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MOTTO 

 Allah akan tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. (QS. Al Baqoroh: 286). 

 Berbuat baiklah pada semua orang tanpa mengharap orang tersebut membalas 

kebaikanmu, karena suatu saat nanti orang lain akan membalas kebaikan itu 

tanpa kau sadari. “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu 

untuk dirimu sendiri”. (QS. Al Isra: 7). 
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ABSTRAK 

Rengganis, Amalia Puspita. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Problem 

Based Learning Berbasis Inkuiri untuk Meningkatkan Penguasaan Konsep dan 

Keterampilan Proses Sains Siswa SMP. Skripsi, Jurusan Fisika, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Dra. Pratiwi Dwijananti, M.Si. dan Pembimbing Pendamping 

Prof. Dr. Sarwi, M. Si. 

Kata kunci : PBL, inkuiri, penguasaan konsep, keterampilan proses sains 

Fisika merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sains, dengan demikian 

fisika juga merupakan sebuah produk dan proses. Diperlukan pembelajaran yang 

dapat membawa siswa kepada pengalaman yang lebih nyata, yaitu dengan 

memecahkan masalah melalui sebuah proses ilmiah untuk menghasilkan sebuah 

produk berupa konsep. Salah satunya yaitu dengan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) Berbasis Inkuiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukan nilai peningkatan penguasaan konsep materi getaran dan gelombang 

dan keterampilan proses sains melalui model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri 

serta menentukan keefektifan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dalam 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa SMP pada 

materi getaran dan gelombang. 

Penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 1 Semarang ini merupakan 

penelitian quasi experiment dengan desain control group pretest posttest. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, diperoleh satu 

kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas sebagai kelas kontrol. Pembelajaran 

PBL Berbasis Inkuiri diterapkan pada kelas eksperimen sedangkan pembelajaran 

Direct Instruction (DI) diterapkan pada kelas kontrol. Instrumen yang digunakan 

adalah tes uraian untuk mengukur penguasaan konsep dan lembar observasi untuk 

mengukur keterampilan proses sains. Analisis data akhir berupa uji normalitas, uji 

homogenitas, uji-t dan uji gain. Uji-t digunakan untuk menentukan signifikansi 

perbedaan nilai rata-rata penguasaan konsep antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen dan uji gain digunakan untuk mengetahui peningkatan data hasil 

penguasaan konsep dan hasil observasi baik kelas kontrol maupun kelas 

eksperimen. Hasil penelitian menunjukan peningkatan penguasaan konsep pada 

kelas eksperimen pada kriteria sedang dengan faktor gain 0,58 dan kelas kontrol 

pada kriteria sedang dengan faktor gain 0,41, sedangkan peningkatan 

keterampilan proses sains pada kelas eksperimen pada kriteria sedang dengan 

faktor gain 0,35 dan pada kelas kontrol pada kriteria rendah dengan faktor gain 

0,25. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai faktor gain kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai faktor gain kelas kontrol dalam hal 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains. Dengan 

demikian penerapan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa 

dibandingkan dengan model pembelajaran DI pada materi getaran dan gelombang. 
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ABSTRACT 

Rengganis. Amalia Puspita. 2015. Application of Problem Based Learning (PBL) 

Based Inquiry to Increase Understanding Concepts and Science Process Skills of 

Junior High School Student. Final Project, Physics Department, Faculty of 

Mathematics and Natural Sciences, Semarang State University. First Advisor Dra. 

Pratiwi Dwijananti, M.Si. and Second Advisor Prof. Dr. Sarwi, M. Si. 

Keywords: PBL, inquiry, understanding concept, science process skill  

 Physics is a part which can’t be separated from science, so physics as a 

product and process too. The learning of oscillation and waves can bring student 

to the real experience with solve the problems through scientific process to 

produce concept as a product, is needed. One of the learning models is Problem 

Based Learning (PBL) Based Inquiry. The purpose of this research is to determine 

gain value of the understanding concept oscillation and waves and science process 

skill through PBL Based Inquiry model and to determine the effectivity of PBL 

Based Inquiry model to increase understanding concept and science process skills 

at Junior High School on the oscillation and wave concept.  
 This research is located in Junior High School 1 Semarang used quasi 

experimental method with control group pretest posttest design. The sample were 

selected by purposive sampling technique, and get an experiment group and a 

control group. PBL Based inquiry model was applied in experiment group and 

Direct Instruction (DI) model for control group. The research instrument include a 

subjective test to measure understanding concept and observation sheets to 

measure science process skills. The data were analyzed by normality test, 

homogenity test, t-test, and gain factor test. T-test is used to determine the 

significance of differences between mean value understanding concept for control 

and experiment group. Gain factor test is used to analyze the increases the 

increases the understanding concept and the observation’s score for control and 

experiment group. The research result showed the increases of understanding 

concept for experiment group in medium criteria with gain factor 0,58 and for 

control group in medium criteria with gain factor 0,41 and the increases of science 

process skills for experiment group in medium criteria with gain factor 0,35 and 

for control group in low criteria with gain factor 0,25. The research result showed 

that the value of gain factor for experiment group in the increases of 

understanding concept and science process skill is higher than control group. The 

conclusion of the research that application of PBL Based Inquiry model is more 

effective to increase the understanding concept of oscillation and waves and to 

increase science process skills than DI model. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fisika merupakan cabang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains yang 

mempelajari tentang fenomena alam dan penyebabnya. Menurut Carin dan Sund 

sebagaimana yang dikutip oleh Yulianti & Wiyanto (2009: 1), IPA atau sains 

bukan merupakan keterampilan praktis, bukan pula suatu kerajinan tetapi kegiatan 

sains hampir selalu berhubungan dengan percobaan yang membutuhkan 

keterampilan dan kerajinan. IPA tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan 

