidak tegang karena mereka telah 

terbiasa menghadapi masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Perasaan 

santai dan tidak tegang akan memicu siswa untuk berpikir lebih efektif dan efisien 

sehingga hasil tes yang mereka dapatkan menjadi lebih baik. 

Dari hasil penelitian Bilgin dkk. (2008), problem based learning dapat 

membantu siswa dalam mengembangkan komunikasi dan kemampuan 

bekerjasama dalam menerima informasi dan menggunakannya. Menurut Barrows 

(1986) yang dikutip oleh Bilgin dkk. (2008), tujuan utama problem based 

learning adalah membuat siswa menjadi aktif, bebas, dan belajar mandiri dari 

pada pasif menerima pelajaran yang disampaikan kepadanya. Sementara itu, 

metode problem based learning juga membutuhkan kerjasama pada proses 

pembelajaran. Belajar bekerjasama sangat penting karena di dalamnya terdapat 

proses bertukar informasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dalam menyelesaikan 

masalah. Hal tersebut akan sangat bermanfaat bagi siswa untuk kehidupan di masa 

datang. 
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Pembelajaran menggunakan model problem based learning dapat 

meningkatkan aktivitas dalam belajar, kemampuan memecahkan masalah, dan 

mengembangkan sifat atau karakter baik dari siswa (Raimi dan Adeoye, 2012). 

Perbedaan kemampuan  siswa dalam suatu kelompok juga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa terutama ketika ia berdiskusi atau mengungkapkan 

pendapatnya kepada siswa lain. 

Penerapan model problem based learning pada setiap jenjang pendidikan  

saat ini dirasa tepat karena pendidikan saat ini lebih mengedepankan penguasaan 

aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Jika peserta didik sudah mencapai 

nilai akademik yang memadai, pendidikan dianggap sudah selesai. Pembentukan 

karakter dan nilai-nilai budaya dalam diri peserta didik sudah mulai terpinggirkan. 

Sedangkan menurut Suyitno (2012), pendidikan karakter dan budaya bangsa 

penting karena dalam kehidupan nyata masyarakat yang memiliki karakter dan 

budaya yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa dan negara. 

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 

2003 menjabarkan tujuan Negara Republik Indonesia dalam fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional. Bab II pasal 3 UU Sisdiknas no.20 tahun 2003 berbunyi:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Dengan mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana 

tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sejak 2 Mei tahun 2010 
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mencanangkan pengembangan pendidikan karakter pada semua jenjang 

pendidikan. 

Metode pengembangan pendidikan karakter dapat dilakukan dengan (a) 

proses penyadaran dan pembiasaan; (b) belajar melalui pengalaman; dan (c) 

menyesuaikan dengan karakteristik dan hak peserta didik (Suyitno, 2012). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan mengadakan penelitian yang 

berjudul “PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK 

MENGEMBANGKAN AKTIVITAS BERKARAKTER DAN 

MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA KELAS XI”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

(1) Apakah penerapan model problem based learning dapat mengembangkan 

aktivitas berkarakter siswa kelas XI? 

(2) Apakah penerapan model problem based learning dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa kelas XI? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Mengembangkan aktivitas berkarakter siswa kelas XI melalui model 

problem based learning. 
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(2) Meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas XI melalui model problem 

based learning. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Bagi siswa 

(1) Meningkatkan minat belajar dan aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran. 

(2) Mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

1.4.2. Bagi guru 

(1) Memberikan alternatif metode pembelajaran untuk meningkatkan prestasi 

siswa. 

(2) Memaksimalkan kinerja guru dalam upaya perbaikan kualitas 

pembelajaran fisika. 

1.4.3. Bagi peneliti 

(1) Menambah pengetahuan dalam pengembangan model pembelajaran 

terutama pada model problem based learning untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran fisika. 
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1.5. Penegasan Istilah 

1.5.1 Model Problem Based Learning 

Merupakan model pembelajaran yang menggunakan permasalahan pada 

dunia nyata sebagai media pembelajarannya. Permasalahan yang ada nantinya 

akan dipecahkan oleh siswa secara berkelompok menggunakan ilmu yang telah 

diperolehnya dan pada akhirnya pemecahan masalah tersebut akan didiskusikan 

bersama dan diambil kesimpulan bersama dari diskusi tersebut. Inti dari model  

problem based learning dalam penelitian ini adalah mengajarkan siswa untuk 

belajar dari masalah dan dan menunjukan kemampuan siswa dalam mengambil 

atau menyerap ilmu dari masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Sedangkan  

menurut Trianto (2007: 67), problem based learning merupakan model 

pembelajaran yang didasarkan pada banyaknya permasalahan yang membutuhkan 

penyelidikan autentik yakni penyelidikan yang membutuhkan penyelesaian nyata 

dari permasalahan yang nyata. 

1.5.2 Aktivitas Berkarakter 

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (2011) menjelaskan bahwa 

pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang 

salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) 

tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) 

tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik 

dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter 

yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik” (moral 

knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan baik” atau loving good (moral 
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feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter menekankan 

pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan. 

Sedangkan menurut istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktivitas berarti 

kegiatan atau kesibukan. Dalam penelitian ini, aktivitas berkarakter berarti segala 

kegiatan siswa yang mencerminkan adanya karakter seperti yang terkandung 

dalam pedoman pelaksanaan pendidikan karakter. Karakter yang diharapkan 

mengalami peningkatan adalah disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, mandiri, 

bersahabat/ komunikatif, dan tanggung jawab. 

1.5.3 Pemahaman Konsep 

Pemahaman adalah suatu jenjang dalam ranah kognitif yang menunjukan 

kemampuan menjelaskan hubungan yang sederhana antara fakta-fakta dan konsep 

(Arikunto, 2007: 115). Konsep merupakan ide yang mengkombinasikan beberapa 

unsur berbeda ke dalam satu gagasan tunggal (Suprijono, 2009: 15). Dalam 

penelitian ini diharapkan siswa bisa benar-benar memahami konsep usaha, energi 

kinetik, energi potensial, dan hubungan dari ketiganya. Dari pemahaman yang 

mendalam tersebut siswa tidak hanya dapat mendefinisikan suatu konsep tetapi 

mampu untuk menggunakan konsep-konsep yang telah dipelajarinya untuk 

keperluan lebih lanjut seperti mengaplikasikan konsep dalam pemecahan masalah 

atau mengembangkan konsep itu sendiri.   

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Susunan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian pendahuluan, 

begian isi, dan bagian akhir skripsi. 
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(1) Bagian Pendahuluan 

Bagian ini berisi halaman judul, pengesahan, abstrak, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

(2) Bagian Isi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, penegasan 

istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II : Landasan Teori 

Landasan teori berisi hal-hal yang mendukung dan berkaitan 

dengan penelitian. 

BAB III : Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang 

dilakukan peneliti untuk menyelesaikan penelitian. 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran berisi hal-hal yang menjawab 

permasalahan penelitian dan saran dari penelitian yang telah 

dilakukan. 

(3) Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan surat 

keterangan.
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 

Disadari atau tidak disadari, belajar merupakan bagian dari proses 

kehidupan manusia. Setiap manusia dalam hidupnya pasti mengalami suatu proses 

yang disebut belajar. Belajar mempunyai beberapa arti. Banyak sekali pendapat 

yang dikemukakan oleh para pakar psokologi tentang definisi dari belajar itu 

sendiri. Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam kapasitas 

pribadi seseorang  sebagai akibat pengolahan atas pengalaman yang diperolehnya 

dan praktik yang dilakukannya (Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007).  

Menurut Morgan dkk. (1986: 140), sebagaimana dikutip oleh Anni (2007: 

2) belajar merupakan proses mental dalam memahami tingkah laku manusia, 

menyangkut beberapa faktor, yaitu asosiasi, motivasi, variabilitas, kebiasaan, 

kepekaan, pencetakan (imprinting), dan hambatan. 

Belajar merupakan proses terpenting bagi perubahan perilaku manusia dan 

ia mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Balajar memegang 

peranan penting di dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, 

kepribadian dan bahkan presepsi manusia (Anni, 2007: 2).  

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

suatu proses yang berkaitan dengan perubahan perilaku manusia baik berupa hasil 

pemikiran siswa maupun pengalaman siswa. 
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Sementara itu, menurut aliran behavioristik adalah upaya membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi 

hubungan antara lingkungan dengan tingkah laku si belajar disebut pembelajaran. 

Pembelajaran yang menyenangkan akan memperkuat perilaku, sebaliknya 

pembelajaran yang kurang menyenangkan akan memperlemah perilaku (Sugandhi 

dkk., 2007: 34). 

Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat 

untuk siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk 

membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar (Isjoni, 2011: 14). Proses 

belajar bersifat internal dan unik dalam diri individu siswa, sedang proses 

pembelajaran bersifat eksternal yang sengaja direncanakan dan bersifat rekayasa 

perilaku. 

 

2.2. Problem Based Learning 

2.2.1. Pengertian Problem Based Learning 

Problem based learning (PBL) merupakan suatu metode pembelajaran 

yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 

belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta 

untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau 

materi pelajaran (Sudarman, 2007). 

Landasan teori problem based learning adalah kolaborativisme, suatu 

perspektif yang berpendapat bahwa siswa akan menyusun pengetahuan dengan 

cara membangun penalaran dari semua pengetahuan yang sudah dimilikinya dan 
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dari semua yang diperoleh sebagai hasil kegiatan berinteraksi dengan sesama 

individu. Hal itu menyiratkan bahwa proses pembelajaran berpindah dari transfer 

informasi fasilitator siswa ke proses konstruksi pengetahuan yang sifatnya sosial 

dan individual. Menurut paham konstruktivisme, manusia hanya dapat memahami 

melalui segala sesuatu yang dikonstruksinya sendiri. Problem based learning 

memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan 

dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, dan 

dipresentasikan dalam suatu konteks. 

Dalam model problem based learning ini, pemahaman, transfer 

pengetahuan, keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemampuan pemecahan 

masalah, dan kemampuan komunikasi ilmiah merupakan dampak langsung 

pembelajaran. Sedangkan peluang siswa memperoleh hakikat tentang keilmuan, 

keterampilan proses keilmuan, otonomi dan kebebasan siswa, toleransi terhadap 

ketidakpastian dan masalah-masalah non rutin merupakan dampak pengiring 

pembelajaran. 

2.2.2. Ciri-Ciri Problem Based Learning 

Berbagai pengembangan problem based learning menunjukkan ciri-ciri 

sebagai berikut: 

(1) Proses belajar harus diawali dengan suatu masalah, terutama masalah 

dunia nyata yang belum terpecahkan. 

(2) Dalam pembelajaran harus menarik perhatian siswa. 

(3) Guru berperan sebagai fasilitator/ pemandu di dalam pembelajaran. 
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(4) Siswa harus diberikan waktu untuk mengumpulkan informasi menetapkan 

strategi  dalam memecahkan masalah sehingga dapat mendorong 

kemampuan berpikir kreatif. 

(5) Pokok materi yang dipelajari tidak harus memiliki tingkat kesulitan yang 

tinggi karena dapat menakut-nakuti siswa. 

(6) Pembelajaran yang nyaman, santai dan berbasis lingkungan dapat 

mengembangkan keterampilan berpikir dan memecahkan masalah 

(Akinoglu dan Tandongan, 2007). 

Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa pembelajaran dengan 

model problem based learning dimulai oleh adanya masalah (dapat dimunculkan 

oleh siswa atau guru), kemudian siswa mengumpulkan informasi mereka telah 

ketahui untuk memecahkan masalah tersebut. Siswa dapat memilih masalah yang 

dianggap menarik untuk dipecahkan sehingga mereka terdorong berperan aktif 

dalam belajar. 

2.2.3. Implementasi Problem Based Learning 

Berdasarkan penelitian Akinoglu dan Tandongan (2007), model problem 

based learning secara umum implementasinya mulai dengan tujuan dari model 

problem based learning, pembentukan kelompok kecil yang terdiri dari 5 atau 7 

siswa, pembagian permasalahan yang telah disiapkan, pemecahan masalah, 

menguji permasalahan, tetapi jika tidak memberikan masalah dapat membuat riset 

atau praktek. 

Menurut Sanjaya (2007: 218), model problem based learning dijalankan 

dengan 8 langkah, yaitu sebagai berikut: 
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(1) Menyadari masalah. 

(2) Merumuskan masalah. 

(3) Merumuskan hipotesis. 

(4) Mengumpulkan data.  

(5) Menguji hipotesis.  

(6) Menentukan pilihan penyelesaian. 

Semua langkah tersebut tertuangkan dalam langkah pembelajaran dan 

pada saat pembelajaran berlangsung. Dengan langkah tersebut diharapkan para 

siswa dapat bekerjasama dalam suatu kelompok dan mengembangkan aspek sosial 

siswa. 

2.2.4. Kelebihan dari model Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Sanjaya (2007: 220) keunggulan dari model problem based 

learning (PBL) adalah sebagai berikut: 

(1) Merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran. 

(2) Dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk 

menemukan pengetahuan baru bagi siswa. 

(3) Dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. 

(4) Dapat membantu siswa untuk bagaimana mentransfer pengetahuan mereka 

untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. 

(5) Dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan 

bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. 

(6) Dapat mengetahui cara berpikir siswa dalam menerima pelajaran dengan 

menggunakan model problem based learning. 
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(7) Problem based learning dianggap menyenangkan dan disukai siswa. 

(8) Dapat mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis dan 

mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan 

pengetahuan baru. 

(9) Dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. 

(10) Dapat mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar 

sekaligus belajar pada pendidikan formal telah berakhir. 

2.2.5. Kekurangan dari model Problem Based Learning (PBL) 

Menurut Dincer dkk. sebagaimana dikutip oleh Akinoglu dan Tandongan 

(2007) kekurangan dari model problem based learning (PBL) adalah sebagai 

berikut: 

(1) Guru kesulitan dalam merubah gaya mengajar. 

(2) Memerlukan lebih banyak waktu untuk siswa dalam memecahkan 

masalah, jika model tersebut baru diperkenalkan dikelas. 

(3) Setiap kelompok boleh menyelesaikan tugas sebelum atau sesudahnya 

(4) Problem Based Learning membutuhkan bahan dan penelitian yang banyak. 

(5) Sukar menerapkan model  problem based learning dalam semua kelas. 

(6) Kesulitan dalam menilai pelajaran. 

 

2.3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pada model pembelajaran kooperatif siswa diberi kesempatan untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan temannya untuk mencapai tujuan 
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pembelajaran, sementara guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator aktivitas 

siswanya. Secara sederhana kata “kooperatif” berarti mengerjakan sesuatu secara 

bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim. 

Pembelajaran kooperatif dapat diartikan belajar bersama-sama, saling membantu 

antara satu dengan yang lain dalam belajar dan memastikan bahwa setiap orang 

dalam kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya 

(Isjoni, 2011: 8). 

Slavin (2008: 8) mendefinisikan bahwa  pembelajaran kooperatif adalah 

pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa dalam satu kelas 

dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai lima orang 

untuk memahami konsep yang difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran 

kooperatif adalah model pembelajaran dengan setting kelompok-kelompok kecil 

dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa 

bekerjasama dan memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan 

teman sebayanya, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari 

sesuatu dengan baik pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi 

teman yang lain. Jadi Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran 

yang mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa karakteristik. Karakteristik 

tersebut merupakan sesuatu yang membedakan pembelajaran kooperatif dengan 

pembelajaran yang lain (Rusman, 2010: 207). Karakteristik pembelajaran 

kooperatif adalah sebagai berikut : 
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(1) Pembelajaran secara tim 

Artinya pembelajaran dilakukan secara bersama–sama untuk mencapai 

tujuan tertentu. 

(2) Didasarkan pada manajemen kooperatif 

Pada pembelajaran kooperatif mempunyai fungsi manajemen, yaitu fungsi 

perencanaan, sebagai organisasi dan sebagai kontrol. 

(3) Kemauan untuk bekerja sama 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal maka prinsip kebersamaan dan 

bekerja sama yang harus selalu ditekankan. 

(4) Keterampilan bekerja sama 

Pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa untuk bekerja sama akan 

mempengaruhi kemampuan social siswa. Dalam hal ini adalah keterampilan 

berinteraksi, berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. 

Kelemahan pembelajaran kooperatif antara lain: (1) Selama kegiatan 

diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang 

sedang dibahas meluas. Sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan; (2) Saat diskusi kelompok, terkadang didominasi oleh seseorang, 

hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. 

 

2.4.  Pendidikan Karakter 

Karakter bangsa adalah modal utama membangun peradaban tingkat 

tinggi. Masyarakat yang memiliki sifat jujur, mandiri, bekerjasama, patuh pada 

peraturan, dapat dipercaya, tangguh, serta memiliki etos kerja tinggi akan 
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menghasilkan sistem kehidupan sosial yang teratur dan baik. Oleh karena itu, 

pendidikan harus terus didorong untuk mengembangkan karakter bangsa sehingga 

Indonesia mampu menjadi bangsa yang kuat dan pada gilirannya mampu 

membangun peradaban yang lebih maju dan modern. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara 

operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas program 

Kemendiknas. Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, budi 

pekerti, moral, dan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik 

dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Untuk itu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan pengembangan 

pendidikan karakter pada semua jenjang pendidikan. 

Menurut pedoman pelaksanaan pendidikan karakter, pendidikan karakter 

bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, 

pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang 

baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar 

dan mana yang salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa 

melakukannya (psikomotor).  

Ada tiga tahap pembentukan karakter, yaitu: 
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(1) Moral Knowing 

Moral knowing yaitu memahamkan dengan baik pada anak tentang arti 

kebaikan, mengapa harus berperilaku baik, untuk apa berperilaku baik, dan apa 

manfaat berperilaku baik. 

(2) Moral Feeling 

Moral feeling yaitu membangun kecintaan berperilaku baik pada anak 

yang akan menjadi sumber energi anak untuk berperilaku baik. Membentuk 

karakter adalah dengan cara menumbuhkannya. 

(3) Moral Action 

Moral action yaitu bagaimana membuat pengetahuan moral menjadi 

tindakan nyata. Moral action merupakan outcome dari dua tahap sebelumnya dan 

harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi moral behaviour. Melalui tiga 

tahapan ini, proses pembentukan karakter akan jauh dari kesan dan praktik 

doktrinasi yang menekan, justru siswa akan mencintai berbuat baik karena 

dorongan internal dari dalam dirinya. 

Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar 

berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan 

membangun perilaku bangsayang multikultur; (3) meningkatkan peradaban 

bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. 

Selanjutnya ada 18 nilai hasil kajian empirik Pusat Kurikulum yang 

bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: 

(1) religius; (2) jujur; (3) toleransi; (4) disiplin; (5) kerja keras; (6) kreatif; (7) 

mandiri; (8) demokratis; (9) rasa ingin tahu; (10) semangat kebangsaan; (11) cinta 
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tanah air; (12) menghargai prestasi; (13) bersahabat/ komunikatif; (14) cinta 

damai; (15) gemar membaca; (16) peduli lingkungan; (17) peduli sosial; (18) 

tanggung jawab. 

Meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, tetapi 

prioritas utama pada penelitian ini ada 6, yaitu: 

(1) Disiplin 

(2) Kerja Keras 

(3) Mandiri 

(4) Rasa Ingin Tahu 

(5) Bersahabat/ Komunikatif 

(6) Tanggung Jawab 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter di 

satuan pendidikan dilakukan melalui berbagai program penilaian dengan 

membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Penilaian 

keberhasilan tersebut dilakuakan melalui langkah-langkah berikut: 

(1) Menetapkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati. 

(2) Menyusun berbagai instrumen penilaian. 

(3) Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator 

(4) Melakukan analisis dan evaluasi. 

(5) Melakukan tindak lanjut. 
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2.5. Pemahaman Konsep 

2.5.1. Pengertian pemahaman 

Pemahaman adalah suatu jenjang di ranah kognitif yang menunjukan 

kemampuan menjelaskan hubungan yang sederhana antara fakta-fakta dan konsep 

(Arikunto, 2007: 118). Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna 

atau arti dari sesuatu konsep. Untuk itu maka diperlukan adanya hubungan atau 

pertautan antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep tersebut. Ada tiga 

macam pemahaman yang berlaku umum; pertama pemahaman terjemahan, yakni 

kesanggupan menterjemahkan makna yang terkandung di dalamnya. Misal, 

memahami kalimat bahasa Indonesia, mengartikan lambang Negara, mengartikan 

Bhineka Tunggal Ika, dan lain-lain. Kedua pemahaman penafsiran, misalnya 

pemahaman grafik, menghubungkan kedua konsep yang berbeda, membedakan 

yang pokok dan yang bukan pokok. Ketiga pemahaman ekstraposisi, yakni 

kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat, meramalkan 

sesuatu, atau memperluas wawasan (Sudjana, 2009: 51). 

Pemahaman yang dimaksud dalam penelititian ini adalah suatu 

kemampuan untuk mengerti secara benar konsep-konsep atau fakta-fakta. 

Pemahaman sebagai salah satu indikator kadar keberhasilan belajar siswa dapat 

bernilai amat baik, baik, cukup, dan jelek. Pemahaman (understanding) 

merupakan prasyarat mutlak untuk menuju tingkatan kognitif yang lebih tinggi, 

aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. 
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2.5.2. Pengertian konsep 

Konsep merupakan ide yang mengkombinasikan beberapa unsur berbeda 

ke dalam satu unsur tunggal (Suprijono, 2009: 15). Setiap konsep tidak dapat 

berdiri sendiri, setiap konsep dapat dihubungkan dengan konsep-konsep lain dan 

hanya mempunyai makna bila dikaitkan dengan konsep-konsep lain. Konsep-

konsep bersama-sama membentuk semacam jaringan pengetahuan di dalam 

kepala manusia. Pemahaman tentang sebuah konsep sangat penting dalam 

pembelajaran di kelas karena manfaat belajar konsep akan memberikan 

keuntungan bagi siswa. Keuntungan dari belajar konsep adalah: 

(1) mengurangi beban berat memori karena kemampuan manusia dalam 

mengkategorikan berbagai stimulus terbatas, 

(2) meupakan unsur pembangun berpikir, 

(3) merupakan dasar proses mental yang lebih tinggi, 

(4) diperlukan untuk memecahkan masalah.  

