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ABSTRAK 

 

Nurani, G.S. 2013. Penerapan Peta Konsep dalam Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Fisika pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Siswa 

Kelas VII-A Smp Negeri I Gumelar. Skripsi. Jurusan Fisika Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama 

Drs. Sukiswo, M. Si. dan Pembimbing Pendamping Dra. Siti Khanafiyah, M. Si. 

 

Kata kunci: peta konsep, hasil belajar, peningkatan. 

 

Berdasarkan hasil observasi di SMP Negeri 1 Gumelar, Banyumas diketahui 

bahwa hasil belajar rendah. Dalam kegiatan pembelajaran, siswa hanya menerima 

fakta-fakta yang harus dihafal dan masih kurangnya keterlibatan siswa karena 

hampir selalu diajar dengan metode ceramah. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui penerapan peta konsep dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil 

belajar fisika pada pokok bahasan gerak lurus siswa kelas VII A SMP Negeri 1 

Gumelar. 

Peta konsep membuat mata pelajaran fisika menjadi lebih menarik dan 

membuat siswa dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi konsep-konsep dan 

prinsip-prinsip fisika dengan jelas. Ini akan memudahkan siswa untuk 

mendapatkan konsep-konsep yang penting dalam fisika. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMP Negeri I Gumelar tahun 

pelajaran 2011/2012 dengan subjek penelitian siswa kelas VII A, sejumlah 32 

siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan observasi. Tes 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang penguasaan dan pemahaman siswa 

(aspek kognitif) dalam pokok bahasan gerak lurus melalui tes obyektif berupa soal 

pilihan ganda. Sedangkan observasi dilaksanakan untuk mengetahui hasil belajar 

siswa dalam aspek afektif dan psikomotorik siswa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan peta 

konsep dalam pembelajaran dengan langkah pembelajaran sesuai RPP dapat 

meningkatkan hasil belajar, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa. 

Saran yang dapat diberikan kepada guru IPA terkait penelitian ini yaitu 

hendaknya memadukan peta konsep dengan model atau metode pembelajaran 

yang lain agar siswa tidak jenuh.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

SMP Negeri 1 Gumelar terletak di Jalan Raya Gumelar no. 31, 

Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Peneliti memilih 

sekolah ini karena selain terdapat masalah belajar, juga karena lokasi yang 

dekat dengan rumah dan akses masuk ke sekolah ini mudah. Berdasarkan 

observasi tentang hasil belajar siswa kelas VII A SMP Negeri I Gumelar yang 

telah dilakukan melalui wawancara dengan guru fisika, menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata ujian akhir semester gasal tahun ajaran 2011/2012 siswa rendah. 

Artinya, masih dibawah nilai KKM fisika yang ditetapkan yaitu 70, sementara 

nilai rata-rata UAS semester gasal kelas VII A hanya 59,48. 

Menurut informasi dari guru fisika, sebagian siswa kelas VII A SMP 

Negeri I Gumelar mengalami kesulitan belajar dalam mata pelajaran fisika. 

pembelajaran fisika di sana banyak terdapat persamaan-persamaan yang dirasa 

sulit untuk dipahami. Hal tersebut menyebabkan hasil belajar fisika yang 

diperoleh siswa untuk pelajaran fisika menjadi rendah. Faktor lain yang 

menyebabkan  hasil belajar fisika rendah yaitu siswa hampir selalu diajar 

dengan metode ceramah yang kurang menarik, hal ini boleh jadi membuat 

siswa menerima pengetahuan secara abstrak dan siswa kurang terlibat dalam 

pembelajaran. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan pembelajaran yang 

bermakna belum tercapai.  
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Peta konsep adalah suatu cara yang baik untuk mendapatkan ide baru 

dan cara yang mudah untuk mendapatkan informasi dari otak. Dengan 

menggunakan Peta konsep, cara kerja alami otak dapat dilibatkan dari awal. 

Hal ini berarti bahwa untuk mengingat kembali informasi selanjutnya akan 

menjadi lebih mudah (Buzan, 2010: 5). Peta konsep merupakan suatu bagan 

skematik untuk menggambarkan suatu pengertian konseptual seseorang dalam 

suatu rangkaian pernyataan. Peta konsep selain menggambarkan konsep-

konsep yang penting, juga menghubungkan antara konsep-konsep yang ada.  

Peta konsep telah dikembangkan pada tahun 1972 ketika Novak 

melaksanakan program penelitian di Cornell untuk mencari dan memahami 

perubahan pemahaman dalam ilmu pengetahuan anak-anak (Novak, 1984). 

Dalam pendidikan, peta konsep dapat digunakan sebagai strategi belajar, 

strategi instruksional dalam pembelajaran, strategi untuk perencanaan 

kurikulum dan alat untuk mengevaluasi pemahaman siswa mengenai konsep-

konsep (McClure, 1999). Sedangkan menurut Dahar (2006:110) manfaat peta 

konsep yaitu untuk menyelidiki apa yang diketahui siswa, mempelajari cara 

belajar, mengungkapkan miskonsepsi dan sebagai alat evaluasi. 

Penelitian yang dilakukan Imaduddin & Unggul (2012) yang menguji 

efektifitas peta konsep untuk meningkatkan prestasi belajar fisika dengan 

subyek penelitian siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Yogyakarta, 

menunjukkan bahwa peta konsep sangat efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar fisika. Penelitian serupa dilakukan oleh Adiarta & Ni Ketut (2004) 

yang mengimplementasikan strategi siklus belajar hipotesis-deduktif  dengan 

peta konsep dalam pengubahan konseptual  pada pembelajaran fisika. Subjek 



 

 

 
 

3 

penelitian adalah siswa kelas X3 SMUN 1 Singaraja yang menyimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan peta konsep dapat menurunkan proporsi 

miskonsepsi siswa, selain itu juga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

Peta konsep dapat membuat fisika menjadi lebih menarik dan 

membuat siswa dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi konsep-konsep 

dan prinsip-prinsip fisika dengan jelas. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ausubel (Mundilarto 2002 : 2) belajar akan mempunyai makna bagi siswa 

apabila dapat memperoleh pengetahuan baru. Belajar akan dikatakan 

bermakna jika terhubungnya ide-ide baru dengan struktur kognitif untuk 

membentuk pengetahuan baru. Untuk mempermudah memahami konsep-

konsep awal materi pelajaran yang akan diajarkan, diperlukan suatu strategi 

yang diterapkan kepada seluruh siswa, yaitu menggunakan peta konsep.  

Kiranya peta konsep ini dapat dipakai untuk memperbaiki hasil belajar 

yang rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut akan diteliti tentang, 

“Penerapan Peta Konsep dalam Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Fisika pada Pokok Bahasan Gerak Lurus Siswa Kelas VII A SMP 

Negeri 1 Gumelar”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu: 

 Apakah penerapan peta konsep dalam pembelajaran dapat meningkatkan 

hasil belajar fisika pada pokok bahasan gerak lurus siswa kelas VII A SMP 

Negeri 1 Gumelar?  

 Bagaimana pelaksanaan penerapan peta konsep dalam pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar fisika pada pokok bahasan 

gerak lurus siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Gumelar? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mempunyai tujuan 

sebagai berikut : 

 Mengetahui penerapan peta konsep dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar fisika pada pokok bahasan gerak lurus siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Gumelar.  

 Mengetahui pelaksanaan penerapan peta konsep dalam pembelajaran 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar fisika pada pokok bahasan 

gerak lurus siswa kelas VII A SMP Negeri 1 Gumelar. 
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1.4 Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu : 

 Bagi guru 

Memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan dalam hal 

penentuan strategi pembelajaran fisika. 

 Bagi sekolah 

Memberikan referensi bagi semua pengajar mengenai strategi 

pembelajaran yang efektif.  

 

1.5 Penegasan Istilah 

 Peta Konsep 

Peta konsep merupakan bagan skematik untuk menggambarkan suatu 

pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Peta 

konsep selain menggambarkan konsep-konsep yang penting juga 

menghubungkan antara konsep-konsep yang ada. 

 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007:5). Hasil belajar 

yang dimaksud disini meliputi hasil belajar secara kognitif, afektif dan 

psikomotorik pokok bahasan gerak. 
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 Peningkatan 

Peningkatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kenaikan nilai 

rata-rata hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa secara 

signifikan pada setiap akhir siklus. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam skripsi ini disusun dengan tujuan agar pokok-pokok 

masalah dibahas secara urut dan terarah. Sistematika terdiri dari tiga bagian 

yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, bagian akhir. 

 Bagian pendahuluan skripsi, berisi judul, persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

 Bagian isi skripsi dibagi menjadi lima bab: 

Bab I  Pendahuluan 

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah 

serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II   Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi pengertian belajar, pengertian 

peta konsep, hasil belajar, tinjauan materi gerak dan kerangka berfikir. 

Bab III  Metode Penelitian 

Berisi lokasi dan subyek penelitian, faktor yang diteliti, desain 

penelitian dan metode pengumpulan data. 
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Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini berisi hasil penelitian dan pembahasannya. Hasil 

penelitian berupa deskripsi penerapan peta konsep untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik dari siklus 1 sampai siklus 3. Dari hasil penelitian tentang 

hasil belajar siswa selanjutnya dilakukan pembahasan dengan 

mengintegrasikan temuan dari penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan 

yang telah ada. 

     Bab V Penutup 

Bagian ini berisi simpulan dari pembahasan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan saran yang diberikan peneliti berdasarkan simpulan 

untuk peneliti, observer dan pembaca guna memperbaiki kekurangan pada 

penelitian yang telah dilakukan. 

 Bagian akhir skripsi, adalah daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang 

melengkapi uraian-uraian pada bagian isi dan tabel-tabel yang digunakan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Belajar dan Hasil Belajar 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil pengamatannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Dimyati, 

2003:2). Sejak lahir manusia telah memulai kegiatan belajar untuk memenuhi 

kebutuhan sekaligus mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, belajar sebagai 

suatu kegiatan telah dikenal dan bahkan disadari atau telah dilakukan oleh 

manusia. Para ahli telah menjelaskan pengertian belajar menurut sudut pandang 

masing-masing. Bentuk rumusan dan aspek-aspek yang ditekankan dalam belajar 

berbeda antara ahli yang satu dengan ahli yang lain.  

Beberapa ahli telah menyusun definisi belajar yang perumusannya adalah 

sebagai berikut (Rifa’i & Anni, 2010: 82): 

- Slavin, belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh 

pengalaman. 

- Morgan et. al. menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. 

- Gage dan Berliner menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

- Gagne, menyatakan belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan 

manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan perubahan 

perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 
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Dari pengertian dan penjelasan tentang belajar dapat diambil kesimpulan 

bahwa dalam belajar terjadi proses perubahan tingkah laku yang bersifat 

permanen dan berkesinambungan yang mencakup aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dalam proses belajar dapat dibedakan  menjadi dua yaitu kegiatan 

belajar individual dan kegiatan belajar bersama. 

Hasil belajar adalah akibat dari suatu proses yang dilakukan oleh siswa 

dan guru di dalam kelas, siswa berusaha memperoleh pelajaran dan guru 

memberikan pelajaran. Sedangkan menurut Anni (2007:5) hasil belajar 

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami 

aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari. Menurut Benyamin S. Bloom hasil belajar 

diklasifikasikan menjadi tiga ketegori yang disebut ranah belajar, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik (Anni, 2006: 7). 

- Ranah kognitif terdiri dari enam jenis kategori kemampuan yaitu: 

pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. 

- Ranah afektif terdiri dari lima jenis kategori yaitu: penerimaan, penanggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. 

- Ranah psikomotorik terdiri dari tujuh jenis yaitu: persepsi, kesiapan, gerakan 

terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian dan kreativitas. 

Hasil belajar juga dapat didefinisikan sebagai tingkat penguasaan yang 

dicapai siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan, yang meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Dari pengertian hasi belajar, dapat diketahui bahwa hasil belajar 
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fisika merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai seseorang serta perubahan 

perilaku setelah mengalami aktivitas belajar pada mata pelajaran fisika. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Slameto (2003: 54) menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar yaitu faktor internal meliputi jasmaniah, psikologis 

dan kelelahan serta faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah dan masyarakat. 

 Faktor-faktor dari dalam individu meliputi: 

- Faktor jasmani, meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

- Faktor psikologis, meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. 

- Faktor kelelahan, meliputi kelelahan jasmani dan rohani. 

 Faktor-faktor dari luar individu meliputi: 

- Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik anak, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian 

orang tua, latar belakang kebudayaan. 

- Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar 

dan tugas rumah. 

- Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

2.2 Pengertian Peta Konsep 

Peta konsep merupakan suatu bagan skematik untuk menggambarkan 

suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Selain 
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menggambarkan konsep-konsep yang penting peta konsep juga menghubungkan 

antara konsep-konsep yang ada. Menurut Buzan (2010 : 5) peta konsep adalah 

cara yang baik untuk mendapatkan ide baru dan cara yang mudah untuk 

mendapatkan informasi dari otak. Dengan menggunakan peta konsep, cara kerja 

alami otak dapat dilibatkan dari awal. Hal ini berarti bahwa untuk mengingat 

kembali informasi selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Salah satu pernyataan 

dalam teori Ausubel adalah bahwa faktor yang paling penting yang 

mempengaruhi pembelajaran adalah pengetahuan awal telah diketahui siswa. Jadi 

supaya belajar menjadi bermakna, maka konsep baru harus dikaitkan dengan 

konsep-konsep yang ada dalam struktur kognitif siswa.  

Peta konsep telah dikembangkan pada tahun 1972 ketika Novak 

melaksanakan program penelitian di Cornell untuk mencari dan memahami 

perubahan pemahaman dalam ilmu pengetahuan anak-anak. Novak et. al., (1983), 

mengemukakan bahwa cara untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki 

siswa, supaya belajar bermakna berlangsung dapat dilakukan dengan bantuan peta 

konsep. Menurut Dahar (1988: 156)  dalam pendidikan, peta konsep dapat 

diterapkan untuk beberapa tujuan antara lain : 
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- Menyelidiki pengetahuan yang telah dimiliki siswa 

Belajar bermakna membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari pihak 

siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep-konsep 

relevan yang telah mereka miliki. Untuk memperlancar proses ini guru harus 

mengetahui konsep yang telah dimiliki siswa pada saat pelajaran akan 

dimulai, sedangkan siswa diharapkan dapat menunjukkan konsep yang telah 

dimiliki dalam menghadapi pelajaran baru. 

- Belajar bagaimana belajar 

Belajar bermakna akan terjadi bila pembuatan peta konsep bukan untuk 

memenuhi keinginan guru, melainkan harus timbul dari keinginan siswa  

untuk memahami isi pelajaran bagi diri siswa sendiri. 

- Mengungkapkan konsepsi salah 

Peta konsep dapat mengungkapkan konsepsi salah yang  terjadi pada 

siswa. 

- Alat evaluasi 

Penggunaan peta konsep sebagai alat evaluasi didasarkan pada tiga 

gagasan dalam teori kognitif Ausubel yaitu (a) Struktur kognitif itu diatur 

secara hirarki dengan konsep-konsep yang lebih inklusif, (b) Konsep-konsep 

dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif. Prinsip Ausubel ini 

menyatakan, bahwa belajar bermakna merupakan proses kontinu. Jadi konsep-

konsep tidak pernah tuntas dipelajari tetapi selalu dipelajari, dimodifikasi, dan 

dibuat lebih inklusif, (c) penyesuaian integratif. Prinsip belajar ini 

menyatakan, bahwa belajar bermakna akan meningkat, bila siswa menyadari 

hubungan-hubungan baru (kaitan-kaitan konsep) antara kumpulan-kumpulan 
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konsep-konsep yang berhubungan. Dari uraian tersebut dapat dikemukakan 

secara ringkas, bahwa Novak (Dahar, 1988:161) memperhatikan empat 

kriteris penilaian, yaitu: (1) kesahihan konsep, (2) adanya hirarki, (3) adanya 

kaitan silang, dan (4) adanya contoh-contoh. 

Sedangkan menurut Michael Michalko (Buzan, 2010:6), peta konsep 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang termasuk pendidikan. Manfaat peta 

konsep dalam bidang pendidikan antara lain: 

- Memberi pandangan menyeluruh pokok bahasan 

- Merencanakan kerangka pemikiran suatu karangan 

- Mengumpulkan sejumlah besar data disuatu tempat 

- Mendorong pemecahan masalah dengan kreatif  

Menurut Dahar, peta konsep mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

(Trianto,2007: 159): 

- Pemetaan konsep yaitu suatu cara untuk memperlihatkan konsep-

konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang. Dengan menggunakan 

peta konsep siswa dapat melihat bidang studi itu lebih jelas dan 

mempelajari bidang studi itu lebih bermakna. 

- Suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang 

studi atau suatu bagian dari suatu bidang studi. Ciri inilah yang dapat 

memperlihatkan hubungan yang proporsional antar konsep. 

- Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama, ini berarti ada 

konsep lain yang lebih inklusif. 
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- Bila dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang 

lebih inklusif, maka terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep 

tersebut. 

Berdasarkan ciri-ciri yang telah diuraikan, sebaiknya peta konsep disusun 

secara hirarki yaitu konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak peta, 

makin ke bawah konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang kurang inklusif. 

Dalam IPA, peta konsep membuat informasi abstrak menjadi konkret dan sangat 

bermanfaat meningkatkan ingatan suatu konsep pembelajaran. 

Dalam membuat peta konsep, siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide 

kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide tersebut dalam 

suatu pola yang logis. Menurut Arends, sebagaimana dikutip oleh  Trianto 

(2007:160), langkah-langkah dalam membuat peta konsep adalah sebagai berikut: 

- Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. 

- Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide 

utama. 

- Menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta konsep 

- Mengelompokkan ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual 

menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. 

2.3   Tinjauan Materi Gerak Lurus 

2.3.1  Pengertian Gerak 

Dalam fisika, suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut 

mengalami perubahan kedudukan terhadap posisi lain, yang disebut dengan titik 

acuan. Titik acuan merupakan titik patokan yang dipakai sebagai permulaan untuk 

mengukur kedudukan suatu benda pada suatu saat. 
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Gerak Relatif 

Gerak relatif suatu benda adalah gerak suatu benda terhadap benda lain 

tetapi belum tentu bergerak terhadap benda yang lainnya, artinya bergantung pada 

titik acuan yang digunakan. 

Gerak Semu 

Gerak semu  terjadi pada benda yang sebenarnya diam, tetapi tampak 

seolah-olah bergerak. Misal matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke 

barat, padahal sebenarnya matahari diam, tetapi bumilah yang berotasi dengan 

arah dari barat ke timur. 

Gerak Lurus 

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai berbagai macam gerak 

dengan berbagai lintasan. Salah satu jenis gerak yang dapat dilihat dari 

lintasannya adalah gerak lurus. Gerak lurus adalah suatu gerak benda yang 

melintasi sebuah garis linear. Dengan kata lain lintasan dari gerak lurus adalah 

sebuah garis lurus atau linear. Misal mobil yang bergerak di jalan dalam lintasan 

yang lurus, buah kelapa jatuh dalam lintasan lurus. 

2.3.2 Jarak dan Perpindahan 

Jarak  ialah  panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak 

dalam waktu tertentu. Jarak dihitung dari seberapa jauh benda tersebut telah 

meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah  

seberapa jauh benda tersebut berpindah dari titik acuan tanpa memperhatikan 

bentuk lintasan. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan dalam waktu 

tertentu. 
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Dari perngertian jarak dan perpindahan dapat ditarik kesimpulan bahwa 

jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah, 

sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dengan 

memperhatikan arah. Jarak  merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan 

adalah besaran vektor. Dalam satuan SI keduanya memiliki satuan m. Contoh  

perhitungan jarak dan perpindahan: 

 

 

 

                                                                    

Benda bergerak dari titik A menuju titik B, kemudian kembali ke titik C, 

maka: 

 

 

 

 

2.3.3  Kelajuan, Kecepatan dan Percepatan 

Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang 

bergerak tiap satuan waktu. Kecepatan adalah besarnya perpindahan yang 

ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu.  

Kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan jarak total yang 

ditempuh benda terhadap waktu total yang dibutuhkan.  

 ̅  
  

  
 ………………………… (2.1)  ( Tipler, 1998: 23) 

 

 

A C B 5 meter 5 meter 

Gambar 2.1 Sketsa jarak dan perpindahan 

Jarak: 

s = AB + BC 

s = 10 meter + 5 meter 

s = 15 meter 

 

 

Perpindahan: 

 ⃗  = AB + (– BC) 

 ⃗  = 10 meter – 5 meter 

 ⃗  = 5 meter 
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Keterangan:   ̅ = kelajuan rata-rata (m/s)  

      jarak tempuh (m)   

      waktu tempuh (s) 

Sedangkan persamaan untuk kecepatan, yaitu: 

 ⃗  
 ⃗⃗ 

 
 .................................... (2.2) 

Kecepatan rata-rata = perpindahan total yang ditempuh dalam selang waktu 

tertentu. 