tentang benda atau makhluk hidup, tetapi merupakan cara kerja, cara berpikir, dan 

cara memecahkan masalah. Jadi IPA terdiri dari tiga unsur yaitu sikap manusia, 

proses atau metoda dan hasil atau produk yang satu sama lain tidak dapat 

dipisahkan. Fisika merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sains, dengan 

demikian mempunyai karakteristik yang tidak berbeda dengan sains pada 

umumnya yaitu berupa sikap, produk dan proses. Sebagai produk, sains 

merupakan kumpulan pengetahuan, fakta, prinsip, teori, dan hukum. Sebagai 

proses meliputi proses-proses sains (keterampilan proses sains) yaitu merumuskan 

masalah, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan percobaan, 

mengolah data, dan mengkomunikasikan hasil, artinya sains sebagai proses yang 

berupa cara-cara bagaimana memperoleh, mengembangkan, merumuskan, 

memecahkan, dan mempublikasikan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan hukum-

hukum IPA. Sebagai sikap, sains merupakan rasa ingin tahu tentang benda, 
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fenomena alam, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru 

yang dapat dipecahkan melalui prosedur-prosedur yang benar. 

Kerucut Pengalaman Dale menunjukkan bahwa hasil belajar seseorang 

diperoleh melalui pengalaman langsung (kongkret). Dari sini kita dapat 

mengetahui bahwa pembelajaran yang hanya melalui kata-kata mempunyai nilai 

yang sangat rendah dalam alur pengalaman manusia. Oleh karena itu agar 

pembelajaran dapat memberikan pengalaman yang berarti bagi siswa, guru perlu 

mengarahkan siswa dalam pembelajaran yang dapat membawa siswa kepada 

pengalaman yang lebih kongkret yaitu salah satunya dengan metode inkuiri. 

Artinya, proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui 

proses berpikir secara sistematis. Pengetahuan bukanlah sejumlah konsep hasil 

dari mengingat, akan tetapi hasil dari proses menemukan sendiri.   

Berdasarkan hasil observasi selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 

di SMP Negeri 1 Semarang, kondisi yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah sudah tersedia kit percobaan yang lengkap tetapi guru 

dan murid kurang dapat memanfaatkan dengan baik. Pelajaran fisika pun menjadi 

monoton dan membosankan karena pembelajaran hanya berpusat pada guru 

teacher centered. Siswa menjadi tidak termotivasi untuk belajar fisika, padahal 

motivasi adalah jantungnya belajar. Tanpa motivasi, maka tidak ada kemauan 

belajar yang mengakibatkan proses pembelajaran akan sulit mencapai kesuksesan 

yang optimum, hasil belajarpun menjadi rendah. Hasil penelitian Rusyda (2009: 

79) dan Istiqomah (2010: 60) menjukan bahwa terdapat pengaruh positif motivasi 

dan aktivitas siswa terhadap hasil belajar siswa. Siswa yang memiliki minat 
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terhadap suatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan timbul 

motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Siswa yang memiliki 

motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.  

Data yang diperoleh dari penelitian Kartikasari (2011), menunjukkan 

bahwa keterampilan proses sains siswa masih rendah dan kurang dikembangkan 

oleh guru. Penyebab rendahnya keterampilan proses sains yang dimiliki siswa 

salah satunya adalah pembelajaran Direct Instruction (DI) yang bersifat teacher 

centered, guru kurang memberikan kesempatan pada siswa untuk berpartisipasi 

dalam pembelajaran, sehingga siswa cenderung diam dan hanya menerima 

informasi dari guru saja, belum ada usaha dari siswa untuk mencari informasi 

yang relevan dengan materi yang diajarkan oleh guru. 

Salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan 

Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Learning (PBL) Berbasis 

Inkuiri. Model perencanaan dan instruksi di dalam PBL Berbasis Inkuiri sangat 

berbeda dengan model DI yang bersifat teacher centered. Perencanaan dan 

instruksi dari guru sering kali menggunakan metode penjelasan dan presentasi dari 

guru, sedangkan PBL dengan difokuskan pada suatu masalah yang harus 

diselesaikan oleh murid melalui proses inkuiri dalam kelompok kecil. Murid 

mengidentifikasi problem atau isu yang ingin mereka kaji, kemudian mencari 

materi dan sumber bahan lain yang mereka butuhkan untuk menangani problem 

atau isu tersebut. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis 

masalah dapat menumbuhkan keterampilan proses sains. Salah satu dari penelitian 
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tersebut adalah penelitian tentang peningkatan keterampilan proses sains dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Instruction. Berdasarkan 

penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa keterampilan proses sains dapat 

ditumbuhkembangkan pada diri siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

berbasis masalah (Rusmiyati & Yulianto, 2009). Penelitian lain tentang 

pembelajaran berbasis masalah berorientasi keterampilan proses pada 

pembelajaran fisika di SMP menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis masalah 

berorientasi keterampilan proses dapat dijadikan alternatif untuk diterapkan dalam 

pembelajaran karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan dapat 

meningkatkan keterampilan proses sains siswa (Saputri, 2013).  

Melalui metode inkuiri siswa menjadi termotivasi untuk belajar karena 

siswa dilatih melakukan proses penemuan sendiri dengan begitu akan 

memperpanjang ingatan siswa dan siswa akan mendapatkan kepuasan intelektual. 