(Uno, 2011: 10). 

2.5.3. Pengertian pemahaman konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan mengungkapkan makna suatu 

konsep yang meliputi kemampuan membedakan, menjelaskan, menguraikan lebih 

lanjut, dan mengubah konsep. Pemahaman konsep dalam penelitian ini adalah 

konsepsi siswa yang sama dengan konsepsi para fisikawan yang menyangkut 

pemahaman siswa dalam memahami hubungan antar konsep pada materi yang 

diajarkan. 
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α 

Sering kali pelajar hanya menghafalkan definisi konsep tanpa 

memperhatikan hubungan antara konsep dengan konsep-konsep yang lainnya. 

Dengan demikian, konsep baru tidak masuk dalam jaringan konsep yang telah ada 

di dalam kepala siswa, tetapi konsepnya berdiri sendiri tanpa ada hubungan 

dengan konsep lain. Sehingga konsep baru tersebut tidak dapat digunakan oleh 

siswa dan tidak mempunyai arti. 

 

2.6. Usaha dan Energi 

2.6.1. Usaha 

Suatu gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda 

berpindah, maka gaya tersebut dapat dikatakan melakukan usaha atau work (W). 

Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai berikut: 

 𝑊 = 𝐹 . 𝑠  ................................................................................ (2.1) 

dimana: 

W = Usaha (J) 

𝐹    = Vektor gaya (N) 

𝑠   = Vektor perpindahan (m) 

Jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut α terhadap arah 

perpindahannya, maka besarnya usaha yang dilakukan gaya merupakan hasil kali 

antara komponen gaya yang searah dengan perpindahan dengan perpindahannya. 

Seperti pada gambar berikut, 

    s          

 

F 

F  cos 

𝛼

𝑇𝑦𝑝𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑒𝑟𝑒. Gambar 2.1. Komponen gaya yang  dengan  perpindahan Gambar 2.1. Gaya yang yang bekerja pada benda membentuk sudut α dengan perpindahan 

F cos α 
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maka    𝑊 =  𝐹  𝑠 𝑐𝑜𝑠 𝛼  ..................................................................... (2.2) 

Dengan 𝐹 cos α merupakan komponen gaya yang searah dengan 

perpindahan. 

Apabila grafik antara gaya dan perpindahan (grafik F-s) telah diketahui, 

maka usaha yang dilakukan oleh gaya selama perpindahan sama dengan luas 

daerah yang dibatasi oleh grafik dan sumbu s. usaha bernilai positif jika luas 

daerah berada di atas sumbu s, sedangkan usaha bernilai negatif jika luas daerah 

berada di bawah sumbu s. 

2.6.2. Energi Kinetik 

Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya pada benda terkait dengan 

perpindahan benda, yaitu perubahan posisi benda. Tetapi usaha juga terkait 

dengan perubahan kecepatan benda. Energi Kinetik yaitu energi yang dimiliki 

oleh suatu benda karena geraknya. Untuk menghitung besar energi kinetik benda, 

marilah kita hubungkan antara persamaan (2.1), rumus gerak lurus berubah 

beraturan untuk kecepatan awal sama dengan nol 

 v
2
 = 2as       ................................................................................. (2.3) 

dan hukum II Newton 𝐹    =  𝑚𝑎   . 

             𝑊 = 𝐹 . 𝑠         ...................................................................................... (2.1) 

 𝑊 =  𝑚𝑎  
𝒗𝟐

𝟐𝒂
      ............................................................................. (2.4) 

 𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2      .................................................................................... (2.5) 

Usaha pada persamaan (2.5) ini merupakan suatu usaha yang diperlukan 

untuk menghasilkan perubahan kelajuan benda, yang berarti sama dengan 

besarnya energi kinetik yang dimiliki benda pada saat kelajuannya sama dengan v.  
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Dengan demikian, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut 

 𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2     .................................................................................. (2.6) 

Keterangan: 

𝐸𝑘 = energi kinetik (J) 

m = massa benda (kg) 

v = kecepatan benda (m/s) 

Usaha yang digunakan untuk merubah kelajuan dari v1 dan v2 adalah sama 

dengan usaha yang digunakan untuk mengubah energi kinetik benda dari Ek1 ke 

Ek2. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan dirumuskan sebagai 

            𝑊 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1 =
1

2
𝑚𝑣2

2 −
1

2
𝑚𝑣1

2         .................................... (2.7) 

2.6.3. Energi Potensial 

Dalam penelitian ini, energi potensial yang dimaksud adalah energi 

potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh 

suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Tentunya, 

energi ini berpotensi untuk melakukan usaha dengan cara mengubah 

ketinggiannya. Semakin tinggi kedudukan suatu benda dari bidang acuan, semakin 

besar pula energi potensial gravitasi yang dimilikinya. 

Untuk menghitung energi potensial benda terhadap bidang acuan, 

misalkan benda kita angkat dari bidang acuan sampai pada ketinggian h di atas 

bidang acuan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan gaya yang besarnya sama 

dengan gaya berat benda F = mg ...................................................... (2.8) 

 Maka usaha untuk mengankat benda setinggi h adalah 

 𝑊 = 𝐹 . 𝑠 = 𝑚𝑔ℎ      ............................................................. (2.9) 
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Dengan demikian, pada ketinggian h benda memiliki energi potensial 

gravitasi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha sebesar W = mgh (persamaan 

2.9). Jadi, energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai 

 𝐸𝑝 = 𝑚𝑔ℎ            .............................................................. (2.10) 

Keterangan: 

𝐸𝑝 = energi potensial gravitasi (J) 

m = massa benda (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s2) 

h = ketinggian benda dari bidang acuan (m) 

Bidang acuan tidak harus berada di bawah kedudukan benda. Dapat saja 

dipilih bidang acuan yang letaknya di atas kedudukan benda. Dalam hal demikian 

energi potensial memiliki nilai negatif. Akan tetapi, bidang acuan dipilih di bawah 

kedudukan benda. 

Menghitung energi potensial gravitasi pada berbagai lintasan ketinggian 

(1) Bidang tegak   (2)  Bidang melingkar          (3)   Bidang miring 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Energi potensial gravitasi pada berbagai lintasan 

A 

B 
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h 
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2.7. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori di atas, dapat dikemukakan kerangka berpikir 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Salah satu tujuan pembelajaran fisika adalah untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam mensintesis masalah menjadi sebuah konsep ilmiah. 

Dengan mempelajari masalah dan mencari solusinya diharapkan siswa lebih 

memahami konsep-konsep dalam pembelajaran fisika. 

Model problem based learning adalah suatu model pembelajaran yang 

melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah 

melalui tahap-tahap metode ilmiah yaitu dengan diskusi kelompok dengan 

diberikan kartu masalah setiap kelompok. Ketika dihadapkan dengan suatu 

pertanyaan, siswa dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk 

memilih dan mengembangkan tanggapannya. Tidak hanya dengan cara menghafal 

tanpa dipikir, keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir 

siswa. 

Pemerintah telah mencanangkan adanya pendidikan karakter di setiap 

proses pembelajaran pada semua tingkat pendidikan. Hal ini diharapkan siswa 

tidak hanya menguasai konsep materi yang diberikan saja akan tetapi mampu 

menguasai sikap yang baik dalam bertindak, sehingga diharapkan akan muncul 

generasi baru yang kompetitif dan berkarakter. 
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2.8. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

(1) Model Problem Based Learning (PBL)  dapat mengembangkan aktivitas 

berkarakter siswa kelas XI.  

(2) Model Problem Based Learning (PBL)  dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa XI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10  

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IA SMAN 2 Cilacap 

yang terdiri dari 4 kelas yang pada masing-masing kelas terdapat 32 siswa. 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2010: 118). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik simple random sampling yaitu dipilih 2 kelas secara acak 

dari populasi yang dianggap homogen sebagai kelas kontrol dan kelas eksperimen 

dengan pertimbangan siswa duduk pada jenjang kelas yang sama, materi 

berdasarkan pada kurikulum yang sama dan tidak ada kelas unggulan. 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 60).  
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Adapun variabel yang digunakan adalah sebagai berikut : 

(1) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran. 

(2) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas berkarakter siswa dan 

pemahaman konsep siswa. 

 

3.3. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini adalah Pretest-Posttest Control Group Design. 

Sampel diambil sebanyak dua kelas, yaitu satu kelas sebagai kelas eksperimen dan 

satu kelas sebagai kelas kontrol. 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain penelitian Pretest-Posttest Control Group 

Keterangan: 

R : sampel diambil secara acak (Random) baik kelas eksperimen maupun     

kontrol 

O1 : pretest kelompok eksperimen 

O2 : posttest kelompok eksperimen 

O3 : pretest kelompok kontrol 

O4 : posttest kelompok kontrol 

X : Perlakuan dengan model problem based learning 

Y : Perlakuan dengan model pembelajaran yang selama ini sudah 

dilaksanakan 

R       O1       X       O2 

R    O3          Y         O4 



31 
 

 

 

Adapun skema rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Skema rancangan penelitian 
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3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan  

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan yaitu: 

(1) Melakukan observasi awal untuk mengetahui  kemampuan awal dan nama-

nama siswa yang telah dilakukan pengkodean sehingga memudahkan 

peneliti dalam membentuk kelompok pada waktu pembelajaran 

berlangsung. Untuk kemampuan awal siswa dilihat dari nilai ulangan 

harian sebelum penelitian.  

(2) Bekerja sama dengan guru dalam menyusun instrumen. 

(3) Mempersiapkan nomor untuk memudahkan pengamatan terhadap siswa 

dalam penilaian aktivitas siswa. 

(4) Melakukan uji coba soal pada kelas yang telah menempuh materi pokok 

bahasan usaha dan energi, sub pokok bahasan usaha, energi kinetik, dan 

energi potensial.  

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 2 Cilacap. Penelitian ini 

dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan yaitu 2 kali pertemuan untuk pretest dan 

posttest dan 3 kali pertemuan untuk proses pembelajaran. Dalam penelitian ini 

dipilih 2 kelas secara acak yaitu satu sebagai kelas eksperimen yang mendapatkan 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning 

(PBL) sedangkan satu kelas yang lain sebagai kelas kontrol mendapatkan 

perlakuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang selama 

ini sudah dilaksanakan. Sebelum pembelajaran berlangsung diadakan pretest 
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untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum mendapatkan materi pokok bahasan 

usaha dan energi, sub pokok bahasan usaha, energi kinetik, dan energi potensial. 

Seting kelas dalam pembelajaran dengan model problem based learning (PBL) ini 

terdapat diskusi kelompok (small discussion) yang terdiri dari 4-5 anak dengan 

kelompok yang heterogen sesuai dengan kemampuan awalnya. Masing-masing 

kelompok mendapatkan kartu masalah untuk diselesaikan secara bersama. 

Kemudian salah satu anak dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi ke depan kelas dan kelompok lain menanggapi. Dan pada akhir 

pembelajaran guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Setelah 

proses pembelajaran selesai dilaksanakan posttest untuk mengetahui tingkat 

penguasaan dan pemahaman siswa pada pokok bahasan usaha dan energi, sub 

pokok bahasan usaha, energi kinetik, dan energi potensial. Kemudian dilanjutkan 

pengolahan data. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

 Sugiyono (2010: 193) menyatakan bahwa terdapat dua hal utama yang 

mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas 

data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara.  

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga 

yaitu: 

3.5.1 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen–dokumen. Dokumen merupakan catatan 
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peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2010: 329). Dokumentasi 

dilakukan untuk memperoleh daftar nama siswa yang telah dilakukan pengkodean 

serta nilai siswa yang termasuk dalam populasi penelitian. 

3.5.2 Tes 

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dalam suasana seperti keterampilan, pengetahuan, intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok, dengan cara 

dan aturan-aturan yang telah ditentukan (Arikunto 2007: 54). Tes yang digunakan 

adalah tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan usaha dan energi, sub pokok 

bahasan usaha, energi kinetik  dan energi potensial. Tes diberikan sebelum 

perlakuan dalam bentuk pretest dan sesudah perlakuan dalam bentuk posttest pada 

kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. 

3.5.3 Observasi 

Dalam penelitian dilakukan observasi/ pengamatan kepada siswa secara 

langsung untuk mengetahui aktivitas berkarakter siswa.  

3.5.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengukur atau memperoleh data dari fenomena alam maupun sosial yang 

diamati (Sugiyono 2010: 148). Instrumen penelitian diperlukan agar pekerjaan 

menjadi lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih baik, dalam arti lebih 
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cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen dalam 

penelitian ini antara lain: 

3.5.4.1 Silabus 

Menurut peraturan mendiknas nomor 41 tentang standar proses untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah, silabus diperlukan sebagai acuan 

pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, 

KD, materi pembelajaran, kegiatan belajar, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

3.5.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan penjabaran dari 

silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai 

suatu kompetensi dasar. 

3.5.4.3 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

LKS atau lembar kerja siswa merupakan pedoman kegiatan belajar bagi 

siswa untuk menunjang proses pembelajaran dalam upaya mencapai suatu 

kompetensi dasar. Untuk kelas eksperimen tidak menggunakan LKS tetapi 

menggunakan kartu masalah yang harus dicari solusi pemecahan masalahnya. 

3.5.4.4 Soal pretest dan posttest 

Soal pretest dan posttest digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman 

konsep siswa. Bentuk soal adalah pilihan ganda dengan 5 pilihan jawaban. Untuk 

jawaban benar masing-masing soal mempunyai bobot skor 1 dan untuk jawaban 

salah 0. Nilai yang diperolah siswa dihitung dengan rumus 

             𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔�捳�𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒 ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎� 𝐷
× 100   ................ (3.1) 
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3.5.4.5 Lembar observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data skor aktivitas 

berkarakter siswa. Lembar observasi yang digunakan mencakup 6 aspek karakter 

yang akan diamati secara langsung yaitu disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin 

tahu, bersahabat/ komunikatif, dan tanggung jawab dengan teknik peskoran 

berupa skala satu sampai dengan empat untuk masing-masing indikator pada tiap 

aspek aktivitas berkarakter.  

 

3.6. Uji Coba Instrumen Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan Uji Coba Instrumen 

Sebelum instrumen tes diujicobakan dilakukan pembatasan materi terlebih 

dahulu. Materi pelajaran yang digunakan sebagai bahan tes adalah materi usaha 

dan energi. Tipe soal yang digunakan adalah tipe soal objektif bentuk pilihan 

ganda. Jumlah butir soal yang diujicobakan terdiri dari 30 butir soal pilihan ganda. 

3.6.2 Tahap Uji Coba Instrumen 

Instrumen tes diujicobakan pada kelas XII IA 3 karena telah mendapatkan 

materi usaha dan energi dengan tujuan untuk memperoleh butir soal tes yang baik. 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan untuk soal tes meliputi: 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda soal. 

3.6.2.1.Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 
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mengukur apa yang diinginkan. Untuk validitas butir soal dihitung dengan 

menggunakan  rumus korelasi product moment yaitu: 

   

  





})(}{{

))((

2222 YYNXXN

YXXYN
rXY

       .................. (3.2) 

keterangan: 

XYr  = koefisien korelasi 

X = skor tiap butir soal 

Y = skor total yang benar dari tiap subjek 

N = jumlah peserta tes 

Kemudian harga rxy yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product 

moment dengan taraf signifikan 5%. Jika harga, rxy > rtabel maka butir soal yang 

diuji bersifat valid (Arikunto, 2007 : 72). 

Setelah dianalisis dari 30 soal yang diujicobakan ada 20 soal yg 

dikategorikan valid yaitu soal nomor: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 

22, 24, 25, 27, 28, 29, dan 30. Sedangkan soal yang tidak valid berjumlah 10 butir 

yaitu soal nomor: 1, 2, 7, 8, 10, 13, 18, 21, 23, dan 26. 

3.6.2.2.Reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat menunjukan hasil 

yang ajeg, jika tes tersebut digunakan pada kesempatan yang lain. Reliabilitas soal 

pilihan ganda dapat dihitung dengan rumus K-R 20. 

 𝑟11=  
𝑘

𝑘−1
 (

𝑆2−∑𝑝𝑞

𝑆2 )    ............................................................. (3.3) 

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instumen 
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k : banyaknya butir pertanyaan 

s
2
 : varians butir pertanyaan 

p : proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir  

q : proporsi subjek yang menjawab salah pada suatu butir 

p : 
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑘𝑜𝑟𝑛𝑦𝑎 1

𝑁
 

q : 
𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜�𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑠𝑘𝑜𝑟 0

(𝑞=1−𝑝)
 

Setelah r11 diketahui, kemudian dibandingkan dengan harga rtabel.  Jika r11 

> rtabel, maka instrumen tersebut reliabel (Arikunto, 2007: 101). 

Dari hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa r11 = 0,82 dan rtabel 

untuk n = 25 dengan taraf kepercayaan 5% adalah 0,41. Dengan demikian r11 > 

rtabel berarti soal reliabel. 

3.6.2.3.Tingkat Kesukaran Soal 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut 

indeks kesukaran (difficulty index). Indeks kesukaran dinyatakan dengan bilangan 

antara 0-1. Taraf kesukaran untuk soal bentuk objektif, digunakan rumus: 

𝑃 =
𝐵

𝐽𝑆
       .......................................................................................... (3.4) 

Keterangan : 

P  : indeks kesukaran 

B  : banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

𝐽𝑆  : jumlah seluruh siswa peserta tes 

Klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3.1. Klasifikasi tingkat kesukaran 

Interval P Kriteria 

0,00 ≤ P ≤ 0,30 

0,31 ≤ P ≤ 0,70 

0,71 ≤ P ≤ 1,00 

Mudah 

Sedang 

Sukar 

(Arikunto, 2007: 208) 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba didapat 10 soal mudah yaitu 

soal nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 18, 21, 22, 23; soal sedang sebanyak 14 butir yaitu soal 

nomor 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 25, 27, 28, 29; dan soal sukar sebanyak 6 

butir yaitu soal nomor 10, 13, 19, 24, 26, 30. 

3.6.2.4.Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda butir soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang dapat menjawab soal dengan siswa yang tidak 

dapat menjawab soal. Untuk menghitung daya beda soal menggunakan rumus 

berikut: 

 𝐷𝑃 =
𝐵𝐴

𝐽𝐴
−

𝐵𝐵

𝐽𝐵
= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵     ...................................................... (3.5) 

Keterangan:  

𝐷𝑃 :  daya pembeda 

𝐵𝐴 : banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝐵𝐵 : banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

𝐽𝐴 : banyaknya peserta kelompok atas 

𝐽𝐵 : banyaknya peserta kelompok bawah 

𝑃𝐴 : proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

𝑃𝐵 : proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 



40 
 

 

Klasifikasi daya pembeda butir soal dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2. Klasifikasi Daya Pembeda 

Interval Daya Pembeda Kriteria 

0,00 ≤ P ≤ 0,20 

0,21 ≤ P ≤ 0,40 

0,41 ≤ P ≤ 0,70 

0,71 ≤ P ≤ 1,00 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

(Arikunto, 2007: 213) 

Hasil analisis daya pembeda dari soal uji coba dapat dilihat pada tabel 3.3. 

berikut ini. 

Tabel 3.3. Daya pembeda Uji Coba Soal 

Kriteria Nomor Soal 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Jelek 

9, 12, 17, 22 

3, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30 

4, 24 

1, 2, 7, 8, 10, 13, 18, 21, 23, 26 

 

Kriteria soal yang dipakai adalah soal yang valid, reliabel, mempunyai 

tingkat kesukaran mudah, sedang atau sukar. Serta daya pembeda baik sekali, 

baik, cukup, dan jelek. Dari hasil analisis diambil 20 butir soal yang memenuhi 

kriteria di atas yaitu soal nomor 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 

25, 27, 28, 29, 30. 

 

 

 



41 
 

 

3.7. Analisis Data 

3.7.1. Analisis Tahap Awal (Uji Homogenitas) 

Uji homogenitas untuk mengetahui seragam tidaknya varians sampel-

sampel yang akan diambil dari populasi yang sama. Dalam penelitian ini jumlah 

sampel yang diteliti ada 2 kelas, untuk meneliti kesamaan varians dari k buah 

kelas (k2) yang memiliki data berdistribusi normal sebagai populasi, digunakan 

uji Bartlett. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Menghitung s
2
 dari masing-masing kelas 

2) Menghitung semua varians gabungan dari semua kelas dengan rumus 

 
 

 







1

1
2

2

i

ii

n

Sn
s

        .................................................................... (3.6)

 

3) Menghitung harga satuan B dengan rumus 

 )1()(log 2   insB
   .................................................................... (3.7)

 

4) Menghitung nilai statis chi kuadrat (χ
2
) dengan rumus 

 
]log)1()[10(ln

22   ii SnB
    ................................................ (3.8) 

Kriteria pengujiannya adalah jika χ
2
 hitung < χ

2
 (1-α)(k-1) dengan dk = k-1  

dan k adalah jumlah kelas, maka masing-masing kelas dalam populasi mempunyai 

varians yang sama  atau homogen (Sudjana 2002: 263). 
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3.7.2. Analisis tahap akhir 

3.7.2.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak. Uji statistika yang digunakan adalah uji chi-

kuadrat dengan rumus : 

x2 = ∑
(O i−Ei )2

Ei

k
i=1          ............................................................. (3.9) 

Keterangan : 

x2 : harga chi-kuadrat 

Oi : frekuensi pengamatan 

Ei : frekuensi harapan 

Jika x2 ≤ x 1−α (k−3)
2  dengan taraf signifikansi 5 % maka akan berdistribusi 

normal (Sudjana, 2002: 273). 