 ̅⃗  
  ⃗⃗ 

  
 ................................... (2.3) 

Keterangan: 

 ⃗ = kecepatan (m/s) 

 ̅⃗ = kecepatan rata-rata (m/s) 

 ⃗    perubahan kedudukan (m) 

   waktu tempuh (s) 

Percepatan  merupakan perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. 

Dalam SI percepatan dilambangkan dengan  ⃗ dan memiliki satuan m/s
2
. 

2.3.4 Gerak Lurus Beraturan 

Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus 

dimana pada setiap selang waktu yang sama benda tersebut menempuh jarak yang 

sama. Gerak ini merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan 

yang tetap.  

Contoh gerak lurus beraturan: 

- Bola yang digelindingkan di tempat mendatar 

- Mobil yang melaju dengan kecepatan tetap 
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Perpindahan yang ditempuh: 

 ⃗  =  ⃗ ∙ t ……………………….. (2.4) 

keterangan : 

 ⃗  = perubahan kedudukan (m) 

 ⃗ = kecepatan (m/s) 

t = waktu tempuh (s) 

Grafik gerak lurus beraturan: 

 Grafik hubungan antara kecepatan ( ⃗) terhadap waktu (t) 

Gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. 

Oleh karena itu, grafik kecepatan terhadap waktu ( ⃗-t) berbentuk garis 

lurus horizontal yang sejajar dengan sumbu t. grafik ( ⃗-t) pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.2, tampak bahwa kecepatan bernilai tetap pada 

tiap satuan waktu. Kecepatan tetap ditandai oleh garis lurus, berawal dari t 

= 0 hingga t akhir. Jarak yang ditempuh benda dapat dicari dengan cara 

menghitung luasan dibawah grafik  ⃗. Cara lain menghitung jarak tempuh 

adalah dengan menggunakan persamaan GLB pada persamaan (2.4). 

Persamaan GLB yang digunakan untuk menghitung jarak atau 

perpindahan di atas berlaku jika gerak benda memenuhi grafik tersebut. 

Pada Gambar 1.2 terlihat pada saat t = 0 sekon dan  ⃗ = 2 m/s maka  ⃗ =  ⃗ ∙ t 

= 0. Artinya, pada saat t = 0 semula benda bergerak dengan kecepatan 2 

 ⃗ (m/s) 

..…
..…

.…

…
 

2 

5 t (s) 

Gambar 2.2 Grafik hubungan antara kecepatan (v) terhadap waktu (t)  
pada gerak lurus beraturan 
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8 

6 

4 

2 

m/s, sehingga sesuai dengan persamaan 2.4 posisi awal benda adalah 0 atau 

berhimpit dengan titik acuan. Padahal saat awal diamati kemungkinan dapat 

terjadi benda berada pada posisi tertentu (tidak berhimpit dengan titik 

acuan), sehingga benda telah memiliki posisi awal  ⃗0 =  ⃗. Untuk lebih 

memahami hal ini, pelajari grafik hubungan perpindahan terhadap waktu. 

 Grafik hubungan antara perpindahan ( ⃗) terhadap waktu (t) 

- Grafik untuk  ⃗0 berhimpit dengan titik acuan nol 

 

 

 

Gambar 2.3 Grafik hubungan antara perpindahan ( ⃗) terhadap 
waktu (t) umtuk s0=0  pada gerak lurus beraturan 

Makna Grafik pada Gambar 2.3 adalah nilai kecepatan selalu tetap 

pada setiap titik lintasan (diwakili oleh titik-titik sepanjang garis  ⃗ pada 

sumbu y) dan setiap satuan waktu (diwakili setiap titik sepanjang t pada 

sumbu x). makin besar nilai  ⃗  maka makin besar juga nilai t, sehingga hasil 

perbandingan  ⃗  dan t (kecepatan) selalu sama. 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 ⃗ (m) 

0         1        2         3         4         t 

(s) 
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-  Grafik untuk  ⃗0 tidak berhimpit dengan titik acuan nol 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Grafik hubungan antara perpindahan ( ⃗) terhadap 

waktu (t) umtuk   ⃗0 ≠ 0 pada gerak lurus beraturan 

 ⃗  
  ⃗ 

  
 

  ⃗    ⃗     

Dengan   ⃗ menyatakan jarak untuk kedudukan awal  ⃗0 ketika t0=0 

maka: 

  ⃗    ⃗    ⃗   

         

         

Dengan demikian, 

  ⃗    ⃗   

 ⃗    ⃗    ⃗   

 ⃗    ⃗     ⃗   ………………….(2.5) 

Persamaan (2.5) menjelaskan hubungan antara kedudukan suatu 

benda terhadap fungsi waktu, di mana kedudukan awal benda tidak berada 

pada titik acuan nol. Kecepatan benda diawali dari kedudukan di  ⃗0 

sehingga besar  ⃗0 harus ditambahkan dalam perhitungan. 

 

     

     

     

     

     

 ⃗ (m) 

8 

6 

4 

2 

0         1        2         3         4            t 

(s) 
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2.3.5 Gerak Lurus Berubah Beraturan 

Gerak lurus berubah beraturan ialah gerak benda dalam lintasan lurus 

dengan percepatan tetap. Yang dimaksud dengan percepatan tetap adalah 

perubahan kecepatan gerak benda yang berlangsung secara tetap dari waktu 

ke waktu. Mula-mula dari keadaan diam, benda mulai bergerak, semakin 

lama semakin cepat dan kecepatan gerak benda tersebut berubah secara 

teratur. Perubahan kecepatan bisa berarti terjadi pertambahan kecepatan 

atau pengurangan kecepatan. Pengurangan kecepatan terjadi jika benda 

akan berhenti. Dalam hal ini benda mengalami perlambatan tetap. Pada 

pembahasan ini tidak digunakan istilah perlambatan untuk benda yang 

mengalami pengurangan kecepatan secara teratur, tetapi tetap dinamakan 

percepatan hanya saja nilainya negatif. Perlambatan sama dengan 

percepatan yang bernilai negatif. Contoh gerak lurus berubah beraturan: 

- Mobil yang melintas di jalan menurun 

- Kelereng digelindingkan di bidang miring  
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Persamaan percepatan, dituliskan dengan: 

 ⃗  
(  ⃗⃗    ⃗⃗ )

 
 …………………. (2.6) 

Keterangan  : 

 ⃗ = percepatan (m/s
2
) 

 ⃗ = kecepatan pada selang waktu t (m/s) 

 ⃗  = kecepatan awal (m/s) 

  = waktu (s) 

Dari persamaan (2.6) dapat diperoleh persamaan untuk menghitung 

kecepatan, yaitu sebagai berikut:  

 ⃗  
( ⃗    ⃗ )

 
 

 ⃗   =  ⃗    ⃗  

 ⃗    ⃗    ⃗   ………………….. (2.7) 

Untuk percepatan konstan, kecepatan berubah secara linear terhadap 

waktu dan kecepatan rata-rata adalah nilai tengah dari kecepatan awal dan 

kecepatan akhir, seperti ditunjukan Gambar 2.5. 

Jika  ⃗  adalah kecepatan awal dan  ⃗  adalah kecepatan akhir, maka 

kecepatan rata-ratanya  ⃗  adalah 
 

 
 ( ⃗ + ⃗ ). 
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 ⃗ = 
 

 
 ( ⃗ +  ⃗ )  

 

 
 ⃗  

0         1        2         3         4            

t (s) 

 ⃗  

 ⃗ (   ) 

 ⃗ = ⃗ + ⃗   ⃗  

 

 

Gambar 2.5 Kecepatan rata-rata untuk percepatan konstan 

Penjelasan di atas dapat digunakan untuk mencari persamaan 

perpindahan dalam GLBB sebagai berikut: 

 ⃗  =  ⃗   

= 
 

 
 ( ⃗   ⃗ )  

= 
 

 
 ( ⃗   ⃗   ⃗ )  

= 
 

 
 (  ⃗   ⃗ )  

 ⃗    ⃗    
 

 
  ⃗   …………………….(2.8) 

Dengan  ⃗   perpindahan yang ditempuh pada selang waktu tertentu (m) 

Grafik gerak lurus berubah beraturan: 

Grafik hubungan antara percepatan ( ⃗) terhadap waktu (t) 

 

 

 

Gambar 2.6 Grafik hubungan antara percepatan ( ⃗⃗) terhadap waktu 

(t) pada gerak lurus berubah beraturan 
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Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus dengan percepatan 

tetap. Oleh karena itu, grafik percepatan terhadap waktu berbentuk garis 

lurus horizontal yang sejajar dengan sumbu x. Grafik  ⃗-t seperti pada 

Gambar 2.6. 

 Grafik hubungan antara kecepatan ( ⃗) terhadap waktu (t) 

- Grafik hubungan  ⃗-t dengan percepatan positif 

Grafik kecepatan terhadap waktu ( ⃗-t) dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian. Pertama, grafiknya berbentuk garis lurus miring 

ke atas melalui titik acuan O (0,0), seperti Gambar 2.7. grafik ini 

berlaku apabila kecepatan awal ( ⃗0=0), atau dengan kata lain benda 

bergerak dari keadaan diam. 

 

 

 

  

Gambar 2.7 Grafik hubungan antara kecepatan ( ⃗⃗) terhadap 

waktu (t) untuk  ⃗⃗0 =0 dengan percepatan berharga positif pada 
gerak lurus berubah beraturan 

 

Kedua, jika kecepatan awal ( ⃗0) tidak nol, grafik  ⃗-t tetap 

berbentuk garis lurus miring ke atas, tetapi untuk t = 0, grafik dimulai 

dari  ⃗0, grafik ( ⃗-t) pada gambar 2.8. 
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O 

 ⃗⃗ (m/s) 

 ⃗0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Grafik hubungan antara kecepatan ( ⃗⃗) terhadap 

waktu (t) untuk   ⃗⃗0 ≠0 dengan percepatan berharga positif pada 
gerak lurus berubah beraturan 

 

 Grafik hubungan  ⃗-t dengan percepatan negatif (perlambatan) 

Perlambatan atau percepatan negatif menyebabkan berkurangnya 

kecepatan. Contoh grafik kecepatan terhadap waktu ( ⃗-t) untuk 

percepatan negatif dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Grafik hubungan  ⃗⃗ dengan t untuk percepatan 
berharga negatif 

 

Alat yang digunakan untuk menampilkan gambaran tentang 

peristiwa gerak lurus berubah beraturan adalah Ticker Timer. Pada alat 

ini dapat dilihat fenomena kenaikan kecepatan yang terjadi secara 

θ 

t (s) 

 ⃗ 

 ⃗0 

t O 
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linear melalui pita kertas. Ticker Timer digunakan untuk mengetahui 

jejak ketukan objek yang bergerak. 

 

Gambar 2.10 Tampilan pita Ticker Timer pada GLBB 

Gambar 2.10 merupakan potongan pita Ticker Timer pada gerak 

lurus berubah beraturan dipercepat. Berdasarkan gambar tersebut dapat 

dilihat bahwa jarak antar ketukan pada pita Ticker Timer makin lama 

makin lebar. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan objek makin lama 

makin besar. 

2.4     Kerangka Berpikir 

Pembelajaran fisika sangat erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari. Di dunia pendidikan terungkap fakta bahwa dalam 

pembelajaran fisika banyak terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan 

fenomena alam sekitar. Dalam fisika, konsep-konsep tersebut sering kali 

disajikan dengan persamaan, sehingga banyak siswa beranggapan bahwa 

fisika adalah deretan persamaan yang sangat sulit untuk dipahami. Hal 

tersebut menyebabkan hasil belajar fisika yang diperoleh siswa untuk 

pelajaran fisika menjadi rendah. 

Salah satu pokok bahasan yang erat kaitanya dengan kehidupan 

sehari-hari adalah gerak lurus. Pada pokok bahasan ini, terdapat beberapa 

persamaan dan konsep yang merupakan dasar bahan kajian fisika di 

pendidikan menengah, sehingga harus benar-benar dipahami dan dikuasai 
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oleh siswa. Apabila konsep atau pengetahuan dasar telah dikuasai dan 

dipahami oleh siswa maka diharapkan pengembangan pengetahuan 

selanjutnya akan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, perlu adanya 

strategi pembelajaran yang tepat agar mampu meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap konsep dasar pada pokok bahasan gerak lurus. Salah satu 

upaya untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan menerapkan peta 

konsep dalam pembelajaran. 

Pembelajaran dengan peta konsep merupakan kegiatan belajar 

siswa dengan memanfaatkan sebuah peta konsep. Peta konsep merupakan 

suatu bagan skematik untuk menggambarkan suatu pengertian konseptual 

siswa dalam suatu rangkaian pernyataan. Pada dasarnya pembelajaran 

dengan peta konsep menekankan pentingnya siswa untuk membangun 

sendiri pengetahun mereka.  

Peta konsep adalah suatu cara yang baik untuk mendapatkan ide 

baru dan cara yang mudah untuk mendapatkan informasi dari otak. 

Dengan menggunakan peta konsep, cara kerja alami otak dapat dilibatkan 

dari awal. Hal ini berarti bahwa untuk mengingat kembali informasi 

selanjutnya akan menjadi lebih mudah (Buzan, 20010: 4).  Dengan  

menerapkan peta konsep, akan membuat fisika menjadi lebih menarik dan 

membuat siswa dapat mengidentifikasi dan menginterpretasi konsep-

konsep fisika dengan jelas. Sehingga siswa dapat lebih mudah memahami 

konsep fisika dan  pemahaman siswa terhadap suatu konsep akan 

meningkat. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap suatu konsep 

fisika melalui penerapan peta konsep dalam pembelajaran, diharapkan 
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mampu meningkatkan hasil belajar kognitif, afektif maupun psikomotorik 

siswa. 

Penerapkan peta konsep pada pelaksanaan pembelajaran dalam 

penelitian ini mengacu pada instrumen yang telah disusun sebelumnya, 

yaitu lembar kegiatan siswa (LKS), rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) dan peta konsep yang belum sempurna. Siswa sebagai subyek 

penelitian melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh guru. 

Peningkatan hasil belajar kognitif dapat diambil dari hasil post test 

yang dilakukan di setiap akhir siklus. Sedangkan untuk hasil belajar 

psikomotorik dan afektif diambil dengan menggunakan lembar observasi 

pada saat pembelajaran. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan 

kelas (PTK) yang terdiri dari tiga siklus dengan materi yang berbeda 

disetiap siklusnya. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian dan Setting Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 1 Gumelar yang terletak di Jalan Raya Gumelar no. 31, Kecamatan 

Gumelar Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Subjek penelitian adalah siswa 

kelas VII A SMP Negeri 1 Gumelar tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 32 

siswa. 

3.2 Faktor Yang Diteliti 

Faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini : 

- Pelaksanaan proses pembelajaran dengan menerapkan peta konsep yang 

bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi hasil belajar 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

- Hasil belajar kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. 

3.3 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas yang 

dilakukan dalam tiga siklus. Setiap siklusnya terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan (planning), tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi 

(reflection). Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dapat digambarkan 

sebagai berikut:  
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Identifikasi Masalah 

 Kurangnya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses 

pembelajaran. Siswa tidak dibiasakan melakukan kegiatan 

laboratorium maupun diskusi. 

 Persamaan dalam fisika sulit dipahami. 

 Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah. 

 Hasil belajar fisika rendah 

Planning 

 Melakukan observasi awal dan menyiapkan instrumen 

pembelajaran dengan menerapkan peta konsep. 

Action 
 Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan menerapkan peta konsep sesuai 

dengan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). 

Observation 

 Melakukan pengamatan terhadap hasil belajar kognitif, afektif, dan 

psikomotorik siswa, serta hasil pengajaran agar dapat dievaluasi 

Reflection 

 Melakukan analisis terhadap 

pelaksanaan proses pembelajaran, 

hasil, dan hambatan yang 

dijumpai. Hasil refleksi siklus I 

menjadi acuan tindakan pada 

siklus II. 

SIKLUS I 

SIKLUS II SIKLUS III 

Gambar 3.1 Skema prosedur pelaksanaan PTK 
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Secara rinci tahapan-tahapan dalam setiap siklus adalah sebagai berikut: 

 Perencanaan 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

- Melakukan observasi awal untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

siswa dan guru. Identifikasi masalah yang dihadapi siswa dengan melihat 

nilai Ujian Akhir Sekolah (UAS) gasal untuk mata pelajaran fisika. 

Identifikasi masalah yang dihadapi guru dengan melakukan wawancara 

tentang metode pembelajaran yang biasa digunakan pada mata pelajaran 

fisika serta melakukan observasi kelas untuk mengidentifikasi adanya 

masalah lain pada saat proses pembelajaran fisika berlangsung yaitu 

kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran. 

- Menyusun skenario pembelajaran yang meliputi pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  materi sesuai silabus SMP Negeri 1 

Gumelar. Membuat peta konsep yang belum sempurna untuk bahan 

diskusi siswa. 

- Menyusun tes evaluasi yang telah diuji cobakan terlebih dahulu. 

- Menyusun lembar observasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar 

afektif dan psikomotorik siswa. 

- Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk demonstrasi. 

 Pelaksanaan 

Kegiatan pada tahap ini adalah melaksanakan skenario pembelajaran 

dengan menerapkan peta konsep sesuai dengan perencanaan pada RPP. 

Tindakan yang dilakukan guru adalah mengorganisasikan siswa dalam 

pembagian kelompok, membimbing pelaksanaan demonstrasi, eksperimen dan 
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diskusi siswa, menganalisis dan mengevaluasi hasil presentasi kelompok. Pada 

saat pelaksanaan proses pembelajaran, observer melakukan pengamatan 

terhadap hasil belajar  afektif dan psikomotorik siswa. Sedangkan di setiap 

akhir siklus, guru memberikan tes untuk mengetahui hasil belajar kognitif 

siswa. Tes yang diberikan berbetuk tes pilihan ganda. 

 Observasi 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah menilai hasil tes 

evaluasi siswa untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa setelah proses 

pembelajaran. Selain itu juga melakukan pengamatan terhadap jalannya proses 

pembelajaran dan aspek afektif dan psikomotorik siswa melalui lembar 

observasi selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya untuk 

mengetahui sejauh mana efek tindakan pembelajaran dengan menerapkan peta 

konsep.  

 Refleksi 

Semua data yang diperoleh dari pelaksanaan dan proses observasi 

dikumpulkan, dianalisis, dan dievaluasi untuk mengetahui berhasil atau 

tidaknya tindakan yang dilakukan. Hasil refleksi ini dijadikan acuan untuk 

memperbaiki kinerja dan melakukan revisi terhadap perencanaan yang akan 

dilaksanakan pada siklus berikutnya. Berdasarkan analisis, hasil belajar 

kognitif, afektif, dan psikomotorik belum mencapai standar ketuntasan belajar 

pada siklus I dan siklus II. Namun pada siklus III terjadi peningkatan hasil 

belajar dengan kategori cukup dan sudah memenuhi indikator sehingga 

penelitian dihentikan. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

- Metode Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelegensi, kemampuan 

atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok (Arikunto, 2006: 150). 

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi gerak lurus setelah diberi tindakan (post-test). Instrumen yang 

digunakan adalah tes objektif yang berbentuk pilihan ganda dengan empat pilihan. 

Sebelum soal-soal tersebut digunakan untuk mengukur hasil belajar kognitif 

siswa, terlebih dahulu dilakukan uji coba terhadap soal-soal tersebut untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal. 

Ujicoba instrumen dilakukan pada siswa kelas IX C SMP Negeri 1 Gumelar tahun 

ajaran 2011/ 2012. 

- Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh 

peneliti yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh indera (Arikunto, 2006: 156). 

Metode observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Metode observasi digunakan untuk 

melakukan penilaian terhadap hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa selama 

pelaksanaan pembelajaran. 
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3.5  Uji Coba Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul data hasil belajar kognitif adalah seperangkat soal pokok 

bahasan gerak lurus yaitu jarak, perpindahan, gerak lurus beraturan dan gerak 

lurus berubah beraturan. Sebelum soal tersebut digunakan, terlebih dahulu diuji 

validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran soal dilakukan pada 

siswa kelas IX C tahun ajaran 2011/2012 SMP Negeri 1 Gumelar. 

- Validitas Soal 

Menurut Sugiyono (2008: 121), instrumen yang valid berarti alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya 

diukur. 

