
 

 

 

 

 

PENERAPAN BIDANG MIRING  

UNTUK MENGETAHUI KONSEPSI DAN 

KETERAMPILAN PROSES SISWA SMK TERHADAP 

KONSEP GAYA GESEK 

 

skripsi 

disajikan sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

Program Studi Pendidikan Fisika 

oleh 

Dian Setiawan 

4201409090 

 

JURUSAN FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2013 



 

 

ii 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia 

Ujian Skripsi pada :  

  Hari   : Selasa 

  Tanggal  : 23 Juli 2013 

 

      Semarang, 17 Juli 2013 

Pembimbing Utama                                        Pembimbing Pendamping 

 

Dr. Putut Marwoto M.S.   Drs. Mosik, M.S. 

NIP. 19630821 198803 1 004   NIP. 19580724 198303 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 

 

PENGESAHAN 

Skripsi yang berjudul 

Penerapan Bidang Miring untuk Mengetahui Konsepsi dan Keterampilan 

Proses Siswa SMK terhadap Konsep Gaya Gesek 

Disusun oleh 

Dian Setiawan 

 4201409090 

telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi FMIPA Unnes pada: 

Hari  : Selasa  

Tanggal :  23 Juli 2013. 

 

Panitia 

Ketua       Sekretaris 

 

 

 

Prof. Dr. Wiyanto, M.Si.   Dr. Khumaedi, M.Si. 

NIP. 19631012 198803 1 001   NIP. 19630610 198901 1 002 

Ketua Penguji 

 

 

 

Dr. Masturi, M.Si.  

NIP. 19810307200604 1 002 

Anggota Penguji/    Anggota Penguji/ 

Pembimbing Utama    Pembimbing Pendamping 

 

 

 

Dr. Putut Marwoto M.S.   Drs. Mosik, M.S. 

NIP. 19630821 198803 1 004   NIP. 19580724 198303 1 001  



 

 

iv 

 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa skripsi ini bebas plagiat, dan apabila di kemudian hari 

terbukti terdapat plagiat dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Semarang, 23 Juli 2013 

 

 

 

Dian Setiawan 

4201409090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

 Beranilah untuk bermimpi akan masa depan meskipun mimpi itu 

ditertawakan orang lain  

 Air bergerak menghanyutkan, air tenang menenggelamkan 

Persembahan: 

 Ibu dan Bapakku tercinta, Mbah dan Lek-Lek  terima 

kasih atas semuanya 

 Bapak ibu guru dan dosen terimakasih atas semuanya 

 Adik – adik tercinta; Arif, Roni, Mirda terimakasih atas 

dukungan dan do’anya. 

 Sahabat-sahabatku seperjuangan ( Listiyanto, Ragil, 

Syafak, Fikri, Teguh, Rulin, Yanti, Lisma, Difla, Agung, 

Eko, Rima, Fara, Nunik, Ajeng), terimakasih atas 

persahabatan, kebersamaan dan do’anya. 

 Teman-teman Pendidikan Fisika Angkatan 2009. 

 PPL and KKN’s friend, Thanks for everything. 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang 

senantiasa tercurah sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul “Penerapan Bidang 

Miring untuk Mengetahui Konsepsi dan Keterampilan Proses Siswa SMK 

terhadap Konsep Gaya Gesek”. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak berupa 

saran, bimbingan, maupun petunjuk dan bantuan dalam bentuk lain, maka penulis 

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang. 

2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Ketua Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. 

4. Dr. Putut Marwoto, M.S, dosen pembimbing utama yang telah memberikan 

bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi. 

5. Drs. Mosik, M.S, dosen pembimbing pendamping yang talah memberikan 

bimbingan, arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi. 

6. Dr. Sulhadi, M.Si, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi selama kuliah 

dan penyusunan skripsi.   

7. Drs. Sukiswo Supeni Edi, M.Si, dosen wali yang telah memberikan nasehat 

dan bimbingan selama kuliah. 

8. Bapak dan Ibu dosen jurusan Fisika yang telah memberikan bekal ilmu dan 

pengetahuan selama kuliah. 

9. Bapak Suharto, S.T.,M.Pd, kepala SMK BTB Juwana yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

10. Bapak Nursiswo, S.Pd, wakil kepala SMK BTB yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

11. Ibu Etty Handayani, S.T, guru SMK BTB yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk melakukan penelitian. 

12. M. Ragil Setiawan, Akhmad Musyafak, Listiyanto, dan Difla Usrotin sebagai 

observer dalam penelitian ini. 



 

 

vii 

 

13. Siswa SMK BTB Juwana jurusan gambar bangunan kelas X semester 2 

angkatan 2012/2013 yang telah bersedia menjadi responden penelitian. 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

membantu baik material maupun spiritual. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena 

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya, lembaga, masyarakat dan 

pembaca pada umumnya. 

       Semarang, 23 Juli 2013 

 

 

        Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

ABSTRAK 

 

Setiawan, Dian. 2013. Penerapan Bidang Miring untuk Mengetahui Konsepsi dan 

Keterampilan Proses Siswa SMK terhadap Konsep Gaya Gesek. Skripsi, Jurusan 

Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Dr. Putut Marwoto, M.S. Pembimbing II: Drs. Mosik, 

M.S. 

Kata kunci: Bidang Miring, Konsepsi Alternatif, Keterampilan Proses.  

 

Mekanika merupakan dasar fisika, selain itu siswa SMK dituntut 

memiliki konsep dan keterampilan proses yang nantinya digunakan dalam 

kehidupan nyata. Terkait hal ini perlu dilakukan pengukuran terkait konsepsi dan 

keterampilan proses siswa SMK mengenai konsep mekanika salah satunya pada 

materi gaya gesek. Pengukuran tersebut membutuhkan perangkat yang relevan 

sehingga hasil pengukurannya dapat mencerminkan konsepsi dan keterampilan 

proses siswa SMK mengenai gaya gesek. Bidang miring merupakan salah satu 

perangkat yang relevan untuk mengukur pemahaman siswa mengenai gaya gesek 

sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui keterampilan proses sains siswa. 

Penelitian ini dilakukan di SMK BTB Juwana kabupaten Pati dengan sampel 

siswa kelas gambar bangunan angkatan 2012/2013. 

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan penjelasan fisika mengenai 

fenomena gerak balok pada bidang miring yang meliputi: (1) besar gaya gesek 

ketika balok diam dan tepat akan bergerak, (2) variabel yang berpengaruh terkait 

fenomena tersebut. Terdapat beberapa konsepsi alternatif mengenai fenomena 

gerak tersebut yang muncul pada siswa (53,52%) yang menunjukkan pemahaman 

mengenai gaya gesek yang kurang baik. Konsepsi alternatif tersebut muncul 

akibat adanya beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai sumber 

pengkonstruksian pengetahuan dan kemampuan problem solving. Faktor-faktor 

yang terkait dengan sumber pengetahuan meliputi intuisi kehidupan sehari-hari, 

kerangka teori spesifik, apresiasi konseptual, pengetahuan sebagai serpihan  yang 

terpisah-pisah, dan buku teks. Diperoleh pula distribusi keterampilan proses yakni  

pada keterampilan menyimpulkan (rendah). Upaya yang dapat digunakan untuk 

mencegah terjadinya konsepsi alternatif pada pembelajaran mekanika pada materi 

yang lain. Upaya tersebut diantaranya melalui diskusi kelompok, pembelajaran 

kontekstual, tes uraian beralasan, dan buku referensi yang  bermacam-macam. 

Untuk keterampilan proses yang rendah dapat dikembangkan dengan cara 

menggunakan metode dan media pembelajaran yang dapat meningkatkan dan 

mengembangkan keterampilan proses sains siswa (inkuiri) . 
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1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 Konsepsi merupakan pemahaman seseorang atas suatu konsep tertentu 

(Linuwih, 2011). Konsepsi tersebut terbentuk dalam pikiran seseorang yang dan 

dipengaruhi faktor eksternal dan internal melalui suatu proses pengkonstruksian. 

Konsepsi seseorang terkadang berbeda dengan konsepsi yang diyakini oleh para 

ahli atau sering disebut konsepsi alternatif, sebaliknya konsepsi yang sesuai 

dengan konsepsi para ahli disebut konsepsi ilmiah (Linuwih, 2011). 

 Konsepsi seseorang tidak mungkin diketahui secara langsung tanpa 

menggunakan suatu cara, karena letak konsepsi itu berada dalam pikiran 

seseorang. Berdasarkan uraian tersebut cara yang digunakan harus mampu 

mengungkap konsepsi seseorang mengenai suatu konsep tertentu, sehingga 

konsepsi terlihat secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu cara yang 

dapat digunakan yakni dengan memberikan suatu permasalahan dan seseorang 

tersebut menyelesaikan permasalahan itu dengan pengetahuan yang telah dimiliki. 

Teori belajar konstruktivisme merupakan teori belajar dimana pengetahuan 

itu di bangun sedikit demi sedikit oleh siswa berdasarkan hasil interaksi terhadap 

lingkungan belajar (Santyasa, 2007: 2). Pada teori ini siswa berperan aktif dalam 

membangun pengetahuan bahkan mengubah pengetahuannya. Esensi dari teori 

konstruktivisme merupakan ide dimana siswa harus menemukan dan 
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mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi yang lain (Wiyanto & 

Yulianti, 2009: 37). Berdasarkan uraian di atas proses pembelajaran didesain 

menjadi proses mengkonstruksi bukan sekedar menerima pengetahuan. 

Pengkontruksian pengetahuan bisa melalui dua proses yakni asimilasi atau 

akomodasi, dimana asimilasi dan akomodasi merupakan suatu usaha siswa untuk 

menyempurnakan pengetahuan yang ada di benaknya. Pengetahuan awal yang 

dimiliki siswa sering dinamakan prakonsepsi (Santyasa, 2007: 2). Proses asimilasi 

terjadi ketika terdapat kesesuaian antara prakonsepsi siswa dengan pengalaman 

baru, sedangkan akomodasi terjadi ketika adanya perbaikan ke arah yang lebih 

baik antara prakonsepsi siswa dengan pengalaman baru yang di alaminya. 

 Berdasarkan teori konstruktivisme peranan guru hanyalah sebagai 

mediator, fasilitator, dan pembimbing (Santyasa, 2007: 2). Guru hanya 

membimbing siswa agar pengetahuan yang diperoleh lebih sempurna 

dibandingkan sebelumnya menggunakan tangga yang efektif. Tangga yang 

dipersiapkan oleh guru tersebut kemudian digunakan oleh siswa dalam 

memperoleh konsep yang lebih mendalam. Tangga yang dimaksud dapat 

dianggap sebagai perantara atau media yang digunakan guru. 

 Edgar Dale membuat jenjang media konkret menuju abstrak yakni 

pengalaman langsung, observasi, partisipasi, demonstrasi, wisata, televisi, film, 

radio, visual, simbul visual, dan verbal yang sering disebut kerucut pengalaman 

Edgar Dale. Menurut Semiawan, sebagaimana dikutip oleh Sukiniarti (2009), 

siswa mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai 

dengan contoh-contoh konkret dan wajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
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dihadapi. Kajian psikologis menyatakan bahwa siswa akan mudah mempelajari 

hal yang bersifat konkret dibandingkan dengan hal yang bersifat abstrak, sehingga 

media yang lebih mendukung adalah media yang bersifat konkret (Santyasa, 

2007: 7). 

 Selain konsep yang diperoleh dalam pengkonstruksian, ada hal yang tidak 

kalah penting yakni keterampilan proses siswa ketika memperoleh konsep 

tersebut. Kemampuan proses siswa tidak akan tumbuh dan terjadi secara otomatis 

melainkan perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik (Sukiniarti, 2009). 

Untuk itu selain dibutuhkan suatu media dalam mempelajari konsep dibutuhkan 

pula metode pembelajaran yang tepat. Permasalahan yang lebih penting adalah 

bagaimana menerapkan suatu pembelajaran yang dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir, kemampuan untuk belajar, dan kemampuan lain yang 

berguna dalam kehidupan, sehingga konsep dan keterampilan proses siswa dapat 

berkembang (Wiyanto, 2008: 12). Pembelajaran yang dimaksud sebisa mungkin 

meliputi semua segi kehidupan siswa sehingga dengan adanya pembelajaran 

tersebut siswa siap menjalani kehidupannya. 

 Kegiatan pembelajaran yang paling efektif salah satunya adalah 

pembelajaran yang memungkinkan siswa aktif dalam pembelajaran (Akinoglu, 

2008). Pembelajaran yang efektif serta melibatkan siswa secara aktif salah satunya 

adalah dengan pendekatan inkuiri (Pyle, 2008). Hal ini karena banyak 

kemampuan proses yang terlibat dalam pembelajaran inkuiri (Ango, 2002). 

Pendidikan sains berbasis inkuiri harus diterapkan untuk semua siswa (Shaw & 

Nagashima, 2009). Menurut Witarsa (2011), inkuiri merupakan salah satu metode 
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pembelajaran yang menitikberatkan  pada  aktifitas dan pemberian pengalaman  

belajar  secara  langsung  pada  siswa salah satunya dengan praktikum.  

Mekanika merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang 

gerak dan menurut para fisikawan mekanika ditetapkan sebagai landasan cabang-

cabang fisika yang lain, sehingga mekanika harus dipahami oleh siswa sebelum 

mempelajari cabang-cabang fisika yang lain. Alasannya adalah gerak merupakan 

konsep fisika yang mudah diamati. Mekanika menaruh perhatian pada 

penggambaran gerakan yang tanpa mempedulikan penyebabnya yakni gaya 

(kinematika) dan penggambaran gerakan yang memperhatikan penyebabnya 

(dinamika) (Tipler, 1991: 22). 

Mengingat pentingnya mekanika, konsep mekanika dan keterampilan 

proses  menemukan konsep mekanika harus dimiliki siswa. Hal ini membuat 

pembelajaran fisika perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari tingkat SD 

sampai perguruan tinggi agar konsep yang ada benar-benar dipahami (Wirtha & 

Rapi, 2008). Berdasarkan uraian di atas diperlukan suatu media konkret yang 

dapat digunakan untuk mengungkap konsepsi siswa dan media tersebut dapat di 

gunakan untuk penerapan pembelajaran inkuiri guna melihat keterampilan proses 

siswa terhadap konsep mekanika salah satunya yakni pada materi gaya gesek. 

Salah satu media konkret yang dapat digunakan untuk menunjukkan 

fenomena mekanika yakni pada materi gaya gesek guna mengungkap konsepsi 

siswa mengenai gaya gesek sekaligus di gunakan untuk pembelajaran inkuiri 

adalah bidang miring. Hal yang menarik pada bidang miring adalah ketika suatu 

balok diletakkan pada bidang miring bisa terjadi salah satu keadaan di antara dua 



5 

 

 

keadaan yakni bergerak turun atau diam. Dari fenomena tersebut siswa diminta 

menjelaskan penyebab fenomena yang telah diamati secara langsung guna 

mengetahui konsepsi siswa. Bidang miring juga dapat digunakan sebagai media 

praktikum mekanika pada materi gaya gesek sebagai penerapan pembelajaran 

inkuiri, sehingga keterampilan proses siswa  dapat terlihat.  

Berdasarkan hasil observasi awal di SMK BTB Juwana, SMK tersebut 

belum memiliki media yang dapat digunakan untuk menunjukkan fenomena 

mekanika secara riil sehingga sering menggunakan metode ceramah dalam 

mengajar. Hal ini karena fisika di SMK tersebut kurang begitu diperhatikan. 