3.7.2.2.Analisis Deskriptif Aktivitas Berkarakter 

Untuk menganalisis data observasi aktivitas berkarakter siswa 

menggunakan análisis deskriptif presentase. Langkah-langkah menganalisis data 

adalah sebagai berikut: 

1) Membuat tabulasi data 

2) Menghitung  presentase data dengan rumus: 

    %100
skortotaljumlah

diperolehyangskorjumlah
N

   ..................................... (3.10)

 

3) Mendeskripsikan persentase data secara kualitatif dengan cara: 

a. Menentukan persentase skor ideal (skor maksimal) = 100% 

b. Menentukan persentase skor terendah (skor minimal) = 25% 
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c. Menentukan range persentase = 100% - 25% = 75% 

d. Menentukan banyak interval yang dikehendaki 

e. Menentukan lebar interval = 75% : 4 = 18,75% 

f. Menentukan deskripsi kualitatif untuk setiap interval 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kriteria kualitatif untuk aktivitas 

berkarakter siswa adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Kriteria Aktivitas Berkarakter 

Interval Presentase Kriteria 

81,25%   ≤ N ≤   100,0% 

62,50%   ≤ N <  81,25% 

43,75%   ≤ N <  62,50% 

 25,00%   ≤ N <  43,75% 

Baik Sekali  

Baik  

Cukup 

Jelek 

3.7.2.3.Analisis Pemahaman Konsep 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa, digunakan tes 

pilihan ganda yang masing-masing disediakan 5 alternatif jawaban.  

Perhitungan tingkat pemahaman konsep menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

Np % = 
𝑛

𝑁
× 100%     ........................................................... (3.11) 

Keterangan: 

Np % : presentase skor yang diharapkan 

n : jumlah skor yang diperoleh 

N : jumlah skor maksimum 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kriteria pemahaman konsep dapat 

dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 3.5. Klasifikasi Pemahaman Konsep Siswa 

Interval Presentase Kriteria 

0% < Np < 25% 

25% ≤ Np < 50% 

50% ≤ Np < 75% 

75% ≤ Np ≤ 100%        

Jelek 

Cukup 

Baik 

Baik Sekali 

3.7.2.4.Uji Gain 

Untuk melihat besarnya peningkatan pemahaman konsep siswa digunakan 

uji gain ternormalisasi dengan persamaan sebagai berikut: 

<g> = 
<𝑆𝑝𝑜𝑠𝑡 >−<𝑆𝑝𝑟𝑒 >

100%−<𝑆𝑝𝑟𝑒 >
  .......................................... (3.12)  

Keterangan: 

<g>  : faktor gain 

<Spre>  : skor rata-rata pretest (%) 

<Spost>: skor rata-rata posttest (%) 

Kriteria faktor gain <g>: 

g ≥ 0,7  : tinggi  

0,3 ≤ g < 0,7  : sedang 

g < 0,3  : rendah 

(Hake, 1998) 

3.7.2.5.Uji t Satu Sampel 

Uji t satu sampel dilakukan untuk mengetahui apakah model problem 

based learning (PBL) dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 
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Ho  : μ ≤ µ0  :  model PBL tidak dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Ha  : μ > µ0  :  model PBL dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

𝑡 =
𝑋 −𝜇0

𝑠

 𝑛

          ......................................................................................... (3.13) 

Keterangan: 

X  : nilai rata-rata 

µ0 : nilai KKM 

s : simpangan baku 

n : banyaknya subjek 

 Kriteria pengujian diperoleh dari daftar distribusi t dengan dk = (n-1) dan 

peluang (1-α). Ho ditolak jika t hitung ≥ t tabel , yang artinya rata-rata nilai siswa 

lebih besar atau sama dengan nilai KKM (Sugiyono, 2010: 250). 

3.7.2.6.Uji t Dua Sampel 

Uji t dua sampel digunakan untuk mengetahui mengetahui peningkatan 

pemahaman konsep siswa yang diajar dengan model problem based learning 

(PBL) lebih tinggi dari pada siswa yang diajar dengan model pembelajaran yang 

selama ini sudah dilaksanakan. Uji t dua sampel yang digunakan adalah rumus 

untuk sampel berkorelasi/ berpasangan karena dalam penelitian ini terdapat dua 

sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang homogen yang terbagi ke 

dalam dua kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masing-masing kelas 

mendapatkan perlakuan berupa model pembelajaran yang berbeda. Kedua kelas 

tersebut akan diukur peningkatan pemahaman konsep siswa setelah diberi 

perlakuan. Untuk sampel berkorelasi/ berpasangan, misalnya membandingkan 
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kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, maka digunakan rumus t-test 

sebagai berikut 

 

 

 ........................................... (3.14) 

Keterangan: 

𝑋1
     : rata-rata sampel 1 (kelas eksperimen) 

𝑋2
     :  rata-rata sampel 2 (kelas kontrol) 

 s1 : simpangan baku sampel 1 

s2  : simpangan baku sampel 2 

s1
2
 : varians sampel 1 

s2
2
  : varians sampel 2 

r  : korelasi antara 2 sampel 

Sedangkan untuk menghitung harga r rumus yang digunakan yaitu: 

𝑟 =
Σ𝑥𝑦

  Σ𝑥2  Σ𝑦2 
  ................................................................ (3.15) 

Selanjutnya harga t dibandingkan dengan harga t tabel dengan dk = n1 + n2 

- 2  dan taraf kesalahan 5%, jika harga t hitung lebih kecil atau sama dengan harga 

t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak (Sugiyono, 2010: 273). 

 

 

 

































2

2

1

1

2

2

2

1

2

1

21

2
n

s

n

s
r

n

s

n

s

XX
t



 

 47  

BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 2 Cilacap  pada 

tanggal 8 sampai dengan tanggal 22 November tahun 2012. Pada penelitian ini 

diambil dua kelas secara acak yaitu kelas XI IA 4 sebagai kelas eksperimen yang 

mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning, 

kelas XI IA 3 sebagai kelas kontrol yang mendapatkan pembelajaran yang selama 

ini sudah dilaksanakan. Materi yang dikaji dalam penelitian ini yaitu Usaha dan 

Energi. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, maka hasil penelitian berupa 

aktivitas berkarakter dan pemahaman konsep siswa. 

4.1.1. Analisis Data Awal 

4.1.1.1 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui 

seragam atau tidaknya varians sampel yang akan diambil dari populasi yang sama. 

Dalam penelitian ini jumlah sampel yang diteliti ada 2 kelas, untuk meneliti 

kesamaan varians dari k kelas yang memiliki data berdistribusi normal sebagai 

populasi, digunakan uji Bartlett. Data yang digunakan dalam uji homogenitas 

populasi ini adalah data nilai ujian tengah semester pada semester 1 mata 

pelajaran Fisika tahun pelajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian ini ada 4 

kelas yaitu kelas XI IA 1, XI IA 2, XI IA 3, dan XI IA 4 dimana setiap kelas 



48 
 

 

memiliki 32 siswa sehingga jumlah seluruh siswa dalam populasi adalah 128 

siswa. Hasil uji homogenitas nilai ujian tengah semester pada semester 1 pada 

taraf signifikansi 5 % dan dk=k-1 didapatkan χ
2
hitung= 0,595 < χ

2
tabel= 7,81 yang 

berarti Ho diterima dan artinya varians data hasil belajar antar sampel tidak 

berbeda nyata atau bersifat homogen. Data analisis hasil uji homogenitas 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

4.1.2. Analisis Data Akhir 

Analisis tahap akhir menggunakan data yang diperoleh pada saat 

penelitian. Pengambilan data menggunakan instrumen yang telah diujicoba. 

Instrumen penelitian untuk pemahaman konsep menggunakan 20 soal dengan 5 

pilihan jawaban. Setelah kedua kelas sampel melaksanakan pretest, kelas kontrol 

mendapat pembelajaran dengan model pembelajaran yang selama ini sudah 

dilaksanakan, sedangkan kelas eksperimen mendapat pembelajaran dengan model 

probem based learning. Pada akhir penelitian kedua kelas melaksanakan posttest 

untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa pada materi Usaha dan 

Energi. Rekapitulasi hasil pretest dan posttest kedua kelas dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Rekapitulasi Hasil Pemahaman Konsep Antara Kelas Kontrol 

Dan Kelas Eksperimen. 

Kriteria 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

pretest                   Posttest pretest posttest 

Banyaknya siswa 

Rata-rata 

Nilai tertinggi 

Nilai terendah 

32 

40,16 

50 

25 

32 

62,97 

75 

45 

32 

42,03 

55 

25 

32 

70,31 

85 

55 
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 Data hasil pemahaman konsep siswa kelas kontrol dapat disajikan dalam 

Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Hasil Pemahaman Konsep Kelas Kontrol 

Data hasil pemahaman konsep siswa kelas eksperimen dapat disajikan 

dalam Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2. Hasil Pemahaman Konsep Kelas Eksperimen 
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4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak dan untuk menetukan uji selanjutnya apakah 

menggunakan statistik parametrik atau non parametrik. Uji normalitas 

menggunakan data pretest dan posttest. Hasil analisis uji normalitas data pretest 

dan posttest dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest Kelas Kontrol 

dan Kelas Eksperimen. 

Kelas 
Pretest Posttest 

Kriteria 
χ

2
hitung χ

2
tabel χ

2
hitung χ

2
tabel 

Eksperimen 

Kontrol 

6,751 

7,678 

7,81 

7,81 

6,273 

7,790 

7,81 

7,81 

Normal 

Normal 

      Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh χ
2
hitung untuk setiap data lebih 

kecil dari χ
2
tabel , hal ini berarti data tersebut berdistribusi normal. Oleh karena 

data berdistribusi normal maka uji selanjutnya menggunakan statistik parametrik. 

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Aktivitas Berkarakter 

Penilaian aktivitas berkarakter siswa meliputi disiplin, kerja keras, 

mandiri, rasa ingin tahu, bersahabat/ komunikatif, dan tanggung jawab. Penilaian 

beberapa aspek tersebut untuk mengetahui perkembangan aktivitas berkarakter 

siswa selama pembelajaran. Hasil analisis deskriptif aktivitas berkarakter siswa 

dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil Analisis Aktivitas Berkarakter Siswa 

No Aspek  

    Kelas Eksperimen     Kelas Kontrol 

Awal 

(%) 
 

Akhir 

(%) 
 

Awal 

(%) 
 

Akhir 

(%) 
 

    
 1.         Disiplin 

1.a.  

 

77,34  

 

100  

 

71,88  

 

91,41  

 1.b. 64,06 
 

77,34 
 

64,06 
 

72,66 
 

  2          Kerja Keras 

2.a. 

2.b. 

 

60,94 

25,00 
 

 

76,56 

67,97 
 

 

60,16 

25,00 
 

 

67,97 

64,84 
 

 3.         Mandiri 

3.a. 

3.b. 

4.         Rasa Ingin Tahu 

4.a. 

4.b. 

 

71,88 

50,00 

 

53,13 

31,25 

 

 

68,75 

68,75 

 

75,56 

75,00 

 

 

70,31 

50,00 

 

56,25 

35,16 

 

 

60,94 

60,16 

 

75,00 

69,53 

 

 5.         Bersahabat/ 

Komunikatif              

5.a. 

5.b. 

6.         Tanggung Jawab 

6.a. 

6.b. 

 

 

50,00 

57,03 

 

58,59 

51,56 

 

 

 

77,34 

75,00 

 

75,00 

100 

 

 

 

50,00 

61,72 

 

61,72 

51,56 

 

 

 

74,22 

71,88 

 

78,91 

94,53 

 

Keterangan: 

1. Disiplin 

1.a. Menaati jadwal waktu pembelajaran yang ditetapkan. 

1.b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2. Kerja Keras 

2.a. Bekerja dengan kecermatan, tepat waktu, dan kesungguhan ketika diberi 

tugas. 

2.b. Melakukan semua proses pembelajaran dengan mencurahkan segala 

kemampuan. 

3. Mandiri 

3.a. Mampu menyelesaikan beban yang ditugaskan secara individu. 
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Indikator Aspek Aktivitas Berkarakter

Pencapaian Awal Kelas Kontrol Pencapaian Akhir Kelas Kontrol

Pencapaian Awal Kelas Eksperimen Pencapaian Akhir Kelas Eksperimen

3.b. Bekerja dalam kelompok sesuai dengan tugas kerja masing-masing individu. 

4. Rasa Ingin Tahu 

4.a. Mengajukan pertanyaan untuk memperjelas dan menggali ilmu lebih dalam. 

4.b. Melakukan diskusi dengan teman kelompok secara efektif. 

5. Bersahabat/ Komunikatif 

5.a. Berdiskusi untuk memperoleh penyelesaian terbaik. 

5.b. Menghargai pendapat orang lain. 

6. Tanggung Jawab 

6.a. Mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan. 

6.b. Menerima resiko atas segala keputusan dan perbuatannya.   

Dari data di atas, terdapat perubahan nilai persentase aktivitas berkarakter 

tiap aspek antara kondisi awal siswa dan kondisi akhir akhir siswa. Terdapat 

peningkatan pada beberapa aspek baik pada kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol. Namun, pada aspek mandiri justru terlihat adanya penurunan persentase 

pada kedua kelas. Perubahan persentase juga dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Data Analisis Aktivitas Berkarakter Siswa 
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Berdasarkan hasil analisis aktivitas berkarakter awal kelas kontrol didapat 

nilai siswa dengan kriteria baik sebanyak 1 orang sedangkan siswa lain 

memperoleh nilai dengan kriteria cukup. Pada kelas eksperimen didapat hasil 

yang sama yaitu 1 siswa dengan kriteria baik dan siswa lain memperoleh nilai 

dengan kriteria cukup. Pencapaian ketuntasan secara klasikal untuk kedua kelas 

tersebut adalah sebesar 0% karena nila rata-rata siswa dari kedua kelas masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu sebesar 75. 

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis aktivitas berkarakter akhir kelas 

kontrol didapat nilai siswa dengan kriteria baik sekali sebanyak 2 orang, baik 29 

orang, dan 1 orang dengan kriteria cukup. Pada kelas eksperimen didapat nilai 

siswa dengan kriteria baik sekali sebanyak 13 orang dan kriteria baik sebanyak 19 

orang. Pencapaian ketuntasan klasikal untuk kelas kontrol adalah sebesar 53,57% 

sedangkan pencapaian ketuntasan klasikal untuk kelas eksperimena adalah sebesar 

75%.  

4.1.2.3 Analisis Pemahaman Konsep 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep siswa, digunakan tes 

pilihan ganda yang masing-masing disediakan 5 alternatif jawaban. Hasil analisis 

pemahaman konsep dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Hasil Analisis Pemahaman Konsep Siswa    

Kriteria 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

pretest posttest pretest Posttest 

Baik Sekali 

Baik 

Cukup 

Jelek 

0 

7 

25 

0 

1 

30 

1 

0 

0 

6 

26 

0 

13 

19 

0 

0 
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 Hasil analisis pemahaman konsep menunjukan kesua kelas mengalami 

peningkatan dalam kriteria pemahaman konsep. Pada pretest kelas kontrol 

terdapat 7 siswa dengan tingkat pemahaman konsep baik dan 25 siswa dengan 

tingkat pemahaman konsep cukup. Dari hasil analisis posttest, diketahui bahwa 

kelas kontrol  mengalami peningkatan pemahaman konsep yaitu 1 siswa dengan 

kriteria pemahaman konsep baik sekali, 30 siswa dengan kriteria baik, dan 1 siswa 

dengan kriteria cukup. Sedangkan pada kelas eksperimen didapat hasil analisis 

yang tidak jauh berbeda dengan kelas kontrol pada analisis pretest yaitu sebanyak 

6 siswa dengan kriteria pemahaman konsep baik dan 26 siswa dengan tingkat 

pemahaman konsep cukup. Namun, hasil yang berbeda terlihat pada hasil analisis 

posttest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada analisis posttest kelas 

eksperimen didapat 13 siswa dengan kriteria pemahaman konsep sangat baik dan 

19 siswa dengan kriteria pemahaman konsep baik. 

4.1.2.4 Uji Gain 

Untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa digunakan uji 

gain ternormalisasi. Hasil analisis uji gain dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Peningkatan Pemahaman Konsep Siswa. 

Kelas 
Nilai Rata-rata 

<g> Kriteria 
Pretest Posttest 

Eksperimen 

Kontrol 

42,03 

40,16 

70,31 

62,50 

0,49 

0,38 

Sedang 

Sedang 

Hasil uji gain menunjukan bahwa rata-rata pemahaman konsep siswa 

kedua kelas mengalami peningkatan yang tidak jauh berbeda yaitu dengan kriteria 

sedang walaupun secara angka peningkatan kelas eksperimen lebih tinggi dari 
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kelas kontrol. Peningkatan kedua kelas masuk dalam kriteria sedang meskipun 

secara angka peningkatan pemahaman konsep kelas eksperimen lebih tinggi dari 

kelas kontrol. 

4.1.2.5 Uji t Satu Sampel 

Uji t satu sampel dilakukan untuk mengetahui apakah model problem 

based learning (PBL) dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Hasil 

analisis dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Hasil Uji t Satu Sampel 

Nilai Rata-

Rata 
µ0        dk             thitung ttabel Kriteria 

70,31 65 31 3,611 1,695 
Terima ho jika 

thitung  < ttabel 

Tabel 4.6. menunjukan bahwa pada taraf kesalahan 5%, harga thitung = 

3,611 sedangkan harga ttabel = 1,695. Harga thitung  > ttabel sehingga ho ditolak. 

Kesimpulannya model problem based learning (PBL) dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa. 

4.1.2.6 Uji t Dua sampel 

Uji t dua sampel digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

konsep siswa yang diajar dengan model problem based learning (PBL) lebih 

tinggi dari pada siswa yang diajar dengan model pembelajaran yang selama ini 

sudah dilaksanakan. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Hasil Uji t Dua Sampel 

Kelompok Rata-rata        dk             thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 

Kontrol 

70,31 

62,50 
31 3,448 2,00 

Terima ho jika 

thitung  < ttabel 

Tabel 4.7. menunjukan bahwa pada taraf kesalahan 5%, harga thitung = 

3,448 sedangkan harga ttabel = 2,00. Harga thitung  > ttabel sehingga ho ditolak. 

Kesimpulannya, peningkata pemahaman konsep kelas eksperimen lebih tinggi 

dari pada kelas kontrol. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Aktivitas Berkarakter 

Sesuai dengan pedoman pendidikan karakter yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional bahwa di setiap jejang pendidikan di Indonesia 

harus menyertakan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar. Untuk itu 

diperlukan model pembelajaran yang menunjang proses pendidikan karakter di 

dalam proses pembelajaran. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa setelah 

siswa melakukan proses pembelajaran dengan model problem based learning, 

mengalami peningkatan pencapaian dalam aspek aktivitas berkarakter. Hal 

tersebut dapat dilihat dari pencapaian ketuntasan klasikal yaitu 75% untuk kelas 

eksperimen yang menggunakan model problem based learning dan pencapaian 

ketuntasan klasikal 53,57% untuk kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan. Kondisi awal untuk kedua 

kelas tersebut hampir sama karena keduanya memperoleh hasil ketuntasan 
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klasikal sebesar 0% atau bisa dikatakan semua siswa tidak tuntas dalam aspek 

aktivitas berkarakter. Namun, perbedaan terlihat di akhir penelitian yaitu kelas 

eksperimen mengalami peningkatan ketuntasan klasikal yang jauh lebih baik dari 

pada kelas kontrol. 

Kelebihan model problem based learning adalah siswa memiliki 

kebebasan dalam melakukan proses pembelajaran. Siswa dibebaskan untuk 

mempelajari dan memecahkan masalah dengan cara mereka sendiri. Hal ini akan 

menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Terlebih masalah yang dipelajari 

siswa adalah masalah yang sering dialami siswa dalam kehidupan. Peningkatan 

motivasi siswa akan memicu meningkatnya aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran di kelas. Menurut Raimi dan Adeoye (2012) problem based 

learning  dapat meningkatkan secara drastis kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah dan mengembangkan perilaku-perilaku baik siswa jika 

dilakukan secara berkesinambungan. Kebebasan yang didapat siswa dalam proses 

pembelajaran akan meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap materi 

maupun apa yang diperbuat di kelas. Dengan rasa tanggung jawab siswa yang 

tinggi tentunya akan mempengaruhi aktivitas siswa di kelas menjadi lebih baik. 

Ada enam aspek aktivitas berkarakter siswa yang dinilai dalam penelitian 

ini yaitu disiplin, kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, bersahabat/ komunikatif, 

dan tanggung jawab. Dari keenam aspek tersebut hampir semua mengalami 

peningkatan di akhir penelitian. Tentunya hal tersebut perlu dibiasakan kepada 

siswa agar semakin melekat dan tidak mudah hilang dari diri siswa. 
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Aspek aktivitas berkarakter yang pertama adalah disiplin. Ada dua 

indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat disiplin siswa yaitu menaati 

jadwal waktu pembelajaran yang ditetapkan dan melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Dari kedua indikator tersebut 

dapat dilihat hasil bahwa kelas eksperimen yang menggunakan model problem 

based learning mengalami peningkatan pencapaian yang lebih tinggi dari pada 

kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran yang selama ini sudah 

dilaksanakan. Hal tersebut dipengaruhi oleh motivasi dan minat siswa yang lebih 

tinggi saat pembelajaran dilakukan dengan model problem based learning. 

Meningkatnya motivasi dan minat siswa dalam belajar muncul karena siswa akan 

melakukan proses pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya yang dianggap 

lebih menyenangakan dan menantang. Sesuai dengan pendapat Hmelo-Silver 

(2012) bahwa pengharapan akan sesuatu yang baru melalui problem based 

learning menciptakan perubahan kebiasaan pada siswa. Siswa akan lebih tertarik 

untuk memahami dan mengikuti aturan baru yang diterapkan oleh guru. 

Aspek yang kedua adalah kerja keras. Indikator dari aspek kerja keras 

adalah bekerja dengan kecermatan, tepat waktu, dan kesungguhan ketika diberi 

tugas dan melakukan semua proses pembelajaran dengan mencurahkan segala 

kemampuan. Dari hasil observasi awal didapat bahwa dari kedua indikator 

tersebut pencapaian siswa masih jauh dari harapan. Kondisi siswa masih 

dipengaruhi kebiasaan lama yaitu pasif dan cenderung malas beraktivitas ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Di akhir penelitian didapat bahwa pencapaian 

siswa untuk aspek kerja keras kelas eksperimen meningkat lebih tinggi dari kelas 
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kontrol. Siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar karena merasa tertantang 

untuk memecahkan masalah dalam proses  pembelajaran. Menurut Savery (2006) 

motivasi siswa akan terus meningkat ketika mereka merasa bertanggung jawab 

untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diperoleh. Mereka menjadi lebih 

giat dan bersemangat dalam proses pembelajaran. 