Hasil penelitian Wahyudin (2010), menunjukkan bahwa penggunaan metode 

inkuiri terbimbing dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Penelitian 

lain menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran inkuiri terbimbing memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan proses sains dasar siswa kelas 

VIII SMP N 7 Surakarta (Ambarsari, 2013). Dengan demikian, PBL Berbasis 

Inkuiri dapat dijadikan model pembelajaran alternatif untuk meningkatkan 

penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1) Apakah model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa pada materi getaran dan gelombang? 

2) Apakah model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa? 

3) Apakah penerapan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif 

dibanding model pembelajaran DI dalam hal meningkatkan penguasaan 

konsep dan keterampilan proses sains siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai ataupun diharapkan adalah: 

1) Untuk menentukan nilai peneningkatan penguasaan konsep siswa pada materi 

getaran dan gelombang dengan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri. 

2) Untuk menentukan nilai peneningkatan keterampilan proses sains siswa 

dengan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri. 

3) Untuk mengetahui keefektifan penerapan model pembelajaran PBL Berbasis 

Inkuiri dibandingkan dengan model pembelajaran DI dalam hal 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat, yaitu: 

1) Bagi siswa, dengan penelitian ini siswa mendapatkan pengalaman belajar 

yang lebih bervariasi dan dapat meningkatkan penguasaan konsep dan 

keterampilan proses sains siswa. 
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2) Bagi guru, penelitian ini dapat memotivasi guru untuk meningkatkan 

penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa serta dapat menjadi 

referensi guru dalam melakukan variasi pembelajaran. 

3) Bagi penulis, penelitian ini dapat melatih penulis untuk memecahkan masalah 

dalam dunia pendidikan serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dalam membekali diri sebagai calon guru fisika yang memperoleh 

pengalaman penelitian secara ilmiah agar kelak dapat dijadikan modal 

sebagai guru dalam mengajar. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap 

permasalahan yang diajukan. Adapun istilah yang harus dibatasi adalah sebagai 

berikut: 

1.5.1 Model Problem Based Learning 

 PBL merupakan model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah 

autentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (Shoimin, 2014: 129). Problem Based learning (PBL) merupakan 

model pembelajaran yang berbasis pada masalah. PBL merupakan strategi 

instruksional dengan mengemukakan masalah-masalah konseptual yang 

terstruktur kepada siswa sehingga siswa berusaha untuk menemukan solusi yang 

bermakna. Masalah-masalah yang dihadapkan berkaitan dengan materi yang akan 

dipelajari yaitu materi getaran dan gelombang serta solusi y ang diperoleh dari 

pemecahan masalah akan menjadi pengetahuan baru bagi siswa. 



7 
 

 
 

1.5.2 Metode Inkuiri 

Inkuiri berasal dari kata bahasa Inggris “Inquiry” yang berarti menyelidiki. 

Metode inkuiri merupakan suatu teknik intruksional dalam proses pembelajaran 

dengan cara siswa diberikan suatu permasalahan. Bentuk pembelajaran terutama 

memberi motivasi kepada siswa untuk menyelidiki suatu masalah yang ada 

dengan menggunakan cara-cara dan keterampilan ilmiah dalam rangka mencari 

penjelasan-penjelasannya. (Yulianti & Wiyanto, 2009: 19). Sehingga metode 

inkuiri adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan 

siswa untuk memiliki pengalaman belajar melalui keterampilan ilmiah dalam 

menemukan konsep-konsep berdasarkan masalah yang diajukan. 

1.5.3 Penguasaan Konsep 

Woolfolk (2001) mengemukakan bahwa penguasaan konsep adalah 

kemampuan siswa yang bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga dapat 

menerapkan konsep yang diberikan dalam memecahkan suatu permasalahan, 

bahkan untuk memahami konsep yang baru. Sehingga penguasaan konsep adalah 

kemampuan siswa dalam memahami makna pembelajaran serta dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan hasil belajar 

siswa ranah kognitif. 

1.5.4 Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses merupakan salah satu pendekatan pembelajaran 

fisika. Menurut Mundilarto (2002: 13), keterampilan proses adalah keterampilan 

mengikuti langkah-langkah yang dikerjakan saintis ketika melakukan penelitian 
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ilmiah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterampilan proses sains merupakan 

aspek-aspek kegiatan intelektual yang biasa dilakukan oleh saintis dalam 

menyelesaikan masalah dan menentukan produk-produk sains. 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 bagian yaitu : 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, pernyataan, pengesahan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar 

lampiran 

1.6.2 Bagian Isi 

Pada bagian ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Berisi latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

Bab II Tijauan Pustaka 

Berisi teori yang melatarbelakangi dan mendukung penelitian, dalam bab 

ini juga dituliskan kerangka berpikir dari penelitian dan hipotesis sebagai 

jawaban sementara dari rumusan masalah.  

Bab III Metode Penelitian 

Berisi hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: lokasi 

penelitian, subyek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, 



9 
 

 
 

desain penelitian, metode pengumpulan data, alat pengumpul data dan 

metode analisis data. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Berisi hasil-hasil penelitian yang diperoleh meliputi analisis data hasil 

peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains yang 

dimiliki siswa melalui model pembelajaran Problem Based Learning 

Berbasis Inkuiri. Selanjutnya dilakukan pembahasan sesuai dengan teori 

yang menunjang. 