Diketahui bahwa fisika sangat dekat dengan dunia teknik, karena meskipun fisika 

tidak dimasukkan dalam ujian nasional namun konsep dan keterampilan proses 

tersebut akan dipakai ketika diterapkan dalam kenyataan sesuai bidangnya 

sehingga dalam membelajarkan mekanika benar-benar harus diperhatikan. 

Melihat hal ini perlu adanya suatu pengukuran konsepsi siswa dan keterampilan 

proses siswa SMK BTB menggunakan bidang miring yang sebelumnya belum 

pernah dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka pada penelitian ini 

dirumuskan permasalahan berikut: 

1. Bagaimana konsepsi siswa SMK ketika mengamati fenomena gerak balok 

pada bidang miring? 



6 

 

 

2. Bagaimana distribusi keterampilan proses siswa SMK dalam menemukan 

konsep gerak balok pada bidang miring? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Mengetahui konsepsi siswa SMK ketika mengamati fenomena gerak balok 

pada bidang miring untuk materi gaya gesek. 

2. Mengetahui distribusi keterampilan proses siswa SMK dalam menemukan 

konsep gerak balok pada bidang miring. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Skripsi ini diharapkan dapat mempertegas peran faktor-faktor pembentuk 

konsepsi dan keterampilan proses pada proses pembentukannya serta memberikan 

solusi penanggulangan munculnya miskonsepsi pada pembelajaran mekanika. 

 

1.5 Penjelasan Istilah 

1.5.1 Konstruktivisme 

Konstruktivisme merupakan landasan berpikir dimana suatu pengetahuan 

dibangun oleh siswa sedikit demi sedikit berdasarkan lingkungan belajar yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (Rusman, 2011: 193). 
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1.5.2 Model Pembelajaran Inkuiri 

Pembelajaran model inkuiri merupakan pembelajaran yang memfokuskan 

pada keterampilan proses untuk memperoleh atau menghasilkan sesuatu dari hasil 

eksperimen (Vajoczki et al., 2011). 

1.5.3   Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing 

Model pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan pembelajaran yang 

memungkinkan siswa memilih langkah-langkah untuk menjawab dengan benar 

pertanyaan yang diberikan guru (Pyle, 2008). 

1.5.4 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari kata medium yang didefisikan atau pengantar 

suatu informasi dari satu ke orang lain, sehingga media pembelajaran merupakan 

sarana dalam proses pembelajaran atau proses komunikasi (Santyasa, 2007: 3). 

1.5.5 Bidang miring 

Bidang miring merupakan suatu peraga atau media yang terdiri dari dua 

papan yang salah satu kedua ujungnya dihubungkan dengan engsel sehingga 

kedua papan tersebut dapat dikondisikan membentuk sudut tertentu. 

1.5.6 Konsepsi 

Menurut Linuwih (2011), konsepsi merupakan suatu hasil pemikiran 

seseorang berdasarkan interaksi struktur pengetahuan, ide dan aktivitas penalaran 

ketika seseorang dihadapkan pada persoalan.  
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1.5.7   Keterampilan Proses 

Menurut Rillero, sebagaimana dikutip oleh Inal (2003), keterampilan 

proses merupakan kegiatan aktif seperti mengamati, menyimpulkan, 

mengklasifikasi, mempertanyakan, memprediksi, bereksperimen, menganalisis 

data dan berkomunikasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Bagian 

awal skripsi terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, daftar 

isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 Bab yang terdiri atas Bab 1 Pendahuluan, 

Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, 

serta Bab 5 Simpulan dan Saran. Bab 1 pada skripsi ini berisi tentang Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Penegasan Istilah serta Sistematika Penulisan. Bab 2 pada skripsi ini berisi tentang 

Landasan teori yang berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari 

penelitian. Bab 3 pada skripsi ini membahas aspek-aspek metode penelitian 

mencakup paradigma dan desain penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, 

prosedur penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode 

analisis data. Bab 4 pada skripsi ini membahas tentang hasil-hasil penelitian dan 

pembahasannya dengan mengacu pada teori sebagaimana dikendalikan oleh Bab 2. 
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Bab 5 pada skripsi ini berisi simpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil 

penelitian. Bagian akhir pada skripsi ini terdapat daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Mengenai Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme  merupakan landasan berpikir dimana suatu pengetahuan 

dibangun oleh siswa sedikit demi sedikit berdasarkan lingkungan belajar yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (Rusman, 2011: 193). 

Konsrtuktivisme merupakan suatu pemikiran yang menganggap bahwa suatu 

pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri melalui interaksi terhadap lingkungan 

belajarnya (Santyasa, 2007: 2). Pada teori ini pengetahuan yang diperoleh siswa 

dengan cara siswa dikondisikan mengkonstruksi melalui menemukan dan 

mentransformasikan suatu informasi bukan sebagai penerima. 

Dalam mengkontruksi pengetahuannya siswa dapat melalui dua proses 

yakni asimilasi atau akomodasi. Pengetahuan awal yang dimiliki siswa atau 

prakonsepsi merupakan suatu pengetahuan yang akan terus berkembang 

berdasarkan pengalaman-pengalaman baru yang diperoleh. Asimilasi terjadi jika 

terdapat kesesuaian antara prakonsepsi dengan pengalaman baru yang 

dipelajarinya sedangkan akomodasi terjadi ketika terdapat adaptasi yang 

memungkinkan perubahan pada prakonsepsi ketika menemukan pengalaman baru 

(Santyasa, 2007: 2). Asimilasi dan akomodasi merupakan suatu proses yang 

dialami oleh siswa dalam menyempurnakan konsep yang dimiliki. Ditemukan 

hasil pada penelitian bahwa pengetahuan yang bersifat teoritis akan mudah hilang 
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jika tidak disertai dengan pengalaman nyata (Rusman, 2011: 193).  Implikasi bagi 

guru adalah mampu mengembangkan tahap konstruktivisme dengan cara 

membimbing siswa memperoleh makna dari setiap konsep yang dipelajari. 

Pembelajaran akan memiliki makna jika dihubungkan secara langsung 

maupun tidak langsung dengan kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Untuk 

itu diperlukan suatu media dalam mengajak siswa secara aktif mencari dan 

menemukan konsep-konsep yang dipelajari dengan lingkungan sekitar (Rusman, 

2011: 194), salah satunya dengan cara menyelesaikan masalah yang ditemui 

secara konkret. Ketika pengetahuan dimasa lalu yang telah dikonstruksi siswa 

dimunculkan kembali dengan diberikan suatu permasalahan, terdapat 

kemungkinan siswa lupa dengan konsep yang dipahami. Hal ini berkaitan dengan 

pengolahan informasi yang diperoleh. Berikut deskripsi masing-masing 

komponen dalam teori pengolahan informasi. 

2.1.1   Penampungan Kesan-kesan Penginderaan Jangka Pendek (STSS) 

Komponen sistem memori yang pertama kali menerima informasi adalah 

pusat penampungan kesan-kesan penginderaan atau disebut pula memori 

inderawi. Komponen ini berfungsi menerima dan menahan informasi yang 

diperoleh dalam waktu yang sangat singkat. Kemampuan menahan informasi yang 

sangat singkat ini memungkinkan seseorang mudah lupa atau kehilangan 

informasi yang telah diperoleh. 

Macam macam informasi yang diperoleh melalui penginderaan bisa 

bermacam-macam dan sangat banyak meliputi penglihatan, penciuman, 
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pendengaran, rabaan, pengecapan dan hanya mampu ditahan dalam waktu yang 

sangat singkat yakni tidak lebih dari dua detik (Anni & Rifa’i, 2009: 131). 

2.1.2   Memori Jangka Pendek (STM) dan Memori Kerja (WM) 

Informasi yang masuk dalam STM bisa berasal dari STSS atau STSS dan 

LTM yang muncul secara bersamaan. Setelah informasi melalui STSS maka 

informasi ini akan dimasukkan kedalam STM yang merupakan sistem 

penyimpanan yang mampu menyimpan informasi dalam waktu beberapa detik 

(Anni & Rifa’i, 2009: 134). Informasi yang diperolah tersebut akan diproses 

untuk diubah menjadi memori jangka panjang atau LTM Salah satu cara untuk 

menyimpan informasi kedalam STM yakni memikirkan atau mengucapkannya 

secara terus menerus yang sering disebut rehersial. Apabila siswa berhenti 

memikirkan informasi tersebut maka informasi ini akan hilang dari STMnya.  

2.1.3   Memori Jangka Panjang (LTM) 

Bagian dari sistem memori yang dapat menyimpan informasi dalam 

periode waktu yang lama sering disebut memori jangka panjang (LTM) (Anni & 

Rifa’i, 2009: 135). Para pakar teori belajar menyatakan setiap informasi yang 

diperoleh setiap siswa tidak akan pernah hilang jika informasi itu tersimpan dalam 

STM, meskipun siswa tersebut lupa. Siswa yang lupa akan sesuatu bukan berarti 

informasi yang dimilikinya telah hilang melainkan adanya kehilangan 

kemampuan untuk menemukan informasi yang ada dalam memorinya karena 

banyaknya informasi yang telah diperoleh (Anni & Rifa’i, 2009: 135).  
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2.2 Tinjauan Mengenai Inkuiri dan Inkuiri Terbimbing 

Metode pembelajaran inkuiri merupakan suatu teknik instruktional dalam 

proses pembelajaran dengan cara siswa diberikan suatu permasalahan (Yulianti & 

Wiyanto, 2009: 19). Pembelajaran model inkuiri merupakan pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses mengkontruksi ilmu pengetahuan itu 

sendiri (Pyle, 2008). Pembelajaran sains berbasis inkuiri merupakan pembelajaran 

yang mengacu pada kegiatan siswa mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman ide-ide ilmiah, serta pemahaman tentang bagaimana mempelajari 

alam (Wenning, 2011). Menurut penulis berdasarkan beberapa pendapat di atas 

model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran dimana siswa terlibat 

secara aktif dalam menemukan konsep yang dipelajari melalui kegiatan yang 

dapat mengembangkan keterampilan ilmiah.  

Metode pembelajaran inkuiri terbimbing merupakan pembelajaran yang 

memungkinkan siswa memilih langkah-langkah untuk menjawab dengan benar 

pertanyaan yang diberikan guru (Pyle, 2008). Pada pembelajaran inkuiri 

terbimbing guru tidak lagi berperan sebagai pemberi informasi, tetapi guru 

membuat rencana pembelajaran atau langkah-langkah percobaan sehingga siswa 

menemukan konsep-konsep yang ditetapkan guru (Wahyudin et al., 2010). 

Berdasarkan uraian diatas pada inkuiri terbimbing siswa menemukan konsep-

konsep dengan bantuan secara tidak langsung baik menggunakan rencana 

pembelajaran maupun langkah-langkah percobaan yang dibuat oleh guru.   

  Keefektifan Pembelajaran sains berbasis inkuiri mengajarkan pada guru 

dan siswa bahwa ilmu pengetahuan terdiri dari produk dan proses  (Wenning, 
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2011). Dalam kegiatan inkuiri terdapat beberapa siklus meliputi (1) merumuskan 

masalah, (2) observasi, (3) mengajukan dugaan, (4) mengumpulkan data, (5) 

menyimpulkan sehingga mengajarkan siswa mengembangkan keterampilan-

keterampilan penemuan ilmiah agar siswa terbiasa menyelesaikan permasalahan 

yang ada disekelilingnya. Kegiatan-kegiatan inkuiri tersebut dapat dimunculkan 

dalam kegiatan praktikum, sedangkan dalam kegiatan praktikum diperlukan suatu 

peraga atau media yang bisa digunakan. 

2.2.1 Beberapa Alasan digunakannya Inkuiri dalam Pembelajaran Sains 

 Setiap model atau metode yang digunakan pasti mempunyai alasan 

mengapa metode atau model tersebut diterapakan dalam pembelajaran. Begitu 

pula terdapat beberapa alasan perlunya inkuiri dalam pembelajaran sains 

diantaranya yakni (1)  meningkatnya potensi intelektual siswa karena siswa diberi 

kesempatan untuk mencari dan menemukan melalui pengamatan dan 

pengalamannya sendiri, (2) kepuasan intelektual dari siswa sendiri yang 

merupakan kepuasan intrinsik, (3) siswa mendapatkan cara untuk menemukan 

sesuatu, (4) ingatan yang dihasilkan akan lebih lama karena berdasarkan 

pengalaman sendiri (Wiyanto & Yulianti, 2009: 19).  

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Metode Inkuiri 

 Setiap metode atau model yang digunakan pasti memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Begitu pula inkuiri juga memiliki kelebihan diantaranya (1) adanya 

inovasi pembelajaran yang mengubah guru sebagai penyaji informasi menjadi 

pembelajaran yang mengutamakan proses pengolahan informasi, (2) pembelajaran 

menjadi berpusat pada siswa dan guru hanya menjadi pembimbing bukan penyaji, 
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(3) konsep-konsep dasar akan mudah dimengerti dan ide-ide siswa menjadi lebih 

baik dari sebelumnya, (4) membantu siswa menggunakan ingatannya dalam 

menerapkan konsep yang dimiliki ketika dihadapkan pada situasi pembelajaran 

yang baru, (5) mendorong siswa berpikir intuitif, (6) mengembangkan konsep self 

concept pada diri siswa, (7) memberi kebebasan kepada siswa untuk 

menggunakan segala referensi, (8)  memperbaiki retensi karena  inkuiri mampu 

memperdalam dan memperkaya materi yang dipelajari (Wiyanto & Yulianti, 

2009: 20). Inkuiri juga mempunyai kekurangan diantaranya (1) metode ini sulit 

berkembang jika siswa dalam satu kelas jumlahnya banyak (2) perlunya fasilitas 

dan sumber belajar yang memadai yang disesuaikan dengan jumlah siswa (3) 

banyak guru yang tidak puas jika tidak memberi informasi sebanyak-banyaknya 

kepada siswa, sehingga guru harus mempunyai komitmen yang jelas terlebih 

dahulu ((Wiyanto & Yulianti, 2009: 20). 

 

2.3 Tinjauan Mengenai Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari kata medium yang didefinisikan sebagai perantara 

atau pengantar suatu informasi dari satu ke orang lain (Santyasa, 2007: 3). 

Berdasarkan definisi tersebut media merupakan sarana dalam proses pembelajaran 

atau proses komunikasi. Terdapat lima komponen pada proses pembelajaran yang 

mengandung komunikasi yakni guru (komunikator), bahan pembelajaran, media 

pembelajaran, siswa (komunikan), dan tujuan pembelajaran.  Berdasarkan uraian 

diatas media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), sehingga dapat merangsang perhatian, 
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minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan 

belajar (Santyasa, 2007: 3). 