Aspek yang ketiga adalah mandiri. Indikator pada aspek ini adalah siswa 

mampu menyelesaikan beban yang ditugaskan secara individu dan bekerja dalam 

kelompok sesuai dengan tugas kerja masing-masing individu. Berbeda dengan 

kedua aspek sebelumnya, pada aspek ketiga ini siswa justru mengalami penurunan 

pencapaian yaitu pada indikator pertama di akhir penelitian baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol. Siswa dianggap kurang mampu dalam 

menyelesaikan beban yang ditugaskan secara individu. Hal ini menunjukan 

kelemahan pembelajaran dengan model kooperatif pada umumnya dimana ada 

kecenderungan siswa untuk mengandalkan teman yang dianggap lebih pandai di 

dalam kelompoknya untuk mengerjakan tugas individu. Menurut Slavin (2008: 

40) jika tidak dirancang dan diawasi dengan baik dan benar, metode pembelajaran 

kooperatif dapat memicu munculnya “pengendara bebas”, atau para pembonceng, 

di mana sebagian anggota kelompok melakukan semua atau sebagian besar dari 

seluruh pekerjaan sementara yang lainnya hanya mengendarainya. 

Aspek yang keempat adalah rasa ingin tahu. Indikator pada aspek rasa 

ingin tahu adalah mengajukan pertanyaan untuk memperjelas dan menggali ilmu 

lebih dalam dan melakukan diskusi dengan teman kelompok secara efektif. Dari 

analisi kedua indikator tersebut terlihat bahwa kondisi awal untuk kedua kelas 
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tidak jauh berbeda karena masih terbawa kebiasaan lama ketika guru mengajar 

dengan metode ceramah. Hanya sebagian siswa yang terlihat antusias dan tertarik 

untuk mengetahui lebih dalam tentang materi yang diajarkan. Namun pada 

pertemuan-pertemuan berikutnya hampir semua siswa terlihat aktif baik dalam 

bertanya kepada guru maupun diskusi dengan teman kelompoknya. Rata-rata 

peningkatan pencapaian siswa pada kelas eksperimen sedikit lebih tinggi dari 

kelas kontrol karena model problem based learning yang diterapkan pada kelas 

eksperimen membuat siswa lebih tertarik untuk mengetahui lebih dalam materi 

yang dipelajari agar bisa menyelesaikan masalah yang didapat. Rasa penasaran 

terhadap solusi permasalahan yang didapat membuat siswa lebih semangat dalam 

belajar. Metode yang diterapkan kepada siswa melalui problem based learning 

akan meningkatkan motivasi siswa untuk lebih bersemangat dan ingin mengetahui 

lebih mendalam mengenai detil dari masalah yang sedang dipelajari (Savery, 

2006). 

Aspek yang kelima adalah bersahabat/ komunikatif. Indikator pada aspek 

ini adalah berdiskusi untuk memperoleh penyelesaian terbaik dan menghargai 

pendapat orang lain. Terjadi peningkatan pencapaian yang hampir sama untuk 

aspek bersahabat/ komunikatif karena belajar dalam suatu kelompok kecil akan 

membuat siswa lebih banyak berkomunikasi dalam proses pembelajaran baik 

untuk menemukan solusi permasalahan ataupun untuk menemukan jawaban dari 

pertanyaan yang harus dikerjakan oleh kelompok tersebut. Pada dasarnya semua 

siswa akan merasa lebih percaya diri dalam menjawab suatu pertanyaan ketika ada 

siswa yang lain yang memiliki jawaban ataupun pendapat yang sama atas 
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pertanyaan tersebut sehingga siswa akan cenderung mengkomunikasikan jawaban 

atau pendapatnya dengan teman kelompoknya. Pada kelas eksperimen 

memperoleh pencapaian yang sedikit lebih tinggi berdasar kedua indikator aspek 

bersahabat/ komunikatif. Hal ini karena masing-masing siswa memiliki sudut 

pandang yang berbeda dan variatif dalam memandang suatu masalah yang 

dipelajari. Mereka akan berpendapat sesuai dengan pola pikir dan pengetahuan 

yang telah didapat masing-masing siswa sebelumnya. Dari perbedaan pendapat 

tersebut akan membuat siswa lebih sering berkomunikasi dengan teman 

kelompoknya dan membuat siswa lebih menghargai pendapat orang lain untuk 

memperoleh penyelesaian yang terbaik. Menurut Bilgin dkk. (2008), problem 

based learning dapat membantu siswa dalam mengembangkan komunikasi dan 

kemampuan bekerjasama dalam menerima informasi dan menggunakannya. 

Aspek yang keenam adalah tanggung jawab. Indikator dari aspek ini 

adalah mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan dan menerima resiko atas 

segala keputusan dan perbuatannya. Pada indikator pertama yaitu mengerjakan 

tugas sesuai dengan ketentuan, kelas eksperimen memperoleh hasil pencapaian 

yang lebih rendah dari kelas kontrol karena siswa diberi kebebasan dalam 

menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah yang didapat sesuai dengan 

cara pandang mesing-masing. Hal ini menyebabkan beberapa siswa memberikan 

solusi permasalahan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Namun, pada 

indikator ynag kedua yaitu menerima resiko atas segala keputusan dan 

perbuatannya, kelas eksperimen memperoleh pencapaian yang lebih tinggi karena 

sitiap siswa merasa bertanggung jawab atas pencapaian yang didapat oleh 
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kelompoknya. Setiap siswa merasa memberikan andil dalam memecahkan 

masalah sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas solusi permasalah yang 

dikemukakan. Menurut Pastirik (2006) dalam problem based learning jika siswa 

membutuhkan informasi, siswa lebih cenderung untuk bertanggung jawab untuk 

berusaha sendiri untuk memecahkan masalah dimana sebelumnya siswa tersebut 

lebih tertarik untuk melihat catatan atau bertanya kepada gurunya karena siswa 

merasa bertanggung jawab bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk 

kelompoknya.  

4.2.2. Pemahaman Konsep 

Hasil analisis data pretest dan posttest menunjukan bahwa pemahaman 

konsep siswa pada kedua kelas yaitu kelas eksperimen yang menggunakan model 

problem based learning dan kelas kontrol yang menggunakan model 

pembelajaran pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan mengalami 

peningkatan. Pada kelas eksperimen, rata-rata nilai siswa pada pretest adalah 

42,03 dan rata-rata nilai siswa pada posstest adalah 70,31 dengan nilai gain 

sebesar 0,49 yang termasuk dalam kategori sedang. Pada kelas kontrol, rata-rata 

nilai siswa pada pretest adalah 40,16 dan rata-rata nilai siswa pada posstest adalah 

62,97 dengan nilai gain 0,38 yang termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan 

rata-rata pemahaman konsep kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol 

karena pada kelas eksperimen menggunakan model problem based learning. 

Siswa yang melakukan proses pembelajaran dengan model problem based 

learning akan lebih mudah memahami konsep yang dipelajari karena pada model 

problem based learning siswa lebih tertarik mempelajari permasalahan fisika yang 
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sering dijumpai di kehidupan sehari-hari dari pada sekedar berdiskusi tentang 

materi yang sedang dipelajari. Ketertarikan ini akan membuat siswa semakin 

serius dan bersungguh-sungguh dalam usaha memahami suatu masalah dan 

memecahkannya. Hal ini akan membuat siswa lebih bisa memahami konsep-

konsep yang sedang dipelajari. Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Duncan dan Al-Nakeeb (2006) bahwa melalui problem based learning, siswa 

menjadi lebih tertarik mempelajari suatu fenomena fisika, bagaimana fenomena 

itu terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi sehingga akan sangat membantu 

siswa dalam memahami suatu konsep. 

Untuk mengetahui penggunaan model problem based learning dapat 

meningkatkan pemahaman konsep digunakan uji t satu sampel. Dengan memakai 

krtiteria ketuntasan minimum 65 didapat nilai t untuk kelas eksperimen sebesar 

3,611. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = 32 – 1 = 31 diperoleh ttabel = 1,695 

yang lebih kecil dari thitung, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa model 

problem based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Kebiasaan siswa dalam menyelesaikan masalah akan membuat siswa merasa lebih 

percaya diri ketika menghadapi tes akhir. Belajar, bekerja sama, dan berbagi 

pengetahuan dalam suatu kelompok juga akan mempermudah siswa dalam 

memahami materi pembelajaran. Siswa yang semula mendapat nilai jelek akan 

terbantu dengan adanya diskusi dan saling tukar pendapat dengan teman dari 

kelompoknya maupun teman yang bukan dari kelompoknya. Menurut Raimi dan 

Adeoye (2012) penggunaan problem based learning sangat diperlukan untuk 
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meningkatkan tingkat pencapaian nilai kognitif siswa. Perbedaan pencapaian 

antara siswa yang pandai dengan yang kurang pandai menjadi berkurang. 

Dari uji t dua sampel yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol juga dapat 

disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman konsep siswa yang diajar dengan 

model problem based learning lebih tinggi dari pada siswa yang diajar dengan 

model pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan. Ada beberapa kelebihan 

model problem based learning dibandingkan model pembelajaran yang selama ini 

sudah dilaksanakan. Kelebihan yang pertama adalah ketertarikan dan motivasi 

siswa yang lebih tinggi ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang 

dianggap menantang. Siswa menjadi lebih giat berusaha dalam mencari 

penyelesaian terbaik. Kelebihan kedua adalah model problem based learning 

memaksa setiap siswa untuk bisa menjelaskan pendapatnya dalam menyelesaikan 

masalah di depan kelas. Hal ini akan membuat siswa berusaha untuk benar-benar 

memahami permasalahan yang didapat agar bisa menjelaskan pendapatnya 

dengan lancar dan jelas. Menurut Ryberg dkk. (2010) menyelesaikan masalah dan 

menyampaikan hasil di depan kelas membuat siswa lebih memahami materi dari 

pada sekedar terlibat dalam kerja kelompok dan berdiskusi hanya dengan 

kelompok sendiri. Kelebihan yang ketiga adalah siswa bisa mengeksplorasi 

pengetahuan yang telah didapatnya dalam menyelesaikan masalah yang didapat. 

Setiap siswa bebas mengemukakan pendapatnya dalam menghadapi permasalahan 

sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Tentunya pendapat ini harus 

dilandasi dengan teori dan konsep yang benar. Kelebihan yang keempat adalah 

siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membuat siswa 
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lebih mudah dalam memahami konsep yang dipelajari dari pada sekedar diam 

mendengarkan ceramah dari guru atau mendengarkan pendapat oarang lain. 

Kemampuan memecahkan suatu masalah, bekerja secara aktif dan efisien, 

menghargai pendapat orang lain, dan kepercayaan diri untuk berpendapat akan 

meningkat sebagai hasil dari proses pembelajaran dengan model problem based 

learning (Yadav dkk., 2011) 

Beberapa kelebihan diatas membuat pembelajaran dengan model problem 

based learning lebih baik untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Terbukti dari analisis pemahaman konsep siswa yang belajar melalui model 

problem based learning lebih baik dari pada siswa yang belajar melalui model 

pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan. Sebanyak 13 siswa 

memperoleh predikat baik sekali dan 19 siswa memperoleh predikat baik. 

Sedangkan pada kelas yang menggunakan model pembelajaran yang selama ini 

sudah dilaksanakan didapat 1 siswa dengan predikat baik sekali, 30 siswa dengan 

predikat baik, dan 1 siswa dengan predikat cukup. Proses problem based learning 

ditandai dengan adanya masalah yang dapat dimunculkan oleh siswa maupun 

guru, kemudian siswa memperdalam pengetahuannya tentang apa yang diketahui 

dan bagaimana untuk memecahkan masalah secara berkelompok agar saling 

membantu sehingga mampu berkolaborasi dalam memecahkan masalah. Melalui 

problem based learning dengan anggota kelompok yang heterogen 

memungkinkan siswa untuk saling bertukar pikiran, bekerjasama untuk 

memecahkan masalah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Beberapa penelitian lainnya juga menyatakan bahwa rata-rata nilai 
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dan pemahaman konsep siswa meningkat secara signifikan setelah melaui proses 

problem based learning (Yuan, 2008; Yadegarinia dkk., 2002; Yadav dkk., 2011).  

4.2.3. Kendala-Kendala dalam Penelitian 

Meningkatnya aktivitas berkarakter dan pemahaman konsep siswa melalui 

model problem based learning tentunya tidak berjalan tanpa ada hambatan. 

Selama penerapan model problem based learning, peneliti sering kali menemukan 

kendala sehingga pembelajaran tidak berjalan sesuai harapan. 

Kendala yang sering muncul adalah ketika diskusi berlangsung akan 

menyita banyak waktu. Pendapat siswa yang berbeda-beda membuat peniliti 

memerlukan lebih banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran. 

Sering kali siswa membutuhkan waktu lebih dari 30 menit hanya untuk 

menyelesaikan satu permasalahan. Selain menyita banyak waktu, kebebasan 

berpikir siswa mengakibatkan siswa sulit untuk memahami inti dari masalah yang 

sedang dibicarakan. Jika tidak segera diarahkan oleh guru, pembahasan siswa 

akan cenderung melebar dan menjauh dari inti permasalahan. Hal ini akan 

membuat siswa semakin sulit untuk memahami konsep yang sedang dipelajari. 

Dalam proses pembelajaran terkadang peneliti menemui siswa yang 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu masalah karena pengetahuan 

yang dimiliki tidak cukup menunjang dalam memahami dan menyelesaikan suatu 

masalah. Kondisi ini akan semakin memburuk seandainya siswa tidak percaya diri 

untuk bertanya dan mengungkapkan ketidak tahuannya. Pada kondisi seperti ini 

sangat diharapkan munculnya rasa ingin tahu siswa dengan bertanya kepada 

teman ataupun kepada guru. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diungkapkan pada 

bab 4 didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model problem based learning dapat mengembangkan aktivitas 

berkarakter siswa kelas XI yaitu pada aspek disiplin, kerja keras, mandiri, 

rasa ingin tahu, bersahabat/ komunikatif, dan tanggung jawab. Peningkatan 

nilai aktivitas berkarakter siswa yang diajar dengan model problem based 

learning lebih tinggi dari pada siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

yang selama ini sudah dilaksanakan. 

2. Penerapan model problem based learning dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa. Hal ini dapat dilihat dari uji t untuk membuktikan model 

problem based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Dari 

hasil analisis diperoleh harga thitung = 3,611 yang lebih besar dari ttabel = 1,695 

untuk dk = 32 – 1 = 31. Adanya peningkatan pemahaman konsep siswa juga 

bisa dilihat dari harga gain ternormalisasi yaitu 0,49 yang termasuk kategori 

sedang.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka disarankan: 

1. Model problem based learning dapat mengembangkan aktivitas berkarakter 

dan meningkatkan pemahaman konsep siswa, maka sebaiknya guru dapat 

menerapkannya sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran. 

2. Guru perlu membiasakan proses pembelajaran dengan model problem based 

learning untuk mengembangkan aktivitas berkarakter siswa agar hasil yang 

diperoleh menjadi lebih baik. 

3. Guru harus mengetahui pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran 

yang akan digunakan sebagai bekal siswa dalam memecahkan masalah 

sebelum proses pembelajaran agar masalah yang akan dipecahkan tidak 

terlalu membebani siswa atau terlalu sukar untuk dipecahkan. 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Sekolah  : SMA N 2 Cilacap 

Kelas/ Semester : XI IA/ 1 (Satu) 

Mata Pelajaran : Fisika 

Standar kompetensi : Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi 

Penilaian Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Menganalisis 

hubungan 

antara usaha , 

perubahan 

energi 

dengan 

hukum 

kekekalan 

energi 

mekanik. 

 

- Memformulasikan 

besar usaha pada suatu 

benda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menentukan besar 

usaha melalui grafik F-

s 

 

- Memformulasikan 

persamaan energi 

kinetik pada suatu 

benda 

 

 

 

1. besaran-

besaran usaha 

dan 

hubungannya 

2. menerapkan 

hubungan 

𝑊 = 𝐹 . 𝑠  

3. mencari 

besarnya 

usaha pada 

berbagai 

kasus 

4. membaca 

grafik F-s 

 

5. besaran-

besaran yang 

mempengaruh

i energi 

kinetik dan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2,29 

 

 

 

 

 

 

6,8 

 

 

 

 

4,5 

 

 

3,7,9 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

11,12 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

7 

 

 

 

1 

 

 

3 
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- Menerapkan 

persamaan energi 

kinetik untuk 

menyelesaikan 

masalah sederhana 

 

- Memformulasikan 

persamaan energi 

potensial pada suatu 

benda 

 

 

 

 

- Menerapkan 

persamaan energi 

potensial untuk 

menyelesaikan 

masalah sederhana 

 

- Menyelidiki hubungan 
antara Usaha dengan 

besarnya perubahan 

energi 

hubunganya 

6. menerapkan 

hubungan 

Ek=1/2 m.v
2
 

 

7. besaran-

beesaran yang 

mempengaruh

i energi 

potensial dan 

hubunganya 

8. menerapkan 

hubungan 

Ep=m.g.h 

 

9. menerapkan 

hubungan 

W=ΔE 

 

 

 

 

 

23 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,22 

 

 

 

24,26,27 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 

 

Keterangan: 

C1: Pengetahuan atau Ingatan   C4: Analisis 

C2: Pemahaman    C5: Sintesis 

C3: Aplikasi      C6: Evaluasi 
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SOAL UJI COBA  

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Sub Pokok Bahasan   : Usaha, Energi Kinetik, dan Energi 

Potensial 

Kelas / semester : XI IA / 1 

Alokasi Waktu :2 X 45 menit 

 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Periksalah kelengkapan soal saudara, semua soal berbentuk pilihan ganda 

2. Tulislah nama dan nomor absen saudara dengan jelas pada lembar jawab 

yang tersedia 

3. Jawablah pertanyaan dengan memberikan tanda silang ( X ) pada huruf A, 

B, C, D dan E yang menurut saudara adalah jawaban paling benar 

 

SOAL-SOAL 

1. Seseorang mendorong meja hingga bergeser sejauh 5 m, maka orang tersebut 

dikatakan telah melakukan . . . 

a. kegiatan d. upaya 

b. daya e. momentum    

c. usaha 

2. Besarnya usaha sebanding dengan . . . 

a. ketinggian dan massa d. gaya dan perpindahan 

b. kecepatan dan massa e. kecepatan dan perpindahan 

c. sudut dan massa 

3. Untuk menarik sebuah balok dengan posisi seperti terlihat pada gambar, Ujang 

memerlukan gaya sebesar 22 N. 

 

 

 

                                α 

 

 

Jika diberikan usaha 33 joule, balok bergeser sejauh 3 m ke kanan. Sudut α 

pada gambar tersebut adalah . . . 

a. 30° d. 53° 

b. 37° e. 60° 

c. 45° 

4. Mesin pengangkat (derek) digunakan untuk mengangkut sebuah benda yang 

massanya 1 ton sampai setinggi 5 meter (g = 10 m/s2). Usaha yang dilakukan 

oleh mesin untuk mengangkat benda tersebut adalah sebesar . . . 

a. 5 kJ d. 20 kJ 
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b. 10 kJ e. 50 kJ 

c. 15 kJ 

5. Sebuah benda beratnya 60 N berada pada bidang datar. Pada benda tersebut 

bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 40 N sehingga benda berpindah sejauh 

2,5 m. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah . . . 

a. 50 J d. 250 J 

b. 100 J e. 300 J 

c. 150 J 

6. Usaha pada benda yang dipengaruhi oleh beberapa gaya secara besamaan 

adalah . . . 

a. hasil kali antara jumlah gaya dengan perpindahannya. 

b. hasil kali antara gaya terbesar dengan perpindahannya. 

c. hasil kali antara komponen gaya terbesar dengan perpindahannya. 

d. hasil kali antara jumlah komponen gaya yang searah dengan perpindahan 

dengan perpindahannya. 

e. hasil kali antara gaya terkecil dengan perpindahannya. 

7. Perhatikan gambar berikut! 

 

   F2          F1 

 

 

 

                                                      8 m 

 

 

Jika besar F1 = 150 N dan F2 = 30 N, kotak tersebut berpindah sejauh 8 m. 

Besarnya usaha total adalah . . . 

a. 960 J d. 2400 J 

b. 1200 J e. 240 J 

c. 1440 J 

8. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap benda sama dengan nol apabila 

arah gaya dengan perpindahan benda membentuk sudut sebesar … . 

a. 0
o
 d. 90

o
 

b. 45
o
 e. 180

o
 

c. 60
o
 

9. Perhatikan gambar! 

 

 

 α 

 

 

Jika diberikan usaha sebesar 24 joule, balok bergeser sejauh 3 m ke kanan. 

Sudut α pada gambar tersebut jika gaya F = 10 N adalah . . . 

a. 30° d. 53° 
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b. 37° e. 60° 

c. 45° 

 

10. Sebuah benda yang beratnya 10 newton berpindah dalam arah horizontal 

sejauh 100 cm. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah . . . 

a. nol d. 100 joule 

b. 0,1 joule e. 1.000 joule 

c. 10 joule 

11. Benda yang beratnya 20 N meluncur sejauh 2 m pada suatu bidang miring 

dengan sudut kemiringan 30
o
. Apabila gesekan antara benda dan bidang miring 

diabaikan, usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah . . . 

a. 40 J d. 10 J 

b. 30 J e. 0 J 

c. 20 J 

12. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya tetap sebesar 100N. Jika 

koefisien gesekan antara balok dengan lantai 0,4, usaha total yang dilakukan 

pada balok jika balok berpindah sejauh 4 m adalah . . . 

a. 240 J d. 500 J 

b. 250 J e. 1000 J 

c. 480 J 

13. Agar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak dengan massa m sejauh 

s menjadi lebih kecil maka harus . . . 

a. memperhalus permukaan sentuh antara kotak dengan lantai. 

b. menyearahkan gaya dengan arah perpindahan. 

c. menambah sudut kemiringan. 

d. jawaban a dan b benar. 

e. jawaban a, b, dan c salah. 