Bab V Penutup 

Berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu diberikan 

setelah mengetahui hasil penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir  

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Problem Based Learning 

2.1.1 Pengertian Problem Based Learning (PBL) 

 PBL merupakan model pembelajaran yang melatih dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah 

autentik dari kehidupan aktual siswa, untuk merangsang kemampuan berpikir 

tingkat tinggi (Shoimin, 2014: 129). Kemudian Dutch,1994 sebagaimana dikutip 

oleh Amir (2009 :21) menyatakan bahwa PBL merupakan metode instruksional 

yang menantang siswa agar “belajar untuk belajar,” bekerja sama dalam kelompok 

untuk mencari solusi bagi masalah yang nyata. PBL mempersiapkan mahasiswa 

untuk berpikir kritis dan analitis, dan untuk mencari serta menggunakan sumber 

pembelajaran yang sesuai.  Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan PBL merupakan model pembelajaran yang berbasis pada masalah 

yang merupakan strategi instruksional dengan mengemukakan masalah-masalah 

konseptual yang terstruktur kepada siswa sehingga siswa berusaha untuk 

menemukan solusi yang bermakna. Masalah-masalah yang disajikan berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari dan solusi yang diperoleh dari pemecahan 

masalah akan menjadi pengetahuan baru bagi siswa. 

Pemecahan masalah merupakan teknik yang bagus untuk memberikan 

pemahaman yang lebih kepada siswa terkait suatu materi tertentu. Langkah-

langkah yang diambil dalam memecahkan masalah akan menjadi pengalaman 
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yang diperoleh dengan pemikirannya sendiri. Salah satu alternatif model 

pembelajaran yang memungkinkan dikembangkannya keterampilan berpikir siswa 

(penalaran, komunikasi, dan koneksi) dalam memecahkan masalah adalah 

pembelajaran berbasis masalah (PBL). Keterampilan berpikir melatih siswa 

menyusun strategi-strategi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan 

demikian, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi siswa.    

2.1.2 Karakteristik Problem Based Learning 

 Karakteristik model pembelajaran Problem Based Learning  adalah: 

1) permasalahan menjadi starting point  dalam belajar; 

2) permasalahan, menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap, dan 

kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan 

bidang baru dalam belajar; 

3) pemanfaatan sumber pengetahuan yang beragam, penggunaannya, dan 

evaluasi sumber informasi merupakan proses yang esensial dalam PBL; 

4) belajar adalah kolaboratif, komunikasi, dan kooperatif; 

5) pengembangan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah sama 

pentingnya dengan penguasaan isi pengetahuan untuk mencari solusi dari 

sebuah permasalahan; 

6) PBL melibatkan evaluasi dan review pengalaman siswa dan proses belajar. 

(Rusman, 2011: 232 – 233). 

 

 



12 
 

 
 

2.1.3 Teori yang Melandasi Problem Based Learning (PBL) 

 Dalam perkebangannya, pembelajaran PBL dilandasi oleh teori belajar 

konstruktivisme, teori perkembangan kognitif, dan teori belajar penemuan Jerome 

Burner. 

1) Teori Belajar Konstruktivisme 

Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan 

pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala 

sesuatunya sendiri, dan berusaha dengan susah payah dengan ide-idenya 

sendiri. 

Menurut teori kontruktivisme ini, prinsip yang paling penting dalam 

psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa. Tetapi siswa juga harus membangun sendiri 

pengetahuannya di dalam benaknya. Guru dapat memberikan kemudahan 

untuk proses ini dengan memberi kesempatan kepada siswa menemukan atau 

menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. 

2) Teori Perkembangan Sosial Kognitif 

Terdapat beberapa pendekatan yang berbeda untuk menjelaskan 

perkembangan kognitif. Satu diantara teori tersebut adalah teori konstruksi 

pemikiran sosial. Teori perkembangan sosial kognitif pertama kali dikenalkan 

oleh Vygotsky. Teori ini lebih berpusat pada argumen bahwa relasi sosial 

dengan masyarakat dan budayalah yang membentuk pengetahuan seseorang. 

Sementara itu Trianto (2007: 25) berpendapat bahwa interaksi sosial dengan 
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teman sebaya khususnya berargumentasi dan berdiskusi membantu 

memperjelas pemikiran yang akhirnya membuat pemikiran itu menjadi lebih 

logis. 

Teori Perkembangan Sosial Kognitif, memandang perkembangan 

kognitif sebagai suatu proses dimana anak secara aktif membangun sistem 

makna melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi sosial mereka. 

3) Teori Penemuan Jerome Bruner 

Teori yang paling melandasi pembelajaran PBL adalah teori belajar 

penemuan (discovery learning) yang dikembangkan oleh Jerome Bruner pada 

tahun 1966. Bruner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan 

pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dan dengan sendirinya 

memberi hasil yang paling baik. Berusaha sendiri mencari pemecahan 

masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan 

yang benar-benar bermakna (Dahar, 1989). 

Bruner menyarankan agar siswa-siswa hendaknya belajar melalui 

pertisipasi secar aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar mereka 

dianjurkan untuk memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen-

eksperimen yang mengijinkan mereka untuk menemukan prinsip-prinsip itu 

sendiri. 

2.1.4 Kelebihan Problem Based Learning 

 Kelebihan model pembelajaran Problem Based Learing adalah: 

1) Siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah 

dalam situasi nyata. 
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2) Siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui 

aktivitas belajar. 

3) Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada 

hubungannya tidak perlu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban 

siswa dengan menghafal atau menyimpan informasi. 

4) Terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. 

5) Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari 

perpustakaan, internet, wawancara, dan observasi. 

6) Siswa memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 

7) Siswa memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi ilmiah dalam 

kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 

8) Kesulitan belajar siswa secara individual dapat diatasi melalui kerja 

kelompok dalam bentuk peer teaching. 