2.3.1   Posisi Media Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi dan berlangsung dalam 

suatu sistem, sehingga media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting 

sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran karena sebagai sarana 

tersampainya suatu informasi. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan 

proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung 

secara optimal. Media pembelajaran merupakan komponen integral dari sistem 

pembelajaran (Santyasa, 2007: 3). Posisi media pembelajaran sebagai komponen 

komunikasi ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.1 Posisi media pembelajaran 

2.3.2   Klasifikasi Media Pembelajaran 

Terdapat banyak pendapat mengenai klasifikasi media berdasarkantujuan 

pemakaian dan karakteristik jenis media. Salah satunya media dapat diklasifikasi 

menjadi tujuh kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, 

media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar 

(Gagne sebagaimana dikutip oleh Santyasa, 2007: 10). Berkaitan dengan hal 
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tersebut Edgar Dale membuat jenjang konkret-abstrak dengan dimulai dari siswa 

yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian menuju siswa sebagai 

pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap 

kejadian yang disajikandengan media, dan terakhir siswa sebagai pengamat 

kejadian yang disajikan dengan simbul (Santyasa, 2007: 7). Jenjang konkret-

abstrak meliputi pengalaman langsung, observasi, partisipasi, demonstrasi, wisata, 

televisi, film, radio, visual, simbul visual, dan verbal sering disebut kerucut 

pengalaman Edgar Dale. Dale menekankan siswa sebagai pengamat kejadian 

sehingga menekankan stimulus yang dapat diamati sebagaimana ditunjukkan oleh 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerucut Pengalaman Edgar Dale 

Berdasarkan dimensinya media pembelajaran dapat digolonkan menjadi 

media dua dimensi dan media tiga dimensi. Media dua dimensi merupakan 
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sebutan umum untuk alat peraga atau media yang hanya memiliki ukuran panjang 

dan lebar yang berada pada satu bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi 

meliputi grafis, media bentuk papan, dan media cetak yang penampilan isinya 

tergolong dua dimensi (Santyasa, 2007: 14). Media tiga dimesi merupakan 

sekelompok peraga media tanpa proyeksi yang penyajiannya secara visual tiga 

dimensional. Media tiga dimensi meliputi widya wisata, specimen, benda tiruan, 

peta timbul, globe dan boneka (Santyasa, 2007: 15). Berdasarkan uraian 

klasifikasi media pembelajaran tersebut, akan mempermudah para guru atau 

praktisi lainnya dalam memilih media yang tepat. Ini akan sangat menunjang 

efisiensi dan efektivitas proses dan hasil pembelajaran. 

2.3.3  Landasan Penggunaan Media Pembelajaran 

  Ada  beberapa  tinjauan  tentang  landasan mengenai penggunaan  media  

pembelajaran dalam melakukan kegiatan pembelajaran, antara lain landasan 

filosofis, psikologis, teknologis, dan empiris (Santyasa, 2007: 8). Landasan 

filosofis merupakan  suatu pandangan, bahwa dengan digunakannya berbagai 

jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas, akan mengakibatkan proses 

pembelajaran yang kurang manusiawi. Hal ini kurang benar karena dengan adanya 

berbagai media pembelajaran siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk 

mnggunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristik pribadinya. Dengan 

kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya karena diberi kebebasan untuk 

menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar yang sesuai dengan 

kemampuannya. Dalam hal ini penting sekali memilih media yang sesuai dengan 
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karakteristik siswa. Kajian psikologi  menyatakan bahwa  anak akan lebih mudah 

mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. 

Landasan yang kedua mengenai penggunaan media pembelajaran yakni 

landasan teknologis, Teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan 

terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, serta organisasi untuk 

menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, 

dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan 

belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol (Santyasa, 2007: 8). Pemecahan 

masalah dalam teknologi pembelajaran, dilakukan dalam bentuk kesatuan 

komponen-komponen sistem pembelajaran yang disusun dalam fungsi disain atau 

seleksi, kemudian dikombinasikan dalam pemanfaatannya  sehingga menjadi 

sistem pembelajaran yang lengkap. Komponen-komponen ini termasuk pesan, 

orang, bahan, media, peralatan, teknik, dan latar (Santyasa, 2007: 9). 

Landasan yang terakhir mengenai penggunaan media pembelajaran yakni 

landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan terdapat hubungan 

antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam 

menentukan hasil belajar siswa (Santyasa, 2007: 9). Dengan hal ini, siswa akan 

lebih mudah belajar bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai 

dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Diketahui siswa memiliki 

karakteristik tipe dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki 

tipe belajar visual, ada pula siswa yang memiliki tipe belajar auditif. Berdasarkan 

landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran 

hendaknya disesuaikan dengan karakteristik siswa, karakteristik materi pelajaran, 
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dan karakteristik media itu sendiri bukan berdasarkan karakteristik guru. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan seseorang 

diperoleh dari beberapa pengalaman yang memiliki kualitas yang berbeda-beda. 

Menurut Arief, sebagaimana dikutip oleh Wahyudin et al. (2010), pengalaman 

pendengaran memiliki kualitas 11%, pengalaman penglihatan memiliki kualitas 

83%, pengalaman yang diperoleh dari apa yang didengar 20%, sedangkan 

pengalaman apa yang dilihat 50%.  

2.4     Tinjauan Mengenai Bidang Miring 

Bidang miring merupakan suatu peraga atau media yang terdiri dari dua 

papan yang salah satu kedua ujungnya dihubungkan dengan engsel sehingga 

kedua papan tersebut dapat dikondisikan membentuk sudut tertentu. Bidang 

miring sering digunakan dalam soal dalam penerapan hukum-hukum Newton. 

Alasan digunakannya bidang miring sebagai media konkret yakni balok yang 

diletakkan pada bidang miring tidak perlu ditarik atau didorong untuk memberi 

gaya pada balok tersebut tetapi hanya dengan mengkondisikan bidang miring pada 

sudut tertentu maka akan ada gaya dorong secara alami.  

Jika sebuah balok diletakkan pada bidang miring pada sudut tertentu 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3, akan terjadi satu keadaan diantara dua 

keadaan yakni balok bergerak turun atau balok diam. Secara umum permasalahan 

dalam gerak balok pada bidang miring selain mengetahui penyebab fenomena 

tersebut adalah mengetahui syarat terjadinya fenomena tersebut secara kuantitatif. 
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Gambar 2.3 Bidang Miring Tampak Samping (2-dimensi) 

Faktor yang menyebabkan bergerak atau tidaknya balok tersebut jika 

ditinjau secara makroskopis merupakan perbandingan antara gaya gesek dengan 

gaya yang bekerja pada balok tersebut. Gaya gesek yang bekerja pada balok yang 

diletakkan pada bidang miring merupakan gaya gesek statis jika balok tersebut 

diam sampai tepat akan bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis bekerja ketika 

balok tersebut telah bergerak.  

Gaya Berat 

Semua benda yang dilempar keatas pasti akhirnya jatuh lagi kebawah 

menyentuh tanah. Hal ini karena benda tersebut mendapatkan pengaruh dari 

gravitasi bumi yang menuju pusat bumi sehingga benda tersebut mengalami 

sebuah gaya. Gaya yang dialami oleh benda tersebut dinamakan gaya gravitasi 

yang besarnya merupakan perkalian massa benda dengan percepatan gravitasi 

ditempat benda itu berada.  

 

β 

   m1 
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Gaya Gesek Statis 

Ketika kita mendorong sebuah kotak besar yang diam diatas lantai dengan 

gaya tertentu dengan arah horizontal, mungkin kotak tersebut belum bergerak 

sama sekali. Hal ini terjadi karena lantai melakukan gaya horizontal yang arahnya 

berlawanan dengan arah gaya luar yang dikerjakan, gaya ini dinamakan gaya 

gesek statis (Tipler, 1991: 122). Gaya gesekan ini disebabkan oleh ikatan ikatan 

molekul-molekul kotak dan lantai ditempat tempat terjadinya kontak yang sangat 

erat antara kedua permukaan dimana nilai gaya gesekan ini nilainya berubah-ubah 

mulai dari nol sampai suatu gaya maksimum yang menyebabkan kotak tersebut 

tepat akan bergerak (Tipler, 1991: 123). 

Secara eksperimen gaya gesekan ini tidak bergantung luas bidang kontak 

dan hanya sebanding dengan gaya normal yang dikerjakan oleh salah satu 

permukaan pada permukaan lainnya (Tipler, 1991: 123). Hal ini dikarenakan jika 

dilihat secara mikroskopis sesungguhnya luas kontak yang terjadi hanyalah 

dimana molekul-molekul dapat terikat bersama yang merupakan bagian kecil dari 

luas kontak makroskopis total (Tipler, 1991: 123). Gaya gesekan statik maksimum 

dapat tuliskan secara matematis yakni 

𝐹𝑠,𝑚𝑎𝑘𝑠 =  𝜇𝑠𝑁                                                                                                               (2.1) 

dengan 𝜇𝑠  merupakan koefisien gesekan statis yang bergantung pada sifat 

permukaan kedua benda. Jika dikerjakan gaya horizontal yang lebih kecil dari 

gaya gesek maksimum maka besar gaya gesek statisnya sama dengan gaya 

horizontal tersebut. 
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Gaya Gesek Kinetis 

Ketika dikerjakan gaya horizontal yang lebih besar dari gaya gesekan 

statis maksimum maka kotak tersebut bergerak. Pada kasus ini yang bekerja 

bukan gaya gesekan statis lagi melainkan gaya gesek kinetis. Gaya gesekan 

kinetik berlawanan dengan arah gerakan. Begitu pula dengan gesekan statis, 

gesekan kinetis merupakan gejala yang rumit dan belum dimengerti secara 

lengkap (Tipler, 1991: 123). Gaya gesekan kinetis besarnya konstan yang 

bergantung pada koefisien gesekan kinetis (μk) dan gaya normal yang secara 

matematis dapat dituliskan 

𝐹𝑘 =  𝜇𝑘𝑁                                                                                                                        (2.2) 

Analisis fisika yang dilakukan pada penelitian ini berisi anggapan yaitu 

gesekan antara papan dengan benda dianggap ada. Asumsi lain adalah balok 

terbuat dari bahan yang kerapatannya homogen. Diagram bebas gayanya dapat 

dilihat pada  Gambar 2.4, Gambar 2.5, dan Gambar 2.6.    

       

  

            

            

            

            

      

Gambar 2.4 Diagram Bebas Gaya Balok yang Bergerak Turun 
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 Dengan menganggap balok m bergerak menuruni bidang miring, maka 

didapatkan rumusan sebagai berikut:       

𝛴𝐹𝑥 =  𝑚. 𝑎                                                                                                                     (2.3) 

𝛴𝐹𝑥 =  𝑚. 𝑔. 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑓𝑘                                                                                                  (2.4) 

𝛴𝐹𝑦 = 0                                                                                                                            (2.5) 

𝛴𝐹𝑦 = 𝑁 − 𝑚. 𝑔. 𝑐𝑜𝑠𝛽                                                                                                  (2.6) 

𝑎 =  𝑔. (𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝜇𝑘. 𝑐𝑜𝑠𝛽  )                                                                                           (2.7) 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Diagram Bebas Gaya Balok Tepat akan Bergerak 

dengan menganggap balok m tepat akan bergerak, maka didapatkan rumusan 

sebagai berikut:  

𝛴𝐹𝑥 =  0                                                                                                                            (2.8) 

𝛴𝐹𝑥 =  𝑚. 𝑔. 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑓𝑠 𝑚𝑎𝑘𝑠                                                                                          (2.9) 

 𝛴𝐹𝑦 = 0                                                                                                                         (2.10) 

 𝛴𝐹𝑦 = 𝑁 − 𝑚. 𝑔. 𝑐𝑜𝑠𝛽                                                                                               (2.11) 

𝜇𝑠 = 𝑡𝑎𝑛𝛽                                                                                                                      (2.12) 
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Gambar 2.5 Diagram Bebas Gaya Balok ketika Diam 

dengan menganggap balok m  diam, maka didapatkan rumusan sebagai berikut: 

𝛴𝐹𝑥 =  0                                                                                                                         (2.11) 

𝑚. 𝑔. 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑓𝑠                                                                                                              (2.12) 

𝛴𝐹𝑦 = 0                                                                                                                          (2.13) 

𝑁 = 𝑚. 𝑔. 𝑐𝑜𝑠𝛽                                                                                                            (2.14) 

Berdasarkan  persamaan (2.7) faktor yang mempengaruhi percepatan balok yakni 

koefisien gesekan dan sudut kemiringan (β). 

 

2.5 Tinjauan Mengenai Keterampilan Proses 

Menurut Rillero, sebagaimana dikutip oleh Inal (2003), keterampilan 

proses merupakan kegiatan aktif seperti mengamati, menyimpulkan, 

mengklasifikasi, mempertanyakan, memprediksi, bereksperimen, menganalisis 

data dan berkomunikasi. Menurut Sukiniarti (2009), Keterampilan Proses 

merupakan aktivitas siswa meliputi kegiatan mengobservasi, mengklasifikasi, 

menginterpretasi, melakukan eksperimen, dan komunikasi. Berdasarkan 

β 

Fs 

N

1

1

1 

m.g 

m.g. sinβ  

Sb y 

Sb  x 

    m 

  

m.g. cosβ  

 



26 

 

 

 

pengertian-pengertian diatas keterampilan proses merupakan kegiatan aktif yang 

meliputi observasi, klasifikasi, interpretasi, eksperimen dan komunikasi. 

Menurut Mundilarto, sebagaimana dikutip oleh Wiyanto (2009: 45), 

keterampilan proses sains dasar meliputi mengamati atau mengobservasi, 

mengklasifikasi, berkomunikasi, mengukur, memprediksi atau meramal, membuat 

inferensi. Mengamati merupakan kegiatan menggunakan kelima indera untuk 

mempelajari alam sekitar, mengklasifikasi merupakan kegiatan menggolongkan 

sesuatu berdasarkan persamaan dan perbedaannya, berkomunikasi merupakan 

menyampaikan hasil penemuaannya kepada orang lain (Wiyanto & Yulianti, 

2009: 45). Mengukur merupakan membandingkan suatu besaran dengan besaran 

lain yang sudah ditetapkan, memprediksi atau meramalkan merupakan berpikir 

sesuatu dimasa depan, dan inferensi merupakan suatu penjelasan hasil observasi 

(Wiyanto & Yulianti, 2009: 46). 

Edukologi merupakan pengetahuan tentang pendidikan, dan edukologi 

ilmu pendidikan adalah pengetahuan tentang proses mengajar dan belajar ilmu 

pengetahuan dalam beberapa pengaturan (Ango, 2002). Bagian dari keahlian 

ilmiah adalah memiliki keterampilan proses terkait dengan penyelidikan ilmiah.  

Menurut Sukiniarti (2009), keterampilan-keterampilan fisik dan mental 

pada dasarnya telah dimiliki siswa. Meskipun dalam wujud potensi atau 

kemampuan yang belum terbentuk secara jelas, sehingga kemampuan tersebut 

perlu dirangsang. Hal ini karena kemampuan proses juga tidak tumbuh dan terjadi 

secara otomatis melainkan perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. 
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Keterampilan proses seseorang yang tidak akan tumbuh atau muncul 

secara tiba-tiba melainkan perlu dilatih secara terus menerus memerlukan suatu 

metode untuk dapat melatih keterampilan tersebut (Ango, 2002). Sebagai contoh 

seseorang yang dilahirkan tidak akan langsung ahli dalam penyelidikan ilmiah 

melainkan perlu dilatih dengan metode yang tepat agar keterampilan proses dapat 

terbentuk. 

Menurut Sandra & Evan, sebagaimana dikutip oleh Sukiniarti (2009), 

keberhasilan pengajaran sains harus meliputi empat komponen yakni isi atau 

prosuk, proses atau metode, sikap, teknologi. Menurut Semiawan, sebagaimana 

dikutip oleh Sukiniarti (2009), siswa mudah memahami konsep-konsep yang 

rumit dan abstrak, jika didisertai dengan contoh-contoh konkret, dan wajar sesuai 

dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Melalui perlakuan terhadap kenyataan 

fisik dan pengamatan terhadap benda-benda nyata siswa dapat menemukan 

konsep yang dipelajari. Salah satu perlakuan terhadap siswa supaya siswa 

mengalami kenyataan fisik adalah dengan digunakannya kegiatan praktikum. 