Rumus yang digunakan untuk mengetahui validitas suatu soal yaitu 

rumus korelasi product moment dengan angka kasar : 

     
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑  )+ * ∑   (∑  )+
 

    (Arikunto, 2007: 72) 

Keterangan: 

     =  koefisien korelasi variabel X dan Y 

X  =  skor tiap butir soal 

Y   =  skor total yang benar dari tiap subjek 

N   =  jumlah subjek 

Harga     atau         yang diperoleh dikonsultasikan dengan        

product momen. Soal dikatakan valid jika harga         >        dengan taraf 

signifikan 5%. Dari hasil analisis validitas soal pada uji coba soal, diperoleh 
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bahwa dari 20 soal yang diujicobakan, pada siklus I terdapat 12 soal 

dikategorikan valid dan 8 soal dikategorikan tidak valid. Pada siklus II, 14 

soal dikategorikan valid dan 6 soal dikategorikan tidak valid. Pada siklus III, 

14 soal dikategorikan valid dan 6 soal dikategorikan tidak valid. 

- Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data 

yang sama (Sugiyono, 2008: 121). 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Perhitungan reliabilitas untuk instrumen ini 

dengan menggunakan rumus KR-21 sebagai berikut: 

     (
 

   
)  (  

 (   

   
 ) 

            (Arikunto, 2007: 103) 

Keterangan : 

     = Koefisien realibilitas 

n    = Jumlah butir soal 

  
    = Varian skor total 

M   = Rata-rata skor total 

Kriteria reliabilitas butir soal: 
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Harga r11  dikonsultasikan dengan rtabel product moment dengan taraf 

signifikan 5 %. Jika     >        maka perangkat tes dikatakan reliabel. Hasil 

analisis reliabilitas soal pada uji coba soal siklus I, II, dan III diperoleh 

bahwa soal yang diujicobakan bersifat reliabel.  

- Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah angka yang menunjukkan indikator mudah 

sukarnya soal bagi siswa. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu 

mudah dan tidak terlalu sukar. Tingkat kesukaran soal dapat dihitung dengan 

rumus: 

  
 

  
    (Arikunto, 2007: 208) 

Keterangan : 

P = indeks kesukaran soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Klasifikasi indeks kesukaran soal: 

Soal dengan 0,00 < P ≤ 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan 0,31 < P ≤ 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan 0,71 < P ≤ 1,00 adalah soal mudah 

(Arikunto, 2007: 210) 

Hasil analisis tingkat kesukaran soal uji coba pada siklus 1 diperoleh 

5 soal dikategorikan sukar, 9 soal dikategorikan sedang dan 6 soal 

dikategorikan mudah. Pada siklus 2 diperoleh 5 soal dikategorikan sukar, 10 

soal dikategorikan sedang dan 5 soal dikategorikan mudah. Sedangkan pada 
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siklus 3 diperoleh 5 soal dikategorikan sukar, 9 soal dikategorikan sedang 

dan 6 soal dikategorikan mudah. 

- Daya Beda Soal 

Daya pembeda atau indeks diskriminasi digunakan untuk 

membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan 

rendah. Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda soal 

adalah: 

    
  

  
 
  

  
            (Arikunto, 2006: 213) 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok yang menjawab benar 

    
  

  
  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

    
  

  
  proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Daya pembeda dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 = jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40  = cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 = baik 

0,70 < DP ≤ 1,00 = sangat baik 

DP = negatif, maka soal harus dibuang karena soal tersebut tidak dapat 

membedakan siswa berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. 
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Dari hasil analisis daya pembeda, pada siklus 1 diperoleh 6 soal 

dikategorikan baik, 8 soal dikategorikan cukup dan 6 soal dikategorikan 

jelek. Pada siklus 2 diperoleh 10 soal dikategorikan baik, 4 soal 

dikategorikan cukup dan 6 soal dikategorikan jelek. Pada siklus 3 diperoleh 

9 soal dikategorikan baik, 5 soal dikategorikan cukup dan 6 soal 

dikategorikan jelek.   

3.6  Metode Analisis Data 

- Analisis hasil belajar kognitif siswa 

       
                         

           
       

        (Slameto, 2003: 189) 

- Analisis hasil belajar afektif dan psikomotorik 

Hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa dinilai melalui lembar 

observasi yang terdiri dari dua aspek penilaian, pemberian skor pada lembar 

observasi menggunakan interval 1-4. Skor rata-rata setiap aspek penilaian 

dikonversikan ke dalam bentuk kualitatif. Langkah-langkah menganalisis 

data adalah sebagai berikut: 

 Membuat tabulasi data 

 Menghitung persentase data dengan rumus sebagai berikut: 

      
                         

             
      

(Purwanto, 2009:102) 
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 Mengkonversikan persentase data ke dalam bentuk kualitatif dengan 

cara: 

1) Menentukan persentase skor maksimal dengan persamaan: 

      
                                                

                    
      

      
   

 
           

2) Menentukan persentase skor minimal dengan persamaan: 

      
                                               

                    
      

      
   

 
          

3) Menentukan range persentase skor: 

                                       

4) Menentukan lebar interval: 

               
                

                          
 
   

 
      

5) Menentukan deskripsi kualitatif untuk setiap interval. 

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kriteria kualitatif hasil belajar 

afektif dan psikomotorik siswa dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rentang Persentase dan Kriteria Afektif, Psikomotorik 

Nilai Kriteria 

81,25% ≤ N ≤ 100,0% Sangat baik 

62,50% ≤ N < 81,25% Baik  

43,75% ≤ N < 62,50% Cukup  

25,00% ≤ N < 43,75% Kurang Baik 

  (Arifin, 2011: 234) 



 

 

 
 

40 

- Perhitungan nilai rata-rata 

Untuk menentukan besarnya nilai rata-rata, digunakan rumus: 

      
∑                        

∑             
 

(Sudjana, 2005 : 67) 

- Perhitungan ketuntasan belajar klasikal 

Untuk menentukan besarnya ketuntasan klasikal, digunakan rumus: 

   
 

 
       

( Purwanto, 2009: 112) 

Keterangan: 

P = persentase ketuntasan belajar klasikal 

S = jumlah siswa yang mencapai tuntas belajar 

N = jumlah siswa seluruhnya 

- Pengujian terhadap peningkatan hasil belajar siswa 

Untuk mengetahui taraf signifikansi peningkatan hasil belajar 

kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa digunakan rumus: 

 〈 〉  
(〈     〉 〈    〉)

     〈    〉
    

   (Wiyanto, 2008: 86) 

Dimana:    : gain ternormalisasi 

         : Skor rata-rata siklus akhir ( ) 

        : Skor rata-rata siklus awal ( ) 

Savinainen & Scott mengklasifikasikan g (gain) sebagai berikut:  

  > 0,7            : Tinggi 

0,3 ≤   ≤ 0,7  : Sedang 

  < 0,3            : Rendah 
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3.7 Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian ini dapat dikatakan berhasil dengan adanya 

peningkatan hasil belajar baik aspek kognitif, afektif, ataupun psikomotorik siswa 

secara signifikan dibandingkan sebelum perlakuan baik secara klasikal maupun 

individu. 

Sebagai tolak ukur keberhasilan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat 

dari hasil tes, jika hasil belajar siswa mencapai 70% secara individual (sesuai 

KKM di SMP Negeri 1 Gumelar) dan 85% secara klasikal (Mulyasa 2007: 99). 

Untuk penilaian aspek afektif dan psikomotorik seorang siswa dikatakan tuntas 

belajar jika hasil belajar siswa mencapai 75% secara individual dan ketuntasan 

klasikal 75% (Mulyasa, 2007: 99) 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Pembahasan 

4.1.1 Deskripsi Penerapan Peta Konsep pada Pembelajaran sehingga dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar  

Penerapan peta konsep dalam pembelajaran pada pokok bahasan gerak 

lurus dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Penelitian pelaksanaan 

penerapan peta konsep dalam pembelajaran pada pokok bahasan gerak lurus 

dilaksanakan dalam tiga siklus. Siklus I membahas tentang pengertian gerak, 

perbedaan jarak dan perpindahan serta perbedaan kelajuan dan kecepatan. Siklus 

II membahas tentang gerak lurus beraturan (GLB) dan siklus III membahas 

tentang gerak lurus berubah beraturan (GLBB). 

Pelaksanaan penerapan peta konsep dalam pembelajaran pada pokok 

bahasan gerak lurus berpedoman pada RPP dan LKS yang penyusunannya telah 

disesuaikan dengan silabus SMP. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran juga 

ditunjang oleh lembar observasi ranah  afektif dan ranah psikomotorik, serta soal 

evaluasi akhir siklus yang berbentuk soal pilihan ganda. 

Sintaks pembelajaran dengan penerapan peta konsep dalam penelitian ini 

diawali dengan memberikan motivasi kepada siswa, yaitu dengan melakukan 

tanya jawab mengenai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian guru melakukan apersepsi, yaitu 

dengan mengajukan pertanyaan tentang materi sebelumnya yang berkaitan dengan 

materi yang akan dibahas. Selanjutnya guru membagi siswa menjadi delapan 

kelompok yang terdiri dari empat anggota. Bersamaan dengan itu salah satu siswa 
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membantu guru mengumpulkan tugas merangkum materi fisika yang diberikan 

guru pada hari sebelumnya. 

Langkah selanjutnya yaitu guru dibantu beberapa siswa melakukan 

demonstrasi dengan melakukan eksperimen. Data hasil eksperimen dijadikan 

sebagai bahan kegiatan diskusi kelompok. Kemudian guru membagikan peta 

konsep yang belum sempurna kepada setiap siswa dan membimbing siswa 

melakukan diskusi kelompok untuk membahas hasil percobaan dan 

menyelesaikan peta konsep yang belum sempurna. Setelah kegiatan diskusi 

kelompok selesai, guru membimbing kegiatan diskusi kelas membahas hasil 

eksperimen, diawali dengan menunjuk perwakilan beberapa siswa untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian ditanggapi oleh siswa 

yang lain. Selanjutnya guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi kelas 

mengenai hasil eksperimen. 

Langkah pembelajaran berikutnya, guru kembali menunjuk perwakilan 

siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai peta konsep, 

yang kemudian ditanggapi oleh siswa yang lain. Selanjutnya guru bersama siswa 

menyimpulkan hasil diskusi kelas tentang peta konsep. Setelah kesimpulan hasil 

diskusi diperoleh, guru mengevaluasi siswa secara individual melalui tes evaluasi 

akhir siklus. 

Pelaksanaan pembelajaran pokok bahasan gerak lurus dengan langkah-

langkah tersebut dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena dalam 

pembelajaran terdapat kegiatan percobaan dan diskusi yang dilakukan oleh siswa, 

sehingga dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara 

langsung dalam proses pembelajaran. Saat siswa terlibat secara fisik dan mental 
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dalam proses pembelajaran, maka pengetahuan maupun konsep yang diperoleh 

siswa akan mudah diingat. Yulianto (2009) mengemukakan bahwa pembelajaran 

yang memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat secara langsung dalam 

proses pembelajaran akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan 

pembelajaran yang tidak memberikan kesempatan tersebut kepada siswa. Dengan 

demikian setelah proses pembelajaran selesai, siswa mendapatkan pengetahuan 

dan konsep, sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Edgar Dale 

menambahkan, belajar yang baik adalah belajar melalui pengalaman langsung 

(Dimyati, 2009: 45). Setelah siswa melakukan kegiatan demonstrasi, maka siswa 

akan memperoleh sejumlah informasi terkait pokok bahasan gerak lurus.  

Dalam penerapan peta konsep pada kegiatan pembelajaran, kesempatan 

siswa untuk mengolah informasi dapat diperoleh saat siswa mengerjakan peta 

konsep yang belum sempurna dan melakukan diskusi. Semakin banyak siswa 

melakukan kegiatan diskusi, maka siswa akan semakin banyak berkesempatan 

untuk menggali informasi. Kurniawati (2010) menyatakan bahwa penerapan peta 

konsep yang digunakan pada saat pembelajaran, memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian lainnya yang 

dikemukakan oleh Chiou (2008), menyatakan bahwa peta konsep dapat membantu 

siswa dalam meningkatkan minat dan hasil belajar. 

Selain hasil belajar kognitif, penerapan peta konsep dalam pembelajaran 

juga dapat meningkatkan hasil belajar afektif dan psikomotorik siswa. Hasil 

belajar afektif yang diteliti dalam penelitian tindakan kelas ini adalah aspek 

kejujuran dan tanggung jawab. Penerapan peta konsep dalam pembelajaran 



 

 

 
 

45 

mengajak siswa terlibat secara langsung. Untuk menanamkan sikap kejujuran dan 

tanggung jawab siswa, dilakukan melalui proses pembiasaan dalam pembelajaran.  

Untuk hasil belajar psikomotorik, yang diteliti dalam penelitian ini yaitu:  

menyiapkan alat dan bahan percobaan; dan melakukan percobaan. Dengan adanya 

kegiatan percobaan, dapat melatih kemampuan siswa untuk menyiapkan alat dan 

bahan percobaan, serta melakukan percobaan. 

Siswa yang terlibat dalam kegiatan diskusi membutuhkan interaksi yang 

lebih aktif dengan siswa lain, sehingga akan memperoleh hasil yang optimal. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Buzan (2010 : 6) yang menyatakan bahwa peta 

konsep akan mempermudah siswa dalam perencanaan, berkomunikasi, menjadi 

kreatif, mudah menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, mampu menyusun 

dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan lebih baik, belajar dengan 

lebih cepat dan efisien. 

4.1.2 Hasil Belajar Ranah Kognitif 

Hasil belajar ranah kognitif siswa diukur melalui tes tertulis di setiap akhir 

siklus yang berbentuk soal pilihan ganda. Setelah dilakukan analisis hasil tes, 

diperoleh data mengenai nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata dan 

ketuntasan klasikal pada siklus I, II, dan III yang disajikan pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Hasil Belajar Ranah Kognitif Siswa 

Aspek Penilaian Siklus I Siklus II Siklus III 

Nilai Tertinggi 80 90 100 

Nilai Terendah 40 40 50 

Nilai Rata-rata 69,69 72,19 80,31 

Ketuntasan Klasikal 71,88 % 78,13 % 87,50 % 

Gain score                     0,22 (rendah)          0,42 (sedang) 
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Berdasarkan Tabel 4.1, hasil belajar kognitif siswa mengalami 

peningkatan di setiap siklus. Peningkatan  hasil belajar kognitif tersebut 

disebabkan oleh penerapan peta konsep dalam kegiatan pembelajaran pada pokok 

bahasan gerak lurus. Penerapan peta konsep pada pembelajaran melibatkan siswa 

untuk ikut berperan dalam proses pembelajaran, sehingga siswa terbiasa untuk 

belajar sebelum proses pembelajaran berlangsung. Dengan adanya keterlibatan 

siswa secara langsung, menjadi pendukung bagi peningkatan hasil belajar dan 

aktivitas siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Imaduddin dan Unggul (2012), 

yang mengatakan bahwa peta konsep sangat efektif dalam meningkatkan hasil 

belajar fisika.  

  Dari hasil pengamatan pada siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar 

kognitif siswa belum memenuhi indikator keberhasilan. Hal ini disebabkan siswa 

belum terbiasa belajar dengan menggunakan peta konsep seperti yang diterapkan 

dalam penelitian ini, sehingga siswa masih mengalami kesulitan dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran, baik pada pelaksanaan demonstrasi, diskusi, maupun 

presentasi. Keadaan tersebut sejalan dengan pendapat Djamarah (2006:203) yang 

menyatakan apabila siswa sudah terbiasa belajar dalam kondisi tertentu, maka 

siswa akan sulit untuk menyesuaikan diri apabila situasi tersebut diubah.  

Pada siklus I, prinsip keterlibatan langsung siswa tidak terlaksana secara 

optimal, dan alokasi waktu yang tersedia tidak cukup untuk melakukan kegiatan. 

Untuk meningkatkan hasil belajar kognitif, maka disusunlah rencana tindakan 

pada siklus II, yaitu guru menjelaskan agar siswa melakukan kegiatan sesuai 

dengan prosedur yang diarahkan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan 

lancar dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. 
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Pada siklus II, hasil pengamatan menunjukkan bahwa hasil belar kognitif 

siswa mengalami peningkatan berkategori rendah. Kelemahan pada siklus II yaitu 

alokasi waktu yang tersedia masih belum cukup karena siswa merasa kesulitan 

saat melakukan kegiatan percobaan gerak lurus. Untuk memaksimalkan hasil 

belajar kognitif siswa, maka disusunlah rencana tindakan pada siklus III, yaitu 

guru memotivasi siswa agar bersungguh-sungguh dalam kegiatan pembelajaran. 

Hal ini dilakukan agar pemahaman yang diperoleh siswa maksimal. Seperti yang 

dikemukakan Sardiman (2006:77) bahwa memberikan motivasi kepada siswa 

berarti menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu atau ingin melakukan 

sesuatu. 

Pada siklus III hasil belajar kognitif siswa mengalami peningkatan 

berkategori sedang. Peningkatan dikarenakan siswa telah terbiasa belajar dengan 

menggunakan peta konsep seperti yang diterapkan dalam penelitian ini. Prinsip 

keterlibatan siswa secara langsung dalam pembelajaran dengan menerapkan peta 

konsep terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Maanah (2010) yang menyatakan bahwa pembelajaran fisika 

dengan pendekatan peta konsep dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Novak 

(1984) mendukung pernyataan tersebut melalui penelitiannya yang menyimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan pendekatan peta konsep dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa karena dengan pendekatan peta konsep pemahaman terhadap materi 

pelajaran lebih meningkat. Menurut Vanides et. al.,(2005) peta konsep akan 

menunjukkan pola berpikir siswa yang akan membantu guru dalam menentukan 

tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. 
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4.1.3 Hasil Belajar Ranah Afektif 

Hasil belajar ranah afektif siswa diketahui melalui pengamatan selama 

proses pembelajaran. Penilaian hasil belajar afektif pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui sikap atau perilaku siswa selama proses pembelajaran sedang 

berlangsung. Ranah afektif yang dinilai meliputi kejujuran dan tanggung jawab. 

Nilai-nilai hasil belajar afektif siswa disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Ranah Afektif Siswa 

Keterangan 
Perolehan 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Aspek 
Kejujuran (%) 64 70 80 

Tanggung jawab (%) 64 71 76 

Rekapitulasi 

nilai akhir 

Nilai tertinggi 87,50 100 100 

Nilai terendah 50 50 50 

Nilai rata-rata 64,06 70,70 77,73 

Rekapitulasi 

ketuntasan 

Jumlah siswa yang tuntas 20 24 28 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 12 8 4 

Ketuntasan klasikal 62,50 72 87,50 

Gain score 0,18                0,24  

Criteria    (rendah)          (sedang) 

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil belajar afektif siswa mengalami peningkatan 

setelah  menggunakan penerapan peta konsep dalam kegiatan pembelajaran pada 

pokok bahasan gerak lurus. Peningkatan hasil belajar afektif ini terjadi karena 

siswa terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Pengalaman secara 

langsung dan pembiasaan sikap kejujuran dan tanggung jawab inilah yang 

membawa perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Anni (2007: 163) yang mengatakan bahwa perubahan perilaku dalam 

belajar terjadi karena didahului oleh proses pengalaman.  

Pada siklus I, hasil belajar afektif siswa belum memenuhi indikator 

keberhasilan. Selama proses pembelajaran, siswa kurang bertanggungjawab pada  

kewajibannya. Ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang tidak menyelesaikan 
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tugas dengan baik dan tepat waktu. Selain itu siswa juga tidak jujur saat diberi 

kesempatan untuk bertanya jika mengalami kebingungan terhadap materi. Siswa 

lebih memilih pasif atau bermain sendiri dalam kegiatan diskusi kelompok. Hal 

ini menunjukkan bahwa aspek tanggung jawab dan kejujuran siswa masih rendah. 

Untuk meningkatkan hasil belajar afektif, maka guru menyusun rencana 

tindakan pada siklus II, yaitu guru memberikan bimbingan dan motivasi kepada 

siswa agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Pemberian 

motivasi ini dengan cara memberitahukan kepada siswa, bahwa siswa yang 

mengumpulkan tugas tepat waktu akan mendapatkan tambahan nilai. 

Hasil pengamatan pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar afektif 

mengalami peningkatan meskipun belum mencapai indikator keberhasilan dan 

kriterianya rendah. Peningkatan hasil belajar afektif tersebut terjadi karena siswa 

sudah mulai terbiasa belajar dengan sintaks dalam penelitian ini. Sebagian siswa 

sudah menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu. Pada kegiatan diskusi, 

masih terdapat beberapa siswa yang pasif menyampaikan pendapat, bermain dan 

tidak mendengarkan pendapat siswa yang sedang presentasi.  