(Shoimin, 2014: 132)  

2.1.5  Kekurangan Problem Based Learning 

 Kekurangan model pembelajaran Problem Besed Learning adalah: 

1) bagi siswa yang malas, tujuan dari pembelajaran tersebut tidak dapat dicapai; 

2) membutuhkan banyak waktu dan dana; 

3) tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan dengan model PBL 

4) dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keberagaman siswa yang tinggi akan 

terjadi kesulitan dalam pembagian tugas 

(Putra, 2013 : 84) 
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2.1.6 Langkah-langkah Problem Based Learning 

 Langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Langkah-Langkah PBL 

Fase Indikator Tingkah Laku Guru 

1 Orientasi siswa pada ma- 

salah 

Menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan, 

dan memotivasi siswa terlibat pada 

aktivitas pemecahan masalah 

2 Mengorganisasi siswa un-

tuk belajar 

Membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas belajar yang 

berhubungan dengan masalah tersebut 

3 Membimbing pengalaman 

individual/kelompok 

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan 

pemecahan masalah 

4 Mengembangkan dan me-

nyajikan hasil karya 

Membantu siswa dalam merencakan 

dan menyiapkan karya yang sesuai 

seperti laporan, dan membantu mereka 

untuk berbagi tugas dengan temannya 

5 Menganalisis dan meng-

evaluasi proses pemecahan 

masalah 

Membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap 

penyelidikan mereka dan proses yang 

mereka gunakan 

 

2.2 Metode Inkuiri 

 Terdapat beberapa metode untuk memecahkan masalah melalui model 

pembelajaran Problem Based Learning, salah satunya adalah metode inkuiri. 

Inkuiri berasal dari kata bahasa Inggris “Inquiry” yang berarti menyelidiki. 

Metode inkuiri merupakan suatu teknik intruksional dalam proses pembelajaran 
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dengan cara siswa diberikan suatu permasalahan. Bentuk pembelajaran terutama 

memberi motivasi kepada siswa untuk menyelidiki suatu masalah yang ada 

dengan menggunakan cara-cara dan keterampilan ilmiah dalam rangka mencari 

penjelasan-penjelasannya (Yulianti & Wiyanto, 2009: 19). Kunandar (2010: 371) 

menyatakan bahwa metode inkuiri adalah kegiatan pembelajaran dimana siswa 

didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-

konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki 

pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan siswa menemukan 

prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Berdasarkan pendapat ahli yang 

dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode inkuiri adalah rangkaian 

kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa untuk memiliki 

pengalaman belajar melalui keterampilan ilmiah dalam menemukan konsep-

konsep berdasarkan masalah yang diajukan. Metode inkuiri dinilai sesuai dengan 

model pembelajaran PBL karena dalam memecahkan suatu masalah diperlukan 

penyelidikan dengan melakukan eksperimen sehingga siswa mempunyai 

pengalaman yang kongkret dan berarti.  

Pembelajaran IPA di SMP diarahkan untuk berinkuiri dan berbuat. Hal ini 

didasarkan pada perkembangan intelek siswa SMP yang telah mampu berinkuiri. 

Menurut Fatimah (2010, 25 – 27), perkembangan intelek atau daya pikir 

seseorang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otaknya. Pada usia 11 tahun 

sampai dewasa (tahap operasional), seseorang akan mampu berpikir abstrak dan 

mampu merumuskan hipotesis. Pada tahap ini, ia mampu memperkirakan hal-hal 

yang mungkin terjadi serta dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. 
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Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Rifa’i dan Anni (2011: 30) yang 

menyatakan bahwa pada tahap operasioanal formal yaitu usia 7 – 15 tahun, anak 

telah mampu menyusun rencana untuk memecahkan masalah dan secara 

sistematis menguji solusinya. Sehingga pendekatan yang dianggap tepat untuk 

usia remaja adalah pendekatan keterampilan proses atau metode penemuan dan 

inkuiri. 

 Selain dilihat dari segi intelek siswa SMP telah mampu untuk berinkuiri, 

jika ditinjau dari pembelajaran itu sendiri, pembelajaran perlu adanya minat  

jangka panjang. Untuk itu, dalam pembelajaran diusahakan adanya nilai intrinsik 

yang terkadang dalam bahan pembelajaran, seperti nilai atau makna bagi 

kehidupan remaja. Selain itu perlu diusahakan agar dalam proses belajar 

mengajar para siswa ikut terlibat aktif. Pembelajaran seperti ini menurut Fatimah 

(2010: 70), dikenal sebagai pendekatan keterampilan proses atau metode 

penemuan dan inkuiri. 

Inkuiri dapat dibedakan berdasarkan kadarnya. Menurut Iru dan Arihi 

(2012: 15), macam-macam inkuiri berdasarkan kadarnya adalah: 

1) Free Inqiury, siswa memiliki kebebasan dalam menetapkan tujuan isi dan 

cara belajar. Fungsi guru hanya mengawasi pelaksanaannya. 

2) Modified Free Inquiry, siswa tidak lagi bebas sepenuhnya, karena dalam 

beberapa hal siswa mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari guru. 