 

2.6 Tinjauan Mengenai Konsepsi 

Dalam kehidupan sehari-hari orang selalu dihadapkan dengan suatu 

permasalahan dimana dibutuhkan penyelesaian melalui pemikiran  berdasarkan 

hal-hal yang diketahuinya. Menurut Matlin, sebagaimana dikutip oleh Linuwih 

(2011), segala sesuatu yang ada dalam pemikiran manusia disebut kognisi. 

Menurut Linuwih (2011), konsepsi merupakan hasil pemikiran seseorang 
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berdasarkan interaksi struktur pengetahuan, ide dan aktivitas penalaran ketika 

seseorang dihadapkan pada persoalan.  

Istilah yang hampir sama dengan konsepsi namun mempunyai penjelasan 

yang sedikit berbeda yaitu konsep. Menurut Linuwih (2011), konsep merupakan 

bagian dari struktur ilmu fisika yang berupa ide atau pengertian yang diabstrakkan 

dari peristiwa konkret ataupun gambaran mental dari suatu objek, proses atau 

apapun (yang ada di luar bahasa) yang dianggap benar oleh para ahli fisika dan 

digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Pada tinjauan fisika 

sebagai suatu struktur ilmu, maka konsep adalah bagian dari struktur ilmu fisika 

yang berupa ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret ataupun 

gambaran mental dari suatu objek, proses atau apapun (yang ada di luar bahasa) 

yang dianggap benar oleh para ahli fisika dan digunakan oleh akal budi untuk 

memahami hal-hal lain (Linuwih, 2011). Dari pengertian-pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa konsepsi merupakan gambaran mental atau persepsi seseorang 

yang bersifat subjektf dan individual mengenai suatu hal.  

Konsepsi juga tidak bersifat universal, artinya setiap orang tidak harus 

memiliki konsepsi yang sama mengenai suatu hal dengan orang lain. Konsepsi ini  

juga tidak seluruhnya benar menurut para ahli. Berbeda dengan konsepsi, konsep 

bersifat objektif dan disetujui secara umum oleh para ahli sehingga konsep dapat 

digunakan sebagai acuan pembenaran mengenai sesuatu. 

Konsepsi seseorang tidak bisa diukur secara langsung melainkan 

menggunakan cara tertentu.Konsepsi siswa hanya bisa diketahui jika siswa 

tersebut diberikan suatu permasalahan (Taufiq, 2012). Ada tiga cara yang dapat 
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digunakan untuk mengetahui konsepsi siswa yakni tes diagnostik melalui tes 

tertulis yang disertai alasan, wawancara klinis, dan penyajian peta konsep (Taufiq, 

2012). Tes tertulis yang disertai alasan dapat diketahui konsepsi yang terjadi pada 

siswa, sedangkan wawancara klinis bisa digunakan untuk menguatkan konsepsi 

dari tes tertulis dan mengetahui lebih lanjut konsistensi jawaban siswa serta faktor 

yang mungkin membentuk konsepsi tersebut. Dari pernyataan diatas konsepsi 

siswa hanya bisa diukur ketika dihadapkan pada suatu permasalahan kemudian 

siswa menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

2.6.1 Konsepsi Ilmiah dan Konsepsi Alternatif 

Jika siswa dihadapkan pada suatu permasalahan fisika, siswa tersebut akan 

menggunakan segenap pengetahuannya untuk menyelesaikan permasalahan fisika 

tersebut. Pengetahuan yang digunakan atau sering disebut konsepsi siswa 

terkadang lebih dari satu dimana konsepsi satu dengan konsepsi yang lain saling 

bersaing dalam pikiran siswa (Linuwih, 2011). Diantara konsepsi-konsepsi 

tersebut ada yang sesuaidengan pakar fisika tersebut dan ada pula konsepsi yang 

berbeda dengan pakar fisika. Konsepsi yang sesuai dengan konsepsi pakar fisika 

sering dinamakan konsepsi ilmiah sedangkan konsepsi yang berbeda atau 

bertentangan dengan pakar fisika sering dinamakan konsepsi alternatif (Linuwih, 

2011). 

2.6.2   Faktor – Faktor Pembentuk Konsepsi Alternatif 

      Setiap konsepsi yang ada dalam pikiran seseorang tentu dipengaruhi oleh 

beberapa hal dimana hal tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri melainkan 

hasil interaksinya dengan dunia luar  (Rusman, 2011: 193). Secara umum menurut 
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Linuwih (2011) faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konsepsi meliputi: 

intuisi kehidupan sehari-hari, pembelajaran, pembacaan buku teks, pengetahuan 

sebagai serpihan yang terpisah-pisah, pengetahuan sebagai struktur teoritis dan 

apresiasi konseptual. Keenam faktor tersebut di uraikan seperti dibawah ini. 

Intuisi Kehidupan Sehari-Hari  

Salah satu Kesulitan siswa dalam memahami konsep fisika dapat 

disebabkan dari konsepsi awal yang berkembang karena akumulasi persepsi 

sebagai hasil interaksi dengan kehidupan sehari-hari, faktor ini sering disebut 

dengan intuisi (Linuwih, 2011). Pada penelitian ini jika siswa memberikan 

jawaban alasan berdasarkan pengalaman sehari-hari yang dilihatnya ketika 

diwawancarai maka dapat disimpulkan bahwa intuisi kehidupan sehari-hari 

merupakan salah satu faktor pembentuk konsepsi alternatif bagi siswa tersebut. 

Pembelajaran 

Pada umumnya pembelajaran yang digunakan guru cenderung 

memberikan informasi tanpa mengkaitkan dengan kegiatan observasi. 

Pembelajaran yang dilakukan cenderung membuat siswa pasif dan siswa tidak 

mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki siswa.  Pembelajaran 

seperti ini mengkondisikan siswa menghafal konsep fisika tanpa memahami 

konsep tersebut secara mendalam (Linuwih, 2011). 

Pada penelitian ini, bila pada saat wawancara, siswa mengemukakan suatu 

pendapat berdasarkan yang diperoleh pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang membentuk konsepsi 

alternatif siswa tersebut adalah pembelajaran yang digunakan. Misalnya siswa 



31 

 

 

 

mengemukakan bahwa apa yang dia pahami adalah hasil dari contoh-contoh soal 

dan pembahasan, atau contoh dari guru pada kegiatan pembelajaran masa lalu.  

Buku Teks 

Siswa di Indonesia biasa menggunakan buku teks dari terjemahan. Hal ini 

juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Terkadang konsep yang dituliskan 

dalam buku terjemahan memiliki makna yang berbeda dengan buku aslinya 

(Linuwih, 2011: 34). Beberapa buku fisika SLTA yang membahas kinematika 

berhubungan dengan ’gerak jatuh bebas’ memberikan batasan gerak jatuh bebas 

yang berbeda. Ada buku yang memberikan batasan gerak jatuh bebas sebagai 

gerak benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal, gaya 

gesek udara diabaikan. Sementara ada buku lain yang mendefinisikan gerak jatuh 

bebas sebagai gerak benda yang dilepaskan dari ketinggian tertentu dan gaya 

gesek udara diabaikan. Pendapat yang kedua tidak mempermasalahkan kecepatan 

awal, sehingga bisa saja kecepatan awalnya nol, atau bernilai tertentu. Bagi siswa 

yang membaca berbagai buku dengan pendapat berbeda kemungkinan mengalami 

konsepsi alternatif. 

Bila ketika diwawancarai, siswa mengemukakan suatu pendapat 

berdasarkan membaca buku teks, maka dapat disimpulkan bahwa latar belakang 

pembentuk konsepsi alternatif siswa tersebut antara lain disebabkan karena faktor 

pembacaan buku teks. Misalnya siswa mengemukakan bahwa apa yang dia 

pahami adalah hasil dari membaca buku teks, baik dalam bentuk contoh-contoh 

soal dan pembahasan, atau penjelasan konsep dari buku teks tertentu atau bacaaan 

tertentu (Linuwih, 2011: 36).  
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Pengetahuan Sebagai Serpihan  yang Terpisah-pisah 

 Kebanyakkan siswa ketika mengamati peristiwa sehari-hari hanya 

mengamatinya tanpa berpikir mengapa hal tersebut bisa terjadi (Linuwih, 2011: 

38). Sebagai contoh, seseorang tidak mencoba menjelaskan mengapa suatu benda 

akan ’jatuh ke bawah’ ketika dilepaskan. Seseorang itu hanya berpikir ’benda 

akan jatuh’ bila dilepaskan. 

  Pada penelitian ini bila saat wawancara siswa memberikan penjelasan 

tentang konsep/konteks dengan dua cara yang berbeda dan bertentangan, maka ini 

menunjukkan adanya faktor fragmentasi pada kognisinya. 

Pengetahuan sebagai Struktur Teoretis 

 Vosniadou, sebagaimana dikutip oleh Linuwih (2011), menjelaskan 

konsepsi alternatif dengan berpijak pada dua kategori struktur teoretis, yaitu teori 

fisika dengan kerangka kerja naif (sederhana) dan teori spesifik (tentang fisika). 

Teori kerangka kerja naif berpijak pada persangkaan (presupposition) hakekat dan 

asal usul fenomena fisika yang mulai dibangun di masa kanak-kanak. Dengan kata 

lain teori kerangka kerja naif berpijak pada pemikiran intuisi. 

Kerangka teori spesifik dibangun melalui observasi, pengalaman, atau 

informasi yang muncul karena kebiasaan di bawah kendala teori kerangka kerja 

naif. Bila saat wawancara siswa mengemukakan penjelasan secara teoretis 

berdasarkan pada konsep (tertentu) sehingga menghasilkan konsepsi alternatif, 

maka kerangka teori spesifik merupakan faktor kognitif penyebab konsepsi. Bila 

pijakan teori/asumsi awal yang digunakan sudah keliru maka kerangka teori 

spesifiknya juga keliru (teori naïf) sehingga menimbulkan konsepsi alternatif. Di 
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sisi lain, interpretasi/penjelasan ini dapat juga berpijak pada kerangka 

pengetahuan yang benar (ilmiah) namun dalam berinterpretasi terjadi 

pengembangan teori spesifik yang tidak sesuai dengan teori ilmiah. Dengan 

memperhatikan latar belakang pijakan, atau memori jangka panjang yang 

dipanggil dan pengembangan pijakan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa 

penggunaan kerangka teori spesifik ini mempunyai tingkat kognisi yang lebih 

tinggi dari latar belakang konsepsi alternatif yang lain ( Linuwih, 2011). 

Apresiasi Konseptual 

Menurut teori belajar konstruktivisme seseorang pasti mengalami asimilasi 

dan akomodasi. Asimilasi dan akomodasi merupakan suatu proses seseorang 

untuk mengembangkan konsepsinya secara lebih luas. Hal ini akan terus terjadi 

didalam kehidupan seseorang dan tidak akan pernah berhenti. Pengetahuan baru 

yang diperoleh dibangun berdasarkan pengetahuan yang sudah ada (prakonsepsi) 

dengan membentuk kaitan terhadap input persepsi baru dan memperbaharui 

pengetahuan lama yang tidak sesuai hal ini sering disebut akomodasi (Linuwih, 

2011). Seseorang secara kontinyu diperkenalkan dengan berbagai pengetahuan 

(konteks) yang secara alami tidak pernah berhenti. Variasi konteks yang diberikan 

pada seseorang memungkinkan terjadinya variasi konsepsi pada orang tersebut. 

Bila pada suatu saat siswa dihadapkan dengan soal, sangat dimungkinkan siswa 

tersebut hanya mencoba menyelesaikan persoalan berdasarkan apresiasi 

konseptual dari konsepsi yang diyakini sesuai dengan soal tersebut tanpa 

memikirkan secara detail maksud soal yang dihadapi  (Linuwih, 2011). 
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  Saat dihadapkan pada persoalan konteks kemungkinan siswa hanya 

mengandalkan konsepsi tertentu yang dianggap sudah dapat menyelesaikan 

masalah secara praktis, hal ini dikatakan sebagai apresiasi (penghargaan) 

konseptual. Misalnya siswa biasa diajarkan untuk menyelesaikan soal dengan cara 

menuliskan variabel yang diketahui, variabel yang ditanya kemudian jawaban. 

Cara seperti ini mungkin akan mengalami kesulitan jika soal yang dihadapi siswa 

berupa pembuktian suatu persamaan. Ada pula siswa yang cenderung 

menggunakan rumus-rumus praktis yang bersifat hafalan untuk menyelesaikan 

suatu soal tanpa memperhatikan konsep yang berkaitan dengan soal tersebut. 

Terkadang soal tersebut tidak bisa diselesaikan menggunakan rumus praktis atau 

sering disebut smart solution atau jembatan keledai. Hal yang penting dalam 

membelajarkan fisika kepada siswa salah satunya yakni membentuk konsepsi-

konsepsi luas yang bersifat umum dan sesuai dengan konsepsi ilmiah  (Linuwih, 

2011). 

 Peneliti beranggapan bahwa siswa melakukan apresiasi konseptual bila 

saat wawancara siswa mencoba menyelesaikan persoalan secara praktis 

berdasarkan konsepsi yang sudah diyakini kebenarannya. Siswa memanggil 

sumber kognisi (konsepsi) yang dianggap langsung dapat diterapkan dan 

menyelesaikan masalah. Misalnya, siswa langsung menerapkan rumus praktis 

yang sudah diyakini kebenarannya, atau menerapkan suatu konsep, prinsip atau 

hukum dalam fisika.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma dan Desain Penelitian 

Siswa yang sedang terlibat dalam kegiatan pembelajaran mekanika 

mendapatkan pengetahuan dari tiga hal, yaitu pembelajaran, pembacaan buku, dan 

intuisi pra-instruksional yang dimiliki. Ketiga hal tersebut membentuk 

pengetahuan yang akan digunakan ketika menyelesaikan suatu permasalahan yang 

berhubungan dengan mekanika. 

Guna mengetahui sejauh mana konsepsi yang dimiliki siswa SMK serta 

bagaimana distribusi keterampilan siswa SMK dalam menyelesaikan fenomena 

mekanika maka dibutuhkan sarana yang tepat dan relevan. Menurut penulis 

bidang miring dapat digunakan untuk mengetahui  konsepsi siswa, serta dapat 

digunakan untuk praktikum sebagai penerapan pembelajaran inkuiri guna 

mengetahui keterampilan proses sains siswa (mengobservasi dan menyimpulkan) 

dalam proses menemukan konsep mekanika pada materi gaya gesek. Secara 

ringkas paradigma penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Paradigma Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif  yang 

merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum dimana data tidak disajikan dalam bentuk angka (Sugiyono, 2010: 207). 
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Pada penelitian ini dipilih desain/pendekatan deskriptif kualitatif karena 

dimungkinkan pendekatan ini menghasilkan data yang beragam. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Penelitian ini mengambil subyek siswa SMK BTB Juwana jurusan gambar 

bangunan kelas X semester 2 angkatan 2012/2013. Siswa ini terdiri dari kelas 

jurusan gambar bangunan sebanyak 43 siswa kemudian sampel diambil dengan 

cara purposive sampling sebanyak 25 siswa. Pengambilan siswa tersebut terkait 

dengan nilai fisika pada semester 1, kemudian dari nilai fisika pada semester 1 

akan di bagi lagi menjadi 3 kelompok. Pengelompokannya meliputi kelompok 

berpemahaman tinggi (nilai fisika semester 1 peringkat 1 - 10), kelompok 

berpemahaman cukup (nilai fisika semester 1 peringkat 16 – 25), kelompok 

berpemahaman rendah (nilai fisika semester 1 peringkat 34 - 38 ). 