Untuk memaksimalkan hasil belajar afektif siswa, maka disusunlah 

rencana tindakan pada siklus III, yaitu guru memberikan bimbingan dan motivasi. 

Motivasi ini berupa pemberitahuan kepada siswa, bahwa siswa yang aktif 

bertanya dan menyampaikan pendapat dalam kegiatan diskusi akan mendapatkan 

tambahan nilai.  

Pada siklus III hasil belajar afektif siswa mengalami peningkatan dengan 

kriteria sedang dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Peningkatan tersebut 

dikarenakan siswa sudah terbiasa belajar dengan langkah pembelajaran seperti 



 

 

 
 

50 

dalam penelitian. Siswa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Begitu 

pula pada kegiatan presentasi, siswa yang awalnya pasif dalam pembelajaran, kini 

sudah mulai aktif. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Adiarta dan Ni Ketut 

(2004), bahwa pembelajaran dengan peta konsep dapat menurunkan proporsi 

miskonsepsi siswa, selain itu juga dapat meningkatkan hasil belajar afektif siswa. 

4.1.4 Hasil Belajar Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar ranah psikomotorik siswa diketahui melalui pengamatan 

selama proses pembelajaran. Menurut Davies, tujuan ranah psikomotorik 

berhubungan dengan keterampilan motorik, manipulasi benda atau kegiatan yang 

memerlukan koordinasi saraf dan koordinasi badan (Dimyati, 2009: 207). 

Menurut Elizabeth Simpson, kategori untuk ranah psikomotorik meliputi persepsi, 

kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, 

dan kreativitas (Anni, 2007: 10). Penilaian hasil belajar psikomotorik siswa dalam 

penelitian ini meliputi: menyiapkan alat dan bahan percobaan, serta melakukan 

percobaan. Nilai hasil belajar psikomotorik siswa disajikan pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Hasil Belajar Ranah Psikomotorik Siswa 

Keterangan 
Perolehan 

Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3 

Aspek 
Menyiapkan alat dan bahan (%) 66 70 77 

Melakukan percobaan (%) 65 72 77 

Rekapitulasi 

nilai akhir 

Nilai tertinggi 87,50 100 100 

Nilai terendah 50 50 50 

Nilai rata-rata 65,63 70,70 77,73 

Rekapitulasi 

ketuntasan 

Jumlah siswa yang tuntas 20 24 28 

Jumlah siswa yang tidak tuntas 12 8 4 

Ketuntasan klasikal 62,50 71,09 76,95 

Gain score 0,16                0,20  

kriteria    (rendah)          (sedang) 
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Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa hasil belajar psikomotorik siswa 

meningkat setelah digunakan penerapan peta konsep dalam kegiatan pembelajaran 

pada pokok bahasan gerak lurus. Pada penerapan peta konsep dalam kegiatan 

pembelajaran, terdapat kegiatan percobaan dimana siswa terlibat secara langsung 

dalam pembelajaran. Pembelajaran yang melibatkan siswa berpengaruh pada 

pertumbuhan psikomotoriknya. Aspek psikomotorik berkaitan dengan anggota 

tubuh atau tindakan yang memerlukan koordinasi dari syaraf dan otot. Hal inilah 

yang menyebabkan peningkatan hasil belajar psikomotorik. Selain itu, 

peningkatan hasil belajar psikomotorik siswa juga dipengaruhi oleh ketertarikan 

siswa terhadap proses pembelajaran dengan mengunakan penerapan peta konsep. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sari dan Nasikh (2009), yang menyatakan 

bahwa hasil penilaian psikomotorik siswa setelah diterapkan pembelajaran 

berbasis masalah dan teknik peta konsep mengalami peningkatan.  

Pada siklus I, hasil belajar psikomotorik siswa belum memenuhi indikator 

keberhasilan. Hal ini dikarenakan siswa belum terbiasa dengan langkah 

pembelajaran dalam penelitian ini. Selain itu, siswa baru pertama kali melakukan 

kegiatan percobaan sehingga masih bingung dalam menyiapkan alat  dan bahan 

untuk percobaan. Siswa juga mengalami kesulitan dalam melakukan percobaan. 

Untuk meningkatkan hasil belajar psikomotorik, guru menyusun rencana tindakan 

pada siklus II, yaitu guru membimbing siswa agar dapat menyiapkan alat dan 

bahan percobaan. Selain itu guru juga menjelaskan agar siswa melakukan 

kegiatan secara urut sesuai langkah-langkah dalam LKS, sehingga dapat 

melakukan percobaan dengan benar dan menemukan konsep gerak lurus. 
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Hasil pengamatan pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar 

psikomotorik mengalami peningkatan meskipun belum mencapai indikator 

keberhasilan dan kriterianya rendah. Peningkatan hasil belajar psikomotorik 

tersebut terjadi karena siswa mulai terbiasa dengan langkah pembelajaran dalam 

penelitian ini. Kegiatan percobaan juga bukan untuk yang pertama kalinya bagi 

siswa, sehingga sebagian besar siswa tidak lagi mengalami kesulitan dalam 

menyiapkan alat dan bahan, serta melakukan percobaan. Untuk memaksimalkan 

hasil belajar psikomotorik siswa, maka disusunlah rencana tindakan pada siklus 

III, yaitu selain memberikan bimbingan, guru juga perlu memotivasi siswa agar 

bersungguh-sungguh dalam menyiapkan alat dan bahan maupun melakukan 

percobaan. 

Pada siklus III hasil belajar psikomotorik siswa mengalami peningkatan 

dengan kriteria sedang dan sudah mencapai indikator keberhasilan. Peningkatan 

tersebut dikarenakan siswa sudah terbiasa dengan langkah pembelajaran dalam 

penelitian ini. Selain itu kegiatan percobaan sudah berulang kali dilakukan siswa, 

sehingga siswa tidak mengalami kesulitan dalam menyiapkan alat dan bahan, 

serta melakukan percobaan. 

Hasil belajar psikomotorik sangat penting untuk ditingkatkan dalam 

pembelajaran, karena sains khususnya fisika berkaitan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga sains bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja 

tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Pembelajaran sains fisika di 

sekolah diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar.   
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian di kelas VII A SMP Negeri 1 Gumelar, 

disimpulkan bahwa penerapan peta konsep dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan hasil belajar fisika, baik untuk aspek kognitif, afektif maupun 

psikomotorik siswa pada pokok bahasan gerak lurus. 

2. Penerapan peta konsep dalam pembelajaran pokok bahasan gerak lurus 

dilaksanakan kepada siswa dengan seluruh rangkaian pembelajaran yaitu 

pemberian motivasi, penyampaian apersepsi, melakukan kegiatan percobaan, 

diskusi kelompok tentang hasil percobaan dan menyelesaikan peta konsep 

yang belum sempurna, presentasi hasil diskusi kelompok, menanggapi 

presentasi, dan membuat kesimpulan pembelajaran. Dalam satu rangkaian 

siklus diakhiri dengan pelaksanaan tes evaluasi untuk mengetahui 

peningkatan hasil belajar kognitif siswa. Sedangkan lembar observasi 

digunakan untuk mengamati peningkatan hasil belajar afektif dan 

psikomotorik siswa.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan peneliti kepada 

guru IPA, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa hendaknya memadukan 

peta konsep dengan model atau metode pembelajaran yang lain secara silih 

berganti agar siswa tidak jenuh dengan pembelajaran yang dilakukan.  

Saran yang selanjutnya disampaikan untuk peneliti lain, yaitu hendaknya 

dapat meneliti aspek hasil belajar afektif dan psikomotorik yang lainnya. Selain 

itu selama proses pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotorik dilakukan 

oleh observer dengan jumlah yang sesuai, hal ini dimaksudkan agar proses 

pengamatan dapat dapat dilakukan dengan lebih maksimal.  
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan :  SMP N 1 Gumelar 

Mata Pelajaran           :  Ilmu Pengetahuan Alam Biologi 

Kelas / Semester :  VII / Genap 

Standar Kompetensi : 5. Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok 
Kegiatan pembelajaran 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Alokasi 

 Waktu 

Sumber 

Belajar 
 Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh  

Instrumen 

5.2 Menganalisis 

data percobaan gerak 

lurus beraturan dan 

gerak lurus berubah 

beraturan  serta 

penerapannya dalam 

kehidupan sehari-

hari 

Gerak o Melakukan percobaan gerak 

lurus beraturan  

o Melakukan percobaan 

tentang gerak lurus berubah 

beraturan 

o Mengapllikasikan GLB dan 

GLBB dalam kehidupan 

sehari-hari 

- Menemukan 

persamaan laju yang 

ditempuh 

 

- Menunjukkan Konsep 

GLB dalam kehidupan  

sehari-hari 

- Mendefinisikan 

Tes tulis 

 

 

Testulis 

 

 

Tes tulis 

PG 

 

 

isian 

 

 

Uraian 

Ciri GLB memiliki 

kecepatan .... 

a. dipercepat 

b. tetap 

 c. diperlambat 

d. beraturan 

Sebuah benda dilempar 

3 x 40’ Buku 

siswa, 

LKS, 

referensi 

L
am

p
iran

 2
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 o Mencari informasi melalui 

referensi tentang konsep 

percepatan 

percepatan sebagai 

perubahan kecepatan 

setiap satuan waktu 

 

- Menyelidiki  GLBB 

dipercepat beraturan 

 

- Menunjukkan konsep 

GLBB dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

 

Isian 

 

 

Isian 

vertikal keatas merupakan 

GLBB ..... 

Tuliskan dalam lambang 

bahwa percepatan 

merupakan kecepatan setiap 

satuan waktu 

Contoh Gerak lurus berubah 

beraturan dipercepat adalah 

.....  

Seorang pengendara mobil 

melintas di jalan tol 

merupakan konsep .... 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS 1 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran   : IPA (Fisika) 

Kelas/Semester  : VII 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 

 

STANDAR KOMPETENSI 

Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

KOMPETENSI DASAR 

Menganalisa data percobaan Gerak Lurus Beraturan dan Gerak Lurus Berubah 

Beraturan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

A. Indikator  

1. Kognitif 

a. Produk 

1) Mendeskripsikan pengertian gerak dan sifatnya 

2) Membedakan pengertian jarak dan perpindahan 

3) Membedakan pengertian kelajuan dan kecepatan 

b. Proses  

Melakukan diskusi pokok bahasan pengertian gerak lurus, meliputi: 

1) Memahami konsep 

2) Mengidentifikasi  

3) Menganalisis 

4) Menarik kesimpulan 

2. Psikomotorik 

a. Melakukan percobaan tentang jarak dan perpindahan 

b. Mengukur jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh seorang siswa 

 

3. Afektif 

Jujur dan tanggung jawab 

B. Tujuan Pembelajaran 

1. Kognitif  

a. Produk 

1) Siswa dapat mendeskripsikan pengertian gerak dan sifatnya 

Lampiran 3 
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2) Siswa dapat membedakan pengertian jarak dan perpindahan 

3) Siswa dapat membedakan pengertian kelajuan dan kecepatan 

b. Proses 

Disediakan alat dan bahan tentang percobaan jarak dan perpindahan, 

siswa dapat melakukan percobaan sesuai petunjuk guru dengan rincian 

tugas yang ditentukan di LKS meliputi: Memahami konsep, 

Mengidentifikasi, Menganalisis, Menarik kesimpulan 

2. Psikomotorik  

a. Disediakan alat dan bahan tentang percobaan jarak dan perpindahan, 

siswa melakukan percobaan tentang jarak dan perpindahan dengan 

bimbingan guru. 

b. Siswa dapat mengukur jarak dan perpindahan yang dilakukan oleh 

seorang siswa. 

3. Afektif  

Siswa dapat bersikap jujur dan bertanggungjawab 

C. Materi Pembelajaran 

Pengertian Gerak Lurus 

a. Jarak dan Perpindahan 

b. Kelajuan dan Kecepatan 

D. Model dan metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Konstruktivisme 

Metode pembelajaran : Demonstrasi; Diskusi 

E. Alat dan Bahan 

Peta konsep tentang pengertian gerak lurus 
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F. Kegiatan Belajar Mengajar 

Pertemuan I (2 x 40 menit) 

Kegiatan Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Alokasi 

Waktu 

(menit) 

Pendahuluan  a. Motivasi 

Melakukan tanya jawab 

dengan siswa tentang 

permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari 

tentang pentingnya 

mempelajari materi gerak 

lurus 

b. Appersepsi 

- Menanyakan satuan dari 

panjang dan waktu dalam SI 

- Menanyakan pengertian 

besaran skalar dan besaran 

vektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appersepsi 

- Satuan panjang adalah meter 

dan satuan waktu adalah 

sekon/detik. 

- Besaran skalar yaitu besaran 

yang hanya memiliki nilai, 

sedangkan besaran vektor 

yaitu besaran yang memiliki 

nilai dan arah.  

10 

Inti  Eksplorasi dan elaborasi 

a. Meminta siswa untuk 

mengumpulkan tugas 

merangkum materi gerak 

lurus pada hari sebelumnya. 

b. Membagi siswa menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 4 

siswa. 

c. Menunjuk beberapa siswa 

untuk melakukan 

demonstrasi tentang jarak 

Eksplorasi dan elaborasi 

a. Mengumpulkan tugas berupa 

rangkuman tentang materi 

gerak lurus. 

 

b. Membentuk kelompok sesuai 

arahan guru. 

 

c. Mengamati jalannya 

demonstrasi dan menjawab: 

- Jarak = AB + BC 

- Perpindahan = AC 

60 
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3 m 

B 

dan perpindahan. 

   

 

 

Tanya jawab guru dengan 

siswa tentang jarak dan 

perpindahan. 

d. Guru memberikan 

penguatan jawaban yang 

benar. 

e. Membagi peta konsep 

tentang pengertian gerak 

lurus yang belum sempurna 

untuk bahan diskusi. 

f. Membimbing siswa 

melaksanakan diskusi 

kelompok  melengkapi peta 

konsep tentang pengertian 

gerak lurus yang belum 

sempurna. 

g. Menanyakan kembali 

konsep-konsep yang penting 

untuk dapat mengambil 

kesimpulan sendiri lewat 

diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Memperhatikan dan mencatat 

jawaban yang benar. 

 

e. Menerima peta konsep 

tentang pengertian gerak lurus 

yang belum sempurna. 

 

f. Melaksanakan diskusi 

kelompok dengan melengkapi 

peta konsep tentang 

pengertian gerak lurus yang 

belum sempurna. 

 

g. Menemukan konsep bahwa: 

 Gerak yaitu perubahan 

kedudukan terhadap posisi 

lain yang disebut dengan 

titik acuan 

 Jarak ialah panjang lintasan 

yang ditempuh oleh benda 

yang bergerak dalam waktu 

tertentu. 

 Perpindahan adalah 

seberapa jauh benda 

tersebut berpindah dari titik 

acuan tanpa 

A C 1m
m 



 

 

 
 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Menyuruh seorang siswa 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

i. Menyuruh kelompok lain 

unntuk memberikan 

tanggapan. 

j. Mengoreksi jawaban siswa, 

jika masih ada siswa yang  

menjawab salah maka guru 

kembali mengarahkan siswa 

untuk mencari jawaban yang 

benar 

memperhatikan bentuk 

lintasan. 

 Kelajuan adalah besarnya 

jarak yang ditempuh oleh 

suatu benda yang bergerak 

tiap satuan waktu. 

  Kecepatan adalah besarnya 

perpindahan yang ditempuh 

oleh suatu benda yang 

bergerak tiap satuan waktu. 

h. Siswa yang ditunjuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

i. Kelompok yang lain 

memberikan tanggapan. 

 

j. Memperhatikan dan mencatat 

jawaban yang benar 

Penutup  Konfirmasi  

a. Membimbing  siswa 

membuat kesimpulan. 

b. Mengevaluasi siswa secara 

individual melalui tes seputar 

indikator pembelajaran yang 

ingin dicapai.  

Konfirmasi  

a. Siswa membuat kesimpulan. 

 

b. Siswa mengerjakan evaluasi 

secara individu. 

10 
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G. Penilaian Hasil Belajar 

1. Teknik penilaian 

a. Aspek kognitif : tes tertulis 

b. Aspek afektif dan psikomotorik : lembar observasi 

2. Bentuk instrument 

a. Tes pilihan ganda 

b. Lembar observasi 

H. Sumber Belajar 

Khalim, Abdul, dkk. 2004. Sains Fisika Kelas 1 SMP . Jakarta : BumiAksara 

Wasis. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SMP dan MTs Kelas VII. Jakarta: 

Pustaka Indah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS II 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran      : IPA (Fisika) 

Kelas/Semester  : VII 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 

 

STANDAR KOMPETENSI      

Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

KOMPETENSI DASAR          

Menganalisa data percobaan GLB dan gerak lurus berubah beraturan serta 

penerapannya dalam kehidupan sehari-hari        

 

A. Indikator                                 

1. Kognitif: 

a.  Produk   

1) Mendeskripsikan pengertian gerak lurus beraturan 

2) Menjelaskan ciri GLB 

3) Membuat grafik kecepatan terhadap waktu dalam GLB 

b. Proses 

Melakukan diskusi pokok bahasan gerak lurus beraturan, meliputi: 

1) Memahami konsep 

2) Mengidentifikasi 

3) Menganalisis 

4) Menarik kesimpulan  

2. Psikomotor: 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Melakukan percobaan 
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3. Afektif: 

Jujur dan tanggung jawab 

B. Tujuan Pembelajaran  

1. Kognitif 

a.  Produk:  

1. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian gerak lurus beraturan dengan 

kalimat sendiri. 

2. Siswa dapat menjelaskan ciri GLB 

3. Membuat grafik kecepatan terhadap waktu dalam GLB 

b.  Proses 

1) Disediakan alat dan bahan tentang percobaan gerak lurus beraturan, siswa 

dapat melakukan percobaan sesuai petunjuk guru dengan rincian tugas 

yang ditentukan di LKS meliputi: Memahami konsep, Mengidentifikasi, 

Menganalisis, Menarik kesimpulan 

2.    Psikomotorik:  

a. Disediakan alat dan bahan tentang percobaan gerak lurus beraturan,siswa 

melakukan percobaan tentang gerak lurus beraturan dengan bimbingan guru. 

b. Siswa dapat menghitung besarnya kecepatan pada gerak lurus beraturan 

3.  Afektif:  

Siswa dapat bersikap jujur dan tanggung jawab. 

C. Materi Pembelajaran  

Gerak Lurus Beraturan 

- Pengertian gerak lurus beraturan 

- Ciri GLB 

- Persamaan dalam GLB 

- Grafik dalam GLB 

D.  Model dan Metode Pembelajaran :     

 Model Pembelajaran   : Konstruktivisme 

Metode Pembelajaran : Tugas; Diskusi; Demonstrasi 

E.  Alat/Bahan 

 Peta Konsep Materi Gerak Lurus Beraturan 

 



 

 

 
 

68 

 

F. Kegiatan Belajar Mengajar 

Pertemuan I (2 x 40 menit) 

Kegiatan Kegiatan guru Kegiatan siswa 

Alokasi 

waktu 

(menit) 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi  

Melakukan Tanya jawab dengan 

siswa tentang permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari tentang 

pentingnya mempelajari materi 

gerak lurus beraturan. 

Apersepsi 

Guru menanyakan kepada siswa 

pengertian gerak, jarak, 

perpindahan, kelajuan dan 

kecepatan 

 

 

 

 

 

 

Apersepsi 

- Gerak yaitu perubahan 

kedudukan terhadap posisi 

lain yang disebut titik acuan. 

- Jarak yaitu panjang lintasan 

yang ditempuh oleh benda 

yang bergerak dalam waktu 

tertentu. 

- Perpindahan adalah 

seberapa jauh benda tersebut 

berpindah dari titik acuan 

tanpa memperhatikan 

bentuk lintasan. 

- Kelajuan adalah besarnya 

jarak yang ditempuh oleh 

suatu benda yang bergerak 

tiap satuan waktu. 

 

 

 

 

10 
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- Kecepatan adalah besarnya 

perpindahan yang ditempuh 

oleh suatu benda yang 

bergerak tiap satuan waktu. 

Inti  Eksplorasi dan elaborasi 

a. Meminta siswa untuk 

mengumpulkan tugas 

merangkum materi gerak lurus 

pada hari sebelumnya. 

b. Membagi siswa menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 4 

siswa. 

c. Menunjuk beberapa siswa untuk 

melakukan demonstrasi tentang 

GLB. 