3) Guided Inquiry, kebebasan siswa semakin berkurang, dengan kata lain peran 

guru semakin besar. 
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Dalam penelitian ini, jenis inkuiri yang digunakan adalah guided inquiry 

karena disesuaikan dengan pengetahuan, kemandirian, keterampilan, dan pola 

pemikiran siswa SMP yang hanya mampu berpikir secara faktual, konseptual, dan 

prosedural dalam ranah abstrak dan kongkret sesuai dengan yang dipelajari di 

sekolah. Pembelajaran inkuiri menuntut siswa untuk aktif dalam mencari, bukan 

menerima. Berbeda dengan pembelajaran DI dimana guru lebih berperan aktif 

dalam pembelajaran dan siswa pasif dalam menerima pembelajaran. Menurut Iru 

dan Arihi (2012: 15), prinsip pembelajaran inkuiri yaitu pembelajaran yang 

berpusat pada siswa. Peran guru dalam pembelajaran inkuiri adalah sebagai 

fasilitator. Adapun peran-peran tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1) menyiapkan skenario pembelajaran; 

2) menyiapkan tugas/masalah yang akan dipecahkan oleh siswa; 

3) memberikan klarifikasi terhadap masalah-masalah; 

4) menyiapkan alat-alat dan fasilitas belajar yang diperlukan; 

5) memberikan kesempatan untuk menemukan dan melakukan penyelidikan; 

6) sebagai sumber informasi, jika diperlukan oleh siswa; 

7) membantu siswa untuk merumuskan kesimpulan secara mandiri. 

Inkuiri memiliki beberapa manfaat. Menurut Mukminan, sebagaimana 

dikutip oleh Iru dan Arihi (2012: 17-18), menyebutkan manfaat inkuiri bagi siswa 

sebagai berikut: 

1) mengembangkan keterampilan siswa sehingga mampu memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan secara obyektif dan mandiri; 
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2) mengembangkan kemampuan berpikir atau meningkatkan potensi 

intelektualnya; 

3) membina rasa ingin tahu dan cara berpikir obyektif, mandiri, kritis, logis, dan 

analitis baik secara individual maupun kelompok; 

4) meningkatkan kemampuan untuk melacak kembali dari discovery. 

Setiap metode mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kekurangan metode 

inkuiri adalah sebagai berikut (Yulianti & Wiyanto, 2009: 20): 

1) jika jumlah siswa banyak dalam satu kelas metode ini sulit berkembang 

dengan baik 

2) memerlukan fasilitas dan sumber belajar yang memadai dengan mengingat 

jumlah siswa 

3) guru harus mempunyai komitmen yang jelas, sebab banyak guru tidak puas 

dalam pembelajaran jika tidak memberikan informasi sebanyak-banyaknya 

kepada siswa 

Adapun tahapan-tahapan pengajaran penelitian ilmiah (inkuiri) meliputi 

tahapan-tahapan seperti berikut ini (Joyce et al., 2011: 206): 

1) Guru menyajikan situasi permasalahan dan menjelaskan prosedur-prosedur 

penelitian pada siswa. 

2) Verifikasi, proses dimana siswa mengumpulkan informasi tentang suatu 

peristiwa yang mereka lihat dan alami. 

3) Pengumpulan data/eksperimentasi. Eksperimen mempunyai dua fungsi: 

eksplorasi dan pengujian langsung. Eksplorasi yaitu mengubah sesuatu untuk 
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melihat apa yang akan terjadi, tidak semestinya dibimbing oleh sebuah teori 

dan hipotesis, tapi bagaimana eksperimentasi tersebut dilaksanakan untuk 

menawarkan gagasan-gagasan baru bagi suatu teori. Sedangkan pengujian 

langsung muncul ketika siswa mengujicoba teori dan hipotesis. 

4) Guru meminta siswa mengolah data dan merumuskan suatu penjelasan. 

5) Siswa diminta untuk menganalisis pola penelitian mereka. Mereka mungkin 

menentukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat efektif, cara-cara bertanya 

yang produktif dan tidak, atau jenis informasi yang mereka butuhkan dan 

tidak mereka peroleh. 

2.3 Penguasaan Konsep 

 Dengan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri diharapkan siswa dapat 

memperoleh suatu penemuan yang akan dijadikan konsep, sehingga konsep yang 

siswa temukan sendiri akan selalu teringat. Oleh karena faktor tersebutlah 

penguasaan konsep siswa dapat meningkat. Konsep adalah suatu satuan arti yang 

mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama, Winkel (1991). 

Sementara Dahar (1989) mendefinisikan konsep sebagai batu-batu landasan 

berpikir, yang diperoleh melalui fakta-fakta dan dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah. Woolfolk (2001) mendefinisikan konsep sebagai kategori 

yang digunakan untuk mengelompokkan peristiwa, ide, atau obyek yang serupa 

atau merupakan abstraksi, kreasi pikiran untuk mengorganisasi pengalaman 

Adapun yang dimaksud dengan penguasaan konsep menurut Winkel 

(1991) adalah pemahaman dengan menggunakan konsep, kaidah dan prinsip. 
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Dahar (1989) mendefinisikan penguasaan konsep sebagai kemampuan siswa 

dalam memahami makna secara ilmiah baik teori maupun penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Sedangkan definisi penguasaan konsep yang lebih 

komprehensif dikemukakan oleh Bloom dalam Rustaman (2005) yaitu 

kemampuan menangkap pengertian-pengertian seperti mampu mengungkapkan 

suatu materi yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih dipahami, mampu 

memberikan interpretasi dan mampu mengaplikasikannya. Lebih lanjut, Woolfolk 

(2001) mengemukakan bahwa penguasaan konsep adalah kemampuan siswa yang 

bukan hanya sekedar memahami, tetapi juga dapat menerapkan konsep yang 

diberikan dalam memecahkan suatu permasalahan, bahkan untuk memahami 

konsep yang baru. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan konsep adalah kemampuan siswa dalam memahami makna 

pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang 

merupakan hasil belajar siswa ranah kognitif. 

Dalam proses pembelajaran, penguasaan konsep sangatlah penting. 