14. Usaha yang dilakukan gaya F terhadap perpindahan s seperti yang ditunjukkan 

grafik berikut adalah . . .  

 

 

 

 

 

 

a. 28 J d. 10 J 

b. 19 J e. 9 J 

c. 15 J 

15. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan energi kinetik T. Jika kecepatannya 

menjadi dua kali kecepatan semula, energi kinetiknya menjadi .… 

a. ½ T d. 4 T 
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b. T e. 16 T 

c. 2 T 

16. Benda bermassa 5 kg yang mula-mula diam, dipercepat oleh suatu gaya tetap 

sebesar 10 N. Setelah menempuh jarak 9 m, kelajuan benda tersebut menjadi 

…. 

a. 118 m/s d. 4,5 m/s 

b. 36 m/s e. 3,6 m/s 

c. 6 m/s 

17. Sebuah peluru yang massanya 10 gram, bergerak dengan kecepatan 80 m/s. 

Energi kinetik peluru pada saat itu adalah . . . 

a. 32 J d. 360 J 

b. 40 J e. 400 J 

c. 320 J 

18. Energi yang timbul karena gerak suatu benda adalah . . . 

a. energi panas d. energi kinetik 

b. energi listrik e. energi potensial 

c. energi dalam 

19. Agar paku menancap lebih dalam ketika dipukul dengan palu, maka harus . . . 

a. memegang palu pada ujungnya. 

b. memukul tepat pada tengah permukaan paku. 

c. mempercepat ayunan palu. 

d. memperlebar jarak antara palu dengan paku sebelum palu diayunkan. 

e. memegang paku saat dipukul dengan palu. 

20. Sebuah benda digantung bebas dengan panjang tali 2 m. Massa benda 100 

gram dan percepatan gravitasi Bumi g = 10 m/s
2
. Kemudian, benda tersebut 

diayun sehingga tali dapat membentuk simpangan maksimum sebesar 60° 

terhadap sumbu vertikal. Ini menunjukkan energi yang diberikan pada benda 

adalah .... 

a. 0,25 J d. 2,0 J 

b. 0,50 J e. 2,5 J 

c. 1,0 J 

21. Buah dengan massa 300 gram jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 6 m. Jika 

g = 10 m/s2, perubahan energi potensial buah tersebut pada ketinggian 2 m 

adalah . . . 

a. 6 J d. 600 J 

b. 12 J e. 1200 J 

c. 48 J 

22. Mula-mula, sebuah benda dengan massa 2 kg berada di permukaan tanah. 

Kemudian, benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,25 

m dari tanah. Perubahan energi potensial benda tersebut adalah . . . (g = 10 

m/s
2
) 

a. 1,25 J d. 20 J 

b. 2,5 J e. 25 J 

c. 12,5 J 
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23. Besarnya energi potensial bergantung pada . . . 

a. massa dan kecepatan gerak benda. . 

b. massa dan ketinggian benda.  

c. percepatan gravitasi dan kecepatan benda. 

d. ketinggian dan kecepatan gerak benda 

e. sudut kemiringan dan ketinggian benda 

24. Mobil yang massanya 2.000 kg bergerak dengan kecepatan 72 km/jam. Setelah 

menempuh jarak 50 meter, kecepatan mobil menjadi 36 km/jam. Usaha yang 

dilakukan oleh gaya pengereman mobil tersebut adalah . . . 

a. 30.000 J d. 3000 kJ 

b. 3000 J e. 300 kJ 

c. 300 J  

25. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus 

dengan percepatan 3 m/s
2
. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 

sekon adalah . . . 

a. 12 J d. 72 J 

b. 18 J e. 148 J 

c. 36 J 

26. Usaha yang diperlukan untuk menggerakkan mobil (massa mobil dan isinya 

adalah 1.000 kg) dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan 72 km/jam 

adalah .... (gesekan diabaikan) 

a. 2000 J d. 200 kJ 

b. 4000 J e. 400 kJ 

c. 40 kJ 

27. Sebuah benda berada pada ketinggian 40 m dari tanah. Kemudian, benda itu 

jatuh bebas. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke 

tanah jika diketahui massa benda 1,5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s
2
 

adalah . . . 

a. 6 kJ d. 6 J 

b. 0.6 kJ e. 0.6 J 

c. 60 J 

28. Sebuah batu besar berada pada jarak 30 m di depan kendaraan bermassa 600 kg 

yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km/jam. Tentukanlah gaya 

pengereman yang harus diberikan pada kendaraan agar tepat berhenti sebelum 

mengenai batu! 

a. 4 kJ d. 4 J 

b. 400 J e. 0.4 J 

c. 40 J 

29. Jika benda bergerak semakin cepat maka usaha yang diperlukan untuk 

menghentikan benda tersebut menjadi semakin besar karena . . . 

a. mobil harus dihentikan dengan cara direm. 

b. gaya gesek antara ban dan permukaan jalan tidak cukup besar. 

c. mobil mempunyai energi potensial yang besarnya sebanding dengan 

kecepatannya. 

d. mobil mempunyai energi kinetik yang besarnya sebanding dengan 

kecepatannya. 
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e. mobil mempunyai energi potensial yang besarnya sebanding dengan 

ketinggiannya. 

30. Seorang pengendara sepeda motor sedang melaju dengan kecepatan 108 

km/jam melihat seekor kucing tepat 50 meter di depannya. Mungkinkah sepeda 

motor tersebut dihentikan agar tidak menabrak kucing di depannya? 

a. tidak mungkin karena sepeda motor bergerak terlalu cepat. 

b. tidak mungkin karena jaraknya terlalu dekat. 

c. mungkin jika gaya pengereman lebih dari 9 N. 

d. mungkin jika gaya pengereman per massa total kurang dari sama dengan 9 

N. 

e. mungkin jika gaya pengereman per massa total lebih dari sama dengan 9 N. 
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LEMBAR JAWAB SOAL UJI COBA 

 

Nama   : …………………… 

No.Absen  : …………………… 

Kelas   : …………………… 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap paling benar dan tepat ! 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 
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LEMBAR JAWAB SOAL UJI COBA 

 

Nama   : …………………… 

No.Absen  : …………………… 

Kelas   : …………………… 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap paling benar dan tepat ! 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 
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DAFTAR KODE RESPONDEN 

KELAS UJI COBA INSTRUMEN 

 

Kelas XII IA 3 

No Kode Responden 

1 UC 1 

2 UC 2 

3 UC 3 

4 UC 4 

5 UC 5 

6 UC 6 

7 UC 7 

8 UC 8 

9 UC 9 

10 UC 10 

11 UC 11 

12 UC 12 

13 UC 13 

14 UC 14 

15 UC 15 

16 UC 16 

17 UC 17 

18 UC 18 

19 UC 19 

20 UC 20 

21 UC 21 

22 UC 22 

23 UC 23 

24 UC 24 

25 UC 25 
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SILABUS 

Sekolah  : SMA N 2 Cilacap 

Kelas/ Semester : XI IA/ 1 (Satu) 

Mata Pelajaran : Fisika 

Standar kompetensi : Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pokok/Pembe

lajaran 

Kegiatan Belajar Indikator Penilaian 
Alokasi 

waktu 

Sumber 

Belajar Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

Menganalisis 

hubungan antara 

usaha , 

perubahan 

energi dengan 

hukum 

kekekalan 

energi mekanik. 

 

A. Usaha 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Energi 

Kinetik 

dan 

Energi 

Potensial 
 

- Mendiskusikan konsep 

usaha dan hubungan antara 

besaran-besaran pada 

konsep usaha 

 

- Mendiskusikan langkah-

langkah menentukan besar 

usaha melalui grafik F-s 

 

- Melakukan diskusi kelas 

untuk merumuskan 

persamaan energi kinetik 

 

- Menyelesaikan 

permasalahan tentang 

energi kinetik 

 

 

- Memformulasikan 

besar usaha pada 

suatu benda 

 

 

- Menentukan besar 

usaha melalui 

grafik F-s 

 

- Memformulasikan 

persamaan energi 

kinetik pada suatu 

benda 

 

- Menerapkan 

persamaan energi 

kinetik untuk 

menyelesaikan 

masalah sederhana 

Tes 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

Pilihan 

Ganda 

 

 

 

 

 

 

 

Benda bermassa 

10 kg ditarik 

dengan gaya 100 

N yang 

membentuk sudut 

60
o 
terhadap 

horizontal. Usaha 

yang dilakukan 

gaya saat benda 

berpindah 5 m 

adalah. . . 

a. 100 J 

b. 150 J 

c. 200 J 

d. 250 J 

e. 500 J 

 

 

 

6 x 45’ Buku 

Siswa, 

LKS, 

Referen

si 



93 

 

 

 

- Melakukan percobaan 

untuk merumuskan 

persamaan energi potensial 

 

 

- Menyelesaikan 

permasalahan tentang 

energi potensial 

 

 

 

- Mendiskusikan hubungan 

antara Usaha dengan 

besarnya perubahan energi  

 

 

 

- Memformulasikan 

persamaan energi 

potensial pada 

suatu benda 

 

- Menerapkan 

persamaan energi 

potensial untuk 

menyelesaikan 

masalah sederhana 

 

- Memahami 

hubungan antara 

Usaha dengan 

besarnya 

perubahan energi 

 

Sebuah batu 

dengan massa 1 

kg dilempat 

vertical ke atas 

dengan kecepatan 

40 m/s. Energi 

kinetik  batu saat 

mencapai 

ketinggian 20 m 

adalah. . . 

a. 100 J 

b. 200 J 

c. 400 J 

d. 600 J 

e. 800 J 

 

 

 

Karakter yang diharapkan: Disiplin, Kerja keras, Mandiri, Rasa ingin tahu, Bersahabat/ Komunikatif, Tanggung Jawab 

 

   Semarang,    Oktober 2012 

Guru Mata Pelajaran,    Peneliti, 

 

 

Mudasir                Awal Restiono 

NIP. 197205211998021001           NIM. 4201408074 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : SMA N 2 Cilacap 

Mata Pelajaran   : Fisika 

 Kelas/ Semester  : XI/ 1 

Pertemuan    : 1 (Pertama) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

I. Standar Kompetensi :  

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda 

titik  

II. Kompetensi Dasar :  

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

III. Indikator : 

1. Memformulasikan besar usaha pada suatu benda  

2. Menentukan besar usaha melalui grafik F-s 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memformulasikan besar usaha pada 

suatu benda dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan besar usaha melalui 

grafik F-s dengan benar.  

V. Materi Ajar 

Usaha 

Suatu gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda 

berpindah, maka gaya tersebut dapat dikatakan melakukan usaha atau work 

(W). 

Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝑊 = 𝐹 . 𝑠  
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dimana: W = Usaha (J) 

  𝐹 = Gaya (N) 

  s = Perpindahan (m) 

 

Jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut α terhadap arah 

perpindahannya, maka besarnya usaha yang dilakukan gaya merupakan hasil 

kali antara komponen gaya yang searah dengan perpindahan dengan 

perpindahannya. 

 

𝑊 = 𝐹 cos 𝛼 𝑠 

 

Dengan 𝐹 cos α merupakan komponen gaya yang searah dengan 

perpindahan. 

Apabila grafik antara gaya dan perpindahan (grafik F-s) telah diketahui, 

maka usaha yang dilakukan oleh gaya selama perpindahan sama dengan luas 

daerah yang dibatasi oleh grafik dan sumbu s. usaha bernilai positif jika luas 

daerah berada di atas sumbu s, sedangkan usaha bernilai negatif jika luas 

daerah berada di bawah sumbu s. 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model   : Problem Based Learning (PBL) 

2. Metode : Diskusi Kelompok 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran  

1. Pendahuluan (10 menit) 

 Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan peserta 

didik yang tidak masuk. 

 Menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar dan memotivasi peserta 

didik. 
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 Menanyakan apa yang terjadi saat meja didorong ke samping? Mengapa 

hal tersebut bisa terjadi? 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. 

 Mengkondisikan dan mengelompokkan siswa.  

2. Inti (75 menit) 

 Siswa melakukan pembelajaran dengan model PBL dengan langkah 

sebagai berikut : 

1. Menemukan masalah yaitu siswa diberi seperangkat kartu masalah 

mengenai usaha. (Eksplorasi) 

2. Menyadari masalah yaitu siswa menyadari adanya masalah yang harus 

dipecahan. (Eksplorasi) 

3. Merumuskan masalah yaitu siswa menentukan masalah apa yang akan 

dikaji. (Elaborasi) 

4. Menyusun hipotesis yaitu siswa menyusun jawaban-jawaban sementara 

terhadap permasalahan. (Elaborasi) 

5. Mengumpulkan data-data yaitu siswa membuka kembali pengalaman yang 

sudah diperolehnya dan pengetahuan awal untuk mengumpulkan data-data 

yang berguna untuk memecahkan masalah. (Eksplorasi) 

6. Menguji hipotesis yaitu siswa menentukan hipotesis mana yang diterima 

dan mana yang ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. (Elaborasi)  

7. Menentukan pilihan penyelesaian secara kolaboratif dalam kelompok. 

(Konfirmasi) 

8. Menguji solusi permasalahan yaitu meminta perwakilan dari kelompok 

terpilih untuk menyajikan hasil pemecahan masalah dan menguji pilihan 

penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan aktual melalui diskusi 

secara komprehensip antar kelompok untuk memperoleh hasil pemecahan 

terbaik dengan bimbingan dari guru. (Elaborasi) 

9. Mengerjakan soal evaluasi. (Konfirmasi) 

10. Membantu siswa untuk menyimpulkan hasil kegiatan pada hari ini. 

(Konfirmasi) 

3. Penutup (5 menit) 

 Memberi motivasi pada siswa untuk belajar di rumah 

 Menutup pelajaran dengan mengucapkan salam 
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VIII. Sumber Belajar  

a) Buku BSE Fisika kelas XI 

b) Panduan Lembar Kerja Siswa 

IX. Penilaian 

1) Karakter      : Lembar Observasi 

2) Pemahaman konsep     : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen    : Pilihan ganda 

Penskoran : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 = Nilai siswa 

X. Evaluasi 

1. Sebuah gaya konstan sebesar 28 N dikenakan pada benda, sehingga benda 

berpindah sejauh 15 m. Hitung usaha yang dikenakan oleh gaya tersebut! 

2. Sebuah benda dengan massa 50 kg ditarik sejauh 40 m sepanjang lantai 
horizontal dengan gaya tetap 100 N dan membentuk sudut 37

o
 terhadap 

arah mendatar. Jika gaya gesek terhadap lantai 50 N, maka tentukan usaha 

yang dilakukan oleh masing-masing gaya! 
3. Perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan s di bawah. Tentukan 

usaha total yang dilakukan oleh gaya! 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Jawaban Evaluasi dan Penskoran 

No Jawaban Skor 

1. Diketahui           : F = 28 N 

 s = 15 m 

Ditanya  :  W  = ? 

5 

 Jawab  :  

  W  =  F . s 
5 
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 =  28 . 15 =  420 J 

2 Diketahui:  F  = 100 N  

 θ 1  = 37
o 
 

 Fy  = 50 N 

 s = 40 m 

Ditanya   :             W = ... ? 

5 

Jawab      : 

Usaha yang dilakukan oleh F adalah: 

W1  = F1.s.cos θ 1 

= 100 . 40 . cos 37
o
 

= 3.200 J 

5 

Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek Fy 

adalah: 

W2 = Fy.s.cos θ 2 

= 50 . 40 . cos 180
o
 = -2.000 J 

5 

Wt = W1 + W2 = 3.200 J – 2.000 J = 1.200 J 5 

atau dengan cara: 

Σ Fx = F.cos θ 1 – Fy 

= 100 . cos 37
o
 – 50 N = 30 N 

10 

W = Σ Fx . s 

 = 30 N . 40 m = 1.200 J 

5 

3 Usaha  = Luas daerah di bawah grafik 

W   = W1 + W2 + W3 

5 

= L segi tiga + L segi empat + L trapesium 

  = ½ . a . t + s
2
 + ½ (a + b) . t 

  = ½ . 6 . 5 + 2
2
 +  ½ (4 + 2) . 3 

  = 15 + 4 + 9 

  = 28 J  

5 

 

Cilacap,     Oktober 2012 

Mengetahui,      

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

Mudasir         Awal Restiono 

NIP.       NIM. 4201408074 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : SMA N 2 Cilacap 

Mata Pelajaran   : Fisika 

 Kelas/ Semester  : XI/ 1 

Pertemuan    : 2 (kedua) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

I. Standar Kompetensi :  

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda 

titik  

II. Kompetensi Dasar :  

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

III. Indikator : 

3. Memformulasikan persamaan energi kinetik pada suatu benda 

4. Menerapkan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan masalah 

sederhana  

5. Menyelidiki hubungan antara Usaha dengan besarnya perubahan energi 

kinetik 

IV. Tujuan Pembelajaran 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memformulasikan persamaan energi 

kinetik pada suatu benda dengan benar 

4. Dengan menyelesaikan permasalahan tentang energi kinetik, siswa dapat 

menerapkan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan masalah 

sederhana dengan tepat 

5. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami hubungan antara Usaha 

dengan besarnya perubahan energi kinetik dengan benar 
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V. Materi Ajar 

Energi Kinetik 

Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya pada benda terkait dengan 

perpindahan benda, yaitu perubahan posisi benda. Tetapi usaha juga 

terkait dengan perubahan kecepatan benda. Usaha ini memberikan 

tambahan energi pada suatu benda yang disebut Energi Kinetik, yaitu 

energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Untuk 

menghitung besar energi kinetik benda, marilah kita hubungkan antara 

rumus usaha 𝑊 = 𝐹 . 𝑠 , rumus gerak lurus berubah beraturan untuk 

kecepatan awal sama dengan nol v
2
 = 2as, dan hukum II Newton F = 

ma. 

                                                   𝑊 = 𝐹 . 𝑠  

                                                   𝑊 =  𝑚𝑎  
𝑣2

2𝑎
  

                                                   𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2 

Usaha sebesar 𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2 ini merupakan suatu usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan perubahan kelajuan benda, yang 

berarti sama dengan besarnya energi kinetik yang dimiliki benda pada 

saat kelajuannya sama dengan v.  

 

Dengan demikian, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai 

 

𝐸𝑘 =
1

2
�〱�𝑣2 

dengan 

EK = energi kinetik (J) 

m = massa benda (kg) 

v = kecepatan benda (m/s) 

 

Usaha yang digunakan untuk merubah kelajuan dari v1 dan v2 

adalah sama dengan usaha yang digunakan untuk mengubah energi 



101 

 

 

kinetik benda dari EK1 ke EK2. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan 

dirumuskan sebagai 

𝑊 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1 =
1

2
𝑚𝑣2

2 −
1

2
𝑚𝑣1

2 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

3. Model   : Problem Based Learning (PBL) 

4. Metode : Diskusi Kelompok 

 

VII. Langkah-langkah Pembelajaran  

4. Pendahuluan (10 menit) 

 Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan peserta 

didik yang tidak masuk. 

 Menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar dan memotivasi peserta 

didik. 

 Menanyakan mengapa jika kita tertabrak benda yang sedang bergerak, kita 

merasa sakit? Bagaimana jika benda tersebut bergerak semakin cepat? 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. 

 Mengkondisikan dan mengelompokkan siswa 

5. Inti (75 menit) 

 Siswa melakukan pembelajaran dengan model PBL dengan langkah 

sebagai berikut : 

1. Menemukan masalah yaitu siswa diberi seperangkat kartu masalah 

mengenai usaha. (Eksplorasi) 

2. Menyadari masalah yaitu siswa menyadari adanya masalah yang harus 

dipecahan. (Eksplorasi) 

3. Merumuskan masalah yaitu siswa menentukan masalah apa yang akan 

dikaji. (Elaborasi) 

4. Menyusun hipotesis yaitu siswa menyusun jawaban-jawaban sementara 

terhadap permasalahan. (Elaborasi) 

5. Mengumpulkan data-data yaitu siswa membuka kembali pengalaman yang 

sudah diperolehnya dan pengetahuan awal untuk mengumpulkan data-data 

yang berguna untuk memecahkan masalah. (Eksplorasi) 
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6. Menguji hipotesis yaitu siswa menentukan hipotesis mana yang diterima 

dan mana yang ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. (Elaborasi)  

7. Menentukan pilihan penyelesaian secara kolaboratif dalam kelompok. 

(Konfirmasi) 

8. Menguji solusi permasalahan yaitu meminta perwakilan dari kelompok 

terpilih untuk menyajikan hasil pemecahan masalah dan menguji pilihan 

penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan aktual melalui diskusi 

secara komprehensip antar kelompok untuk memperoleh hasil pemecahan 

terbaik dengan bimbingan dari guru. (Elaborasi) 

9. Mengerjakan soal evaluasi. (Konfirmasi) 

10. Membantu siswa untuk menyimpulkan hasil kegiatan pada hari ini. 

(Konfirmasi) 

3. Penutup (5 menit) 

 Memberi motivasi pada siswa untuk belajar di rumah. 

 Menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

VIII. Sumber Belajar  

c) Buku BSE Fisika kelas XI 

d) Panduan Lembar Kerja Siswa 

IX. Penilaian 

3) Karakter      : Lembar Observasi 

4) Pemahaman konsep     : Tes Tertulis 

5) Bentuk instrumen    : Pilihan ganda 

Penskoran : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 = Nilai siswa 

 

X. Evaluasi 

1. Sebuah peluru yang massanya 10 gram, bergerak dengan kecepatan 80 

m/s. Tentukanlah energi kinetik peluru pada saat itu! 
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2. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus 

dengan percepatan 3 m/s
2
. Berapakah usaha yang diubah menjadi energi 

kinetik setelah 2 sekon? 

3. Sebuah benda bermassa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah 

bidang datar yang licin. Kemudian, pada benda tersebut bekerja sebuah 

gaya F = 20 N sehingga kecepatannya menjadi 10 m/s. Tentukanlah usaha 

yang dilakukan oleh gaya F! 

XI. Jawaban Evaluasi dan Penskoran 

No Jawaban Skor 

1. Diketahui:  m = 10 gram = 0.1 kg  

v = 80 m/s
2
  

Ditanya   : Ek = ... ? 