 

3.3     Objek penelitian 

 Objek penelitian ini adalah ragam serta faktor pembentuk konsepsi yang 

dimiliki siswa SMK ketika menjawab soal tertulis dan ketika dilakukan 

wawancara berdasarkan jawaban tes tertulis, serta distribusi keterampilan proses 

sains siswa SMK ketika melakukan praktikum menggunakan peraga bidang 

miring. Keterampilan proses sains yang diamati pada Penelitian ini hanyalah pada 

tahap mengobservasi dan menyimpulkan. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yang meliputi tahap 

persiapan, pengambilan data dan pengolahan data. Penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Mula-mula dilakukan pembuatan media bidang miring, kemudian 

membuat instrumen yang berisi pertanyaan essai disertai alasan terkait bidang 

miring. Selain itu dibuat pula lembar kerja siswa yang digunakan siswa SMK 

ketika melakukan praktikum menggunakan bidang miring. Instrumen yang sudah 

jadi dikonsultasikan kepada ahli yakni Dosen Pembimbing. 

3.4.2 Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data terdiri dari tiga tahap dimana sebelumnya siswa sebagai 

subjek penelitian melihat demonstrasi fenomena gerak balok pada bidang miring. 

Pertama mengerjakan soal essai terkait gerak pada bidang miring. Tahap kedua 

siswa diwawancarai terkait jawaban yang diberikan pada pertanyaan soal essai. 

Tahap pengambilan data yang terakhir yakni mengamati siswa melakukan 

praktikum menggunakan bidang miring.  

3.4.3 Tahap Analisis Data 

Anaisis dilakukan untuk mengungkap seberapa baik konsepsi siswa terkait 

konsep gaya gesek. Kualitas konsepsi tersebut ditunjukkan oleh perbandingan 

kuantitas konsepsi ilmiah dan konsepsi alternatif terkait fenomena gerak pada 

bidang miring. Skema  tahapan-tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Prosedur Penelitian 

 

3.5     Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yang pertama mahasiswa 

mengerjakan soal-soal tes essai, di sini siswa diberi kebebasan untuk memberikan 

jawaban berdasarkan pemikiran yang telah mereka miliki. Tahap kedua dilakukan 

wawancara berdasarkan jawaban yang telah diberikan mahasiswa saat test tertulis. 

Kegiatan wawancara dilakukan dengan fleksibel berdasarkan hasil pekerjaan 

siswa saat menjawab pertanyaan test tertulis, jadi tidak ada pedoman yang khusus. 

Wawancara ini dimaksudkan untuk melakukan cross check tentang jawaban dari 

tes tertulis dan menelusuri faktor-faktor penyebab munculnya konsepsi alternatif 

Konsultasi dan validasi ahli 

sebelum diujicobakan, bidang miring, soal essay dan lembar 

kerja dikonsultasikan kepada dosen 
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Tes tertulis  

Tahapan Analisis Data 

Praktikum menggunakan bidang miring 
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terdeteksi saat tes tertulis. Tahap ketiga dilakukan pengamatan terhadap siswa 

ketika melakukan praktikum menggunakan bidang miring  guna mengetahui 

distribusi keterampilan proses sains yang dimiliki siswa khususnya keterampilan 

mengobservasi dan menyimpulkan. 

Wawancara dilakukan dengan cara “think aloud”, dimana siswa menulis 

sambil bercerita tentang apa yang dia pikirkan terkait fenomena gerak pada bidang 

miring. Interaksi antara peneliti dengan responden dibuat senyaman mungkin 

dengan tujuan agar siswa lebih leluasa mengemukakan pendapat, namun kondisi 

tetap dijaga agar tidak terjadi intervensi kepada subjek penelitian. Peneliti harus 

berusaha agar konsepsi yang dimiliki siswa itu muncul secara sendiri sehingga 

benar-benar alami. Kegiatan siswa setelah diwawancarai adalah melakukan 

praktikum secara berkelompok dengan bantuan LKS mini yang dinilai oleh 

observer menggunakan lembar observasi. 

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan berupa tes diagnostik. Tes ini bertujuan untuk 

mengamati  konsepsi siswa terkait fenomena dinamika pada bidang miring. Tes 

ini berbentuk soal-soal essai terkait fenomena dinamika gerak pada bidang Miring 

yang merupakan kasus terapan mekanika yang memungkinkan munculkan 

konsepsi dari setiap siswa. Menurut Hartmann, sebagaimana dikutip oleh  

Linuwih (2011), instrumen soal esai memberi kebebasan siswa menjawab lebih 

dari satu jawaban yang diperkirakan sesuai. Setiap pola jawaban yang terjadi akan 

menunjukkan keberadaan konsepsi setiap siswa. 
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Instrumen  ke dua yang digunakan dalam pengambilan data adalah 

perlengkapan dalam wawancara. Perlengkapan ini berupa kertas dan pensil yang 

dipegang siswa, hasil pekerjaan tes tertulis, serta alat perekam wawancara dan 

MP3 recorder.  Instrumen terakhir atau instrumen ketiga yang digunakan dalam 

pengambilan data adalah pedoman penilaian keterampilan proses sains yakni 

keterampilan proses mengobservasi atau mengamati dan menyimpulkan. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Berdasarkan jenis data yang ada tahapan analisis data dibagi menjadi tiga 

yakni analisis data tertulis, analisis data wawancara dan analisis data keterampilan 

proses sains. 

3.7.1 Analisis Data Tes Tertulis 

Data penelitian ini berupa data kualitatif dan sangat bervariasi. Setelah 

data tes tertulis diperoleh, dilakukan pemetaan terhadap semua jawaban yang 

muncul dari tes tertulis dan dicari persentase dari masing-masing jawaban. Dari 

besarnya persentase tersebut dapat diketahui ragam konsepsi yang ada pada siswa 

SMK BTB terkait fenomena gerak balok pada bidang miring serta konsepsi 

alternatif yang dominan yang muncul pada rata-rata siswa SMK BTB. 

𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑎 % =  
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎
 𝑥 100%         (3.1) 

 

3.7.2 Analisis Data Tes Wawancara 

Data yang diperoleh pada tahap wawancara berguna untuk menguatkan 

data hasil tes tertulis serta menunjukkan faktor munculnya konsepsi alternatif 
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siswa SMK BTB. Analisis tes wawancara dilakukan setelah analisis tes tertulis. 

Data tes wawancara dianalisis dengan penyusun transkripsi wawancara yang 

berupa alasan konsepsi-konsepsi alternatif yang muncul pada tes tertulis. 

Pedoman penyusunan transkripsi data wawancara disajikan oleh Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Pedoman Penyusunan Transkripsi Data Wawancara 

No Kode Responden Konsepsi Alternatif Faktor penyebab konsepsi 

    

    

 

3.7.2 Analisis Data Keterampilan Proses Sains 

Data penelitian ini diperoleh dari pengamatan observer dan LKS mini 

ketika siswa SMK BTB melakukan praktikum menggunakan bidang miring. 

Setelah data keterampilan proses  diperoleh, dilakukan pemetaan terhadap semua 

skor yang diperoleh berdasarkan rubrik penskoran yang diperoleh untuk 

keterampilan observasi (kegiatan satu dan kegiatan dua) dan keterampilan 

menyimpulkan.  Dari skor keterampilan proses yang diperoleh kemudian dicari 

persentase dari masing-masing skor. Berdasarkan besarnya persentase tersebut 

dapat diketahui distribusi keterampilan proses mengobservasi dan menyimpulkan 

siswa SMK BTB serta skor keterampilan proses yang dominan yang muncul pada 

siswa SMK BTB. Pedoman penyusunan transkripsi data keterampilan proses 

disajikan oleh Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Pedoman Penyusunan Transkripsi Data Keterampilan Proses 

Kode Responden Skor Kegiatan Praktikum 
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Observasi Menyimpulkan 

Keg. 1 Keg.2   

      

      

 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑛 % =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑝𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠( 𝑛)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢𝑛𝑦𝑎
  𝑥 100%           (3.2) 
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BAB 4 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Gerak Balok pada Bidang Miring 

 Bidang miring merupakan suatu peraga atau media yang terdiri dari dua 

papan yang salah satu kedua ujungnya dihubungkan dengan engsel sehingga 

kedua papan tersebut dapat dikondisikan membentuk sudut tertentu. Analisis 

gerak balok pada bidang miring sudah banyak diajarkan dibuku-buku pelajaran 

fisika pada materi gaya dan gerak. Tahapan yang dilakukan untuk menganalisis 

gerak balok pada bidang miring yakni (1) menghimpun konsep-konsep fisis yang 

berkaitan dengan gerak pada bidang miring, (2) membuat diagram bebas gaya 

untuk gerak balok pada bidang miring, (3) menurunkan rumusan matematis untuk 

gerak balok pada bidang miring. 

4.1.1 Dinamika Gerak Balok pada Bidang Miring 

 Untuk mengetahui dinamika gerak balok pada bidang miring harus 

dilakukan terlebih dahulu tahapan-tahapan analisis gerak balok pada bidang 

miring guna mengetahui syarat yang harus dipenuhi. Tahapan-tahapan ini 

dilakukan dengan cara mengkaitkan konsep-konsep fisis dalam dinamika yang 

terjadi. Diketahui bahwa dinamika merupakan analisis gerak yang memperhatikan 

penyebab gerak tersebut. 

Konsep-konsep fisis yang berkaitan dalam dinamika ini yakni mengenai 

gaya berat, gaya gesek statis, gaya gesek kinetis, dan sudut bidang miring (sudut 
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 elevasi). Untuk lebih jelasnya dapat dilakukan dengan menggambar diagram 

bebas gaya pada balok yang bergerak dengan percepatan a yang berada diatas 

bidang miring yang dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Bebas Gaya Balok Menuruni Bidang Miring 

Dengan menganggap balok menuruni bidang miring, diperoleh persamaan 

matematis sebagai berikut: 

𝛴𝐹𝑥 =  𝑚. 𝑎                                                                                                                      (4.1) 

𝛴𝐹𝑥 =  𝑚. 𝑔. 𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝑓𝑘                                                                                                   (4.2) 

𝛴𝐹𝑦 = 0                                                                                                                            (4.3) 

𝛴𝐹𝑦 = 𝑁 − 𝑚. 𝑔. 𝑐𝑜𝑠𝛽                                                                                                  (4.4) 

𝑎 =  𝑔 . (𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝜇𝑘. 𝑐𝑜𝑠𝛽  )                                                                                          (4.5) 

 Persamaan (4.5) dapat dijadikan syarat balok dalam bergerak, sedangkan 

syarat untuk balok tetap diam percepatan yang dimiliki balok haruslah bernilai nol 

sehingga persamaan (4.5) menjadi seperti berikut. 

𝑚. 𝑔. 𝑠𝑖𝑛𝛽 = 𝑓𝑠                                                                                                                (4.6) 
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Untuk persamaan (4.6) gaya gesek yang bekerja berbeda dengan persamaan (4.2) 

karena balok dalam keadaan diam. Untuk menghitung koefisien gesekan statis 

(𝜇𝑠) dapat dilakukan dengan cara mengukur sudut elevasi pada saat balok tepat 

akan bergerak sehingga diperoleh persamaan berikut. 

𝜇𝑠 = 𝑡𝑎𝑛𝛽                                                                                                                        (4.7) 

Berdasarkan persamaan yang diperoleh dinamika balok pada bidang miring hanya 

dipengaruhi oleh kemiringan Bidang Miring atau sudut elevasi dan koefisien 

gesekan. 

4.1.2  Justifikasi Percobaan 

 Justifikasi percobaan dilakukan dengan cara mengukur sudut pada bidang 

miring ketika balok tepat akan bergerak. Variabel yang divariasi pada percobaan 

ini yakni massa balok dan permukaan balok. Balok yang digunakan terbuat dari 

kayu masing-masing mempunyai massa 100 gram, 145,8 gram dan 148,4 gram 

sedangkan permukaan balok terdiri dari kertas HVS, kertas kardus dan amplas. 

 Rata-rata setiap kelompok mendapatkan besar sudut yang sama untuk 

variasi massa balok meskipun hasil yang didapatkan berbeda untuk kelompok 

yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa gerak balok tidak dipengaruhi oleh 

massa melainkan karena faktor kemiringan bidang miring. Untuk variasi 

permukaan balok diperoleh sudut kemiringan yang semakin besar untuk 

permukaan balok secara berurutan yakni amplas, kertas kardus dan kertas HVS. 

Hal ini menunjukkan bahwa gerak balok dipengaruhi oleh semakin halus atau 

kasarnya permukaan balok yang dikenal dengan koefisien gesekan. 
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4.1.3 Penerapan Bidang Miring untuk Mengukur Konsepsi dan 

Keterampilan Proses Sains 

Fenomena gerak balok  pada bidang miring ini melibatkan gaya berat, 

sudut elevasi, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Dalam penelitian ini siswa 

diminta menjelaskan pengetahuannya mengenai penyebab bergerak atau tidaknya 

balok pada bidang miring guna mengungkap konsepsi siswa kemudian siswa 

melakukan praktikum menggunakan bidang miring guna mengetahui 

keterampilan proses sains siswa khususnya pada keterampilan mengobservasi dan 

menyimpulkan. 

Penyebab fenomena gerak ini pernah mereka pelajari saat semester satu 

yakni pada materi gaya dan gerak namun materi ini belum pernah dilakukan 

secara kontekstual. Proses konstruktivisme pengetahuan yang mempengaruhi 

konsepsi yang tertanam pada pikiran siswa yang akan muncul ketika 

menyelesaikan permasalahan fenomena ini. Berkaitan dengan keterampilan proses 

yang harus dimiliki oleh siswa, media ini dapat digunakan untuk praktikum siswa 

dalam mengkonstruksi pengetahuan barunya menggunakan media konkret 

sehingga keterampilan proses sains siswa dapat terlihat. 

 

4.2     Analisis Konsepsi dan Keterampilan Proses Siswa SMK 

Mengenai Gerak Balok pada Bidang Miring. 

Pada penelitian ini, data terkait konsepsi yang didperoleh dibedakan 

menjadi dua jenis yakni data tes tertulis yang berupa jawaban tertulis pada lembar 

jawab serta data wawancara yang berupa rekaman. Data tes tertulis digunakan 
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untuk memetakan pola jawaban yang muncul dan data wawancara berfungsi untuk 

memperjelas data hasil tes tertulis serta mendeteksi faktor-faktor penyebab 

munculnya konsepsi alternatif pada jawaban siswa SMK BTB. 

Secara umum analisis data dilakukan dengan menghimpun dan 

menganalisis data yang diperoleh dari masing-masing responden secara global. 

Dari data yang terhimpun dapat diketahui konsepsi-konsepsi yang dominan. 

Konsepsi-konsepsi yang diperoleh secara tidak langsung mencerminkan kondisi 

rata-rata pada sekumpulan sampel. 

4.2.1 Analisis Data Tes Tertulis 

Analisis data tes tertulis dilakukan dengan memetakan seluruh jawaban 

yang muncul pada setiap siswa, menghimpunnya kemudian mencari persentase 

masing-masing jawaban yang muncul. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

banyaknya konsepsi yang muncul pada siswa. Dari konsepsi-konsepsi yang ada 

akan diperoleh konsepsi yang dominan pada siswa SMK. 