 

 

 

 

 

 

 

(Mengukur waktu yang 

diperlukan oleh mobil mainan 

dengan menggunakan stopwatch  

setiap 30 cm mobil itu berjalan). 

d. Menuntun siswa membuat grafik 

hubungan s-t dan v-t dari hasil 

demonstrasi. 

e. Membagi peta konsep tentang 

gerak lurus beraturan yang 

belum sempurna untuk bahan 

Eksplorasi dan elaborasi 

a. Mengumpulkan tugas 

berupa rangkuman tentang 

materi gerak lurus. 

 

b. Membentuk kelompok 

sesuai dengan arahan guru. 

 

c. Mengamati jalannya 

demonstrasi dan mencatat 

hasil demonstrasi: 

 

 

 

 

d. Membuat grafik hubungan 

s-t dan v-t. 

 

e. Siswa menerima peta 

konsep tentang gerak lurus 

s 

(cm) 

t  

(s) 

v 

(cm/s) 

30 ....... ....... 

60 ....... ....... 

90 ....... ....... 

120 ....... ....... 

dst.   

60 
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diskusi. 

 

f. Membimbing siswa 

melaksanakan diskusi kelompok 

tentang gerak lurus beraturan. 

 

 

 

 

g. Menanyakan kembali konsep-

konsep yang penting untuk dapat 

mengambil kesimpulan sendiri 

lewat diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beraturan yang belum 

sempurna. 

 

f. Siswa melaksanakan 

diskusi kelompok 

melengkapi peta konsep 

tentang gerak lurus 

beraturan yang belum 

sempurna. 

g. Menemukan konsep 

bahwa: 

- Gerak lurus beraturan 

adalah gerak  suatu 

benda pada lintasan 

lurus dengan kecepatan 

tetap. 

- Ciri GLB: 

Kecepatan tetap 

- Persamaan: 

v = 
 

 
 

- Contoh GLB 

 Kendaraan melaju di 

jalan tol yang lurus 

mempuyai kecepatan 

tetap 

 Setelah lepas landas, 

pesawat terbang 

bergerak pada 

lintasan lurus dengan 

laju tetap 

- Grafik GLB 
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h. Menyuruh seorang siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

i. Menyuruh kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

j. Mengoreksi jawaban siswa, jika 

masih ada siswa yang menjawab 

salah maka guru kembali 

mengarahkan siswa untuk 

mencari jawaban yang benar. 

 s-t 

 

 v-t  

 

 

h. Siswa yang ditunjuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

i. Kelompok yang lain 

memberikan tanggapan. 

j. Memperhatikan dan 

mencatat jawaban yang 

benar 

Penutup Konfirmasi  

a. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan 

b. Mengevaluasi siswa secara 

individual melalui tes seputar 

indikator pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

Konfirmasi  

a. Siswa membuat 

kesimpulan 

 

b. Siswa mengerjakan 

evaluasi secara individual 

10 
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G. Penilaian Hasil Belajar 

LKS Gerak Lurus, lembar observasi afektif dan psikomotorik, tes akhir 

siklus 2 

H. Sumber Belajar 

Khalim, Abdul, dkk. 2004. Sains Fisika Kelas 1 SMP . Jakarta : 

BumiAksara 

Wasis. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SMP dan MTs Kelas VII. Jakarta: 

Pustaka Indah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

SIKLUS III 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran      : IPA (Fisika) 

Kelas/Semester  : VII 

Alokasi Waktu   : 2 x 40 menit 

 

STANDAR KOMPETENSI      

Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

KOMPETENSI DASAR          

Menganalisa data percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan 

serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari        

 

A. Indikator                                 

1. Kognitif: 

a.  Produk   

4) Mendeskripsikan pengertian gerak lurus berubah beraturan (GLBB) 

5) Menjelaskan ciri GLBB 

6) Membuat grafik kecepatan terhadap waktu dalam GLBB 

b. Proses 

Melakukan diskusi pokok bahasan gerak lurus beraturan, meliputi: 

5) Memahami konsep 

6) Mengidentifikasi 

7) Menganalisis 

8) Menarik kesimpulan  

2. Psikomotor: 

c. Merangkai alat dan bahan tentang percobaan GLBB 

d. Melakukan percobaan GLBB 

3. Afektif: 

Jujur dan tanggung jawab. 

 

Lampiran 5 
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B. Tujuan Pembelajaran  

1. Kognitif 

a.  Produk:  

4. Siswa dapat mendeskripsikan pengertian GLBB dengan kalimat sendiri. 

5. Siswa dapat menjelaskan ciri GLBB 

6. Membuat grafik kecepatan terhadap waktu dalam GLBB 

b.  Proses 

2) Disediakan alat dan bahan tentang percobaan GLBB, siswa dapat 

melakukan percobaan sesuai petunjuk guru dengan rincian tugas yang 

ditentukan di LKS meliputi: Memahami konsep, Mengidentifikasi, 

Menganalisis, Menarik kesimpulan 

2.    Psikomotorik:  

c. Disediakan alat dan bahan tentang percobaan GLBB, siswa melakukan 

percobaan tentang GLBB dengan bimbingan guru. 

d. Siswa dapat menghitung besarnya percepatan pada GLBB 

3.  Afektif:  

Siswa dapat bersikap jujur dan tanggung jawab. 

C. Materi Pembelajaran  

Gerak Lurus Berubah Beraturan 

- Pengertian gerak lurus berubah beraturan 

- Ciri GLBB 

- Persamaan dalam GLBB 

- Grafik dalam GLBB 

D.  Model dan Metode Pembelajaran :     

 Model Pembelajaran   : Konstruktivisme 

Metode Pembelajaran : Tugas; Diskusi; Demonstrasi 

E.  Alat/Bahan 

 Peta Konsep Materi Gerak Lurus Beraturan 
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F. Kegiatan Belajar Mengajar 

Pertemuan I (2 x 40 menit) 

Kegiatan Kegiatan guru Kegiatan siswa Alokasi 

waktu 

(menit) 

Pendahuluan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi  

Melakukan Tanya jawab dengan 

siswa tentang permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari tentang 

pentingnya mempelajari materi 

GLBB. 

Apersepsi 

Guru menanyakan kepada siswa 

pengertian gerak lurus beraturan, 

ciri GLB, persamaan dan contoh 

GLB. 

 

 

 

 

 

 

Apersepsi 

- Gerak yaitu lurus beraturan 

adalah gerak suatu benda 

pada lintasan lurus dengan 

kecepatan tetap. 

- Ciri GLB: 

Kecepatan tetap 

- Persamaan 

v = 
 

 
 

- Contoh GLB: 

 Kendaraan melaju di jalan 

tol yang lurus mempunyai 

kecepatan tetap. 

 Setelah lepas landas 

pesawat terbang bergerak 

pada lintasan lurus dengan 

laju tetap. 

10 

Inti  Eksplorasi dan elaborasi 

k. Meminta siswa untuk 

mengumpulkan tugas merangkum 

materi gerak lurus beraturan yang 

Eksplorasi dan elaborasi 

k. Mengumpulkan tugas 

berupa rangkuman tentang 

materi gerak lurus berubah 

60 
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diberikan hari sebelumnya. 

l. Membagi siswa menjadi 8 

kelompok yang terdiri dari 4 

siswa. 

m. Menunjuk beberapa siswa untuk 

melakukan demonstrasi tentang 

GLBB. 

 

 

 

 

 

 

(Mengukur  waktu yang 

diperlukan oleh mobil mainan 

dengan menggunakan stopwatch  

setiap 30 detik mobil itu berjalan). 

n. Menuntun siswa membuat grafik 

hubungan s-t dan v-t dari hasil 

demonstrasi. 

o. Membimbing siswa menemukan 

pengertian percepatan dari grafik 

hubungan v-t dan membuat grafik 

hubungan a-t. 

p. Membagi peta konsep tentang 

gerak lurus beraturan yang belum 

sempurna untuk bahan diskusi. 

 

q. Membimbing siswa 

melaksanakan diskusi kelompok 

tentang gerak lurus beraturan. 

 

 

beraturan. 

l. Membentuk kelompok 

sesuai dengan arahan guru. 

 

m. Mengamati jalannya 

demonstrasi dan mencatat 

hasil demonstrasi: 

 

 

 

 

n. Membuat grafik hubungan 

s-t dan v-t. 

 

o. Mendengarkan penjelasan 

guru dan membuat grafik 

hubungan a-t. 

 

p. Siswa menerima peta 

konsep tentang gerak lurus 

beraturan yang belum 

sempurna. 

q. Siswa melaksanakan 

diskusi kelompok 

melengkapi peta konsep 

tentang gerak lurus 

s (cm) t (s) v (m/s) 

30 ....... ....... 

60 ....... ....... 

90 ....... ....... 

120 ....... ....... 

dst.   
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r. Menanyakan kembali konsep-

konsep yang penting untuk dapat 

mengambil kesimpulan sendiri 

lewat diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beraturan yang belum 

sempurna. 

r. Menemukan konsep bahwa: 

- Gerak lurus berubah 

beraturan adalah gerak  

suatu benda pada 

lintasan lurus dengan 

percepatan tetap. 

- Ciri GLBB: 

Percepatan konstan 

- Persamaan percepatan: 

  
(    )

 
 

- Persamaan kecepatan: 

           

- Persamaan posisi:  

      
 

 
    

-  Contoh GLBB 

 Buah Jeruk yang jatuh 

ke bawah. 

 Gerak bola tenis yang 

dipukul ke atas. 

- Grafik GLBB 

 s-t 

 

 v-t 
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s. Menyuruh seorang siswa 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

t. Menyuruh kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

u. Mengoreksi jawaban siswa, jika 

masih ada siswa yang menjawab 

salah maka guru kembali 

mengarahkan siswa untuk 

mencari jawaban yang benar 

 

 a-t  

 

 

s. Siswa yang ditunjuk 

mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya. 

t. Kelompok yang lain 

memberikan tanggapan. 

u. Memperhatikan dan 

mencatat jawaban yang 

benar. 

  



 

 

 
 

79 

Penutup Konfirmasi  

c. Membimbing siswa membuat 

kesimpulan 

d. Mengevaluasi siswa secara 

individual melalui tes seputar 

indikator pembelajaran yang 

ingin dicapai. 

Konfirmasi  

c. Siswa membuat kesimpulan 

d. Siswa mengerjakan evaluasi 

secara individual 10 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

LKS Gerak Lurus, lembar observasi afektif dan psikomotorik, tes akhir 

siklus 3 

J. Sumber Belajar 

Khalim, Abdul, dkk. 2004. Sains Fisika Kelas 1 SMP . Jakarta : 

BumiAksara 

Wasis. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam SMP dan MTs Kelas VII. Jakarta: 

Pustaka Indah 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

SIKLUS 1 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA FISIKA 

Pokok Bahasan : Gerak Lurus 

Kelas/Semester : VII/2 

Standar Kompetensi : Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

Kompetensi Dasar : Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan 

gerak lurus berubah beraturan  serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

NO INDIKATOR 
ASPEK PENILAIAN JUMLAH 

C1 C2 C3  

1. 
Menjelaskan pengertian gerak, 

titik acuan, jarak dan perpindahan 
1, 2, 8   3 

2. 
Menjelaskan konsep gerak dan 

titik acuan 
 3, 4  2 

3. 
Menyebutkan  macam-macam 

gerak 
6 5,7  3 

4. 
Menghitung jarak dan 

perpindahan 
 11 9, 10 3 

5. 
Menjelaskan pengertian kelajuan 

dan kecepatan 
12,13,19   3 

6. 

Menghitung besaran-besaran 

yang ada dalam kejauan dan 

kecepatan 

14,16,17  15,18,20 6 

Jumlah 10 (50%) 5 (25%) 5 (25%) 
20 

TOTAL 

Keterangan :  C1 = Pengetahuan   

  C2 = Pemahaman   

  C3 = Penerapan 

 

 

  

Lampiran  6 
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SOAL UJI COBA SIKLUS 1 

NO SOAL JAWABAN 

1. Suatu benda dikatakan bergerak jika … 

a.  Kedudukan benda berdekatan dengan titik acuan 

b.  Kedudukan suatu benda berubah tehadap titik acuan 

c.  Kedudukan suatu benda berjauhan dengan titik acuan 

d.  Kedudukan suatu benda tetap terhadap titik acuan 

Suatu benda dikatakan bergerak 

jika kedudukan benda tersebut 

berubah terhadap titik acuan. 

(B) 

2. Gerak bersifat relatif terhadap titik acuan. Titik acuan 

yang dimaksud adalah … 

a. Suatu titik yang bergerak bersama benda 

b. Suatu titik yang merupakan tempat benda 

c. Suatu titik yang dilalui benda 

d. Suatu titik tempat pengukuran perubahan kedudukan 

benda 

Titik acuan adalah suatu titik 

tempat pengukuran perubahan 

kedudukan benda tersebut dimulai.  

(D) 

3. Dian naik sepeda meninggalkan rumah menuju 

sekolahnya. 

Pernyataan di bawah ini yang benar adalah … 

a. Dian bergerak terhadap sepeda 

b. Rumah bergerak terhadap sekolah 

c. Sekolah diam terhadap Dian 

d. Sepeda diam terhadap Dian 

Dalam kasus ini Dian diam 

terhadap sepeda, bergerak terhadap 

rumah dan sekolah. Sedangkan 

rumah diam terhadap sekolah.  

(D) 

4. Mila mengikuti lomba lari mengelilingi lapangan dengan 

mengenakan sepatu. Pernyataan yang benar adalah … 

a. Mila bergerak terhadap penonton 

b. Sepatu bergerak terhadap Mila 

c. Mila diam terhadap penonton 

d. Mila bergerak terhadap sepatu 

Dalam kasus ini Mila bergerak 

terhadap penonton, sepatu diam 

terhadap Mila, karena 

kedudukannya tidak berubah.  

(A) 

5. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Seorang anak yang berjalan kaki terhadap sekolah. 

2. Aris di dalam bus melihat gedung-gedung yang 

bergerak mendekati. 

3. Mobil melaju terhadap bangunan di pinggir jalan. 

4. Amir di dalam mobil melihat pohon-pohon yang 

bergerak mendekati dengan arah berlawanan. 

Yang melakukan gerak relatif adalah pernyataan nomor 

… 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 4 saja 

Gerak bersifat relatif: suatu benda 

yang bergerak terhadap benda 

tertentu belum pasti bergerak 

terhadap benda lain. 

Pernyataan yang benar adalah: 

1 dan 3, sedangkan 2 dan 4 adalah 

contoh dari gerak semu.  

(B) 

6. Gerak matahari yang terbit dari Timur dan tenggelam ke 

Barat termasuk dalam gerak …. 

a. Lurus 
b. Semu  

c. Melingkar 

d. Parabola 

Gerak yang sebenarnya adalah 

bumi berotasi dari Barat ke Timur, 

bukan matahari terbit dari Timur 
dan tenggelam ke Barat.  

(B) 

  

Lampiran  7 
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7. Syifa berangkat ke sekolah naik angkutan kota. Di dalam 

angkutan kota tersebut, Syifa melihat pohon-pohon yang 

bergerak mendekatinya dengan arah berlawanan. Yang 

merupakan gerak semu adalah … 

a. Gerak Syifa terhadap angkutan kota 

b. Gerak Syifa terhadap sopir angkutan 

c. Gerak Syifa terhadap sekolah 

d. Gerak pohon-pohon yang mendekati Syifa 

Gerak semu yaitu jika suatu benda 

tampak seolah-olah bergerak tetapi 

sebenarnya diam. Maka pernyataan 

yang benar adalah gerak pohon-

pohon yang mendekati Syifa.  

(D) 

8. Perubahan kedudukan suatu benda dari kedudukan 

semula dinamakan ….. 

a. Kecepatan 

b. Kelajuan 

c. Perpindahan 

d. Jarak 

Kecepatan: perpindahan persatuan 

waktu. 

Kelajuan: hasil bagi antara jarak 

yang ditempuh dengan selang 

waktu yang diperlukan untuk 

menempuh jarak tersebut. 

Perpindahan: perubahan 

kedudukan suatu benda dari 

kedudukan semula. 

Jarak: panjang lintasan yang 

ditempuh oleh suatu benda tanpa 

memperhatikan arah. 

(C) 

9. Jika Ari berjalan dari rumahnya ke kanan menuju rumah 

Veni yang berjarak 15 meter, kemudian berjalan lagi ke 

rumah Heru yang terletak di tengah rumah Ari dan Veni, 

maka berapa besar perpindahan Ari? 

a. 7,5 meter 

b. 15 meter 

c. 22,5 meter 

d. 30 meter 

S1=15m 

S2=-7,5m 

Stot=…? 

Stot  = S1+S2 

= 15m+(-7,5)m 

=7,5m  

(A) 

10. Rosfi berjalan 6 meter ke barat, kemudian 8 meter ke 

selatan. Besarnya perpindahan Rosfi adalah … 

a. 2 m 

b. √   m 
c. 10 m 

d. 14 m 

s = √     m                  6m 

= √      m 

= √    m                   8m                                          
= 10 m 

(C) 

11. Sebuah mobil bergerak dari A ke B sejauh p , kemudian 

membelok dari B ke C sejauh q , kemudian belok lagi 

dari C dan berhenti di D sejauh r , jarak tempuh (S) mobil 

didefinisikan sebagai panjang lintasan yang dilalui mobil 

dari mulai bergerak sampai berhenti. Sedangkan D ke A 

sejauh s. Jarak tempuh mobil tersebut dapat dinyatakan 

dalam bentuk: 

a. S = s                           C        r       D 

b. S = p+q+r 

c. S = p+q+r+s              q                           s 

d. S = p+q+r-s                

                                                              
                                                   B              p                A 

Jarak tempuh adalah panjang 

lintasan yang ditempuh oleh suatu 

benda tanpa memperhatikan arah. 

Jadi jarak (S): 

S = AB+BC+CD 

= p+q+r 

(B) 
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12. Hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan selang 

waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak 

tersebut dinamakan … 

a. Kelajuan 

b. Perpindahan 

c. Percepatan 

d. Kecepatan 

Kelajuan: Hasil bagi antara jarak 

yang ditempuh dengan selang 

waktu yang diperlukan benda 

untuk menempuh jarak tersebut. 

(A) 

13. Alat untuk mengukur kelajuan suatu benda adalah … 

a. Voltmeter 

b. Hydrometer 

c. Amperemeter  

d. Speedometer 

Voltmeter  untuk mengukur 

tegangan (beda potensial). 

Hydrometer untuk mengukur 

massa janis air. 

Amperemeter untuk mengukur 

arus listrik. 

Speedometer untuk mengukur 

kelajuan.  

(D) 

14. Jarum speedometer pada sebuah sepeda motor 

menunjukkan angka 40. Hal ini menunjukkan … 

a. jarak yang ditempuh sepeda motor adalah 4 km setiap 

jam 

b. kecepatan sepeda motor 40 km/jam 

c. kelajuan sepeda motor 40 km/jam 

d. kecepatan rata-rata sepeda motor adalah 40 km/jam 

Angka 40 pada speedometer 

menunjukkan: 

- kelajuan sepeda motor 40km/jam 

- jarak yang ditempuh dalam 
selang waktu yang sama (1 jam) 

adalah 40 km. 

(C)  

15. Seorang anak berjalan dengan menempuh jarak 1,8 km 

dalam waktu 15 menit. Kecepatan anak tersebut adalah 

…. 

a. 2 m/s 

b. 3 m/s 

c. 4 m/s 

d. 5 m/s 

Diket:  s = 1,8 km = 1800 m 

t = 15 menit = 900 s 

Dit: v = …? 

Jawab: v = 
 

 
 

= 
      

     
 

= 2 m/s  

(A) 

16. Kecepatan diturunkan dari besaran pokok … 

a. Panjang dan massa 

b. Panjang dan waktu 

c. Massa dan waktu 

d. Panjang, massa dan waktu 

v = 
          

        
  

(B) 

 

17. Satuan kecepatan dalam SI adalah … 

a. ms 

b. detik 

c. km/jam 

d. m/s 

 

 

(D) 

18. Kecepatan sebuah mobil 108 km/jam. Menurut satuan SI 

sama dengan …. 

a. 10 m/s 

b. 20 m/s 

c. 30 m/s 

d. 40 m/s 

v = 108 km/jam 

= 
        

      
 

= 30 m/s 

(C) 
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19. Jarak total yang ditempuh terhadap waktu total yang 

diperlukan untuk melakukan perpindahan dinamakan ….. 

a. Kecepatan rata-rata 

b. Kelajuan rata-rata 

c. Percepatan rata-rata 

d. Perlajuan rata-rata  

 

 

(A) 

20. Seorang pelari sedang mengikuti lari marathon sejauh 9 

km. Pada 3 km pertama ditempuh dalam waktu 30 menit. 