5 

Jawab     :  

  Ek = ½ m . v
2
 

      = ½ 0.1 . 80
2
 

      = 32 J 

5 

2 Diketahui:  m = 4 kg  

a = 3 m/s
2
 

v0 = 0  

t = 2 s 

Ditanya   : W = ... ? 

5 

Jawab     : 

v  = v0 + a.t = 0 + (3)(2) = 6 m/s 
5 

W = Δ Ek 

    = Ek – Ek0 = ½ m.v
2
 – ½ m.v0

2
 

      =1/2 . (4 kg) . (6 m/s)
2
 – 0 

    = 72 J 

5 

3 Diketahui:  m = 2 kg  

F = 20 N 

v0 = 0 m/s 

v = 10 m/s 

Ditanya   : W = ... ? 

5 

Usaha yang dilakukan oleh gaya F 

W = Δ Ek 

    = Ek – Ek0 = ½ m.v
2
 – ½ m.v0

2
 

    =1/2 . (2 kg) . (10 m/s)
2
 – 0 

                            = 100 J 

5 
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Cilacap,     Oktober 2012 

Mengetahui,      

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

Mudasir         Awal Restiono 

NIP.       NIM. 4201408074 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

Sekolah   : SMA N 2 Cilacap 

Mata Pelajaran   : Fisika 

 Kelas/ Semester  : XI/ 1 

Pertemuan    : 3 (ketiga) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

I. Standar Kompetensi :  

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda 

titik  

II. Kompetensi Dasar :  

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

III. Indikator : 

6. Memformulasikan persamaan energi potensial pada suatu benda 

7. Menerapkan persamaan energi potensial untuk menyelesaikan masalah 

sederhana  

8. Menyelidiki hubungan antara Usaha dengan besarnya perubahan energi 

potensial 

IV. Tujuan Pembelajaran 

6. Melalui percobaan sederhana, siswa dapat merumuskan persamaan energi 

potensial dengan benar. 

7. Dengan menyelesaikan permasalahan tentang energi potensial, siswa dapat 

menerapkan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan masalah 

sederhana dengan tepat 

8. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami hubungan antara Usaha 

dengan besarnya perubahan energi potensial dengan benar 
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V. Materi Ajar 

Energi Potensial 

Dalam penelitian ini, energi potensial yang dimaksud adalah energi 

potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh 

suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. 

Tentunya, energi ini berpotensi untuk melakukan usaha dengan cara mengubah 

ketinggiannya. Semakin tinggi kedudukan suatu benda dari bidang acuan, 

semakin besar pula energi potensial gravitasi yang dimilikinya. 

Untuk menghitung energi potensial benda terhadap bidang acuan, 

misalkan benda kita angkat dari bidang acuan sampai pada ketinggian h di atas 

bidang acuan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan gaya yang besarnya 

sama dengan gaya berat benda F = mg. 

 Maka usaha untuk mengankat benda setinggi h adalah 

 

𝑊 = 𝐹 . 𝑠 = 𝑚𝑔ℎ 

 

Dengan demikian, pada ketinggian h benda memiliki energi potensial 

gravitasi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha sebesar W = mgh. Jadi, 

energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai 

 

𝐸𝑃 = 𝑚𝑔ℎ 

 

Dimana 

EP = energi potensial gravitasi (J) 

m = massa benda (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

h = ketinggian benda dari bidang acuan (m) 

 

Bidang acuan tidak harus berada di bawah kedudukan benda. Dapat saja 

dipilih bidang acuan yang letaknya di atas kedudukan benda. Dalam hal 
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demikian energi potensial memiliki nilai negatif. Akan tetapi, bidang acuan 

dipilih di bawah kedudukan benda. 

a. Menghitung energi potensial gravitasi pada berbagai lintasan 

ketinggian 

 

1) Bidang tegak 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bidang melingkar   3)  Bidang miring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Energi potensial gravitasi pada berbagai lintasan 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

5. Model   : Problem Based Learning (PBL) 

6. Metode : Diskusi Kelompok, Eksperimen 

 

 

 

A 

B 

h 

R 

h 

A 

B 

h 

A 

B 

s 
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VII. Langkah-langkah Pembelajaran  

6. Pendahuluan (10 menit) 

 Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan menanyakan peserta 

didik yang tidak masuk. 

 Menanyakan kesiapan peserta didik untuk belajar dan memotivasi peserta 

didik. 

 Menanyakan apa yang terjadi saat kelereng dijatuhkan dari ketinggian 2 

meter?Bagaimana jika ketinggian mula-mula kelereng diubah? 

 Menjelaskan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. 

 Mengkondisikan dan mengelompokkan siswa. 

7. Inti (75 menit) 

 Siswa melakukan pembelajaran dengan model PBL dengan langkah 

sebagai berikut : 

11. Menemukan masalah yaitu siswa diberi seperangkat kartu masalah 

mengenai usaha. (Eksplorasi) 

12. Menyadari masalah yaitu siswa menyadari adanya masalah yang harus 

dipecahan. (Eksplorasi) 

13. Merumuskan masalah yaitu siswa menentukan masalah apa yang akan 

dikaji. (Elaborasi) 

14. Menyusun hipotesis yaitu siswa menyusun jawaban-jawaban sementara 

terhadap permasalahan. (Elaborasi) 

15. Mengumpulkan data-data yaitu siswa membuka kembali pengalaman yang 

sudah diperolehnya dan pengetahuan awal untuk mengumpulkan data-data 

yang berguna untuk memecahkan masalah. (Eksplorasi) 

16. Menguji hipotesis yaitu siswa menentukan hipotesis mana yang diterima 

dan mana yang ditolak berdasarkan data yang dikumpulkan. (Elaborasi)  

17. Menentukan pilihan penyelesaian secara kolaboratif dalam kelompok. 

(Konfirmasi) 

18. Menguji solusi permasalahan yaitu meminta perwakilan dari kelompok 

terpilih untuk menyajikan hasil pemecahan masalah dan menguji pilihan 

penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan aktual melalui diskusi 

secara komprehensip antar kelompok untuk memperoleh hasil pemecahan 

terbaik dengan bimbingan dari guru. (Elaborasi) 
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19. Mengerjakan soal evaluasi. (Konfirmasi) 

20. Membantu siswa untuk menyimpulkan hasil kegiatan pada hari ini. 

(Konfirmasi) 

4. Penutup (5 menit) 

 Memberi motivasi pada siswa untuk belajar di rumah. 

 Menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. 

 

VIII. Sumber Belajar  

e) Buku BSE Fisika kelas XI 

f) Panduan Lembar Kerja Siswa 

IX. Penilaian 

6) Karakter      : Lembar Observasi 

7) Pemahaman konsep     : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen    : Pilihan ganda 

Penskoran : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 = Nilai siswa 

X. Evaluasi 

1. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan 

kecepatan 20 m/s. Jika percepatan gravitasi 10 m/s
2
, tentukan: 

a. energi potensial saat mencapai titik tertinggi, dan 

b. perubahan energi potensial saat bola berada pada ketinggian 5 m! 

2. Buah dengan massa 300 gram jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 6 m. 

Jika g = 10 m/s
2
, berapakah perubahan energi potensial buah tersebut pada 

ketinggian 2 m? 

XI. Jawaban Evaluasi dan Penskoran 

No Jawaban Skor 

1 Diketahui:  m  = 0,5 kg 

v0  = 20 m/s 

g   = 10 m/s
2
 

Ditanya   :  a. Ep     = ... ? 

       b. Δ Ep = ... ? 

5 
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Jawab: 

a. hmaks = 
𝑣0

2

2𝑔
=

202

2×10
= 20 m 

    sehingga, Ep = m.g.h 

  = 0,5 kg . 10 m/s
2
 . 20 m 

  = 100 J 

5 

b. Energi potensial pada ketinggian h2 = 5 m 

    Ep2 = m.g.h2 = 0,5 kg . 10 m/s
2
 . 5 m = 25 J 

   sehingga, Δ Ep  = Ep2 – Ep1 

     = (25 – 100) J 

                                                     = -75 J 

5 

2 Diketahui :         m = 300 gram = 0.3 kg 

              h1 = 6 m 

              h2 = 2 m 

              g       = 10 m/s
2
 

             Ditanya : ΔEp = …? 

5 

Jawab :  

 Δ Ep  = Ep2 – Ep1 

  = m.g.h2 – m.g.h1 

  = 0.3 . 10 . 2 – 0.3 . 10 . 6 

= (6 – 18) J 

                                                = -12 J 

5 

 

 

 

Cilacap,     Oktober 2012 

Mengetahui,      

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

Mudasir         Awal Restiono 

NIP.       NIM. 4201408074 
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 RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

Sekolah   : SMA N 2 Cilacap 

Mata Pelajaran   : Fisika 

 Kelas/ Semester  : XI/ 1 

Pertemuan    : 1 (Pertama) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

I. Standar Kompetensi :  

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda 

titik  

II. Kompetensi Dasar :  

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

III. Indikator : 

9. Memformulasikan besar usaha pada suatu benda  

10. Menentukan besar usaha melalui grafik F-s 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memformulasikan besar usaha 

pada suatu benda dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan besar usaha melalui 

grafik F-s dengan benar.  

 

V. Materi Ajar 

Usaha 

Suatu gaya yang bekerja pada benda sehingga mengakibatkan benda 

berpindah, maka gaya tersebut dapat dikatakan melakukan usaha atau work 

(W). 

Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai berikut: 
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𝑊 = 𝐹 . 𝑠  

 

dimana: W = Usaha (J) 

  𝐹 = Gaya (N) 

  s = Perpindahan (m) 

 

Jika gaya yang bekerja pada benda membentuk sudut α terhadap arah 

perpindahannya, maka besarnya usaha yang dilakukan gaya merupakan hasil 

kali antara komponen gaya yang searah dengan perpindahan dengan 

perpindahannya. 

 

𝑊 = 𝐹 cos𝛼 

 

Dengan 𝐹 cos α merupakan komponen gaya yang searah dengan 

perpindahan. 

Apabila grafik antara gaya dan perpindahan (grafik F-s) telah diketahui, 

maka usaha yang dilakukan oleh gaya selama perpindahan sama dengan luas 

daerah yang dibatasi oleh grafik dan sumbu s. usaha bernilai positif jika luas 

daerah berada di atas sumbu s, sedangkan usaha bernilai negatif jika luas 

daerah berada di bawah sumbu s. 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

7. Model   : Pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan 

8. Metode : Ceramah dan diskusi 

 

VII. Strategi Pembelajaran  

Jenis 

Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

Pendahuluan  Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan menanyakan 

 Menjawab salam 

 

 

5’ 
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peserta didik yang tidak 

masuk 

 Menanyakan kesiapan 

peserta didik untuk belajar 

dan memotivasi peserta 

didik 

 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang dapat 

dicapai 

 

 

 Siap dan 

mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 Mendengarkan dan 
memperhatikan 

penjelasan guru 

Inti Eksplorasi 

 Menanyakan apa yang 
terjadi saat meja didorong 

ke samping? 

 Mengapa hal tersebut bisa 
terjadi? 

 

 Menjawab pertanyaan 
dan menyusun 

hipotesis sementara 

 

10’ 

Elaborasi 

 Mengkondisikan dan 
mengelompokkan siswa 

 

 Membagikan LKS pada 
setiap kelompok mengenai  

Usaha 

 Meminta masing-masing 

kelompok untuk 

menyelesaikan LKS 

 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan LKS 

 Meminta perwakilan dari 
kelompok terpilih untuk 

menyajikan hasil 

pekerjaanya 

 

 Mendengarkan dan 
duduk sesuai dengan 

kelompok 

 Mempelajari LKS 
 

 

 Bersama anggota 

kelompok 

menyelesaikan LKS 

 Memperhatikan 

penjelasan guru  

 Mempresentasikan 
hasil kegiatan 

 

55’ 

 Konfirmasi 

 Meminta siswa untuk 
menanggapi hasil dari 

kelompok lain 

 

 Membantu siswa untuk 
menyimpulkan hasil 

kegiatan pada hari ini 

 

 Memberikan 
tanggapan terhadap 

hasil dari kelompok 

lain 

 Menyimpulkan hasil 
kegiatan 

15’ 

Penutup  Memberi motivasi pada 
siswa untuk belajar di 

rumah 

 Menutup pelajaran dengan 
mengucapkan salam 

 Memberikan salam 
kepada guru 

5’ 
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VIII. Sumber Belajar  

g) Buku BSE Fisika kelas XI 

h) Panduan Lembar Kerja Siswa 

IX. Penilaian 

8) Karakter      : Lembar Observasi 

9) Pemahaman konsep     : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen    : Pilihan ganda 

Penskoran : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 = Nilai siswa 

X. Evaluasi 

4. Sebuah gaya konstan sebesar 28 N dikenakan pada benda, sehingga benda 

berpindah sejauh 15 m. Hitung usaha yang dikenakan oleh gaya tersebut! 

5. Sebuah benda dengan massa 50 kg ditarik sejauh 40 m sepanjang lantai 
horizontal dengan gaya tetap 100 N dan membentuk sudut 37

o
 terhadap 

arah mendatar. Jika gaya gesek terhadap lantai 50 N, maka tentukan usaha 

yang dilakukan oleh masing-masing gaya! 
6. Perhatikan grafik gaya F terhadap perpindahan s di bawah. Tentukan 

usaha total yang dilakukan oleh gaya! 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Jawaban Evaluasi dan Penskoran 

No Jawaban Skor 

1. Diketahui           : F = 28 N 

 s = 15 m 

Ditanya  :  W  = ? 

5 

 Jawab  :  

  W  =  F . s 
5 



115 

 

 

 =  28 . 15 =  420 J 

2 Diketahui:  F  = 100 N  

 θ 1  = 37
o 
 

 Fy  = 50 N 

 s = 40 m 

Ditanya   :             W = ... ? 

5 

Jawab      : 

Usaha yang dilakukan oleh F adalah: 

W1  = F1.s.cos θ 1 

= 100 . 40 . cos 37
o
 

= 3.200 J 

5 

Usaha yang dilakukan oleh gaya gesek Fy 

adalah: 

W2 = Fy.s.cos θ 2 

= 50 . 40 . cos 180
o
 = -2.000 J 

5 

Wt = W1 + W2 = 3.200 J – 2.000 J = 1.200 J 5 

atau dengan cara: 

Σ Fx = F.cos θ 1 – Fy 

= 100 . cos 37
o
 – 50 N = 30 N 

10 

W = Σ Fx . s 

 = 30 N . 40 m = 1.200 J 

5 

3 Usaha  = Luas daerah di bawah grafik 

W   = W1 + W2 + W3 

5 

= L segi tiga + L segi empat + L trapesium 

  = ½ . a . t + s
2
 + ½ (a + b) . t 

  = ½ . 6 . 5 + 2
2
 +  ½ (4 + 2) . 3 

  = 15 + 4 + 9 

  = 28 J  

5 

   

Cilacap,     Oktober 2012 

Mengetahui,      

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

Mudasir         Awal Restiono 

NIP.       NIM. 4201408074 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

Sekolah   : SMA N 2 Cilacap 

Mata Pelajaran   : Fisika 

 Kelas/ Semester  : XI/ 1 

Pertemuan    : 2 (kedua) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

I. Standar Kompetensi :  

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda 

titik  

II. Kompetensi Dasar :  

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

III. Indikator : 

11. Memformulasikan persamaan energi kinetik pada suatu benda 

12. Menerapkan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan masalah 

sederhana  

13. Menyelidiki hubungan antara Usaha dengan besarnya perubahan energi 

kinetik 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memformulasikan persamaan 

energi kinetik pada suatu benda dengan benar 

2. Dengan menyelesaikan permasalahan tentang energi kinetik, siswa dapat 

menerapkan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan masalah 

sederhana dengan tepat 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami hubungan antara Usaha 

dengan besarnya perubahan energi kinetik dengan benar 
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V. Materi Ajar 

Energi Kinetik 

Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya pada benda terkait dengan 

perpindahan benda, yaitu perubahan posisi benda. Tetapi usaha juga 

terkait dengan perubahan kecepatan benda. Usaha ini memberikan 

tambahan energi pada suatu benda yang disebut Energi Kinetik, yaitu 

energi yang dimiliki oleh suatu benda karena geraknya. Untuk 

menghitung besar energi kinetik benda, marilah kita hubungkan antara 

rumus usaha 𝑊 = 𝐹. 𝑠, rumus gerak lurus berubah beraturan untuk 

kecepatan awal sama dengan nol v
2
 = 2as, dan hukum II Newton F = 

ma. 

                                                   𝑊 = 𝐹 . 𝑠  

                                                   𝑊 =  𝑚𝑎  
𝑣2

2𝑎
  

                                                   𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2 

Usaha sebesar 𝑊 =
1

2
𝑚𝑣2 ini merupakan suatu usaha yang 

diperlukan untuk menghasilkan perubahan kelajuan benda, yang 

berarti sama dengan besarnya energi kinetik yang dimiliki benda pada 

saat kelajuannya sama dengan v.  

 

Dengan demikian, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai 

 

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣2 

dengan 

EK = energi kinetik (J) 

m = massa benda (kg) 

v = kecepatan benda (m/s) 

 

Usaha yang digunakan untuk merubah kelajuan dari v1 dan v2 

adalah sama dengan usaha yang digunakan untuk mengubah energi 
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kinetik benda dari EK1 ke EK2. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan 

dirumuskan sebagai 

𝑊 = 𝐸𝑘2 − 𝐸𝑘1 =
1

2
𝑚𝑣2

2 −
1

2
𝑚𝑣1

2 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

9. Model   : Pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan 

10. Metode : Ceramah dan diskusi 

 

VII. Strategi Pembelajaran  

Jenis 

Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

Pendahuluan  Membuka pelajaran 
dengan mengucapkan 

salam dan menanyakan 

peserta didik yang tidak 

masuk 

 Menanyakan kesiapan 
peserta didik untuk belajar 

dan memotivasi peserta 

didik 

 Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang dapat 

dicapai 

 Menjawab salam 
 

 

 

 

 Siap dan 
mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 Mendengarkan dan 

memperhatikan 

penjelasan guru 

5’ 

Inti Eksplorasi 

 Menanyakan mengapa 
jika kita tertabrak benda 

yang sedang bergerak, kita 

merasa sakit? 

 Bagaimana jika benda 

tersebut bergerak semakin 

cepat? 

 Menjawab pertanyaan 
dan menyusun 

hipotesis sementara 

 

10’ 

Elaborasi 

 Mengkondisikan dan 
mengelompokkan siswa 

 

 Membagikan LKS pada 

setiap kelompok mengenai  

Energi kinetik 

 Meminta masing-masing 
kelompok untuk 

menyelesaikan LKS 

 

 Mendengarkan dan 
duduk sesuai dengan 

kelompok 

 Mempelajari LKS 

 

 

 Bersama anggota 
kelompok 

menyelesaikan LKS 

55’ 
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 Membimbing siswa dalam 

menyelesaikan LKS 

 Meminta perwakilan dari 
kelompok terpilih untuk 

menyajikan hasil 

pekerjaannya 

 Memperhatikan 

penjelasan guru  

 Mempresentasikan 
hasil kegiatan 

 

 Konfirmasi 

 Meminta siswa untuk 
menanggapi hasil dari 

kelompok lain 

 

 Membantu siswa untuk 
menyimpulkan hasil 

kegiatan pada hari ini 

 

 Memberikan 
tanggapan terhadap 

hasil dari kelompok 

lain 

 Menyimpulkan hasil 
kegiatan 

15’ 

Penutup  Memberi motivasi pada 
siswa untuk belajar di 

rumah 

 Menutup pelajaran dengan 
mengucapkan salam 

 Memberikan salam 
kepada guru 

5’ 

 

VIII. Sumber Belajar  

i) Buku BSE Fisika kelas XI 

j) Panduan Lembar Kerja Siswa 

IX. Penilaian 

10) Karakter      : Lembar Observasi 

11) Pemahaman konsep     : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen    : Pilihan ganda 

Penskoran : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100 = Nilai siswa 

X. Evaluasi 

4. Sebuah peluru yang massanya 10 gram, bergerak dengan kecepatan 80 

m/s. Tentukanlah energi kinetik peluru pada saat itu! 

5. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus 

dengan percepatan 3 m/s
2
. Berapakah usaha yang diubah menjadi energi 

kinetik setelah 2 sekon? 
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6. Sebuah benda bermassa 2 kg berada dalam keadaan diam pada sebuah 

bidang datar yang licin. Kemudian, pada benda tersebut bekerja sebuah 

gaya F = 20 N sehingga kecepatannya menjadi 10 m/s. Tentukanlah usaha 

yang dilakukan oleh gaya F! 

XI. Jawaban Evaluasi dan Penskoran 

No Jawaban Skor 

1. Diketahui:  m = 10 gram = 0.1 kg  

v = 80 m/s
2
  

Ditanya   : Ek = ... ? 

5 

Jawab     :  

  Ek = ½ m . v
2
 

      = ½ 0.1 . 80
2
 

      = 32 J 

5 

2 Diketahui:  m = 4 kg  

a = 3 m/s
2
 

v0 = 0  

t = 2 s 

Ditanya   : W = ... ? 

5 

Jawab     : 

v  = v0 + a.t = 0 + (3)(2) = 6 m/s 
5 

W = Δ Ek 

    = Ek – Ek0 = ½ m.v
2
 – ½ m.v0

2
 

      =1/2 . (4 kg) . (6 m/s)
2
 – 0 

    = 72 J 

5 

3 Diketahui:  m = 2 kg  

F = 20 N 

v0 = 0 m/s 

v = 10 m/s 

Ditanya   : W = ... ? 

5 

Usaha yang dilakukan oleh gaya F 

W = Δ Ek 

    = Ek – Ek0 = ½ m.v
2
 – ½ m.v0

2
 

    =1/2 . (2 kg) . (10 m/s)
2
 – 0 

                            = 100 J 

5 
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Cilacap,     Oktober 2012 

Mengetahui,      

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

 

Mudasir         Awal Restiono 

NIP.       NIM. 4201408074 
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RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

Sekolah   : SMA N 2 Cilacap 

Mata Pelajaran   : Fisika 

 Kelas/ Semester  : XI/ 1 

Pertemuan    : 3 (ketiga) 

Alokasi Waktu   :  2 X 45 menit 

I. Standar Kompetensi :  

Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda 

titik  

II. Kompetensi Dasar :  

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

III. Indikator : 

14. Memformulasikan persamaan energi potensial pada suatu benda 

15. Menerapkan persamaan energi potensial untuk menyelesaikan masalah 

sederhana  

16. Menyelidiki hubungan antara Usaha dengan besarnya perubahan energi 

potensial 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Melalui percobaan sederhana, siswa dapat merumuskan persamaan energi 

potensial dengan benar. 