Tes tertulis dilakukan menggunakan instrumen soal essay untuk 

mengidentifikasi adanya konsepsi alternatif pada siswa SMK mengenai fenomena 

gerak pada bidang miring. Instrumen soal essay terdiri atas dua soal, soal pertama 

merupakan permasalahan tentang gaya gesek dan soal ke dua tentang penyebab 

terjadinya fenomena gerak balok pada bidang miring. Pada soal nomor satu yakni 

siswa diminta untuk menentukan besar gaya gesek pada balok jika dikenai gaya 

(akibat diletakkan pada bidang miring) seperti yang ditunjukkan Tabel 4.1. 

 

 



49 

 

 

 

Tabel 4.1 Soal Nomor 1. Pemahaman terkait Gaya Gesek 

  

1.a. Balok diam 

                                                                         Berapa besar gaya gesek pada                  

Gambar a ? alasan ? 

 

   b. Balok diam (tepat akan bergerak) 

 Berapa besar gaya gesek pada Gambar b ? alasan ? 

 

 

 

 

Soal nomor satu ini menguji pengetahuan siswa mengenai gaya gesek atau 

lebih khususnya mengenai besar gaya gesek pada balok terhadap gaya yang 

bekerja pada balok tersebut. Gaya ini yang menyebabkan balok tersebut diam atau 

tepat akan bergerak. Gaya gesek merupakan pengetahuan dasar mengenai 

fenomena gerak balok pada bidang miring. Untuk kasus Gambar a ketika balok 

mendapatkan gaya sebesar 5 N karena kemiringan bidang miring tetapi balok 

tetap dalam keadaan diam. Besar gaya gesek pada Gambar a sama dengan 5 N, 

karena gaya gesek tersebut mengimbangi gaya 5 N akibat kemiringan bidang 

miring sehingga balok tetap diam. Untuk kasus Gambar b ketika balok 

mendapatkan gaya sebesar 10 N karena kemiringan bidang miring namun balok 

tepat akan bergerak. Besar gaya gesek pada Gambar b sama dengan 10 N, karena 

m.g.sinα = 5 N 

α 

kasar 

       m 

m.g.sinα = 10 N 

α 

 

kasar 

       m 
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gaya gesek tersebut mengimbangi gaya 10 N akibat kemiringan bidang miring 

tetapi gaya gesek yang bekerja merupakan gaya gesek statis maksimum. 

Berdasarkan data tes tertulis rata-rata responden menjawab besar gaya 

gesek untuk Gambar a adalah 5 N dan untuk Gambar b adalah 10 N karena rumus 

gaya gesek adalah mg sin α. Selain itu beberapa siswa tidak bisa menjawab alasan 

jawaban yang dikemukakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman atau 

konsepsi siswa mengenai gaya gesek belum bisa dikatakan baik. 

Untuk soal nomor dua berisi persoalan mengenai penyebab bergerak atau 

tidaknya balok pada bidang miring yang ditunjukkan oleh Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Soal Nomor 2. Konsepsi mengenai  Fenomena Gerak pada Bidang 

Miring 

  

2. Variabel  apa saja yang mempengaruhi bergerak atau tidaknya balok pada 

bidang miring ? 

 Alasan? 

 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, muncul banyak ragam konsepsi yang 

dimiliki siswa SMK. Konsepsi tersebut terkait variabel penyebab bergerak atau 

tidaknya balok pada bidang miring baik konsepsi ilmiah maupun konsepsi 

alternatif. Macam-macam konsepsi yang muncul ditunjukkan oleh Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Ragam Konsepsi yang Muncul dari Tes Tertulis 

 

 

Misalkan ( * ) merupakan konsepsi alternatif maka konsepsi-konsepsi 

yang muncul meliputi bidang miring*, permukaan alas*, variabel terkontrol*, 

permukaan balok, kemiringan, gravitasi*, massa balok*, gaya*, momen* dan gaya 

gesek*. 

Setelah dilakukan pemetaan seluruh jawaban, dicari persentase masing-

masing konsepsi untuk mengetahui konsepsi yang mendominasi. Tujuan dari hal 

ini adalah untuk memfokuskan penelitian pada konsepsi-konsepsi yang dominan. 

Selanjutnya dibahas konsepsi-konsepsi yang mendominasi pada siswa SMK BTB 

jurusan teknik gambar bangunan. 

Konsepsi yang dimiliki siswa SMK BTB, diurutkan dari besar 

persentasenya yakni permukaan balok (30,99%), kemiringan (15,49%), massa 

balok* (14,08%), bidang miring* (11,27%), gravitasi* (9,86%), variabel terikat* 

(4,22%), variabel terkontrol* (4,22%), permukaan alas*(2,82%), gaya* (2,82*), 

momen* (2,82%), gaya gesek* (1,41%). Melihat banyaknya konsepsi yang 

        A Bidang Miring* 

  

G Gravitasi* 

 

        B Permukaan Alas* 

  

H Massa Balok* 

        C Variabel Bebas* 

  

I Gaya* 

 

        D Variabel Terkontrol* 

  

J Momen* 

 

        E Permukaan Balok 

  

K Gaya Gesek* 

        F Kemiringan 
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muncul jika dibahas semua akan sulit dan memakan banyak tenaga, sehingga 

analisis hanya difokuskan pada konsepsi yang dominan. 

4.2.2 Analisis Data Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk memperkuat dan memperjelas jawaban tes 

tertulis. Hal ini dilakukan guna mengidentifikasi kemunculan konsepsi alternatif 

agar lebih spesifik. Tes wawancara dilakukan berdasarkan jawaban tes testulis 

yang diberikan oleh siswa. Hal ini untuk mengetahui kemungkinan faktor-faktor 

penyebab munculnya konsepsi alternatif pada siswa SMK BTB. 

 Tes wawancara merupakan pertanyaan ulang dari tes tertulis yang 

kemudian ditambah dengan pertanyaan-pertanyaan guna mengetahui lebih jauh 

konsepsi siswa SMK terkait tes tertulis dan kemungkinan penyebab munculnya 

konsepsi alternatif yang ada. Adapun pertanyaan tambahannya seperti “apa 

perbedaan gaya gesek pada Gambar a dengan Gambar b ?, bila balok telah 

bergerak berapa besar gaya gesek (lebih kecil/sama/lebih besar) dengan gaya yang 

bekerja ?, dari mana jawaban itu kamu peroleh ?”, dan sebagainya. 

4.2.3 Analisis Data Keterampilan Proses Sains 

 Analisis keterampilan proses sains dilakukan untuk mengetahui distribusi 

keterampilan proses sains yang ada pada siswa SMK BTB kelas teknik gambar 

bangunan. Data keterampilan proses diperoleh melalui lembar penilaian yang diisi 

oleh observer yang disesuaikan dengan rubrik ketika mengamati siswa melakukan 

praktikum menggunakan bidang miring. Banyaknya keterampilan proses sains 

yang bila dianalisis secara keseluruhan akan membutuhkan banyak tenaga 
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sehingga penelitian ini hanya difokuskan pada dua keterampilan proses sains 

yakni mengamati atau mengobservasi dan menyimpulkan. 

 Berdasarkan analisis data keterampilan proses sains yakni mengobservasi 

dan menyimpulkan diperoleh beberapa skor berdasarkan rubrik penskoran. 

Keterampilan mengobservasi terbagi menjadi dua pengamatan yakni pengamatan 

terhadap cara siswa melakukan praktikum dan pengamatan terhadap cara siswa 

dalam mengetahui variabel-variabel yang harus diukur, diamati dan dicatat. 

Keterampilan proses sains menyimpulkan merupakan kegiatan siswa untuk 

menyimpulkan variabel-variabel penyebab bergerak atau tidaknya balok pada 

Bidang Miring setelah memperoleh data praktikum. Adapun distribusi skor yang 

diperoleh ditunjukkan oleh Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Distribusi Skor Keterampilan Proses Sains 

 

Misalkan O1 merupakan keterampilan mengobservasi. K1 merupakan 

kegiatan mengobservasi terkait cara praktikum, K2 merupakan kegiatan 

mengobservasi terkait pengetahuan variabel yang diukur, diamati dan dicatat, 

serta O2 merupakan keterampilan menyimpulkan yang diwakili oleh K3 atau 

kegiatan ketiga. Berdasarkan rubrik penskoran siswa dikatakan memiliki skor 

           

 Skor yang diperoleh 

 O1  O2 

 K1  K2  K3 

 6 7 8  3 4 5  2 1 

Jumlah 13 5 7  15 4 6  15 5 

% 52 20 28  60 16 24  80 20 
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enam untuk K1 bila siswa melakukan percobaan dengan benar tetapi siswa 

bertanya kepada guru sebanyak dua kali, skor tujuh bila siswa melakukan 

percobaan dengan benar tetapi siswa bertanya kepada guru sebanyak satu kali dan 

skor delapan bila siswa melakukan percobaan dengan benar tanpa bantuan guru. 

Untuk K2 skor siswa dikatakan memiliki skor tiga bila mengetahui variabel apa 

yang diukur, diamati, dan dicatat mendekati benar. Siswa memiliki skor empat 

bila mengetahui variabel apa yang diukur, diamati, dan dicatat dengan benar  

tetapi siswa bertanya kepada guru maksimal sebanyak dua kali dan memiliki skor 

lima bila mengetahui variabel apa yang diukur, diamati, dan dicatat dengan benar 

tanpa bantuan guru. Untuk K3 yang mewakili keterampilan proses sains 

menyimpulkan, siswa memiliki skor dua bila mengetahui variabel penyebab 

bergerak atau tidak bergeraknya balok pada bidang miring namun variabel yang 

dikemukakan tersebut belum benar.  Siswa memiliki skor satu bila tidak 

mengetahui variabel penyebab bergerak atau tidak bergeraknya balok pada bidang 

miring sama sekali. 

 

4.3     Pembahasan 

4.3.1 Karakteristik Konsepsi Siswa SMK BTB Kelas Teknik Gambar 

Bangunan 

 Berdasarkan analisis data tes tertulis pola konsepsi yang muncul pada 

siswa SMK terkait gaya gesek pada nomor satu tidak jauh berbeda. Dari analisis 

yang diperoleh hampir semua siswa menjawab besar gaya gesek dengan benar 

namun alasan yang digunakan masih belum benar.  Rata-rata siswa menjawab 



55 

 

 

 

bahwa besar gaya gesek rumusnya m g sin α. Hal ini menunjukkan adanya 

konsepsi alternatif pada siswa mengenai gaya gesek yakni terkait besar gaya gesek 

ketika diberikan gaya luar. 

 Untuk siswa yang tidak bisa menjawab hal ini menunjukkan ketika 

mengkonstruksi pengetahuan mengenai gaya gesek pengetahuannya hanya 

tersimpan dalam sistem penampungan penginderaan jangka pendek (STSS) yang 

hanya bisa disimpan dalam waktu yang sangat singkat yakni tidak lebih dari dua 

detik. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh melalui media suara 

yang termasuk jenjang pengalaman abstrak dalam kerucut pengalaman Edgar Dale. 

Berdasarkan kajian psikologis siswa akan lebih mudah mengkonstruksi informasi 

yang diubah dalam bentuk real.  Pengetahuan berdasarkan pengalaman abstrak 

akan mudah hilang kecuali pengetahuan ini tersimpan dalam memori jangka 

pendek (STM) atau memori kerja (WM) yang bisa dilakukan dengan cara 

mengucapkan dan memikirkan pengetahuan tersebut secara terus menerus yang 

akhirnya tersimpan dalam memori jangka panjang (LTM). Pengetahuan yang 

tersimpan dalam memori ini tidak akan hilang, jika siswa tidak bisa menjawab 

maka itu karena kehilangan kemampuan untuk menemukan informasi tentang 

gaya gesek yang telah dipelajari dalam memorinya (Anni & Rifa’i, 2009: 134). 

 Untuk soal nomor dua yakni soal terkait variabel-variabel yang 

menyebabkan bergerak atau tidaknya balok pada bidang miring, terdapat banyak 

ragam konsepsi yang muncul. Adapun Konsepsi-konsepsi yang mendominasi 

yakni  permukaan balok (30,99%), kemiringan (15,49%). Konsepsi-konsepsi yang 

dominan tersebut merupakan konsepsi ilmiah, sedangkan total persentase 
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konsepsi alternatif yang ada pada siswa SMK BTB teknik gambar bangunan 

adalah sebesar 53,52%. Melihat hal ini konsepsi alternatif yang terjadi pada siswa 

SMK BTB teknik gambar bangunan dapat dikatakan cukup besar. 

4.3.2 Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Konsepsi Alternatif 

Setelah dilakukan wawancara terkait soal nomor satu yakni mengenai 

besar gaya gesek ketika balok dikenai gaya luar yang menyebabkan balok tetap 

diam atau tepat bergerak, rata-rata siswa menjawab benar, tetapi alasan siswa 

terkait jawaban yang dikemukakan rata-rata belum bisa dikatakan benar. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jawaban tersebut muncul 

karena siswa memiliki konsepsi mengenai gaya gesek seperti berikut: 

(1) Besar gaya gesek rumusnya sama dengan m g sin α. Pemahaman yang 

benar yakni gaya gesek yang menyebabkan benda itu diam hingga tepat 

akan bergerak atau yang disebut gaya gesek statis besarnya sama dengan 

gaya  luar yang dikerjakan pada benda tersebut. Faktor yang menyebabkan 

konsepsi ini siswa memberikan teori sendiri atau yang sering dinamakan 

kerangka teori spesifik. Faktor lain yang menyebabkan konsepsi alternatif 

yakni apresiasi konseptual yakni siswa hanya mengandalkan rumus-rumus 

singkat untuk menyelesaikan permasalahan fisika (Linuwih, 2011). 

(2) Besar gaya gesek sama dengan gaya yang bekerja. Pandangan (2) lebih 

baik dibandingkan pandangan (1), karena besar gaya gesek dipengaruhi 

gaya yang bekerja pada benda tersebut. Namun pada konsepsi ini siswa 

belum bisa membedakan antara gaya gesek statis dengan gaya gesek 

kinetis yang bekerja pada benda tersebut. Pemahaman yang benar yakni 
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gaya gesek pada balok besarnya sama dengan gaya yang bekerja jika gaya 

gesek yang bekerja merupakan gaya gesek statis namun ketika balok 

tersebut telah bergerak maka gaya gesek yang bekerja merupakan gaya 

gesek kinetis yang besarnya tetap yakni μk N. Konsepsi ini dipengaruhi 

adanya pengetahuan yang terpotong-potong atau terfragmentasi sehingga 

pada proses mengkonstruksi konsep gaya gesek ada beberapa konsep yang 

belum dipahami (Linuwih, 2011). 

(3) Tidak dapat membedakan antara gaya gesek statis dengan gaya gesek statis 

maksimum. Pemahaman ini ditunjukkan ketika diwawancarai siswa tidak 

mengetahui perbedaan gaya gesek pada soal nomor satu  Gambar a dengan 

Gambar b. Hal ini karena pengetahuan siswa yang kurang baik yang hanya 

bersifat menghafal sehingga pengetahuannya terpisah-pisah atau 

terfragmentasi (Linuwih, 2011). 