4 km berikutnya ditempuh selama 45 menit dan 2 km 

terakhir ditempuh dalam waktu 15 menit. Kecepatan rata-

rata pelari tersebut adalah … 

a. 4 km/jam 

b. 5 km/jam 

c. 6 km/jam 

d. 8 km/jam 

 ̅  
  

  
 

= 
        

              
 

= 
    

        
 

= 
    

       
 

= 6 km/jam  
(C) 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

SIKLUS II 

 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA FISIKA 

Pokok Bahasan : Gerak Lurus 

Kelas/Semester : VII/2 

Standar Kompetensi : Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

Kompetensi Dasar  : Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan 

gerak lurus berubah beraturan  serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Keterangan : C1 = Pengetahuan, C2  = Pemahaman, dan C3  = Penerapan 

 

  

NO INDIKATOR 
ASPEK PENILAIAN JUMLAH 

C1 C2 C3  

1. 
Menjelaskan pengertian 

gerak lurus beraturan 
1   1 

2. 
Menyebutkan ciri-ciri gerak 

lurus beraturan 
2   1 

3. 
Menjelaskan grafik pada 

gerak lurus beraturan 
 11  1 

4. 
Mengindentifikasi rekaman 

ticker timer pada GLB 
 4, 15, 16  3 

5. 

Menyebutkan contoh gerak 

lurus beraturan dalam 

kehidupan sehari-hari 

 12,13,14  3 

6. 

Menghitung besaran-

besaran yang ada dalam 

GLB 

3, 5 6, 10 

7, 8, 9, 

17, 

18,19,20 

11 

Jumlah 4 (20%) 9 (45%) 7 (35%) 
20 

TOTAL 

Lampiran 8 
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SOAL UJI COBA SIKLUS 2 

NO SOAL JAWABAN 

1. Benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap 

disebut … 

a. Gerak lurus beraturan 

b. Gerak dipercepat beraturan 

c. Gerak lurus tidak beraturan 

d. Gerak diperlambat beraturan 

(A) 

2. Yang tidak memenuhi ketentuan gerak lurus beraturan adalah 

… 

a. Kecepatan konstan 

b. Kelajuan berubah 

c. Percepatan nol 

d. Kelajuan konstan 

(B) 

3. Sebuah bus Trans Jogja dalam waktu 15 menit dapat 

menempuh jarak 15 km. kelajuan bus tersebut adalah … 

a. 225 km/jam 

b. 120 km/jam 

c. 60 km/jam 

d. 30 km/jam  

t = 15 menit = 
 

 
 jam 

s = 15 km 

v = 
 

 
 

= 
     
 

 
    

 

= 60 km/jam            (C) 

 

4. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

Jika waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 ketik adalah 

0,04 sekon, maka kelajuannya adalah … 

a. 0,5 m/s 

b. 0,8 m/s 

c. 3,5 m/s 

d. 4,0 m/s 

s = 14 cm = 0,14 m 

t (selang waktu 1 ketikan) = 0,04 

s 

n = 7 ketik 

ttotal = n x selang waktu 

= 7 x 0,04 s 

= 0,28 s 

v = 
 

 
 

= 
      

      
 

= 0,5 m/s             (A)  

 

5. Husna berlari dengan kelajuan 6,5 m/s. Waktu yang 

diperlukan Husna untuk berlari sejauh 1.950 m adalah … 

a. 20 menit 

b. 15 menit 

c. 10 menit 

d. 5 menit 

v = 6,5 m/s 

s = 1.950 m 

t = …? 

Jawab: t  = 
 

 
 

= 
       

       
 

= 300 s 

= 
   

   
       = 5 menit     

(D) 

 

˚       ˚       ˚       ˚       ˚       ˚       

˚ 
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6. Seorang pembalap mobil mengendarai mobilnya di sirkuit 

dengan kelajuan 150 km/jam. Ada 10 putaran yang harus 

ditempuh pembalap dengan 1 putaran kira-kira 5 km. waktu 

yang diperlukan pembalap untuk menyelesaikan balapan 

adalah … 

a. 20 menit 

b. 30 menit 

c. 40 menit 

d. 50 menit 

 

v = 150 km/jam 

s = 10 x 5 km = 50 km 

t = 
 

 
 

= 
     

          
 

= 
 

 
 jam 

= 20 menit     (A) 

7. Jarak kota Surabaya dengan Jakarta 936 km, jika Andi 

berangkat pukul 17.00 hari Sabtu dengan mengendarai 

mobilnya dan sampai di Jakarta pukul 05.00 hari Minggu. 

Kelajuan rata-rata mobil Andi adalah … 

a. 72 km/jam 

b. 78 km/jam 

c. 88 km/jam 

d. 87 km/jam 

s = 936 km 

t = 12 jam 

v = 
 

 
 

= 
      

      
 

= 78 km/jam           (B)  

8. Tiara berangkat dari rumah menuju toko buku pukul 16.00 

menggunakan sepeda motor. Jarak rumah Tiara dengan toko 

buku adalah 4,5 km. toko buku tutup pukul 16.30. Agar Tiara 

sampai di toko buku 15 menit sebelum toko tutup, ia harus 

menempuh dengan kelajuan… 

a. 5 m/s 

b. 50 m/s 

c. 90 m/s 

d. 135 m/s 

s = 4,5 km = 4500 m 

t = 15 menit = 900 s 

v = 
 

 
 

= 
      

     
 

= 5 m/s  

(A) 

9. Untuk menempuh jarak 120 m benda 1 memerlukan waktu 20 

sekon, benda 2 memerlukan waktu 15 sekon, benda 3 

memerlukan waktu 12 sekon, dan benda 4 memerlukan waktu 

10 sekon. Kecepatan yang paling kecil adalah … 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

s = 120 m 

t1= 20 s, t2=15 s, t3=12 s, t4=10 s 

v terkecil? 

B1: v = 
 

 
 = 
     

    
 = 6 m/s 

B2: v = 
 

 
 = 
     

    
 = 8 m/s 

B3: v = 
 

 
 = 
     

    
 = 10 m/s 

B4: v = 
 

 
 = 
     

    
 = 12 m/s       

(A) 

10. Kelajuan sebuah sepeda motor pada suatu jalan raya yang 

lurus adalah sebagai berikut: 

10 menit pertama, kelajuan mobil 30 m/s 

15 menit kedua, kelajuan mobil 20 m/s 

5 menit ketiga, kelajuan mobil 30 m/s 

Kelajuan rata-rata sepeda motor tersebut adalah … 

a. 108 km/jam 

b. 90 km/jam 

c. 36 km/jam 

d. 25 km/jam 

 ̅   
        
        

 

= 
              

        
 

= 
(      ) (      ) (      )   

             
 

= 
        

       
  

= 25 m/s 

= 90 km/jam               (B) 
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v 

v 
 

A 
 

B 
 

C 

 t 
 

11. Grafik kecepatan (v) – waktu (t) yang menyatakan gerak lurus 

beraturan adalah … 

a.   

 

                         

 

b.   

 

                       

 

c.   

 

                   

 

d.  

 

                  

 

 

(A) 

12. Salah satu contoh gerak lurus beraturan dapat terjadi pada …. 

a. Putaran jarum jam 

b. Bersepeda di jalan miring 

c. Buah jatuh dari tangkai pohon 

d. Air terjun 

(A) 

13. Berikut ini yang merupakan contoh gerak lurus beraturan, 

kecuali … 

a. Naik sepatu roda pada jalan yang menurun 

b. Siswa-siswa yang sedang baris-berbaris 

c. Bola digelindingkan di tempat yang mendatar 

d. Mobil yang melaju dengan kecepatan tetap di jalan mendatar 

(A) 

14. Zidane menendang bola dengan arah mendatar. Bola yang 

ditendang dengan arah mendatar merupakan … 

a. GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB 

diperlambat 

b. Gerak lurus beraturan 

c. GLBB diperlambat 

d. GLBB dipercepat 

(B) 

15. Gambar berikut ini menunjukkan pola grafik jarak (s) 

terhadap waktu (t) tiga buah benda A, B, dan C yang 

melakukan gerak lurus beraturan. Berdasarkan pola hubungan 

tersebut, besar kelajuan ketiga benda yang benar adalah… 

a. va>vb>vc         

b. vc>vb>va 

c. vb>vc>va 

d. va=vb=vc 
                                                                           

Dari grafik dapat disimpulkan: 

- semakin dekat grafik dengan 
sumbu Y (jarak), maka 

semakin besar kelajuannya, 

dan sebaliknya 

- semakin besar sudut yang 
dibentuk antara grafik dengan 

sumbu X (waktu), maka 

kelajuannya semakin besar, 

dan sebaliknya. 

(A) 

  

t 

v 

t 

v 

t 

t 

v 
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16.  Perhatikan gambar hasil ketikan ticker timer suatu percobaan 

berikut! 

 

 

Grafik (v – t) berikut yang melukiskan gerakan suatu benda 

tersebut ditunjukkan oleh . . . . 

a.  

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticker timer tersebut merupakan 

hasil percobaan GLB, sehingga 

grafik yang dihasilkan adalah C 

17. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke 

sekolah 1,8 km dan kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 

m/s. Jika masuk sekolah pukul 07.00, paling lambat Budi 

harus berangkat ke sekolah pukul …. 

a. 06.54 

b. 06.45 

c. 06.30 

d. 06.50 

s = 1,8 km = 1800 m 

v = 3 m/s 

paling lambat berangkat (masuk 

pukul 07.00)? 

t = 
 

 
 

= 
      

     
 

= 600 s 

= 10 menit 

tlambat  = 07.00-00.10 

= 06.50     

(D) 

 

  

c.  

d.  

v 

t 

v 

t 

v 

t 

v 

t 
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18 Dua sepeda motor bergerak saling mendekati pada lintasan 

lurus dengan arah berlawanan. Sepeda motor A bergerak ke 

barat dengan kecepatan tetap 30 km/jam, sedangkan sepeda 

motor B bergerak ke timur dengan kecepatan 45 km/jam. 

Sebelum bergerak, kedua sepeda motor terpisah jauh 150 km. 

kapan kedua sepeda motor berpapasan? 

a. 1 jam kemudian 

b. 2 jam kemudian 

c. 3 jam kemudian 

d. 4 jam kemudian 

Stotal=150km 

VA=30km/jam, SA=150-QB 

VB=45km/jam, SB=150-QA 

t = 
 

 
 

= 
      

            
 

= 2 jam 

Jadi kedua sepeda motor 

berpasasan setelah 2 jam 

kemudian. (B) 

19. Lihat soal nomor 18. 

Dari soal diatas, dimana kedua sepeda motor berpapasan? 

a. 60 km dari posisi awal sepeda motor A 

b. 90 km dari posisi awal sepeda motor A 

c. 60 km dari posisi awal sepeda motor B 

150 km dari posisi awal B 

SA = 150 km – QB 

= 150 km – (45 km/jamx2 

jam)  

= 150 km – 90 km 

= 60 km 

SB  = 150 km – QA 

= 150 km – (30 km/jamx2 

jam)  

= 150 km – 60 km 

= 90 km 

Jadi kedua sepeda motor 

berpasasan 60 km dari posisi 

awal sepeda motor A dan 90 km 

dari posisi awal sepeda motor B.  

(A) 

20. Ferli mengendarai mobil dari Bandung pukul 08.00 dan 

sampai Jakarta pukul 13.00 pada hari yang sama. Kelajuan 

mobil Ferli 40 km/jam. Jarak antara Bandung dengan Jakarta 

adalah … 

a. 200 km 

b. 320 km 

c. 480 km 

d. 520 km 

t = 5 jam 

v = 40 km/jam 

s = …? 

s = v x t 

= 40 km/jam x 5 jam 

= 200 km 

(A) 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

SIKLUS 3 

Jenjang Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA FISIKA 

Pokok Bahasan  : Gerak Lurus 

Kelas/Semester  : VII/2 

Standar Kompetensi : Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan 

Kompetensi Dasar   : Menganalisis peta konsep gerak lurus berubah 

beraturan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

NO INDIKATOR ASPEK PENILAIAN JUMLAH 

C1 C2 C3  

1. Menjelaskan pengertian dan 

ciri –ciri gerak lurus berubah 

beraturan 

1,2   2 

2. Menjelaskan  pengertian 

percepatan 
3, 4   2 

3. Menyebutkan contoh  GLBB 

dalam kehidupan sehari-hari 
  

14, 15, 

17, 20 
4 

4. Mengidentifikasi rekaman 

ticker timer pada GLBB 
 10, 13  2 

5. Menjelaskan grafik pada gerak 

lurus berubah beraturan 
 6, 8, 16, 11,19 5 

6. Menghitung besaran-besaran 

dalam GLBB 
 

5, 7, 9, 

12 
18 5 

Jumlah 4(20%) 9(45%) 7(35%) 
20 

TOTAL 

 

Keterangan :  C1 = Pengetahuan   

              C2 = Pemahaman   

              C3 = Penerapan  

 

 

  

Lampiran 10 
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SOAL UJI COBA SIKLUS 3 

NO SOAL JAWABAN 

1. Gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan 

kecepatan berubah secara teratur disebut … 

a. Gerak lurus beraturan 

b. Gerak lurus berubah beraturan 

c. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat 

d. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat 

(B) 

2. Salah satu ciri gerak lurus berubah beraturan adalah … 

a. Percepatan konstan 

b. Kecepatan tetap 

c. Percepatan nol 

d. Kelajuan konstan 

(A) 

3. Perubahan kecepatan terhadap selang waktu disebut … 

a. Kelajuan 

b. Percepatan 

c. Kedudukan 

d. Titik acuan 

(B) 

4. Percepatan sebuah benda yang sedang bergerak lurus 

merupakan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Secara 

matematis dapat dituliskan… 

a. a = vt 

b. a = 
 

 
 

c. a = 
 

 
 

d. a = 
  

 
 

(B) 

5. Sebuah bus berhenti di terminal Surakarta. Setelah ada bunyi 

peluit dari petugas, sopir menjalankan bus dan mencapai 

kecepatan 54 km/jam dalam waktu 1 menit, percepatan bus 

adalah … 

a. 0,25 m/s
2
 

b. 0,40 m/s
2
 

c. 25 m/s
2
 

d. 40 m/s
2
 

v0 = 0 (berhenti) 

vt = 54 km/jam = 15 m/s 

∆t = 1 menit = 60 s 

a = … ? 

a = 
  

  
 

= 
     

  
 

= 
          

    
 

= 0,25 m/s     (A) 
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6. Grafik kecepatan (v) – waktu (t) yang menyatakan gerak lurus 

berubah beraturan adalah … 

e. v  

 

                    t 

 

f. v  

 

                  t  

 

g. v  

 

                 t 

 

h. v 

 

                 t 

 

(D) 

7. Sebuah benda mula-mula diam kemudian dipercepat 3 m/s
2
. 

Setelah 5 detik kecepatannya menjadi … m/s. 

a. 0,6 

b. 1,67 

c. 2 

d. 15 

v0 = 0 

t = 5 detik 

a = 3 m/s
2
 

vt …? 

a  = 
  

 
 

a∙t =    

a∙t = vt - v0 

vt  = a∙t + v0 

= 3 m/s
2
 ∙ 5 s + 0 

= 15 m/s                     

(D) 

8. Adefa mengayuh sepeda di jalan mendatar dengan kecepatan 

tetap, kemudian menuruni bukit dengan percepatan tetap dan 

setelah itu mendaki bukit dengan perlambatan tetap pula. Grafik 

kecepatan terhadap waktu yang sesuai dengan kecepatan Adefa 

dalam mengayuh sepeda adalah … 

a. v  

 

 

                                t 

 

b. v 

 

 

                                t 

 

 

 

 

 

a. Kecepatan tetap, 

berkurang, 

kemudian 

bertambah 

b. Kecepatan tetap, 

bertambah, 

kemudian 

berkurang 

c. Kecepatan 

berkurang, 

bertambah, 

kemudian tetap 

d. Kecepatan 

bertambah, 

kecepatan 

berkurang, 

kemudian 

kecepatan tetap 
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c. v 

 

 

                                t 

 

d. v 

 

 

                                t 

 

(B) 

9. Sebuah mobil berjalan 20 m/s direm hingga berhenti. Jarak yang 

ditempuh selama pengereman adalah 80 meter. Waktu yang 

dibutuhkan hingga mobil berhenti adalah … 

a. 4 detik 

b. 6 detik 

c. 8 detik 

d. 10 detik 

v = 20 m/s 

s = 80 m/s 

t = …? 

t = 
 

 
 

= 
    

  
 

 

 

= 4 s        (D) 

10. Perhatikan  jarak antar titik hitam berkas ketikan ticker timer 

berikut! 

 

 

Jika pita bergerak ke kiri maka gerakan yang terjadi adalah …. 

a. Diperlambat kemudian dipercepat 

b. Diperlambat kemudian konstan 

c. Dipercepat kemudian konstan 

d. Dipercepat kemudian diperlambat 

 

Jarak antara dua titik pada 

pita semakin lama semakin 

kecil, berarti kecepatan 

benda semakin kecil. 

Dalam hal ini, geraknya 

disebut GLBB 

diperlambat.  

(D) 

11. Pola grafik di bawah ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu 

dari gerak sebuah benda 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dari pola grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa: 

a. Garis OP menunjukkan benda bergerak diperlambat 

b. Garis PQ menunjukkan benda sedang bergerak dipercepat 

c. Garis QR menunjukkan benda sedang dalam keadaan diam 

d. Garis QR menunjukkan benda sedang bergerak berubah 

beraturan 

 

OP menunjukkan benda 

bergerak dipercepat 

PQ menunjukkan benda 

bergerak dipercepat 

QR menunjukkan benda 

bergerak berubah 

beraturan 

 

(D) 

  

.. .  .   .    .     .      .       

. 

P 

Waktu (jam) 

v (km/jam) 

  

O 

Q

Q 
R 
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12. Sebuah motor mula-mula berjalan dengan kecepatan 36 km/jam. 

Kemudian dalam waktu 5 sekon kecepatannya bertambah menjadi 

54 km/jam. Percepatan yang dialami motor tersebut adalah … 

a. 1 m/s
2
 

b. 2 m/s
2
 

c. 3 m/s
2
 

d. 4 m/s
2
 

v0 = 36 km/jam = 10 m/s  

vt = 54 km/jam = 15 m/s 

t = 5 detik 

a = …? 

a  = 
  

 
 

= 
       

 
 

= 
              

   
 

= 1 m/s                  (A)            

13. Hasil rekaman ticker timer dari benda yang bergerak lurus 

dipercepat beraturan ditunjukkan oleh gambar … 

a.  

 

 

b.  

 

 

c.  

 

 

d.  

 

a. Gerak lurus 

beraturan (glb) 

b. Glbb diperlambat 

kemudian 

dipercepat 

c. Glbb diperlambat 

d. Glbb dpercepat 

 

 (D) 

14. Gerak atlet terjun payung yang baru saja keluar dari pesawat 

terbang akan mengalami gerakan dengan … 

a. Kecepatan benda tetap 

b. Kecepatan benda berkurang secara tetap 

c. Kecepatan benda bertambah secara tetap 

d. Kecepatan benda tidak dapat ditentukan 

Glbb dipercepat, yaitu 

dengan: 

a. Kecepatan benda 

bertambah secara 

tetap 

b. Percepatan tetap 

yang nilainya 

positif 

(C)  

15. Pernyataan yang termasuk gerak lurus diperlambat adalah … 

a. Batu dilempar ke  bawah 

b. Motor melaju di jalan dengan kecepatan tetap 

c. Air hujan jatuh ke bumi 

d. Batu dilempar ke atas 

a. Glbb dipercepat 

b. Glb 

c. Glbb dipercepat 

(D) 

  

˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  

˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚  ˚ 
˚      ˚     ˚    ˚   ˚  ˚ ˚˚ ˚  ˚   ˚    ˚     ˚      

˚ 

 

˚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˚ 

 

˚        ˚       ˚      ˚     ˚     ˚     ˚    ˚   ˚  

˚ ˚  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˚ 

˚ 

 

˚ 
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16. gambar berikut ini menunjukan pola grafik 

kecepatan (v) terhadap waktu (t) sebuah benda 

yang bergerak lurus. Pola grafik manakah yang 

menunjukan benda bergerak lurus berubah 

beraturan? 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

a. I dan III 

b. II dan IV 

c. I dan IV 

d. II dan III 

I dan III merupakan grafik glbb 

sedangkan II dan IV merupakan 

grafik glb. 