2. Dengan menyelesaikan permasalahan tentang energi potensial, siswa dapat 

menerapkan persamaan energi potensial untuk menyelesaikan masalah 

sederhana dengan tepat 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami hubungan antara Usaha 

dengan besarnya perubahan energi potensial dengan benar 
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V. Materi Ajar 

Energi Potensial 

Dalam penelitian ini, energi potensial yang dimaksud adalah energi 

potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh 

suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. 

Tentunya, energi ini berpotensi untuk melakukan usaha dengan cara mengubah 

ketinggiannya. Semakin tinggi kedudukan suatu benda dari bidang acuan, 

semakin besar pula energi potensial gravitasi yang dimilikinya. 

Untuk menghitung energi potensial benda terhadap bidang acuan, 

misalkan benda kita angkat dari bidang acuan sampai pada ketinggian h di atas 

bidang acuan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan gaya yang besarnya 

sama dengan gaya berat benda F = mg. 

 Maka usaha untuk mengankat benda setinggi h adalah 

 

𝑊 = 𝐹 . 𝑠 = 𝑚𝑔ℎ 

 

Dengan demikian, pada ketinggian h benda memiliki energi potensial 

gravitasi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha sebesar W = mgh. Jadi, 

energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai 

 

𝐸𝑃 = 𝑚𝑔ℎ 

 

Dimana 

EP = energi potensial gravitasi (J) 

m = massa benda (kg) 

g = percepatan gravitasi (m/s
2
) 

h = ketinggian benda dari bidang acuan (m) 

 

Bidang acuan tidak harus berada di bawah kedudukan benda. Dapat saja 

dipilih bidang acuan yang letaknya di atas kedudukan benda. Dalam hal 
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demikian energi potensial memiliki nilai negatif. Akan tetapi, bidang acuan 

dipilih di bawah kedudukan benda. 

b. Menghitung energi potensial gravitasi pada berbagai lintasan 

ketinggian 

 

1) Bidang tegak 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Bidang melingkar   3)  Bidang miring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Energi potensial gravitasi pada berbagai lintasan 

 

 

VI. Model dan Metode Pembelajaran 

11. Model   : Pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan 

12. Metode : Ceramah dan diskusi 

 

 

A 

B 

h 

R 

h 

A 

B 

h 

A 

B 

s 
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VII. Strategi Pembelajaran  

Jenis 

Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Waktu 

Pendahuluan  Membuka pelajaran 

dengan mengucapkan 

salam dan menanyakan 

peserta didik yang tidak 

masuk 

 Menanyakan kesiapan 
peserta didik untuk belajar 

dan memotivasi peserta 

didik 

 Menjelaskan tujuan 
pembelajaran yang dapat 

dicapai 

 Menjawab salam 

 

 

 

 

 Siap dan 
mendengarkan 

penjelasan guru 

 

 Mendengarkan dan 
memperhatikan 

penjelasan guru 

5’ 

Inti Eksplorasi 

 Menanyakan apa yang 
terjadi saat kelereng 

dijatuhkan dari ketinggian 

2 meter? 

 Bagaimana jika ketinggian 
mula-mula kelereng 

diubah? 

 

 Menjawab pertanyaan 
dan menyusun 

hipotesis sementara 

 

10’ 

Elaborasi 

 Mengkondisikan dan 
mengelompokkan siswa 

 

 Membagikan LKS 
mengenai  Energi 

potensial 

 Meminta masing-masing 

kelompok untuk 

menyelesaikan LKS 

 Membimbing siswa dalam 
menyelesaikan LKS 

 Meminta perwakilan dari 
kelompok terpilih untuk 

menyajikan hasil 

pekerjaanya 

 

 Mendengarkan dan 
duduk sesuai dengan 

kelompok 

 Mempelajari LKS 
 

 

 Bersama anggota 

kelompok 

menyelesaikan LKS 

 Memperhatikan 
penjelasan guru  

 Mempresentasikan 
hasil kegiatan 

 

55’ 

 Konfirmasi 

 Meminta siswa untuk 
menanggapi hasil dari 

kelompok lain 

 Membantu siswa untuk 
menyimpulkan hasil 

 

 Memberikan 
tanggapan terhadap 

hasil dari kelompok 

lain 

 Menyimpulkan hasil 

15’ 
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kegiatan pada hari ini kegiatan 

Penutup  Memberi motivasi pada 
siswa untuk belajar di 

rumah 

 Menutup pelajaran dengan 

mengucapkan salam 

 Memberikan salam 
kepada guru 

5’ 

 

 

VIII. Sumber Belajar  

k) Buku BSE Fisika kelas XI 

l) Panduan Lembar Kerja Siswa 

IX. Penilaian 

12) Karakter      : Lembar Observasi 

13) Pemahaman konsep     : Tes Tertulis 

Bentuk instrumen    : Pilihan ganda 

Penskoran : 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛�湡 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚�慦𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎�䍲
× 100 = Nilai siswa 

X. Evaluasi 

3. Sebuah bola dengan massa 0,5 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan 

kecepatan 20 m/s. Jika percepatan gravitasi 10 m/s
2
, tentukan: 

a. energi potensial saat mencapai titik tertinggi, dan 

b. perubahan energi potensial saat bola berada pada ketinggian 5 m! 

4. Buah dengan massa 300 gram jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 6 m. 

Jika g = 10 m/s
2
, berapakah perubahan energi potensial buah tersebut pada 

ketinggian 2 m? 

XI. Jawaban Evaluasi dan Penskoran 

No Jawaban Skor 

1 Diketahui:  m  = 0,5 kg 

v0  = 20 m/s 

g   = 10 m/s
2
 

Ditanya   :  a. Ep     = ... ? 

       b. Δ Ep = ... ? 

5 

Jawab: 5 
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a. hmaks = 
𝑣0

2

2𝑔
=

202

2×10
= 20 m 

    sehingga, Ep = m.g.h 

  = 0,5 kg . 10 m/s
2
 . 20 m 

  = 100 J 

b. Energi potensial pada ketinggian h2 = 5 m 

    Ep2 = m.g.h2 = 0,5 kg . 10 m/s
2
 . 5 m = 25 J 

   sehingga, Δ Ep  = Ep2 – Ep1 

     = (25 – 100) J 

                                                     = -75 J 

5 

2 Diketahui :         m = 300 gram = 0.3 kg 

              h1 = 6 m 

              h2 = 2 m 

              g       = 10 m/s
2
 

             Ditanya : ΔEp = …? 

5 

Jawab :  

 Δ Ep  = Ep2 – Ep1 

  = m.g.h2 – m.g.h1 

  = 0.3 . 10 . 2 – 0.3 . 10 . 6 

= (6 – 18) J 

                                                = -12 J 

5 

 

 

Cilacap,     Oktober 2012 

Mengetahui,      

Guru Mata Pelajaran,     Peneliti, 

 

Mudasir         Awal Restiono 

NIP.       NIM. 4201408074 
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KARTU MASALAH 

 

 

PETUNJUK 

1. Selesaikan masalah berikut dengan cara berdiskusi dengan teman 

kelompok. 

2. Gunakan buku sebagai landasan teori. 

3. Gunakan gambar untuk mempermudah penyelesaian jika diperlukan. 

 

DAFTAR MASALAH 

1. Pada saat kita mendorong sebuah meja dengan gaya tertentu, ternyata meja 

bergerak. Akan tetapi, ketika kita mendorong tembok dengan gaya yang 

sama, ternyata tembok tetap diam. 

 

2. Seorang anak mendorong meja sejauh 3 m masih kuat, tetapi ketika meja 

didorong sejauh 10 m anak tersebut merasa kelelahan. 

 

3. Untuk menarik beban agar bergerak horizontal ternyata lebih ringan jika 

menariknya searah dengan arah gerak benda dari pada menariknya dengan 

arah gaya membentuk sudut tertentu dengan arah gerak benda. 

 

4. Pada saat kita mendorong mobil akan lebih mudah menggerakkan mobil 

jika kita dibantu oleh orang lain. Tetapi jika ada orang lain yang 

mendorong mobil tersebut dari arah yang berlawanan maka akan terasa 

lebih sukar untuk menggerakan mobil tersebut. 

 

5. Berapakah usaha total yang dilakukan oleh gaya jika diketahui grafik 

sebagai berikut 
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KARTU MASALAH 

 

 

PETUNJUK 

1. Selesaikan masalah berikut dengan cara berdiskusi dengan teman 

kelompok. 

2. Gunakan buku sebagai landasan teori. 

3. Gunakan gambar untuk mempermudah penyelesaian jika diperlukan. 

 

DAFTAR MASALAH 

1. Untuk menghentikan mobil dengan kecepatan tinggi lebih sukar 

dibandingkan jika mobil bergerak perlahan. 

 

2. Seorang anak menacapkan paku di dinding dengan cara memukul paku 

menggunakan palu. Mengapa ketika palu digerakan semakin cepat maka 

paku akan menacap lebih dalam? 

 

3. Untuk menggerakkan mobil sedan  akan lebih mudah dibandingkan 

dengan menggerakkan mobil yang ukurannya lebih besar seperti bus. 

 

4. Usaha dikatakan sebagai perubahan energi kinetik. Buktikan! 
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KARTU MASALAH 

 

 

PETUNJUK 

4. Selesaikan masalah berikut dengan cara berdiskusi dengan teman 

kelompok. 

5. Gunakan buku sebagai landasan teori. 

6. Gunakan gambar untuk mempermudah penyelesaian jika diperlukan. 

 

DAFTAR MASALAH 

A. Alat dan Bahan 

- Paku 

- Plastisin 

- Mistar 

- Beban 

 

B. Cara Kerja 

a. Menemukan hubungan antara energi potensial gravitasi dengan posisi 

(ketinggian) benda 

1. Tancapkan paku yang sudah diberi tanda diatas plastisin. 

2. Jatuhkan beban dengan massa m1 di atas paku dengan mengukur 

posisi (ketinggian) h1 terlebih dahulu. 

3. Setelah beban mengenai paku, catatlah kedalaman paku yang masuk 

kedalam plastisin. 

4. Ulangi langkah 1-3 dengan ketinggian h yang berbeda yaitu h2, h3, dan 

h4.          

5. Tabulasikan data yang diperoleh 

No Massa benda m 

(gram) 

Ketinggian h 

(cm) 

Kedalaman paku d 

(cm) 

1.    

2.   

3.   

4.   
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b. Menemukan hubungan antara energi potensial gravitasi dengan massa 

benda 

1. Tancapkan paku yang sudah diberi tanda diatas plastisin. 

2. Jatuhkan beban dengan massa m1 di atas paku dengan posisi 

(ketinggian) 30 cm. 

3. Setelah beban mengenai paku, catatlah kedalaman paku yang masuk 

kedalam plastisin. 

4. Ulangi langkah 1-3 dengan beban massa yang berbeda yaitu m2, m3, 

dan m4. 

5. Tabulasikan data yang diperoleh 

No Ketinggian h 

(cm) 

Massa benda m 

(gram) 

Kedalaman paku d 

(cm) 

1.    

2.   

3.   

4.   

 

Permasalahan : 

1. Apakah yang terjadi pada paku? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 

Jelaskan kaitannya dengan ketinggian, massa benda dan kedalaman paku! 
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LEMBAR KERJA SISWA 
(Usaha) 

 
Kelompok  : 

Nama   : 

Kelas/Tanggal : 

 

I. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

II. Indikator 

1. Memformulasikan besar usaha pada suatu benda  

2. Menentukan besar usaha melalui grafik F-s 

III. Tujuan  

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memformulasikan besar usaha 

pada suatu benda dengan benar. 

2. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menentukan besar usaha melalui 

grafik F-s dengan benar.  

IV. Lembar Diskusi 

1. Apa yang dimaksud dengan usaha? Bagaimana hubungannya dengan 

istilah usaha yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari? 

2. Apa saja besaran yang mempengaruhi besarnya usaha? 

3. Bagaimana hubungan antara besaran-besaran tersebut dengan besarnya 

usaha? 

4. Berapa besar usaha jika arah gaya F yang bekerja pada benda tidak searah 

dengan arah gerak benda? Jelaskan dan gambarkan arah gaya beserta arah 

geraknya? 

5. Berapa besarnya usaha jika arah gaya tegak lurus dengan arah 

perpindahannya? Mengapa? 

6. Berapa besarnya usaha jika arah gaya berlawanan dengan arah 

perpindahannya? Mengapa? 

7. Berapa besarnya usaha jika perpindahan sama dengan nol atau benda tetap 

diam saat dikenai suatu gaya? Mengapa? 
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8. Sebuah benda dalam keadaan diam dikenai gaya F1 sehingga berpindah 

sejauh s1, kemudian dikenai gaya F2 sehingga berpindah sejauh s2, dan 

akhirnya benda dikenai gaya F3 yang arahnya berlawanan dengan dua 

gaya sebelumnya dan berpindah sejauh s3 searah F3. Berapa besar usaha 

total? 

9. Berapa besar usaha total jika benda dikenai gaya F1, F2, dan F3 (arah gaya 

sama dengan arah gaya pada poin 8) secara bersamaan dan benda bergerak 

sejauh s? 

10. Apabila grafik antara gaya dan perpindahan diketahui sebagai berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berapa besar usaha total? 

 

Kesimpulan 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

F 

s 

F1 

0 

F2 

S1 S2 S3 

S4 
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LEMBAR KERJA SISWA 
(Energi Kinetik) 

 
Kelompok  : 

Nama   : 

Kelas/Tanggal : 

 

I. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

II. Indikator 

1. Memformulasikan persamaan energi kinetik pada suatu benda 

2. Menerapkan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan masalah 

sederhana 

3. Menyelidiki hubungan antara Usaha dengan besarnya perubahan energi 

kinetik 

III. Tujuan  

1. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memformulasikan persamaan 

energi kinetik pada suatu benda dengan benar 

2. Dengan menyelesaikan permasalahan tentang energi kinetik, siswa dapat 

menerapkan persamaan energi kinetik untuk menyelesaikan masalah 

sederhana dengan tepat 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami hubungan antara Usaha 

dengan besarnya perubahan energi kinetik dengan benar 

IV. Lembar Diskusi 

11. Apa yang dimaksud dengan energi kinetik? 

12. Apa saja besaran yang mempengaruhi besarnya energi kinetik? 

13. Bagaimana hubungan antara besaran-besaran tersebut dengan besarnya 

energi kinetik? 

14. Dari persamaan hukum II Newton ( F = m.a ) untuk kecepatan awal nol 

(v
2
 = 2as ), berapakah besarnya usaha W? 
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15. Bagaimana hubungan antara usaha (W ) dengan besarnya energi kinetik? 

16. Berapakah besarnya usaha untuk merubah kecepatan benda dari v1 

menjadi v2? 

17. Sebuah truk bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 10 m/s. jika pada 

truk dilakukan pengereman dengan gaya hambat sebesar 100 N, berapa 

jarak yang masih bisa ditempuh mobil tersebut? 

 

Kesimpulan 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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LEMBAR KERJA SISWA 
(Energi Potensial) 

 
Kelompok  : 

Nama   : 

Kelas/Tanggal : 

 

I. Kompetensi Dasar 

Menganalisis hubungan antara usaha, perubahan energi dengan hukum 

kekekalan energi mekanik 

II. Indikator 

4. Memformulasikan persamaan energi potensial pada suatu benda 

5. Menerapkan persamaan energi potensial untuk menyelesaikan masalah 

sederhana 

6. Menyelidiki hubungan antara Usaha dengan besarnya perubahan energi 

potensial 

III. Tujuan  

1. Melalui percobaan sederhana, siswa dapat merumuskan persamaan energi 

potensial dengan benar. 

2. Dengan menyelesaikan permasalahan tentang energi potensial, siswa dapat 

menerapkan persamaan energi potensial untuk menyelesaikan masalah 

sederhana dengan tepat 

3. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat memahami hubungan antara Usaha 

dengan besarnya perubahan energi potensial dengan benar 

IV. Lembar Diskusi 

18. Apa yang dimaksud dengan energi potensial?  

19. Apa saja besaran yang mempengaruhi besarnya energi potensial? 

20. Bagaimana hubungan antara besaran-besaran tersebut dengan besarnya 

energi potensial? 

21. Jika suatu benda bermassa m dalam keadaan diam dijatuhkan dari 

ketinggian h, berapakah besarnya usaha W? 
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22. Bagaimanakah hubungan antara usaha (W) dengan besarnya energi 

potensial? 

23. Apa yang terjadi dengan energi potensial pada suatu benda jika lintasan 

tempuh benda tersebut berbentuk  

a. Setengah lingkaran? 

b. Bidang miring? 

24. Sebuah benda bermassa 1,5 kg berada pada ketinggian 40 m dari tanah. 

Kemudian, benda tersebut jatuh bebas. Berapakah usaha yang dilakukan 

oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah? 

 

Kesimpulan 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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Kisi-Kisi Soal Pretest dan Posttest 

Sekolah  : SMA N 2 Cilacap 

Kelas/ Semester : XI IA/ 1 (Satu) 

Mata Pelajaran : Fisika 

Standar kompetensi : Menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi 

Penilaian Jumlah 

soal C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Menganalisis 

hubungan 

antara usaha 

, perubahan 

energi 

dengan 

hukum 

kekekalan 

energi 

mekanik. 

 

- Memformulasikan 

besar usaha pada 

suatu benda 

 

 

 

 

 

- Menentukan besar 

usaha melalui grafik 

F-s 

 

- Memformulasikan 

persamaan energi 

kinetik pada suatu 

benda 

 

- Menerapkan 

persamaan energi 

kinetik untuk 

menyelesaikan 

masalah sederhana 

 

- Memformulasikan 

persamaan energi 

potensial pada suatu 

benda 

10. besaran-besaran usaha 

dan hubungannya 

11. menerapkan hubungan 

𝑊 = 𝐹 . 𝑠  

12. mencari besarnya usaha 

pada berbagai kasus 

 

13. membaca grafik F-s 

 

 

14. besaran-besaran yang 

mempengaruhi energi 

kinetik dan hubunganya 

 

15. menerapkan hubungan 

Ek=1/2 m.v
2
 

 

 

 

16. besaran-besaran yang 

mempengaruhi energi 

potensial dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

4 

 

 

2,3 

1,5 

 

8 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

13 

 

 

 

 

6,7 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

5 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 
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- Menerapkan 

persamaan energi 

potensial untuk 

menyelesaikan 

masalah sederhana 

 

- Menyelidiki hubungan 

antara Usaha dengan 

besarnya perubahan 

energi 

hubunganya 

 

17. menerapkan hubungan 

Ep=m.g.h 

 

 

 

 

18. menerapkan hubungan 

W=ΔE 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

16,17,18 

 

 

 

 

 

20 

 

2 

 

 

 

4 

Jumlah (Presentase dari total soal) 0 (0%) 2 (10%) 8 (40%) 8 (40%) 1(5%) 1 (5%) 20 

 

Keterangan: 

C1: Pengetahuan atau Ingatan 

C2: Pemahaman 

C3: Aplikasi 

 

 

C4: Analisis 

C5: Sintesis 

C6: Evaluasi 

 

 

 

 

   Semarang,    Oktober 2012 

Guru Mata Pelajaran,    Peneliti, 

 

 

Mudasir                Awal Restiono 

NIP.              NIM. 4201408074 
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SOAL PRETEST 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Materi    : Usaha, Energi Kinetik, dan Energi 

potensial 

Kelas / semester : XI IA / 1 

Alokasi Waktu : 1 X 45 menit 

 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Periksalah kelengkapan soal saudara, semua soal berbentuk pilihan ganda 

2. Tulislah nama dan no absen saudara dengan jelas pada lembar jawab yang 

tersedia 

3. Jawablah pertanyaan dengan memberikan tanda silang ( X ) pada huruf A, 

B, C, D dan E yang menurut saudara adalah jawaban paling benar 

 

SOAL-SOAL 

1. Untuk menarik sebuah balok dengan posisi seperti terlihat pada gambar, Ujang 

memerlukan gaya sebesar 22 N. 

 

 

 

                                α 

 

 

Jika diberikan usaha sebesar 33 joule, balok bergeser sejauh 3 m ke kanan. 

Sudut α pada gambar tersebut adalah . . . 

a. 30° d. 53° 

b. 37° e. 60° 

c. 45° 

2. Mesin pengangkat (derek) digunakan untuk mengangkut sebuah benda yang 

massanya 1 ton sampai setinggi 5 meter (g = 10 m/s2). Usaha yang dilakukan 

oleh mesin untuk mengangkat benda tersebut adalah sebesar . . . 

a. 5 kJ d. 20 kJ 

b. 10 kJ e. 50 kJ 

c. 15 kJ 

3. Sebuah benda beratnya 60 N berada pada bidang datar. Pada benda tersebut 

bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 40 N sehingga benda berpindah sejauh 

2,5 m. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah . . . 

a. 50 J d. 250 J 

b. 100 J e. 300 J 

c. 150 J 
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4. Usaha pada benda yang dipengaruhi oleh beberapa gaya secara besamaan 

adalah . . . 

a. Hasil kali antara jumlah gaya dengan perpindahannya. 

b. Hasil kali antara gaya terbesar dengan perpindahannya. 

c. Hasil kali antara komponen gaya terbesar dengan perpindahannya. 

d. Hasil kali antara jumlah komponen gaya yang searah dengan perpindahan 

dengan perpindahannya. 

e. Hasil kali antara gaya terkecil dengan perpindahannya. 

5. Perhatikan gambar! 

F 

 

 α 

 

 

Jika diberikan usaha sebesar 24 joule, balok bergeser sejauh 3 m ke kanan. 