Dengan penguasaan konsep dapat meningkatkan kemahiran intelektualnya dan 

membantu dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya serta menimbulkan 

pembelajaran bermakna. 

Penguasaan konsep dapat diperoleh melalui: benda-benda, gambar-gambar 

dan penjelasan verbal serta menuntut kemampuan untuk menemukan ciri-ciri 

yang sama pada sejumlah obyek. Penguasaan konsep diperoleh dari proses 

belajar. Dahar (1989) mengemukakan bahwa konsep dapat diperoleh melalui 

formasi konsep (concept formation) dan asimilasi konsep (concept assimilation). 
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Formasi konsep erat kaitannya dengan perolehan pengetahuan melalui proses 

induktif. Dalam proses induktif anak dilibatkan belajar penemuan (discovery 

learning). Belajar melalui penemuan akan membuat apa yang dipelajari siswa 

bertahan lebih lama dibandingkan dengan belajar cara hafalan. Sedangkan 

perolehan konsep melalui asimilasi erat kaitannya dengan proses deduktif. Dalam 

proses deduktif, siswa memperoleh konsep dengan cara menghubungkan atribut 

konsep yang sudah dimilikinya dengan gagasan yang relevan yang sudah ada 

dalam struktur kognitifnya. 

Seseorang dapat dikatakan menguasai konsep jika orang tersebut benar-

benar memahami konsep yang dipelajarinya sehingga mampu menjelaskan 

dengan menggunakan kata-kata sendiri sesuai dengan pengetahuan yang 

dimilikinya, tetapi tidak mengubah makna yang ada di dalamnya. Indikator yang 

lebih komprehensif dikemukakan oleh Bloom dalam Rustaman (2005) sebagai 

berikut: Pengetahuan (C1) yakni kemampuan untuk mengenali dan mengingat 

istilah, definisi, fakta, gagasan, dan lain sebagainya; Pemahaman (C2) yakni 

kemampuan mendemonstrasikan fakta dan gagasan, menggelompokan dengan 

mengorganisisr, membandingkan, menerjemahkan, memaknai, dan lain 

sebagainya; Aplikasi (C3) yakni kemampuan untuk menerapkan gagasan, 

prosedur, metode, rumus teori dsb di dalam kondisi kerja; Analisis (C4) yakni 

kemampuan menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau 

menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola 

atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan 

akibat dari sebuah skenario yg rumit; Sintesis (C5) yakni kemampuan 
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menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak 

terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk 

menghasilkan solusi yg dibutuhkan; Evaluasi (C6) yakni kemampuan untuk 

memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dsb dengan 

menggunakan kriteria yang cocok atau standar yg ada untuk memastikan nilai 

efektivitas atau manfaatnya.. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah C1, C2, 

C3, dan C4 karena penguasaan konsep dengan tes tertulis hanya mencakup 

pengetahuan, pemahaman, aplikasi, dan analisis disesuaikan dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang digunakan pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP). 

2.4 Keterampilan Proses Sains 

 Dalam pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri diperlukan suatu keterampilan 

siswa yang digunakan untuk melakukan suatu penyelidikan dan penemuan.  

Keterampilan yang dimiliki oleh siswa ketika siswa bertindak selayaknya ilmuan 

dalam melakukan kegiatan eksperimen dikenal sebagai keterampilan proses sains. 

Keterampilan proses adalah keterampilan kognitif yang lazim melibatkan 

keterampilan penalaran dan fisik seseorang untuk membangun suatu gagasan atau 

pengetahuan baru. Keterampilan proses juga dikatakan untuk meyakinkan dan 

menyempurnakan suatu gagasan yang sudah terbentuk (Karhami: 1998: 11). 

Menurut Herlen sebagaimana dikutip oleh Indrawati (1999) keterampilan proses 

(process skill) sebagai proses kognitif termasuk didalamnya juga interaksi dengan 

isinya. Lebih lanjut Indrawati (1999) mengemukakan bahwa keterampilan proses 

merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah baik dari aspek kognitif 
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maupun aspek psikomotori yang dapat digunakan untuk menemukan suatu 

konsep, prinsip, maupun teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada 

sebelumnya ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. 

 Perolehan dan pengembangan suatu gagasan tidak dapat berlangsung dari 

luar anak. Gagasan siswa tidak diperoleh dari ceramah guru atau dari paksaan dan 

tekanan orangtua, akan tetapi hanya dapat terjadi dari dalam pikiran anak sendiri. 

Fungsi guru selama pembelajaran hanya berperan sebagai fasilitator (pemberi 

kemudahan belajar) dan guru dikelas memang tidak mungkin untuk memaksakan 

pengetahuannya kepada anak. Kelas memang bukan merupakan forum dan 

wahana untuk mengindoktrinasikan pengetahuan dengan memaksakan siswa. 

Siswa sendirilah yang harus membangun gagasan atau pengetahuan. Dalam 

membangun gagasan, siswa harus menafsirkan kembali informasi, menyusun 

kesimpulan baru, atau menguji beberapa gagasan alternatif. Dengan kata lain 

siswa harus senantiasa aktif menggunakan dan menerapkan keterampilan proses 

sepanjang hayatnya terutama untuk dimanfaatkan selama pengembaraannya untuk 

mengeksplorasi alam sekitar (Karhami: 1998). 