Tahap selanjutnya menyelidiki penyebab konsepsi alternatif yang dialami 

siswa terkait penyebab gerak atau tidak bergeraknya balok pada bidang miring. 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui alasan siswa terkait jawaban tes tertulis 

secara lebih spesifik dengan cara diberi kesempatan untuk memberi alasan tentang 

jawaban mereka. Konsepsi-konsepsi alternatif yang dominan dan menjadi fokus 

pemelitian ini meliputi (1) massa*, (2) bidang miring*, dan (3) gravitasi*. 

Konsepsi-konsepsi ini selanjutnya dibahas kemungkinan faktor yang 

menyebabkan konsepsi ini muncul berdasarkan jawaban tes tertulis yang 

disampaikan saat wawancara.    
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Bidang Miring 

Dalam hal ini siswa berpikir bahwa bidang miring sama dengan 

kemiringan bidang miring. Hal ini cenderung mengatakan bahwa bukan sudut 

elevasinya yang mempengaruhi melainkan variabel bidang miring yang diubah-

ubah. Hal ini karena siswa tidak bisa membedakan mana yang disebut variabel 

sudut elevasi dan variabel bidang miring, dengan kata lain siswa tidak bisa 

membedakan mana yang variabel konstan dan mana yang variabel yang diubah. 

Konsepsi ini terjadi karena kurang mendengar istilah yang benar yang sering 

digunakan. Adapun faktor yang menyebabkan konsepsi ini yaitu pengetahuan 

siswa yang cenderung menghafal, intuisi kehidupan sehari-hari dan kerangka teori 

spesifik (Linuwih, 2011).  

Massa Balok 

Dalam hal ini siswa berpikir bahwa massa balok mempengaruhi kecepatan 

balok. Hal ini tentu saja salah karena percepatan yang dialami balok tidak 

bergantung massa melainkan dipengaruhi oleh sudut elevasi dan koefisien 

gesekan. Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya konsepsi ini yakni intuisi 

kehidupan sehari-hari yang melihat bahwa benda yang massanya lebih besar 

seolah-olah  akan jatuh lebih cepat (Linuwih, 2011). 

Gravitasi 

Dalam hal ini siswa berpikir bahwa gravitasi yang menyebabkan balok 

bergerak kebawah. Hal ini kurang tepat karena gravitasi dalam dinamika ini 

merupakan konstanta yang menyebabkan adanya gaya berat yang besarnya 

konstan. Variabel yang menyebabkan benda bergerak merupakan kemiringan 
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bidang miring atau sudut elevasi. Faktor yang menyebabkan munculnya konsepsi 

ini yakni buku teks dan intuisi kehidupan sehari-hari (Linuwih, 2011). 

4.3.3   Distribusi Keterampilan Proses Sains Siswa SMK 

Dalam kegiatan ini siswa dikondisikan mengkonstruksi pengetahuan 

mengenai gaya gesek melalui media konkret yang sebelumnya belum pernah 

dilakukan. Dari hasil yang diperolah yakni pada keterampilan mengobservasi 

terkait melakukan praktikum diperoleh distribusi persentasenya 52% siswa 

mampu melakukan percobaan dengan benar dengan bertanya kepada guru 

sebanyak dua kali. Siswa yang melakukan percobaan dengan benar dengan 

bertanya kepada guru sebanyak satu kali sebanyak  20% dan 28% untuk siswa 

yang melakukan percobaan dengan benar tanpa bantuan guru, seperti ditunjukkan 

oleh Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Distribusi Keterampilan Mengobservasi Kegiatan Satu 

Keterampilan proses kegiatan kedua terkait mengetahui variabel yang 

diamati, diukur dan dicatat diperoleh distribusi 60% untuk siswa yang mengetahui 
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variabel yang diamati, diukur dan dicatat mendekati benar. Siswa yang 

mengetahui variabel yang diamati, diukur dan dicatat dengan bertanya kepada 

guru sebanyak dua kali sebanyak 16%dan 24% untuk siswa yang mengetahui 

variabel yang diamati, diukur dan dicatat dengan benar tanpa bantuan guru, seperti 

ditunjukkan oleh Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Distribusi Keterampilan Mengobservasi Kegiatan Dua 

Untuk keterampilan proses sains yakni menyimpulkan yang digambarkan 

oleh kegiatan tiga diperoleh distribusi 80% untuk siswa yang menyimpulkan 

variabel-variabel penyebab bergerak tidaknya balok pada bidang miring namun 

kesimpulan tersebut belum benar dan 20% untuk siswa yang belum bisa 

menyimpulkan variabel-variabel penyebab bergerak tidaknya balok pada bidang 

miring, seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Distribusi Keterampilan Menyimpulkan  

Pembahasan mengenai keterampilan proses mengobsevasi terkait cara 

melakukan praktikum dibahas yang memperoleh skor enam. Kegiatan terkait 

mengetahui variabel yang diamati, diukur, dan dicatat dibahas yang memperoleh 

skor tiga. Keterampilan proses menyimpulkan yang terlihat masih rendah dibahas 

yakni yang memperoleh skor dua dan satu. 

Penyebab siswa memperoleh skor enam pada keterampilan mengobservasi 

terkait cara praktikum karena siswa belum terbiasa melakukan praktikum dalam 

kegiatan pembelajaran fisika. Keterampilan ini sebenarnya sudah dimiliki siswa 

tapi kurang begitu diperhatikan. Keterampilan ini muncul ketika sisswa 

mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh peneliti. Keterampilan proses tidak 

akan berkembang jika tidak dilatih karena keterampilan proses seseorang tidak 

berkembang secara otomatis melainkan perlu dibiasakan. 

Penyebab siswa memperoleh skor tiga pada keterampilan mengobservasi 

terkait mengetahui variabel yang diamati, diukur dan dicatat karena keterbiasaan 
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siswa memperoleh informasi dari guru secara mutlak. Suatu informasi yang tidak 

membiasakan memberikan waktu kepada siswa untuk mengenalkan variabel-

variabel yang ada dalam materi secara konkret, sehingga siswa mampu 

mengkonstruk pengetahuan fisika melalui fenomena fisika yang ada disekitar 

kehidupan siswa. Hal ini membuat istilah variabel terdengar asing bagi beberapa 

siswa yang hanya terbatas pada istilah variabel bebas dan variabel terikat yang 

diketahuinya dimasa lalu. Keterampilan ini sebenarnya sudah dimiliki siswa 

namun kurang berkembang karena tidak dibiasakan mengembangkan proses 

dalam pembelajaran melainkan hanya memfokuskan pada hasil. 

Penyebab siswa memperoleh skor rendah yakni satu dan dua pada 

keterampilan menyimpulkan karena siswa terbiasa mengkonstruk pengetahuan 

fisika terkait gaya gesek secara audio (suara) yang berasal dari guru. Siswa kurang 

terbiasa diajak berkontribusi atau terlibat aktif dalam menemukan konsep gaya 

gesek. Hal ini berpengaruh ketika menyelesaikan suatu permasalahan fisika yang 

bersifat real siswa tidak mampu mengolah konsep yang dimiliki untuk dikaitkan 

dengan permasalahan real tersebut (Sukiniarti, 2009). 

4.3.4  Upaya Mengatasi Munculnya Konsepsi Alternatif pada Siswa SMK 

 Konsepsi alternatif yang muncul pada siswa SMK BTB ketika 

menyelesaikan fenomena gerak balok pada bidang miring mencerminkan konsepsi 

yang dimiliki siswa terkait materi gaya gesek. Hal ini bila tidak diperbaiki akan 

berdampak ke konsep mekanika pada topik yang lain yang akhirnya berdampak 

pada konsep mekanika secara keseluruhan. Upaya yang dapat digunakan untuk 

meminimalkan konsepsi alternatif pada siswa SMK salah satunya dengan 
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menggunakan pijakan penyebab munculnya konsepsi alternatif ketika mengamati 

gerak balok pada bidang miring. 

 Faktor kerangka teori spesifik dapat diminimalkan dengan cara mengajak 

siswa secara aktif untuk berpikir logis menggunakan pengetahuan fisika yang 

dimilikinya dengan permasalahan kehidupan sehari-hari atau pembelajaran 

kontekstual. Hal ini juga dapat diminimalkan dengan cara kegiatan diskusi 

kelompok dimana setiap siswa dapat mengungkapkan konsepsinya sehingga 

konsepsi alternatif yang muncul memungkinkan untuk diketahui. 

 Faktor intuisi kehidupan sehari-hari dan  fragmentasi dapat diminimalkan 

dengan cara mengajarkan konsep fisika tidak hanya sekedar pengetahuan yang 

bersifat hafalan melainkan suatu konsep yang merupakan suatu hubungan sebab 

akibat. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelesaikan permasalahan fisika 

menggunakan fenomena fisika secara real, mengerjakan soal yang diberi alasan 

dari jawaban yang diberikan dan peta konsep. 

 Faktor apresiasi konseptual yang membuat siswa mengandalkan rumus 

langsung jadi tanpa megetahui konsep yang ada dapat diminimalkan dengan 

mengajak siswa mengetahui konsep yang digunakan terlebih dahulu. Siswa 

terlebih dahulu diajak mengetahui alasan suatu persamaan digunakan atau 

menurunkan persamaan berdasarkan variabel-variabel yang diketahui. 

 Faktor  buku teks dapat diminimalkan yakni dengan tidak hanya 

mengandalkan satu buku referensi saja melainkan menggunakan buku referensi 

fisika dari berbagai sumber. Hal ini bermanfaat ketika terdapat konsep yang 
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berbeda pada satu buku dengan buku yang lain siswa dapat mengetahui antara 

konsep yang benar dan konsep yang salah. 

4.3.5  Upaya Meningkatkan Keterampilan Proses Sains Siswa SMK 

 Distribusi keterampilan proses sains siswa SMK ketika melakukan 

praktikum menggunakan bidang miring dapat dijadikan sebagai salah satu 

referensi. Upaya yang dapat dilakukan yakni menggunakan berbagai macam 

pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. 

Pembelajaran yang berpusat pada kegiatan aktif siswa bukan hanya sekedar 

pemberian informasi yang diberikan oleh guru. Selain menggunakan metode 

pembelajaran yang bermacam-macam dapat pula digunakan media yang sesuai 

ketika mengajarkan materi fisika. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1     Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh 

besarnya koefisien gaya gesek kinetis terkait fenomena gerak balok pada bidang 

miring yakni: 

𝜇𝑠 = 𝑡𝑎𝑛𝛽                                                                                                                        (5.1) 

selain itu diperoleh pula syarat balok dapat bergerak turun yang dituliskan dalam 

bentuk pertidaksamaan berikut: 

𝑠𝑖𝑛𝛽 > 𝜇𝑐𝑜𝑠𝛽  )                                                                                                            (5.2)  

dan besarnya percepatan balok menuruni bidang miring yang dinyatakan dalam 

bentuk persamaan berikut: 

𝑎 =  𝑔 (𝑠𝑖𝑛𝛽 − 𝜇𝑘𝑐𝑜𝑠𝛽  )                                                                                            (5.3)

 Telah diperoleh konsepsi-konsepsi dari siswa SMK BTB teknik gambar 

bangunan angkatan 2012 ketika mengamati fenomena gerak pada bidang miring. 

Konsepsi tersebut terdiri dari konsepsi ilmiah dan konsepsi alternatif. Telah 

diperoleh pula distribusi keterampilan proses sains siswa SMK BTB yakni untuk 

keterampilan mengobservasi dan keterampilan menyimpulkan. Untuk 
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keterampilan mengobservasi siswa telah memilikinya namun kurang diperhatikan 

sehingga kurang berkembang, namun untuk keterampilan menyimpulkan dapat 

dikatakan rendah. 

 Faktor yang mempengaruhi konsepsi alternatif siswa SMK antara lain 

intuisi kehidupan sehari-hari, kerangka teori spesifik, apresiasi konseptual, 

pengetahuan sebagai serpihan  yang terpisah-pisah, dan buku teks. Faktor yang 

menyebabkan keterampilan menyimpulkan yang rendah antara lain metode 

pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan. 

 Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan konsepsi alternatif 

siswa SMK antara lain pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif 

mengkontruksi pengetahuannya dengan cara diskusi kelompok, pembelajaran 

kontekstual, tes uraian beralasan, dan buku referensi yang bermacam-macam. 

Untuk keterampilan proses yang rendah dapat dikembangkan dengan cara 

pembelajaran yang dapat meningkatkan dan mengembangkan keterampilan proses 

sains siswa dan media pembelajaran yang mampu mengajak siswa mengalami 

proses mengkonstruksi pengetahuan. 

 

5.2     Saran 

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi guru fisika untuk melaksanakan 

praktikum dalam membelajarkan materi-materi mekanika serta dapat dijadikan sebagai 

rujukan sebagai peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat dikembangkan atau dilanjutkan 

oleh peneliti lain antara lain terkait konsepsi alternatif pada siswa SMK untuk materi 

fisika yang lain, terkait metode pembelajaran, media pembelajaran, keterampilan proses 

sains dan analisis buku teks pembelajaran yang yang digunakan.  
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Tabel Analisis Jawaban Tes Tertulis Mengenai Konsepsi Siswa Terkait Fenomena Gerak pada Bidang Miring 

No. Responden 

Konsepsi yang Muncul 

 A B C D E F G H I J K 

 1 A1 

 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 2 A2 

 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 3 A3 

 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 4 A4 

 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

 5 A5 

 

0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

 6 A6 

 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 7 A7 

 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 8 A8 

 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

 9 A9 

 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 10 A10 

 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 11 A11 

 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

 12 A12 

 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

 13 A13 

 

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

 14 A14 

 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

 15 A15 

 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 16 A16 

 

0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

 17 A17 

 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 18 A18 

 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

 19 A19 

 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 20 A20 

 

0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 

 

LAMPIRAN 1. ANALISIS DATA TES TERTULIS 
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Keterangan : 

(A) Bidang Miring* 

(B) Permukaan Alas* 

(C) Variabel Bebas* 

(D) Variabel Terkontrol* 

(E) Permukaan Balok 

(F) Kemiringan (sudut elevasi) 

(G) Gravitasi* 

(H) Massa Balok* 

(I) Gaya* 

(J) Momen* 

(K) Gaya Gesek* 

21 A21 

 

0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 

 22 A22 

 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 23 A23 

 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 

 24 A24 

 

1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

 25 A25 

 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

 

Jumlah 8 2 3 3 22 11 7 10 2 2 1 71 

 

Presentase 11,27 2,817 4,225 4,225 30,99 15,49 9,859 14,08 2,817 2,817 1,408 100 
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Tabel Analisisis Jawaban Tes Wawancara 

Responden Konsepsi Alternatif 

     

         A1 1a. Tidak tahu 

      

 

1b. Tidak tahu 

      

         

A2 

1a. 5 N  karena gaya gesek tergantung gaya yang 

bekerja dan kemiringan 

 

1b. 10 N karena gaya gesek tergantung gaya yang 

bekerja dan kemiringan 

         

A3 

1a. 5 N karena gaya gesek tergantung gaya yang 

bekerja dan kemiringan 

 

1b. 10 N karena gaya gesek tergantung gaya yang 

bekerja dan kemiringan 

 

2.  Gravitasi yang 

menyebabkan benda 

bergerak 

      

         

A4 

1a. 5 N karena benda tidak bergerak sama 

sekali 

  

 

1b. 10 N karena benda masih diam 

    

 

2. bidang miring, permukaan alas, massa,gravitasi, 

LAMPIRAN 2. ANALISIS DATA TES WAWANCARA 
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momen pemikiran sendiri 

         

A5 

1a. 5 N gaya gesek rumusnya sama dengan 

mg sin α 

  

 

1b. 10 N gaya gesek rumusnya sama dengan 

mg sin α 

  