 

(A) 

17. Berikut ini beberapa gerak benda: 

(i) Gerak sebuah sepeda motor di jalanan yang 

padat 

(ii) Gerak lurus motor dengan kecepatan tetap 

(iii) Gerak sepotong kayu yang terbawa arus 

sungai 

(iv) Gerak mobil mainan dengan kelajuan tetap di 

lintasan lurus 

Dari berbagai gerak benda diatas, yang merupakan 

gerak lurus beraturan adalah… 

a. (i) dan (ii) 

b. (ii) dan (iv) 

c. (i) dan (iv) 

d. (ii) dan (iii) 

(B) 

18. Tabel pengamatan sebuah sepeda yang bergerak di 

jalan menurun: 

Waktu (s) 0 1 2 3 4 5 

Kecepatan 

(m/s) 

10 15 20 25 30 35 

Dari tabel di atas berapakah kecepatan benda pada 

detik ke-15? 

a. 80 m/s 

b. 75 m/s 

c. 85 m/s 

d. 90 m/s 

v0 = 10 m/s, t = 15 detik 

vt …? 

a  = 
  

 
 

a  = 
       

 
 

= 
         

   
 

= 5 m/s
2
 

 

a  = 
  

 
 

a∙t =    

a∙t = vt - v0 

vt  = a∙t + v0 

= 5 m/s
2
 ∙ 15 s + 10 m/s 

= 85 m/s                       

  

I 

I

I 
III 

IV 

t 

v 
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19. Data pengamatan sebuah percobaan karena dinamika 

yang diletakkan pada landasan rel yang miring. Data 

yang diperoleh ditunjukkan oleh tabel dan grafik di 

bawah ini: 

Waktu (t) Kecepatan (m/s) 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

I. v 

   

   t 

II. v 

 

t 

III. a 

 

   t 

IV. a 

 

t 

 

 

 

Manakah pola grafik yang sesuai dengan data tabel di 

atas? 

a. I dan II 

b. II dan III 

c. II dan IV 

d. III dan IV 

(B) 

20. Terdapat beberapa peristiwa berikut ini: 

(i) Gerak lurus mobil yang dipercepat beraturan 

(ii) Gerak bola tenis yang dilempar vertikal ke atas 

(iii) Gerak lurus sepeda yang diperlambat beraturan 

(iv) Gerak lurus motor dengan kecepatan tetap 

Dari berbagai peristiwa tersebut, manakah yang 

merupakan contoh gerak lurus berubah beraturan? 

a. (i), (ii) dan (iii) 

b. (ii), (iii) dan (iv) 

c. (iii), (iv) dan (i) 

d. (i), (ii) dan (iv) 

(A) 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS 1 

 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA FISIKA 

Pokok Bahasan  : Gerak Lurus 

Kelas/Semester  : VII/2 

Standar Kompetensi : Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

Kompetensi Dasar   : Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan 

gerak lurus berubah beraturan  serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

N

O 
INDIKATOR 

ASPEK PENILAIAN JUMLAH 

C1 C2 C3  

1. 

Menjelaskan pengertian 

gerak, titik acuan, jarak 

dan perpindahan 

1, 2, 6   3 

2. 
Menjelaskan konsep 

gerak dan titik acuan 
 3  1 

3. 
Menyebutkan  macam-

macam gerak 
 4, 5  2 

4. 
Menyebutkan alat untuk 

mengukur kelajuan 
7   1 

5. 
Menghitung jarak dan 

perpindahan 
  8 1 

6. 
Menghitung besaran-
besaran yang ada dalam 

kejauan dan kecepatan 

  9, 10 2 

Jumlah 4 (40%) 3 (30%) 3(30%) 
10 

TOTAL 

 Keterangan : C1 = Pengetahuan   

            C2  = Pemahaman   

              C3  = Penerapan 

 

  

Lampiran 12 
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SOAL EVALUASI SIKLUS I 

   Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

   Kelas   : VII  

   Sekolah  : SMP N 1 GUMELAR 

   Waktu   : 1 X 30 menit 

 

Perhatikan petunjuk di bawah! 

1. Awali segala sesuatu dengan berdoa 

2. Tulis nama dan nomor absen di lembar jawab yang disediakan 

3. Pilih salah satu jawaban yang anda anggap benar dengan tanda silang (X) pada pilihan  

A, B, C, atau D di lembar jawab yang disediakan 

4. Kerjakan terlebih dahulu soal yang anda anggap lebih mudah 

5.  Kerjakan seluruh soal yang disediakan 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, 

C atau D ! 

 

1. Suatu benda dikatakan bergerak jika … 

a. Kedudukan benda berdekatan dengan titik acuan 

b. Kedudukan suatu benda berubah tehadap titik acuan 

c. Kedudukan suatu benda berjauhan dengan titik acuan 

d. Kedudukan suatu benda tetap terhadap titik acuan 

2. Gerak bersifat relatif terhadap titik acuan. Titik acuan yang dimaksud adalah … 

a. Suatu titik tempat pengukuran perubahan kedudukan benda 

b. Suatu titik yang bergerak bersama benda 

c. Suatu titik yang merupakan tempat benda 

d. Suatu titik yang dilalui benda 

3. Dian naik sepeda meninggalkan rumah menuju sekolahnya. 

Pernyataan di bawah ini yang benar adalah … 

a. Dian bergerak terhadap sepeda 

b. Rumah bergerak terhadap sekolah 

c. Sekolah diam terhadap Dian 

d. Sepeda diam terhadap Dian 

4. Perhatikan pernyataan berikut ini! 

1. Seorang anak yang berjalan kaki terhadap sekolah. 

2. Aris di dalam bus melihat gedung-gedung yang bergerak mendekati. 

3. Mobil melaju terhadap bangunan di pinggir jalan. 

4. Amir di dalam mobil melihat pohon-pohon yang bergerak mendekati dengan arah 

berlawanan. 

Yang melakukan gerak relatif adalah pernyataan nomor … 

a. 1, 2, dan 3 

b. 1 dan 3 
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c. 2 dan 4 

d. 4 saja 

5. Syifa berangkat ke sekolah naik angkutan kota. Di dalam angkutan kota tersebut, Syifa 

melihat pohon-pohon yang bergerak mendekatinya dengan arah berlawanan. Yang 

merupakan gerak semu adalah … 

a. Gerak Syifa terhadap angkutan kota 

b. Gerak Syifa terhadap sopir angkutan 

c. Gerak Syifa terhadap sekolah 

d. Gerak pohon-pohon yang mendekati Syifa 

6. Perubahan kedudukan suatu benda dari kedudukan semula dinamakan ….. 

a. Kecepatan 

b. Kelajuan 

c. Perpindahan 

d. Jarak 

7. Alat untuk mengukur kelajuan suatu benda adalah … 

a. Speedometer 

b. Voltmeter 

c. Hydrometer 

d. Amperemeter 

8. Rosfi berjalan 6 meter ke barat, kemudian 8 meter ke selatan. Besarnya perpindahan 

Rosfi adalah … 

a. 2 m 

b. √   m 

c. 10 m 

d. 14 m 

9. Kecepatan sebuah mobil 108 km/jam. Menurut satuan SI sama dengan … 

a. 10 m/s 

b. 20 m/s 

c. 30 m/s 

d. 40 m/s 

10. Seorang pelari sedang mengikuti lari marathon sejauh 9 km. Pada 3 km pertama 

ditempuh dalam waktu 30 menit. 4 km berikutnya ditempuh selama 45 menit dan 2 km 

terakhir ditempuh dalam waktu 15 menit. Kecepatan rata-rata pelari tersebut adalah … 

a. 4 km/jam 

b. 5 km/jam 

c. 6 km/jam 

d. 8 km/jam 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

SIKLUS II 

 

Jenjang Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA FISIKA 

Pokok Bahasan  : Gerak Lurus 

Kelas/Semester  : VII/2 

Standar Kompetensi : Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

Kompetensi Dasar   : Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan 

gerak lurus berubah beraturan  serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

N

O 
INDIKATOR 

ASPEK PENILAIAN JUMLAH 

C1 C2 C3  

1. 
Menjelaskan pengertian 

gerak lurus beraturan 
1   1 

2. 
Menyebutkan ciri-ciri 

gerak lurus beraturan 
2   1 

3. 
Menjelaskan grafik pada 

gerak lurus beraturan 
 7  1 

4. 

Menyebutkan contoh 

gerak lurus beraturan 

dalam kehidupan sehari-

hari 

 8  1 

5. 

Menghitung besaran-

besaran yang ada dalam 

GLB 

3,4 6 5, 9, 10 6 

Jumlah 4 (40%) 3 (30%) 3 (30%) 
10 

TOTAL 

 Keterangan : C1 = Pengetahuan   

            C2  = Pemahaman   

              C3  = Penerapan 
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SOAL EVALUASI SIKLUS II 

   Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

   Kelas   : VII 

   Sekolah  : SMP N 1 GUMELAR 

   Waktu   : 1 X 30 menit 

 

Perhatikan petunjuk di bawah! 

1.  Awali segala sesuatu dengan berdoa 

2.  Tulis nama dan nomor absen di lembar jawab yang disediakan 

3.  Pilih salah satu jawaban yang anda anggap benar dengan tanda silang (X) pada 

pilihan  A, B, C, atau D di lembar jawab yang disediakan 

4.  Kerjakan terlebih dahulu soal yang anda anggap lebih mudah 

5.  Kerjakan seluruh soal yang disediakan 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, 

C atau D ! 

 

1. Benda bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap disebut … 

a. Gerak lurus beraturan 

b. Gerak dipercepat beraturan 

c. Gerak lurus tidak beraturan 

d. Gerak diperlambat beraturan 

 

2. Yang tidak memenuhi ketentuan gerak lurus beraturan adalah … 

a. Kecepatan konstan 

b. Kelajuan berubah 

c. Percepatan nol 

d. Kelajuan konstan 

 

3. Sebuah bus Trans Jogja dalam waktu 15 menit dapat menempuh jarak 15 km. 

kelajuan bus tersebut adalah … 

a. 225 km/jam 

b. 120 km/jam 

c. 60 km/jam 

d. 30 km/jam 

 

4. Husna berlari dengan kelajuan 6,5 m/s. Waktu yang diperlukan Husna untuk 

berlari sejauh 1.950 m adalah … 

a. 20 menit 

b. 15 menit 

c. 10 menit 

d. 5 menit 
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v 

 

5. Tiara berangkat dari rumah menuju toko buku pukul 16.00 menggunakan sepeda 

motor. Jarak rumah Tiara dengan toko buku adalah 4,5 km. toko buku tutup pukul 

16.30. Agar Tiara sampai di toko buku 15 menit sebelum toko tutup, ia harus 

menempuh dengan kelajuan… 

a. 5 m/s 

b. 50 m/s 

c. 90 m/s 

d. 135 m/s 

 

6. Kelajuan sebuah sepeda motor pada suatu jalan raya yang lurus adalah sebagai 

berikut: 

1. 10 menit pertama, kelajuan mobil 30 m/s 

2. 15 menit kedua, kelajuan mobil 20 m/s 

3. menit ketiga, kelajuan mobil 30 m/s 

Kelajuan rata-rata sepeda motor tersebut adalah … 

a. 108 km/jam 

b. 90 km/jam 

c. 36 km/jam 

d. 25 km/jam 

 

7. Grafik kecepatan (v) – waktu (t) yang menyatakan gerak lurus beraturan adalah … 

a.   

 

 

 

b.   

 

 

 

c.   

 

 

 

d.  

 

 

 

8. Salah satu contoh gerak lurus beraturan dapat terjadi pada …. 

a. Putaran jarum jam 

b. Bersepeda di jalan miring 

c. Buah jatuh dari tangkai pohon 

d. Air terjun   

 

t 

v 

t 

v 

t 

t 

v 
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9. Budi pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 1,8 km dan 

kecepatan sepedanya konstan sebesar 3 m/s. Jika masuk sekolah pukul 07.00, 

paling lambat Budi harus berangkat ke sekolah pukul …. 

a. 06.54 

b. 06.45 

c. 06.30 

d. 06.50 

10. Ferli mengendarai mobil dari Bandung pukul 08.00 dan sampai Jakarta pukul 

13.00 pada hari yang sama. Kelajuan mobil Ferli 40 km/jam. Jarak antara 

Bandung dengan Jakarta adalah … 

a. 200 km 

b. 320 km 

c. 480 km 

d. 520 km 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI  

SIKLUS III 

 

Jenjang Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA FISIKA 

Pokok Bahasan  : Gerak Lurus 

Kelas/Semester  : VII/2 

Standar Kompetensi : Memahami gejala-gejala alam melalui pengamatan. 

Kompetensi Dasar   : Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan 

gerak lurus berubah beraturan  serta penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

N

O 
INDIKATOR 

ASPEK PENILAIAN JUMLAH 

C1 C2 C3  

1. 
Menyebutkan ciri-ciri 

GLBB 
1   1 

2. 
Menjelaskan pengertian 

percepatan  
2   1 

3. 

Menyebutkan  contoh 

GLBB dalam kehidupan 

sehari-hari 

8   1 

4. 

Mengidentifikasi 

rekaman ticker timer 

pada GLBB 

 6  1 

5. 
Menjelaskan grafik pada 

GLBB 
 4 9 2 

6. 

Menghitung besaran-

besaran yang ada dalam 

GLBB 

 3, 5 7, 10 4 

Jumlah 3 (30%) 4 (40%) 3 (30%) 
10 

TOTAL 

 Keterangan : C1 = Pengetahuan   

            C2  = Pemahaman   

              C3  = Penerapan 
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SOAL EVALUASI SIKLUS III 

   Mata Pelajaran : IPA (Fisika) 

   Kelas   : VII 

   Sekolah  : SMP N 1 GUMELAR 

   Waktu   : 1 X 30 menit 

 

Perhatikan petunjuk di bawah! 

1.  Awali segala sesuatu dengan berdoa 

2.  Tulis nama dan nomor absen di lembar jawab yang disediakan 

3.  Pilih salah satu jawaban yang anda anggap benar dengan tanda silang (X) pada 

pilihan  A, B, C, atau D di lembar jawab yang disediakan 

4.  Kerjakan terlebih dahulu soal yang anda anggap lebih mudah 

5.  Kerjakan seluruh soal yang disediakan 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, 

C atau D ! 

 

1.  Salah satu ciri gerak lurus berubah beraturan adalah … 

a. Percepatan konstan 

b. Kecepatan tetap 

c. Percepatan nol 

d. Kelajuan konstan 

2. Percepatan sebuah benda yang sedang bergerak lurus merupakan laju perubahan 

kecepatan terhadap waktu. Secara matematis dapat dituliskan… 

a. a = vt 

b. a = 
 

 
 

c. a = 
 

 
 

d. a = 
  

 
 

3. Sebuah bus berhenti di terminal Surakarta. Setelah ada bunyi peluit dari petugas, 

sopir menjalankan bus dan mencapai kecepatan 54 km/jam dalam waktu 1 menit, 

percepatan bus adalah … 

a. 0,25 m/s
2
 

b. 0,40 m/s
2
 

c. 25 m/s
2
 

d. 40 m/s
2
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4. Grafik kecepatan (v) – waktu (t) yang menyatakan gerak lurus berubah beraturan 

adalah ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sebuah mobil berjalan 20 m/s direm hingga berhenti. Jarak yang ditempuh selama 

pengereman adalah 80 meter. Waktu yang dibutuhkan hingga mobil berhenti 

adalah … 

a. 4 detik 

b. 6 detik 

c. 8 detik 

d. 10 detik 

 

6. Perhatikan  jarak antar titik hitam berkas ketikan ticker timer berikut! 

 

 

Jika pita bergerak ke kiri maka gerakan yang terjadi adalah … 

a. Diperlambat kemudian dipercepat 

b. Diperlambat kemudian konstan 

c. Dipercepat kemudian konstan 

d. Dipercepat kemudian diperlambat 

 

7. Sebuah motor mula-mula berjalan dengan kecepatan 36 km/jam. Kemudian dalam 

waktu 5 sekon kecepatannya bertambah menjadi 54 km/jam. Percepatan yang 

dialami motor tersebut adalah … 

a. 1 m/s
2
 

b. 2 m/s
2
 

c. 3 m/s
2 

 

d. 4 m/s
2 

 

8. Pernyataan yang termasuk gerak lurus diperlambat adalah … 

a. Batu dilempar ke  bawah 

b. Motor melaju di jalan 

v a. 

b. 

c. 

d. 

v 

v 

v 

t 

t 

t 

t 

.. .  .   .    .     .      .       

. 
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c. Air hujan jatuh ke bumi 

d. Berjalan mendaki bukit 

 

9. Gambar berikut ini menunjukan pola grafik kecepatan (v) terhadap waktu (t) 

sebuah benda yang bergerak lurus. Pola grafik manakah yang menunjukan benda 

bergerak lurus berubah beraturan? 

 

a. I dan III 

b. II dan IV 

c. I dan IV 

d. II dan III 

 

 

10. Tabel pengamatan sebuah sepeda yang bergerak di jalan menurun: 

 

Waktu (s) 0 1 2 3 4 5 

Kecepatan (m/s) 10 15 20 25 30 35 

  

Dari tabel di atas berapakah kecepatan benda pada detik ke-15? 

a. 80 m/s 

b. 75 m/s 

c. 85 m/s 

d. 90 m/s 

  

I 

I

I 
III 

IV 

t 

v 
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6. D 

7. A 

8. D 

9. A 

10. C 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI  

SIKLUS I 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI  

SIKLUS II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI 

SIKLUS III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B 

2. A 

3. D 

4. B 

5. D 

 

6. C 

7. A 

8. C 

9. C 

10. C 

 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. A 

6. B 

7. A 

8. A 

9. D 

10. A 

1. A 

2. B 

3. A 

4. D 

5. A 
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LEMBAR KERJA SISWA 

SIKLUS I 

 

A. Tujuan   : Mengidentifikasi perbedaan jarak dan perpindahan. 

B.  Alat dan Bahan : -    Mobil-mobilan  - Spidol   

- Kertas A3  - Penggaris  

C. Langkah kerja  :  

1. Letakkan kertas A3 pada meja.  

2. Gerakkan mobil dari titik awal (titik A) sejauh  40 cm ke arah barat (berilah 

nama titik B).  

3. Gambarlah lintasan yang ditempuh mobil dari titik awal (titik A) menuju 

titik  B pada kertas A3. Dapatkah mobil-mobilan tersebut dikatakan 

bergerak?…………………………………… 

Darimana kamu mengetahui jika mobil itu bergerak? 

………………………... 

 

………………………………………………………………………………

… 

Jawab : ( ya dapat dikatakan bergerak, karena mobil itu berubah posisi) 

4. Gerakkan mobil dari titik B ke arah utara (berilah nama titik C) sejauh 30 

cm. Gambarlah lintasan yang ditempuh mobil dari titik B menuju titik C 

pada kertas A3.  

5. Berapa jauhkah mobilmu menempuh lintasan dari  titik awal (titik A) 

hingga titik C melalui titik B? 

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

Disebut apakah lintasan yang ditempuh mobil dari titik awal (titik A) ) 

hingga titik C melalui titik B? 

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

Jawab : (70 cm, lintasan lurus) 

6. Berapa jauhkan mobilmu berpidah dari titik awal (titik A) menuju ke titik 

C?  

……………………………………………………………………………….

. 
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Ke arah manakah perpindahan mobilmu itu? ………………………………. 

Disebut apakah gerak mobil yang berpindah dari titik awal ke titik akhir?        

………………………………………………………………………………. 

Jawab: (50 cm, kearah utara, perpindahan ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

KESIMPULAN 

 

1. Benda dikatakan bergerak apabila ... 

( benda tersebut berpindah kedudukannya) 

2. Jarak adalah … 

(lintasan yang ditempuh oleh suatu benda ) 

3. Perpindahan adalah .... 

( perubahan posisi suatu benda dari titik awal ketitik akhir) 

4. Perbedaan antara jarak dan perpindahan adalah ... 

( jarak besaran skalar dan perpindahan besaran vektor ). 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II 

GERAK LURUS BERATURAN 

 

I. Kompetensi dasar 

5.2 Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah 

beraturan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

II. Indikator 

1. Memahami grafik hubungan jarak terhadap waktu (s-t) pada GLB 

2. Memahami grafik hubungan kecepatan terhadap waktu (v-t) pada GLB 

III. Alat dan bahan 

1. Mobil mainan 

2. Stopwatch 

3. Meteran  

4. Papan lurus 

5. Spidol 

IV.  Susunan alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30 cm 30 cm 
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V. Langkah percobaan 

1. Letakkan papan luncur di atas lantai. 

2. Ukurlah papan luncur menggunakan meteran sepanjang kelipatan 30 cm 

kemudian tandai dengan spidol. 

3. Letakkan mobil mainan di atas papan luncur yang telah disiapkan 

4. Siapkan stopwatch untuk mengetahui waktu yang digunakan 

5. Salah seorang siswa menarik mobil mainan tersebut ke belakang beberapa kali 

kemudian lepaskan mobil mainan tersebut. 