Sudut α pada gambar tersebut jika gaya F = 10 N adalah . . . 

a. 30° d. 53° 

b. 37° e. 60° 

c. 45° 

6. Benda yang beratnya 20 N meluncur sejauh 2 m pada suatu bidang miring 

dengan sudut kemiringan 30
o
. Apabila gesekan antara benda dan bidang miring 

diabaikan, usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah . . . 

a. 40 J d. 10 J 

b. 30 J e. 0 J 

c. 20 J 

7. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya tetap sebesar 100 N. Jika 

koefisien gesekan antara balok dengan lantai 0,4, usaha total yang dilakukan 

pada balok jika balok berpindah sejauh 4 m adalah . . . 

a. 240 J d. 500 J 

b. 250 J e. 1000 J 

c. 480 J 

8. Usaha yang dilakukan gaya F terhadap perpindahan s seperti yang ditunjukkan 

grafik berikut adalah . . .  

 

 

 

 

 

 

a. 28 J d. 19 J 



142 

 

 

b. 10 J e. 15 J 

c. 9 J 

9. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan energi kinetik T. Jika kecepatannya 

menjadi dua kali kecepatan semula, energi kinetiknya menjadi .… 

a. ½ T d. 4 T 

b. T e. 16 T 

c. 2 T 

10. Benda bermassa 5 kg yang mula-mula diam, dipercepat oleh suatu gaya tetap 

sebesar 10 N. Setelah menempuh jarak 9 m, kelajuan benda tersebut menjadi 

…. 

a. 118 m/s d. 4,5 m/s 

b. 36 m/s e. 3,6 m/s 

c. 6 m/s 

11. Sebuah peluru yang massanya 10 gram, bergerak dengan kecepatan 80 m/s. 

Energi kinetik peluru pada saat itu adalah . . . 

a. 32 J d. 360 J 

b. 40 J e. 400 J 

c. 320 J 

12. Agar paku menancap lebih dalam ketika dipukul dengan palu, maka harus . . . 

a. Memegang palu pada ujungnya. 

b. Memukul tepat pada tengah permukaan paku. 

c. Mempercepat ayunan palu. 

d. Memperlebar jarak antara palu dengan paku sebelum palu diayunkan. 

e. Memegang paku saat dipukul dengan palu. 

13. Besarnya energi potensial bergantung pada . . . 

a. Massa dan kecepatan gerak benda. 

b. Massa dan ketinggian benda.  

c. Percepatan gravitasi dan kecepatan benda. 

d. Ketinggian dan kecepatan gerak benda. 

e. Sudut kemiringan dan ketinggian benda. 

14. Sebuah benda digantung bebas dengan panjang tali 2 m. Massa benda 100 

gram dan percepatan gravitasi Bumi g = 10 m/s2. Kemudian, benda tersebut 

diayun sehingga tali dapat membentuk simpangan maksimum sebesar 60° 

terhadap sumbu vertikal. Ini menunjukkan energi yang diberikan pada benda 

adalah .... 

a. 0,25 J d. 2,0 J 

b. 0,50 J e. 2,5 J 

c. 1,0 J 

15. Mula-mula, sebuah benda dengan massa 2 kg berada di permukaan tanah. 

Kemudian, benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,25 

m dari tanah. Perubahan energi potensial benda tersebut adalah . . . (g = 10 

m/s2) 

a. 1,25 J d. 20 J 

b. 2,5 J e. 25 J 

c. 12,5 J  
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16. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus 

dengan percepatan 3 m/s2. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 

sekon adalah . . . 

a. 12 J d. 72 J 

b. 18 J e. 148 J 

c. 36 J 

17. Sebuah benda berada pada ketinggian 40 m dari tanah. Kemudian, benda itu 

jatuh bebas. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke 

tanah jika diketahui massa benda 1,5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s
2
 

adalah . . . 

a. 60 J d. 6 kJ 

b. 6 J e. 0.6 kJ 

c. 0.6 J 

18. Sebuah batu besar berada pada jarak 30 m di depan kendaraan bermassa 600 kg 

yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km/jam. Tentukanlah gaya 

pengereman yang harus diberikan pada kendaraan agar tepat berhenti sebelum 

mengenai batu! 

a. 4 kJ d. 4 J 

b. 400 J e. 0.4 J 

c. 40 J 

19. Jika benda bergerak semakin cepat maka usaha yang diperlukan untuk 

menghentikan benda tersebut menjadi semakin besar karena . . . 

a. Mobil harus dihentikan dengan cara direm. 

b. Gaya gesek antara ban dan permukaan jalan tidak cukup besar. 

c. Mobil mempunyai energi potensial yang besarnya sebanding dengan 

kecepatannya. 

d. Mobil mempunyai energi kinetik yang besarnya sebanding dengan 

kecepatannya. 

e. Mobil mempunyai energi potensial yang besarnya sebanding dengan 

ketinggiannya. 

20. Seorang pengendara sepeda motor sedang melaju dengan kecepatan 108 

km/jam melihat seekor kucing tepat 50 meter di depannya. Mungkinkah sepeda 

motor tersebut dihentikan agar tidak menabrak kucing di depannya? 

f. Tidak mungkin karena sepeda motor bergerak terlalu cepat. 

g. Tidak mungkin karena jaraknya terlalu dekat. 

h. Mungkin jika gaya pengereman lebih dari 9 N. 

i. Mungkin jika gaya pengereman per massa total kurang dari sama dengan 9 

N. 

j. Mungkin jika gaya pengereman per massa total lebih dari sama dengan 9 

N. 
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LEMBAR JAWAB SOAL PRETEST 

 

Nama   : …………………… 

No.Absen  : …………………… 

Kelas   : …………………… 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap paling benar dan tepat ! 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 
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KUNCI JAWABAN SOAL PRETEST 

 

Nama   : …………………… 

No.Absen  : …………………… 

Kelas   : …………………… 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap paling benar dan tepat ! 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 
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SOAL POSTTEST 

Mata Pelajaran  : FISIKA 

Materi    : Usaha, Energi Kinetik, dan Energi 

potensial 

Kelas / semester : XI IA / 1 

Alokasi Waktu : 1 X 45 menit 

 

Petunjuk pengisian soal : 

1. Periksalah kelengkapan soal saudara, semua soal berbentuk pilihan ganda 

2. Tulislah nama dan no absen saudara dengan jelas pada lembar jawab yang 

tersedia 

3. Jawablah pertanyaan dengan memberikan tanda silang ( X ) pada huruf A, B, 

C, D dan E yang menurut saudara adalah jawaban paling benar 

 

SOAL-SOAL 

1. Untuk menarik sebuah balok dengan posisi seperti terlihat pada gambar, Ujang 

memerlukan gaya sebesar 22 N. 

 

 

 

                                α 

 

 

Jika diberikan usaha sebesar 33 joule, balok bergeser sejauh 3 m ke kanan. Sudut 

α pada gambar tersebut adalah . . . 

a. 30° d. 53° 

b. 37° e. 60° 

c. 45° 

2. Mesin pengangkat (derek) digunakan untuk mengangkut sebuah benda yang 

massanya 1 ton sampai setinggi 5 meter (g = 10 m/s2). Usaha yang dilakukan oleh 

mesin untuk mengangkat benda tersebut adalah sebesar . . . 

a. 5 kJ d. 20 kJ 

b. 10 kJ e. 50 kJ 

c. 15 kJ 

3. Sebuah benda beratnya 60 N berada pada bidang datar. Pada benda tersebut 

bekerja sebuah gaya mendatar sebesar 40 N sehingga benda berpindah sejauh 2,5 

m. Usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah . . . 

a. 50 J d. 250 J 

b. 100 J e. 300 J 

c. 150 J 

4. Usaha pada benda yang dipengaruhi oleh beberapa gaya secara besamaan adalah . 

. . 

a. Hasil kali antara jumlah gaya dengan perpindahannya. 

b. Hasil kali antara gaya terbesar dengan perpindahannya. 

c. Hasil kali antara komponen gaya terbesar dengan perpindahannya. 



147 
 

 

d. Hasil kali antara jumlah komponen gaya yang searah dengan perpindahan 

dengan perpindahannya. 

e. Hasil kali antara gaya terkecil dengan perpindahannya. 

5. Perhatikan gambar! 

F 

 

 α 

 

 

Jika diberikan usaha sebesar 24 joule, balok bergeser sejauh 3 m ke kanan. Sudut 

α pada gambar tersebut jika gaya F = 10 N adalah . . . 

a. 30° d. 53° 

b. 37° e. 60° 

c. 45° 

6. Benda yang beratnya 20 N meluncur sejauh 2 m pada suatu bidang miring dengan 

sudut kemiringan 30
o
. Apabila gesekan antara benda dan bidang miring 

diabaikan, usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah . . . 

a. 40 J d. 10 J 

b. 30 J e. 0 J 

c. 20 J 

7. Sebuah balok bermassa 10 kg ditarik dengan gaya tetap sebesar 100 N. Jika 

koefisien gesekan antara balok dengan lantai 0,4, usaha total yang dilakukan pada 

balok jika balok berpindah sejauh 4 m adalah . . . 

a. 240 J d. 500 J 

b. 250 J e. 1000 J 

c. 480 J 

8. Usaha yang dilakukan gaya F terhadap perpindahan s seperti yang ditunjukkan 

grafik berikut adalah . . .  

 

 

 

 

 

 

a. 28 J d. 19 J 

b. 10 J e. 15 J 

c. 9 J 

9. Sebuah pesawat terbang bergerak dengan energi kinetik T. Jika kecepatannya 

menjadi dua kali kecepatan semula, energi kinetiknya menjadi .… 

d. ½ T d. 4 T 

e. T e. 16 T 

f. 2 T 

10. Benda bermassa 5 kg yang mula-mula diam, dipercepat oleh suatu gaya tetap 

sebesar 10 N. Setelah menempuh jarak 9 m, kelajuan benda tersebut menjadi …. 
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a. 118 m/s d. 4,5 m/s 

b. 36 m/s e. 3,6 m/s 

c. 6 m/s 

11. Sebuah peluru yang massanya 10 gram, bergerak dengan kecepatan 80 m/s. 

Energi kinetik peluru pada saat itu adalah . . . 

a. 32 J d. 360 J 

b. 40 J e. 400 J 

c. 320 J 

12. Agar paku menancap lebih dalam ketika dipukul dengan palu, maka harus . . . 

a. Memegang palu pada ujungnya. 

b. Memukul tepat pada tengah permukaan paku. 

c. Mempercepat ayunan palu. 

d. Memperlebar jarak antara palu dengan paku sebelum palu diayunkan. 

e. Memegang paku saat dipukul dengan palu. 

13. Besarnya energi potensial bergantung pada . . . 

a. Massa dan kecepatan gerak benda. 

b. Massa dan ketinggian benda.  

c. Percepatan gravitasi dan kecepatan benda. 

d. Ketinggian dan kecepatan gerak benda. 

e. Sudut kemiringan dan ketinggian benda. 

14. Sebuah benda digantung bebas dengan panjang tali 2 m. Massa benda 100 gram 

dan percepatan gravitasi Bumi g = 10 m/s2. Kemudian, benda tersebut diayun 

sehingga tali dapat membentuk simpangan maksimum sebesar 60° terhadap 

sumbu vertikal. Ini menunjukkan energi yang diberikan pada benda adalah .... 

a. 0,25 J d. 2,0 J 

b. 0,50 J e. 2,5 J 

c. 1,0 J 

15. Mula-mula, sebuah benda dengan massa 2 kg berada di permukaan tanah. 

Kemudian, benda itu dipindahkan ke atas meja yang memiliki ketinggian 1,25 m 

dari tanah. Perubahan energi potensial benda tersebut adalah . . . (g = 10 m/s2) 

a. 1,25 J d. 20 J 

b. 2,5 J e. 25 J 

c. 12,5 J  

16. Sebuah benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan 

percepatan 3 m/s2. Usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 2 sekon 

adalah . . . 

a. 12 J d. 72 J 

b. 18 J e. 148 J 

c. 36 J 

17. Sebuah benda berada pada ketinggian 40 m dari tanah. Kemudian, benda itu jatuh 

bebas. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai ke tanah jika 

diketahui massa benda 1,5 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 m/s
2
 adalah . . . 

a. 60 J d. 6 kJ 

b. 6 J e. 0.6 kJ 

c. 0.6 J 

18. Sebuah batu besar berada pada jarak 30 m di depan kendaraan bermassa 600 kg 

yang sedang bergerak dengan kecepatan 72 km/jam. Tentukanlah gaya 

pengereman yang harus diberikan pada kendaraan agar tepat berhenti sebelum 

mengenai batu! 

a. 4 kJ d. 4 J 
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b. 400 J e. 0.4 J 

c. 40 J 

19. Jika benda bergerak semakin cepat maka usaha yang diperlukan untuk 

menghentikan benda tersebut menjadi semakin besar karena . . . 

a. Mobil harus dihentikan dengan cara direm. 

b. Gaya gesek antara ban dan permukaan jalan tidak cukup besar. 

c. Mobil mempunyai energi potensial yang besarnya sebanding dengan 

kecepatannya. 

d. Mobil mempunyai energi kinetik yang besarnya sebanding dengan 

kecepatannya. 

e. Mobil mempunyai energi potensial yang besarnya sebanding dengan 

ketinggiannya. 

20. Seorang pengendara sepeda motor sedang melaju dengan kecepatan 108 km/jam 

melihat seekor kucing tepat 50 meter di depannya. Mungkinkah sepeda motor 

tersebut dihentikan agar tidak menabrak kucing di depannya? 

a. Tidak mungkin karena sepeda motor bergerak terlalu cepat. 

b. Tidak mungkin karena jaraknya terlalu dekat. 

c. Mungkin jika gaya pengereman lebih dari 9 N. 

d. Mungkin jika gaya pengereman per massa total kurang dari sama dengan 9 N. 

e. Mungkin jika gaya pengereman per massa total lebih dari sama dengan 9 N. 
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LEMBAR JAWAB SOAL POSTTEST 

 

Nama   : …………………… 

No.Absen  : …………………… 

Kelas   : …………………… 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap paling benar dan tepat ! 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 
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KUNCI JAWABAN SOAL POSTTEST 

 

Nama   : …………………… 

No.Absen  : …………………… 

Kelas   : …………………… 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dianggap paling benar dan tepat ! 

 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 
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Kriteria Observasi Aktivitas Berkarakter 

 

No Komponen Indikator 

1 Disiplin a. Menaati jadwal waktu pembelajaran yang di tetapkan 

  b. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku 

2 Kerja Keras a. Bekerja dengan kecermatan, tepat waktu dan kesungguhan ketika diberi 

tugas 

  b. Melakukan semua proses pembelajaran dengan mencurahkan segala 

kemampuan 

3 Mandiri a. Mampu menyelesaikan beban yang ditugaskan secara individu 

  b. Bekerja dalam kelompok sesuai dengan tugas kerja masing-masing 

individu 

4 Rasa Ingin 

Tahu 

a. Mengajukan pertanyaan untuk memperjelas dan menggali ilmu lebih 

dalam 

  b. Melakukan diskusi dengan teman kelompok secara efektif 

5 Bersahabat/ 

Komunikatif 

a. Berdiskusi untuk memperoleh penyelesaian terbaik 

  b. Menghargai pendapat orang lain 

6 Tanggung 

Jawab 

a. Mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan ketentuan 

  b. Menerima resiko atas segala keputusan dan perbuatnannya 

 

 

indikator Skor dan deskripsi 

a. Menaati jadwal waktu  

pembelajaran yang telah 

ditetapkan 

1. Mengikuti pembelajaran setelah waktu 

pembelajaran berlangsung 5 menit atau lebih 

2. Mengikuti pembelajaran setelah pembelajaran 

dimulai kurang dari 5 menit 

3. Mengikuti pembelajaran dan keluar tepat 

waktu 

4. Telah siap mengikuti pembelajaran sebelum 

dimulai pembelajaran dan keluar tepat waktu 

b. Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan peraturan-

peraturan yang berlaku 

1. Melanggar peraturan pembelajaran sebanyak 5 

kali atau lebih 

2. Melanggar peraturan pembelajaran sebanyak 

3-4 kali 

3. Melanggar peraturan pembelajaran 1-2 kali 

4. Melaksanakan pembelajaran tanpa melanggar 

peraturan 

a. Bekerja dengan kecermatan, 

tepat waktu dan kesungguhan 

1. Belajar dengan cermat 

2. Belajar sepenuh waktu, cermat, dan semangat 
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saat diberi tugas 3. Belajar sepenuh waktu, cermat,  dan tidak 
patah semangat 

4. Belajar sepenuh waktu, cermat,  selalu dalam 

motivasi dan hasil sangat baik 

b. Melakukan semua proses 

pembelajaran dengan 

mencurahkan segala 

kemampuan 

1. Belajar dengan semangat 

2. Belajar dengan semangat, anggota kelompok 

kompak, dan belum semua anggota terlibat 

aktif 

3. Belajar dengan semangat, anggota kelompok 

kompak, dan semua anggota terlibat aktif 

4. Belajar dengan semangat, anggota kelompok 

kompak,  semua anggota terlibat aktif, dan 

memperloleh hasil terbaik 

a. Mampu menyelesaikan beban 

yang ditugaskan secara individu 

1. Mengerjakan tugas 

2. Menyelesaikan tugas dalam waktu yang 

ditentukan 

3. Menyelesaikan tugas tepat waktu dan lengkap 

4. Tepat waktu, lengkap, dan benar 

b. Bekerja dalam kelompok sesuai 

dengan tugas kerja masing-

masing individu 

1. Belajar secara kelompok 

2. Menyelesaikan tugas kelompok 

3. Tugas kelompok diselesaikan dan dikerjakan 

secara kompak 

4. Tugas selesai, hasil sangat baik, dan dikerjakan 

dengan kompak 

a. Mengajukan pertanyaan untuk 

memperjelas dan menggali ilmu 

lebih dalam 

1. Tidak memperhatikan proses pembelajaran 

2. Memperhatikan tetapi tidak mengajukan 

pertanyaan  

3. Bertanya tetapi dengan konsep yang dangkal 

4. Pertanyaan fokus , bahasa jelas, dan mendalam 

b. Melakukan diskusi dengan 

teman kelompok secara efektif 

1. Melakukan diskusi anggota tidak terlibat aktif 

2. Diskusi dengan anggota terlibat aktif 

3. Diskusi aktif dan mebahas konsep pokok 

4. Diskusi aktif, fokus konsep, dan efektif 

a. Berdiskusi untuk memperoleh 

penyelesaian terbaik 

1. Berdiskusi secara kelompok 

2. Berdiskusi kelompok, pembagian tugas tidak 

proporsional 

3. Berdiskusi kelompok, pembagian tugas 

proporsional 

4. Berdiskusi kelompok, pembagian tugas 

proporsional, hasil terbaik 

b. Menghargai pendapat orang lain 1. Tidak memperhatikan pendapat orang lain 

2. Mendengarkan pendapat orang lain tetapi tidak 

mempertimbangkannya 

3. Mendengarkan pendapat orang lain dan 

mempertimbangkannya 
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4. Mendengarkan pendapat orang lain dan 
menganggapnya sebagai masukkan penting 

a. Mengerjakan tugas yang 

diberikan sesuai dengan 

ketentuan 

1. Tidak mengerjakan tugas 

2. Mengerjakan tugas 

3. Mengerjakan tugas tepat waktu 

4. Mengerjakan tugas dengan hasil sempurna dan 

tepat waktu 

b. Menerima resiko atas segala 

keputusan dan perbuatnannya 

1. Tidak menghiraukan resiko atas keputusan dan 

perbuatannya 

2. Mempertimbangkan resiko atas keputusan dan 

perbuatannya 

3. Menerima resiko atas segala keputusan dan 

perbuatnannya 

4. Menerima resiko atas segala keputusan dan 

perbuatnannya maupun anggota kelompoknya 
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Lembar Observasi Aktivitas Berkarakter 

Kelas :  

No Nama Kode 
Skor Skor 

Total 1 a 1 b 2 a 2 b 3 a 3 b 4 a 4 b 5 a 5 b 6 a 6 b 
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Kelompok 1 

Coerul Dwi Hafida 

Dini Diah Utami 

Firman Hidayat 

Galuh Putri Trijayanti 

Pamuji Fitriana 

Kelompok 2 

E-3 

E-9 

E-13 

E-29 

E-31 

Kelompok 5 

Atika Komala Putri 

Benta Erfiandi 

Intan Budi Yani 

Lukluk Miasari 

 

Kelompok 7 

E-11 

E-16 

E-19 

E-26 

 

Kelompok 6 

E-14 

E-24 

E-25 

E-28 

 

Kelompok 4 

E-18 

E-22 

E-27 

E-30 

E-32 

Kelompok 3 

Alenidina Vonda Yunita 

Anisa Nur Aini 

Bilhuda Fauzu Yusuf 

Eka Febriani 

Reni Rahmawati 

Kelompok 3 

Amandha Ayuningtyas W 

Arief Widodo 

Dita Oktafia 

Nurul Iftiana 

Puji Rahayu 

Kelompok 5 

Dewi Nur Alfaridah 

Dian Kuncoro Jati 

Endah Ariyani 

Ika Ignasia Rianti 

 

Kelompok 3 

E-2 

E-4 

E-10 

E-20 

E-21 

Kelompok 5 

E-7 

E-8 

E-12 

E-15 

 

Pembagian Kelompok Kelas Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kelompok 1 

E-1 

E-5 

E-6 

E-17 

E-23 



Lampiran 30  160 

 

Kelompok 1 

K-9 

K-12 

K-16 

K-17 

K-24 

Kelompok 2 

K-8 

K-13 

K-21 

K-28 

K-30 

Kelompok 5 

K-5 

K-6 

K-18 

K-22 

 

Kelompok 7 

K-3 

K-10 

Dewi Ayuningsih 

Irma Catur Wardhani 

 

Kelompok 6 

K-15 

K-27 

K-31 

K-32 

 

Kelompok 4 

K-2 

K-19 

K-23 

K-26 

K-29 

Kelompok 3 

K-1 

K-4 

K-7 

K-14 

K-25 

Kelompok 7 

K-3 

K-10 

K-11 

K-20 

 

Pembagian Kelompok Kelas Kontrol 
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FOTO PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pretest 

 

 

 

 

  

 

Siswa melakukan problem based learning 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya 
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Siswa melakukan pembelajaran model Pembelajaran yang selama ini sudah dilaksanakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan posttest 

 

 

 

 

 

 

 