         

A6 

1a. 5 N karena benda diam karena kalau bergerak 

gaya gesek lebih besar 

 

1b. 10 N bendanya mau bergerak kalau bergerak 

gaya gesek lebih kecil 

         

A7 

1a. 5 N karena besar gaya gesek sama dengan 

benda diam 

 

 

1b. 10 N bergantung gaya yang bekerja 

   

         

A8 

1a.Gaya gesek rumusnya sama dengan mg sin 

α 

  

 

1b. Gaya gesek rumusnya sama dengan mg sin α 

beda bergantung massanya 

 

2. Semakin besar massa gaya geseknya 

semakin kecil 

  

         

A11 

1a. Gaya gesek tetap tapi besarnya tidak 

tahu 

   

 

1b. tidak tahu 

      

 

2. Kalau massanya besar gaya gesek semakin 
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lambat 

         

A12 

1a. Gaya gesek rumusnya sama dengan mg 

sin α 

  

 

1b. 10 N alasannya rumus dari buku kalau bergerak 

gaya gesek lebih kecil 

 

2. Massa semakin besar gaya gesek semakin 

kecil 

  

 

    , semakin miring gaya gesek semakin 

kecil 

   

         

A13 

1b. 10 N karena bendanya masih diam tapi kalau 

bergerak tetap 10 N 

         

A14 

1a. 5 N gaya gesek rumusnya sama dengan 

mg sin α 

  

 

b. 10 N gaya gesek rumusnya sama dengan 

mg sin α 

  

         

A16 

1a 5 N gaya gesek rumusnya sama dengan mg 

sin α 

  

 

1b. 10 N tidak tahu 

      

         A17 1a. 5 N tidak tahu 

      

 

1b. 10 N tidak tahu 

      

 

2. Gaya gesek arahnya searah dengan gaya yang 

bekerja,  
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semakin besar sudutnya semakin lambat 

bergerak 

  

         

A18 

1a. Gaya gesek rumusnya sama dengan mg 

sin α 

  

 

1b. Gaya gesek rumusnya sama dengan mg 

sin α 

  

 

2. Semakin miring gaya gesek semakin 

kecil,  

   

 

    semakin besar massa gaya gesek semakin 

kecil 

  

         A20 1a. 5 N tidak tahu 

      

 

1b. 5 N tidak tahu 

      

         

A21 

1a. Gaya gesek rumusnya sama dengan mg sin α 

gaya geseknya tetap 

 

1b. 10 N tidak tahu 

      

         

A23 

1b. 10 N karena benda yang diam lama-lama 

akan bergerak 
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Data Percobaan Menggunakan Bidang Miring 

 

   

Balok tepat akan bergerak  

  

 

Permukaan balok sama  Permukaan balok berbeda 

 No Massa Sudut 

 

Massa 

 

Permukaan Sudut 

1 100 gr 25 

 

100 gr 

 

Kertas 35 

2 145,8 gr 25 

 

145,8 gr 

 

Kardus 32 

3 148,4 gr 25 

 

148,4 gr 

 

Amplas 27 

4 100 gr 30 

 

100 gr 

 

Kertas 20 

5 145,8 gr 30 

 

145,8 gr 

 

Kardus 20 

6 148,4 gr 30 

 

148,4 gr 

 

Amplas 25 

7 100 gr 50 

 

100 gr 

 

Kertas 50 

8 145,8 gr 40 

 

145,8 gr 

 

Kardus 50 

9 148,4 gr 50 

 

148,4 gr 

 

Amplas 40 

10 100 gr 30 

 

100 gr 

 

Kertas 30 

11 145,8 gr 30 

 

145,8 gr 

 

Kardus 30 

12 148,4 gr 30 

 

148,4 gr 

 

Amplas 30 

13 100 gr 40 

 

100 gr 

 

Kertas 25 

14 145,8 gr 40 

 

145,8 gr 

 

Kardus 25 

15 148,4 gr 40 

 

148,4 gr 

 

Amplas 25 

 

 

 

LAMPIRAN 3. TABEL HASIL PERCOBAAN 
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No. Nama Siswa Skor yang diperoleh 

O1  O2 

K1  K2  K3 

6 7 8  3 4 5  2 1 

1 A1  1 0 0  1 0 0  1 0 

2 A2  1 0 0  1 0 0  0 1 

3 A3  1 0 0  1 0 0  0 1 

4 A4  1 0 0  1 0 0  1 0 

5 A5  0 0 1  1 0 0  1 0 

6 A6  1 0 0  0 0 1  1 0 

7 A7  1 0 0  1 0 0  0 1 

8 A8  0 1 0  0 0 1  1 0 

9 A9  0 0 1  0 0 1  1 0 

10 A10  0 0 1  0 0 1  1 0 

11 A11  0 1 0  0 1 0  1 0 

12 A12  0 1 0  0 1 0  1 0 

13 A13  1 0 0  0 1 0  1 0 

14 A14  0 0 1  0 1 0  1 0 

15 A15  0 1 0  1 0 0  1 0 

16 A16  0 0 1  1 0 0  1 0 

17 A17  1 0 0  1 0 0  1 0 

18 A18  0 0 1  0 0 1  1 0 

19 A19  1 0 0  1 0 0  0 1 

LAMPIRAN 4. ANALISIS DATA KETERAMPILAN PROSES SAINS 
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20 A20  1 0 0  1 0 0  1 0 

21 A21  1 0 0  1 0 0  1 0 

22 A22  0 0 1  1 0 0  1 0 

23 A23  1 0 0  1 0 0  1 0 

24 A24  1 0 0  1 0 0  0 1 

25 A25  0 1 0  0 0 1  1 0 

 Jumlah 13 5 7  15 4 6  20 5 

 presentase 0 0 0  0 0 0  0 0 

             

 

Keterangan : 

K1 : Keterampilan Mengobservasi Terkait Cara Praktikum 

K2 : Keterampilan Mengobservasi Terkait Mengetahui Variabel Yang Diamati, Diukur Dan Diamati 

K3 : Keterampilan Menyimpulkan 
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LAMPIRAN 5. INSTRUMEN PENELITIAN 

Silabus 

1. Identitas mata pelajaran 

a. Satuan Pendidikan : SMK 

b. Kelas   : X 

c. Semester  : II 

d. Program Keahlian : Semua Jurusan 

e. Mata Pelajaran : Fisika 

f. Jumlah Pertemuan : 2 x 45 menit 

g. Standar Kompetensi : Menerapkan hukum gerak dan gaya 

No Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Indikator Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1 Menghitung 

gaya gesek 

Hukum 

Newton 

tentang gerak 

 

 Demonstrasi menggunakan 

bidang miring. 

 Mengerjakan soal tes yang 

berkaitan bidang miring. 

 Melakukan wawancara 

penyebab gerak/tepat akan 

bergeraknya balok pada 

bidang miring 

 Melakukan praktikum 

menggunakan bidang 

miring 

 

 Dapat mengungkapkan 

konsepsinya mengenai 

gerak/tepat akan 

bergeraknya balok 

pada bidang miring. 

 Dapat menyimpulkan 

variabel-variabel 

penyebab gerak/tepat 

akan bergeraknya 

balok pada bidang 

miring. 

pengamatan 

saat 

melakukan 

praktikum 

 

2 x 45 

menit  

Buku 

Fisika 

SMA/Se

derajat  

XA. 

Sarana/m

edia,lds, 

bidang 

miring 

busur, 

timer 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

1. Identitas mata pelajaran 

a. Satuan Pendidikan : SMK 

b. Kelas   : X 

c. Semester  : I 

d. Program Keahlian : Semua Jurusan 

e. Mata Pelajaran : Fisika 

f. Jumlah Pertemuan : 2 x 45 menit 

 

2. Standar Kompetensi     : Menerapkan hukum gerak dan gaya 

 

3. Kompetensi Dasar   : Menghitung gaya gesek 

 

4. Indikator  :  

 Dapat mengungkapkan konsepsinya mengenai gerak/tepat akan 

bergeraknya balok pada bidang miring 

 Dapat menyimpulkan variabel-variabel penyebab gerak/tepat akan 

bergeraknya balok pada bidang miring 

 

5. Tujuan Pembelajaran  :  

 Siswa dapat mengungkapkan konsepsinya mengenai gerak/tepat akan 

bergeraknya balok pada bidang miring melalui demonstrasi dan 

wawancara dengan bebas. 

 Siswa dapat menyimpulkan variabel-variabel penyebab gerak/tepat 

akan bergeraknya balok pada bidang miring melalui praktikum dengan 

benar 

 

6. Materi Ajar  

 Gaya gesek 

 

7. Alokasi waktu    : 2 x 45 menit  
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8. Metode Pembelajaran  

 Demonstrasi 

 Tanya jawab 

 Praktikum 

 

9. Kegiatan pembelajaran  

I. Pendahuluan.(5 menit) 

Guru membuka pelajaran yang diteruskan tanya jawab untuk menarik 

minat siswa 

 

II.    Kegiatan Inti (75 menit) 

a) Eksplorasi 

 Siswa mengamati guru yang melakukan demonstrasi menggunakan 

bidang miring. 

 Siswa mengerjakan soal yang berhubungan dengan bidang miring. 

 

b) Elaborasi  

 Siswa mengkondisikan diri dalam beberapa kelompok berdasarkan 

arahan guru. 

 Siswa menjawab pertanyaan wawancara yang dilakukan oleh 

observer. 

 Siswa melakukan praktikum menggunakan bidang miring. 

 

c) Konfirmasi 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menuliskan hasil 

dari diskusi kelompok. 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan 

serta bertanya jika mengalami kesulitan. 
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III. Kegiatan Akhir.(10 menit) 

Guru memberikan penekanan pada materi yang telah 

dipelajari,diteruskan dengan memberikan motivasi. 

 

10. Alat/Bahan/Sumber belajar 

Alat-alat atau bahan  – 

Sumber belajar           : Buku IPA SMA/Sederajat XIA 

Sarana/Media :  papan tulis, chart, Peraga Bidang 

Miring, busur, timer 

 

11. Penilaian  :  

keterampilan proses siswa ketika praktikum (observasi dan 

menyimpulkan) 
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Nama Siswa  :  

Kelas   : 

Soal 

1. a. Benda diam 

 

 

 

 

Berapa besar gaya gesek pada Gambar a ?  

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

Alasan ? 

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

b. Benda diam (tepat akan bergerak) 

 

 

 

 

 

Berapa besar gaya gesek pada Gambar b ?  

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

Alasan ? 

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

2. Variabel  apa saja yang mempengaruhi bergerak atau tidaknya balok pada 

bidang miring ? 

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

Alasan ? 

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

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

Soal Essay 

α 

 

kasar 

      m 

m.g.sinα = 10 N 

m.g.sinα = 5 

N 
α 

kasar 

      m 
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No Keterampilan 

Proses Sains 

Aspek yang diamati        

Skor 

1. Observasi 1. Melakukan percobaan dengan benar tanpa 

bantuan guru 

2. Melakukan percobaan dengan benar tetapi 

dengan bantuan guru sebanyak 1 kali 

3. Melakukan percobaan dengan benar tetapi 

dengan bantuan guru sebanyak 2 kali 

4. Melakukan percobaan dengan benar tetapi 

dengan bantuan guru lebih dari 2 kali 

5. Melakukan beberapa percobaan mendekati 

benar. 

6. Melakukan percobaan sesuai hanya  sedikit 

yang benar 

7. Melakukan percobaan tetapi percobaannya 

salah 

8. Tidak bisa melakukan percobaan sama sekali 

 

1. Mengetahui apa yang akan di ukur, diamati, 

dicatat dengan benar tanpa bantuan guru. 

2. Mengetahui apa yang akan di ukur, diamati, 

dicatat dengan bantuan guru sebanyak 2 kali. 

3. Mengetahui apa yang akan di ukur, diamati, 

dicatat mendekati benar. 

4. Mengetahui apa yang akan di ukur, diamati, 

dicatat  namun variabel yang dicatat salah. 

5. Tidak mengetahui apa yang akan di ukur, 

diamati, dan dicatat 

8 

 

7 

6 

5 

 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

 

2 

1 

2. Menyimpulkan 1. Menuliskan penyebab (variabel yang terkait) 

terjadinya gerak/tepat akan bergerak balok 

5 

Indikator  Dan Rubrik Penskoran Keterampilan Proses Sains 
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Hal yang minimal harus ditanyakan ketika wawancara 

1. Nama siswa 

2. Jawaban siswa setiap soal yang ada 

3.  Alasan mengapa siswa menjawab seperti itu 

4. Berdasarkan apa atau dari mana siswa memberikan alasan jawabannya 

Lembar Penilaian Pengamatan Kegiatan Praktikum Bidang Miring 

Kelompok  

 

 

 

pada bidang miring dengan benar tanpa 

bantuan guru 

2. Menuliskan penyebab (variabel yang terkait) 

terjadinya fenomena gerak balok pada 

bidang miring dengan bantuan guru 

3. Menuliskan penyebab (variabel yang terkait) 

terjadinya fenomena gerak balok pada 

bidang miring mendekati benar 

4. Menuliskan penyebab (variabel yang terkait) 

terjadinya fenomena gerak balok pada 

bidang miring namun kesimpulan tersebut 

belum benar 

5. Tidak bisa menuliskan penyebab (variabel 

yang terkait) terjadinya fenomena gerak 

balok pada bidang miring 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

No. Nama Siswa Skor Kegiatan Praktikum 

Observasi Menyimpulkan 

Keg. 1 Keg.2  

1     

2     

3     
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Nama siswa /  kelas    : 

Nama Kelompok / Anggota  : 

 

Lembar Kerja Siswa ( LKS ) Praktikum Bidang Miring 

1. Tujuan praktikum 

a. Mengetahui variabel penyebab balok............................................... 

b. Mengetahui variabel penyebab balok................................................ 

 

2. Mengungkapkan Dugaan 

Variabel yang menyebabkan benda diam ( tepat akan bergerak) 

adalah...................., sedangkan variabel yang menyebabkan benda 

bergerak adalah................................ 

 

3. Melakukan Observasi 

a. Lakukan pengukuran besarnya sudut untuk setiap balok ketika balok 

tepat akan bergerak (permukaan balok sama) 

No Massa (kg)      Besar sudut 

   

   

   

 

b. Lakukan pengukuran waktu yang diperlukan balok yang berbeda untuk 

menempuh jarak yang sama ( permukaan balok berbeda ). 

No Massa 

(kg) 

Permukaan 

balok 

Besar   

sudut 

Jarak yang 

ditempuh 

Waktu yang 

diperlukan 

      

      

      

      

      

      

Lembar Kerja Siswa 
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a. Lakukan pengukuran besarnya sudut untuk setiap balok ketika balok 

tepat akan bergerak dengan permukaan balok yang berbeda. 

No. Massa balok (kg) Permukaan balok Sudut 

1    

2    

3    

 

Berdasarkan  pengukuran balok yang berbeda massanya, ketika tepat 

akan bergerak diperoleh besarnya sudut...............,berdasarkan 

pengukuran waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama 

pada balok yang berbeda diperoleh waktu ......................., berdasarkan 

pengukuran sudut ketika balok tepat akan bergerak dengan permukaan 

yang berbeda diperoleh besarnya sudut................................................... 

 

4. Menyimpulkan  

Variabel yang menyebabkan balok.........................adalah........................, 

sedangkan variabel yang menyebabkan balok............adalah.................... 

                                                                   Pati,                     2013  

   Observer 

 

 

NIM : 
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