6. Saat mobil mainan sudah siap untuk dilepaskan, stopwatch juga mulai di 

hidupkan. 

7. Catatlah waktu yang dibutuhkan ketika mobil menempuh jarak 30 cm, 60 cm, 

90 cm, 120 cm dan seterusnya pada tabel 1.1. 

 

Tabel 1.1 Hasil pengamatan 

Jarak 30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm ….. 

Waktu …… ….. …… …… …… ….. 

 

8. Gambarkan data tabel 1.1 pada grafik dibawah ini dengan membuat tanda titik 

untuk masing-masing data kemudian buatlah garis untuk menghubungkan titik-

titik tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Grafik hubungan antara jarak terhadap waktu 

 

t (s) 

           s (cm) 
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Kesimpulan :  

Pada gerak lurus beraturan, dengan waktu yang semakin bertambah maka 

jarak yang ditempuh mobil semakin ……. 

Setelah mengetahui grafik pada gambar 1.2 maka bagaimana hubungan antara 

jarak terhadap waktu pada gerak lurus beraturan (GLB)?  

Jawab : linear / fungsi konstanta 

(catatan: coretlah jawaban yang kamu anggap salah) 

 

9. Setelah mengetahui grafik hubungan jarak terhadap waktu, maka hitunglah 

kecepatannya dengan menggunakan persamaan kecepatan yang sudah kalian 

ketahui 

Tabel 1.2 Hasil Pengamatan  

Waktu (s)      

Jarak (cm)      

Kecepatan (m/s)      

 

10. Gambarkan data tabel pada grafik dibawah ini dengan membuat tanda titik 

untuk masing-masing data kemudian buatlah garis untuk menghubungkan titik-

titik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik hubungan kecepatan (v) terhadap waktu (t) 

 

 

t (s) 

         v (cm/s) 
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Kesimpulan : 

Pada gerak lurus beraturan, dengan waktu yang semakin bertambah maka 

kecepatan mobil  semakin … 

Setelah mengetahui grafik hubungan kecepatan terhadap waktu maka bagaimana 

hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus beraturan (GLB)? 

Jawab : linier / fungsi konstanta 

(catatan: coretlah jawaban yang kamu anggap salah) 

 

VI. Kesimpulan dari percobaan Gerak Lurus Beraturan  

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Selama bergerak, bagaimana lintasan yang ditempuh mobil mainan? 

Jawab : Lurus / Berbelok 

2. Bagaiman kecepatan mobil mainan selama bergerak? 

Jawab :Tetap / Berubah 

3. Bagaimana hubungan antara jarak (s) terhadap waktu (t) selama gerak lurus 

beraturan? 

Jawab : Linier / Fungsi Konstanta  

4. Bagaimana hubungan antara kecepatan (v) terhadap waktu (t) selama gerak 

lurus beraturan? 

Jawab : Linier / Fungsi Konstanta 

5. Tuliskan kesimpulan dari benda yang bergerak lurus beraturan! 

Jawab : 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS III 

GERAK LURUS BERUBAH BERATURAN 

Kelompok : 

Nama  :  

1.  

2.  

3.  

4.  

Kelas  : 

 

VII. Kompetensi dasar 

5.2 Menganalisis data percobaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah 

beraturan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

VIII. Indikator 

1. Memahami grafik hubungan kecepatan terhadap waktu (v-t) pada GLBB 

2. Memahami grafik hubungan percepatan terhadap waktu (a-t) pada GLBB 

 

IX. Alat dan bahan 

1. Mobil mainan 

2. Papan luncur 

3. Meteran  

4. Stopwatch 

5. Penumpu ± 30 cm 

6. Spidol  
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X. Susunan alat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar susunan alat dan bahan percobaan 

 

XI. Langkah percobaan 

1. Aturlah papan luncur diatas lantai dengan salah satu ujungnya diletakkan pada 

penumpu seperti gambar. 

2. Ukurlah papan luncur menggunakan meteran sepanjang kelipatan 30 cm 

kemudian tandai dengan spidol. 

3. Letakkan mobil mainan di atas papan luncur tersebut 

4. Siapkan stopwatch untuk mengetahui waktu yang digunakan 

5. Salah seorang siswa menarik mobil mainan tersebut ke belakang beberapa kali 

kemudian lepaskan mobil mainan tersebut. 

6. Saat mobil mainan sudah siap untuk dilepaskan,stopwatch juga mulai di 

hidupkan. 

7. Catatlah waktu yang dibutuhkan ketika mobil menempuh jarak 30 cm, 60 cm, 

90 cm, 120 cm dan seterusnya pada tabel 2.1  

Tabel 2.1 hasil pengamatan 

Jarak  30 cm 60 cm 90 cm 120 cm 150 cm ….. 

Waktu … s … s … s … s … s ….. 

 

30 cm 

30 cm 
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8. kemudian hitunglah kecepatannya dengan menggunakan rumus yang sudah 

kamu ketahui kemudian masukkan kedalam tabel pengamatan 

Tabel 2.2 hasil pengamatan 

Waktu  0 s 2 s 4 s 6 s 8 s ….. 

Jarak 0 cm …. cm ….. cm …. cm ….. cm ….. 

Kecepatan … cm/s … cm/s … cm/s … cm/s … cm/s … 

9. Gambarkan data tabel 2.2 pada grafik dibawah ini dengan membuat tanda titik 

untuk masing-masing data kemudian buatlah garis untuk menghubungkan titik-

titik tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik hubungan antara keceptan terhadap waktu 

Kesimpulan : 

Pada Gerak Lurus Berubah Beraturan, dengan waktu yang semakin bertambah 

maka kecepatan mobil semakin ………………………… 

Setelah mengetahui grafik hubungan kecepatan terhadap waktu maka 

bagaimanakah hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada gerak lurus 

berubah beraturan? Jawab : linier / fungsi konstanta 

(catatan: coretlah jawaban yang kamu anggap salah) 

 

10. Setelah mengetahui grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, maka kita 

menghitung percepatannya dengan persamaan percepatan yang sudah kamu 

ketahui. 

 

t (s) 

         v (cm) 
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Tabel 2.3 Hasil Pengamatan 

Waktu 

 t (s) 

Kecepatan 

 v (cm / s) 

Perubahan 

selang waktu 

    (s) 

Perubahan 

kecepatan 

   (cm/s) 

Perceptan 

   
  

  
 (cm / 

s
2
) 

   =  

    = 

   =  

   = 

    =      =  

     

     

   =  

   = 

    =      =  

     

     

   =  

   = 

    =      =  

     

     

   =  

   = 

    =      =  

 

11. Gambarkan data tabel pada grafik dibawah ini dengan membuat tanda titik 

untuk masing-masing data kemudian buatlah garis untuk menghubungkan titik-

titik tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu 

Kesimpulan : 

Pada gerak lurus berubah beraturan, dengan waktu yang semakin bertambah 

maka percepatan mobil…………………… 

t (s) 

         a (cm/s
2
) 
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Setelah mengetahui grafik hubungan percepatan terhadap waktu maka 

bagaimanakh hubungan antara percepatan (a) terhadap waktu (t) pada Gerak 

Lurus Berubah Beraturan (GLBB)? Jawab : linier / fungsi konstanta 

(catatan: coretlah jawaban yang kamu anggap salah) 

 

XII. Kesimpulan dari percobaan Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut : 

1. Selama bergerak apakah kecepatan mobil mainan semakin bertambah? 

Jawab : Ya / Tidak 

2. Bagaimana percepatan mobil mainan selama beregerak? 

Jawab : Tetap / Berubah 

3. Selama bergerak bagaimana lintasan yang ditempuh oleh mobil mainan? 

Jawab : Lurus / Berbelok 

4. Bagaimana grafik hubungan antara kecepatan (v) terhadap waktu (t) pada 

Gerak Lurus Berubah Beraturan? 

Jawab : Linier / Fungsi Konstanta  

5. Bagaimana grafik hubungan antara percepatan (a) terhadap waktu (t) pada 

Gerak Lurus Berubah Beraturan? 

Jawab : Linier / Fungsi Konstanta  

6. Tuliskan kesimpulan dari benda yang bergerak lurus berubah beraturan? 

Jawab :  
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KRITERIA PENILAIAN ASPEK AFEKTIF 

No. Aspek Penilaian Indikator  Skor  Keterangan  

1. Kejujuran   Tidak menyontek jawaban orang 
lain pada saat tes. 

 Tidak mencontoh tugas/PR hasil 

karya orang lain 

 Berani bertanya apabila 
mengalami kesulitan 

 Mengikuti kegiatan pembelajaran 
dengan tertib 

4 

3 

2 

1 

Siswa dapat memenuhi 4 indikator dengan baik 

Siswa hanya dapat memenuhi 3 indikator 

Siswa hanya dapat memenuhi 2 indikator 

Siswa hanya dapat memenuhi 1 indikator 

2. Tanggung jawab  Melaksanakan tugas dengan baik 

 Menyelesaikan tugas tepat waktu 

 Aktif berdiskusi dalam kelompok 
tentang topik yang sedang 

didiskusikan 

 Mencatat hasil diskusi kelompok 

4 

3 

2 

1 

Siswa dapat memenuhi 4 indikator dengan baik 

Siswa hanya dapat memenuhi 3 indikator 

Siswa hanya dapat memenuhi 2 indikator 

Siswa hanya dapat memenuhi 1 indikator 

 

  

  
                          

                 
      

Penilaian : 
Kriteria penilaian afektif dan psikomotor : 

81.25% ≤ N < 100%  Sangat baik 

62.50% ≤ N < 81.25% Baik 

43.75% ≤ N < 62.50% Cukup baik 

25.00% ≤ N < 43.75% Kurang baik 

 

L
am

p
iran

 2
6
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KRITERIA PENILAIAN ASPEK PSIKOMOTORIK 

No. Aspek Penilaian Indikator  Skor  Keterangan  

1. Menyiapkan alat 

dan bahan 

Dapat menyiapkan alat dan 

bahan yang diperlukan dalam 

melakukan percobaan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan dalam 

percobaan 

Menyiapkan 3-5 alat dan bahan yang diperlukan dalam 

percobaan 

Menyiapkan 2 alat dan bahan yang diperlukan dalam 

percobaan 

Hanya menyiapkan 1 alat dan bahan yang diperlukan dalam 

percobaan 

2. Melakukan 

percobaan  
 Melakukan percobaan sesuai 

dengan LKS 

 Menuliskan hasil percobaan 
dengan benar 

 

4 

3 

 

2 

 

1 

Siswa dapat memenuhi semua indikator dengan baik 

Siswa melakukan percobaan sesuai dengan LKS dan 

hasilnya kurang benar 

Siswa melakukan percobaan sesuai dengan LKS tetapi 

hasilnya salah 

Siswa tidak melakukan percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                          

                 
      

Penilaian : Kriteria penilaian afektif dan psikomotor : 

81.25% ≤ N < 100%  Sangat baik 

62.50% ≤ N < 81.25% Baik 

43.75% ≤ N < 62.50% Cukup baik 

25.00% ≤ N < 43.75% Kurang baik 

 

L
am

p
iran

 2
7
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Perhitungan Validitas Butir Soal Siklus I 

Rumus: 

     
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑  )+ * ∑   (∑  )+
 

    (Arikunto, 2002: 145) 

Keterangan: 

     =  koefisien korelasi variabel X dan Y 

X  = skor tiap butir soal 

Y   = skor total yang benar dari tiap subjek 

N   = jumlah subjek 

Kriteria: 

Apabila          >       , maka butir soal valid 

Perhitungan 

                
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

  

No Kode 
Butir soal 

no 1 (X) 

Skor 

Total (Y) 
Y

2
 XY 

1 UC-5 1 13 169 13 

2 UC-9 0 16 256 0 

3 UC-10 1 16 256 16 

4 UC32 1 16 256 16 

5 UC-22 1 16 256 16 

6 UC-14 1 15 225 15 

7 UC-31 1 18 324 18 

8 UC-1 1 13 169 13 

9 UC-8 1 15 225 15 

10 UC-25 1 15 225 15 

11 UC-12 1 15 225 15 

12 UC-6 0 12 144 0 

13 UC-11 1 13 169 13 

14 UC-20 1 15 225 15 
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15 UC-17 1 15 225 15 

16 UC-3 0 15 225 0 

17 UC-30 1 12 144 12 

18 UC-29 0 9 81 0 

19 UC-18 1 11 121 11 

20 UC-15 0 10 100 0 

21 UC-2 1 13 169 13 

22 UC-27 0 9 81 0 

23 UC-23 1 12 144 12 

24 UC-4 1 9 81 9 

25 UC-13 0 8 64 0 

26 UC-19 1 9 81 9 

27 UC-7 1 6 36 6 

28 UC-28 0 6 36 0 

29 UC-16 0 6 36 0 

30 UC-26 0 9 81 0 

31 UC-21 0 6 36 0 

32 UC-24 1 5 25 5 

jumlah 21 378 4890 272 

 

     
 ∑   (∑ )(∑ )

√{ ∑   (∑ )
 } { ∑   (∑ )

 }

  

     
       (  )(   )

√*(     )    + *  (    ) (   ) +
  

    
         

√         
  

    
   

         
  

            

 

Pada tabel = 0,349 

Karena rxy>rtabel, maka soal no 1 valid. 
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Perhitungan Realibilitas Instrumen Siklus I 

Rumus: 

Untuk uji reliabilitas soal menggunakan rumus KR-21: 

   
 




















Vt .k 

M-kM
1

1-k

k
r11

 

dimana:  

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir soal 

M = skor rata-rata 

Vt = varians total 

 (Arikunto, 2002: 154-164). 

Kriteria reliabilitas soal: 

0,8   <   r   <  1,0 = reliabilitas sangat tinggi 

0,6   <   r   <   0,8 = reliabilitas tinggi 

0,4   <   r   <   0,6 = reliabilitas cukup 

0,2   <   r   <  0,4 = reliabilitas rendah 

r   <   0,2  = reliabilitas sangat rendah 

Kriteria: 

Apabila      >       , maka instrumen tersebut reliabel 
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Perhitungan 

 

k = 20 

Vt = 13,70565 

  11,8125 

 



















Vt .k 

M-kM
1

1-k

k
r11

 

  

     (
  

    
) (  

       (          )

  (        )
)  

          (       )  

            

Pada  5% dengan n = 32 diperoleh rtabel = 0,349 

Karena r11>rtabel, maka instrumen tersebut reliabel. 
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Perhitungan Tingkat Kesukaran dan Daya Beda Soal Siklus I 

 Tingkat Kesukaran Soal 

Rumus: 

  
 

  
    (Arikunto, 2006: 208) 

Keterangan : 

P = indeks kesukaran soal 

B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Klasifikasi indeks kesukaran soal: 

Soal dengan 0,00 < P ≤ 0,30 adalah soal sukar 

Soal dengan 0,31 < P ≤ 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan 0,71 < P ≤ 1,00 adalah soal mudah 

 

 Daya Beda Soal 

  Rumus: 

    
  

  
 
  

  
            (Arikunto, 2006: 213) 

Keterangan: 

DP = daya pembeda 

JA = banyaknya peserta kelompok atas 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA = banyaknya peserta kelompok yang menjawab benar 

BB = banyaknya peserta kelompok yang menjawab benar 

    
  

  
  proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

    
  

  
  proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar  

Daya pembeda dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 = jelek 

0,20 < DP ≤ 0,40  = cukup 

0,40 < DP ≤ 0,70 = baik 
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0,70 < DP ≤ 1,00 = sangat baik 

DP = negatif, maka soal harus dibuang karena soal tersebut tidak dapat membedakan. 

  



 

 

 
 

141 

Perhitungan 

                Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal no 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain dihitung dengan cara 

yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 
 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-5 1 1 UC-30 1 

2 UC-9 0 2 UC-29 0 

3 UC-10 1 3 UC-18 1 

4 UC32 1 4 UC-15 0 

5 UC-22 1 5 UC-2 1 

6 UC-14 1 6 UC-27 0 

7 UC-31 1 7 UC-23 1 

8 UC-1 1 8 UC-4 1 

9 UC-8 1 9 UC-13 0 

10 UC-25 1 10 UC-19 1 

11 UC-12 1 11 UC-7 1 

12 UC-6 0 12 UC-28 0 

13 UC-11 1 13 UC-16 0 

14 UC-20 1 14 UC-26 0 

15 UC-17 1 15 UC-21 0 

16 UC-3 0 16 UC-24 1 

 

jumlah  13 

 

jumlah 8 

 

Tingkat Kesukaran Soal: 

   
 

  
  

   
  

  
  

            

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran yang sedang. 

Daya Beda Soal 

    
  

  
 
  

  
           

   
  

  
 

 

  
             

           

Berdasarkan kriteria, maka soal no 1 mempunyai daya pembeda yang cukup. 
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PERHITUNGAN PENINGKATAN UJI GAIN 

 

1. Hasil belajar 

a. Hasil Belajar Kognitif 

Dari hasil analisis data hasil belajar kognitif siklus I dan siklus II diperoleh bahwa rata-rata 

hasil belajar kognitif awal (    ) = 71,88% dan rata-rata hasil belajar kognitif akhir (     ) = 

78,13%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif digunakan faktor Hake sebagai 

berikut, 

 ⟨ ⟩  
〈     〉 〈    〉

     〈    〉
 

 ⟨ ⟩  
             

           
 

 ⟨ ⟩  
     

      
  0,22 

Kriteria peningkatannya adalah rendah, karena ⟨ ⟩     . 

Dari hasil analisis data hasil belajar kognitif siklus II dan siklus III diperoleh bahwa rata-

rata hasil belajar kognitif awal (    ) = 78,13% dan rata-rata hasil belajar kognitif akhir (     ) = 

87,50%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif digunakan faktor Hake sebagai 

berikut, 

 ⟨ ⟩  
〈     〉 〈    〉

     〈    〉
 

 ⟨ ⟩  
             

           
 

 ⟨ ⟩  
     

      
  0,42 

Kriteria peningkatannya adalah sedang, karena     ⟨ ⟩     . 
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b. Hasil Belajar Afektif 

Dari hasil analisis data hasil belajar afektif siklus I dan siklus II diperoleh bahwa rata-rata 

hasil belajar afektif awal (    ) = 63,28% dan rata-rata hasil belajar afektif akhir (     ) = 

70,70%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar afektif digunakan faktor Hake sebagai 

berikut, 

 ⟨ ⟩  
〈     〉 〈    〉

     〈    〉
 

 ⟨ ⟩  
             

           
 

 ⟨ ⟩  
     

      
  0,18 

Kriteria peningkatannya adalah rendah, karena  ⟨ ⟩     . 

Dari hasil analisis data hasil belajar afektif siklus II dan siklus III diperoleh bahwa rata-

rata hasil belajar afektif awal (    ) = 70,70% dan rata-rata hasil belajar afektif akhir (     ) = 

77,73%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar afektif digunakan faktor Hake sebagai 

berikut, 

 ⟨ ⟩  
〈     〉 〈    〉

     〈    〉
 

 ⟨ ⟩  
             

           
 

 ⟨ ⟩  
     

     
  0,24 

Kriteria peningkatannya adalah sedang, karena     ⟨ ⟩     . 
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c. Hasil Belajar Psikomotorik 

Dari hasil analisis data hasil belajar psikomotorik siklus I dan siklus II diperoleh bahwa 

rata-rata hasil belajar psikomotorik awal (    ) = 65,63% dan rata-rata hasil belajar psikomotorik 

akhir (     ) = 71,09%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar psikomotorik digunakan 

faktor Hake sebagai berikut, 

 ⟨ ⟩  
〈     〉 〈    〉

     〈    〉
 

 ⟨ ⟩  
             

           
 

 ⟨ ⟩  
     

      
  0,16 

Kriteria peningkatannya adalah rendah, karena  ⟨ ⟩     . 

Dari hasil analisis data hasil belajar psikomotorik siklus II dan siklus III diperoleh bahwa 

rata-rata hasil belajar psikomotorik awal (    ) = 71,09% dan rata-rata hasil belajar psikomotorik 

akhir (     ) = 76,95%. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar psikomotorik digunakan 

faktor Hake sebagai berikut, 

 ⟨ ⟩  
〈     〉 〈    〉

     〈    〉
 

 ⟨ ⟩  
             

           
 

 ⟨ ⟩  
     

      
  0,20 

Kriteria peningkatannya adalah sedang, karena     ⟨ ⟩     . 
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Lampiran 49 

Siswa melakukan percobaan jarak dan perpindahan Siswa melakukan diskusi kelompok 

Siswa mengerjakan kuis Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

Siswa melakukan percobaan GLB Siswa melakukan percobaan GLBB 