 Sejumlah keterampilan proses yang dikemukakan oleh Rusmiyati dan 

Yulianto (2009) yakni meliputi aspek merencanakan, melaksanakan, dan 

mengkomunikasikan. Menurut Funk sebagaimana dikutip oleh Dimyati (2009: 

140), ada berbagai keterampilan dalam keterampilan proses, keterampilan-

keterampilan tersebut terdiri dari keterampilan-keterampilan dasar (basic skill) 

dan keterampilan-keterampilan terintegrasi (integrated skill). Keterampilan-

keterampilan dasar terdiri dari enam keterampilan, yaitu : mengobservasi, 
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mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan, dan 

mengkomunikasikan. Keterampilan-keterampilan terintegrasi terdiri dari 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk 

grafik, menggambarkan hubungan antar-variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisa penelitian, dan melaksanakan eksperimen. 

 Beberapa keterampilan proses sains dasar yang dikembangkan dalam 

proses pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Dimyati (2009: 141-145) 

antara lain: 

a. Mengamati 

Kemampuan mengumpulkan data, fakta-fakta dan informasi dengan 

menggunakan semua indera yang dimiliki. Mengamatai memiliki dua sifat 

utama, yaitu kualitatif jika dalam pelaksanaannya hanya menggunakan panca 

indera untuk memperoleh informasi, dan kuantitatif jika dalam 

pelaksanaannya selain menggunakan panca indera juga menggunakan 

peralatan lain yang memberikan informasi khusus dan cepat. 

b. Mengklasifikasikan 

Keterampilan memilah berbagai objek peristiwa berdasarkan sifat 

khususnya, sehingga diperoleh kelompok sejenis dari objek yang dimaksud. 
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c. Mengkomunikasikan 

Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain untuk mengemukakan 

ide dan perasaan untuk memperoleh fakta, konsep dan prinsip ilmu 

pengetahuan dalam bentuk audio, visual dan audio visual. 

d. Mengukur 

Kemampuan membandingkan objek yang diukur dengan satuan ukuran 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

e. Meramal/Memprediksi 

Kemampuan mengemukakan/ memperkirakan apa yang mungkin 

terjadi keadaan mendatang atau yang belum diamati berdasarkan penggunaan 

pola keteraturan/ kecenderungan-kecenderungan gejala tertentu yang telah 

diketahui sebelumnya. 

f. Menyimpulkan 

Kemampuan untuk memutuskan keadaan suatu objek atau peristiwa 

berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang diketahui. 

 Keterampilan proses sains merupakan kemampuan siswa untuk 

menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan 

ilmu pengetahuan. Keterampilan proses sains melibatkan keterampilan-

keterampilan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Keterampilan intelektual dan  

kognitif terlibat karena dengan melibatkan keterampilan proses, siswa 

menggunakan pikirannya. Keterampilan manual jelas terlibat dalam keterampilan 

proses karena melibatkan penggunaan alat dan bahan, pengukuran, penyusun atau 

perakitan alat. Dengan keterampilan proses, dimaksudkan bahwa siswa 



27 
 

 
 

berinteraksi dengan sesamanya atau siswa yang lain dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran misalnya dengan mendiskusikan hasil pengamatan. 

 Dalam beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

proses sains merupakan aspek-aspek kegiatan intelektual yang biasa dilakukan 

oleh saintis dalam menyelesaikan masalah dan menentukan produk-produk sains. 

Keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

kepada proses sains. Keterampilan proses mencakup keterampilan berpikir atau 

keterampilan intelektual yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siswa 

melalui proses pembelajaran di kelas yang dapat digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan tentang produk sains. Dalam penelitian dengan sasaran Sekolah 

Menengah Pertama, pendekatan keterampilan proses yang dikembangkan adalah 

keterampilan proses sains dasar karena disesuaikan dengan usia perkembangan 

pola pikir siswa SMP, selain itu dengan tertanamkannya keterampilan proses sains 

dasar pada siswa sejak SMP akan menjadi kebiasaan yang akan terus menerus 

diterapkan di jenjang yang lebih tinggi seperti di SMA dan perguruan tinggi serta 

siswa dapat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan proses sains dasar 

tersebut menjadi keterampilan proses sains yang terintegrasi. 

 Adapun keterampilan-keterampilan yang akan dikembangkan melalui 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Observasi 

Observasi adalah keterampilan ilmiah yang mendasar. Observasi berarti 

mengeksplorasi karakteristik dari suatu benda atau fenomena seperti tekstur, 

warna, suara, rasa, bau, panjang, massa, atau volume. Jadi observasi tidak 
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sama dengan melihat. Observasi membutuhkan penggunaan semua indera 

untuk melihat, mendengar, merasa, mengecap dan mencium, disesuaikan 

dengan variabel yang menjadi objek pengamatan. 

2) Mengukur 

Mengukur merupakan kemampuan membandingkan objek yang diukur 

dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Keterampilan mengukur memerlukan penguasaan terhadap penggunaan alat 

ukur serta pengetahuan terhadap macam-macam satuan, konversi dari satuan 

yang satu ke satuan yang lain, karena pengukuran tidak lepas dari 

penggunaan satuan. 

3) Menyusun hipotesis 

Hipotesis sering disebut dugaan sementara. Hipotesis disusun sebagai 

perkiraan jawaban terhadap suatu rumusan masalah. Perumusan hipotesis 

membutuhkan penguasaan ilmu yang dalam untuk dapat dijadikan dasar 

rumusan. Jadi, hipotesis bukan hanya berupa perkiraan tanpa acuan yang 

ilmiah, namun harus dilandasi dengan referensi pengetahuan yang 

mendukung rumusan masalah. Hipotesis perlu diuji untuk dibuktikan 

kebenarannya. 

4) Mengolah data 

Keterampilan mengolah data diawali dengan pengumpulan, analisis, 

dan mendeskripsikan data. Deskripsi data berarti penyajian data dalam bentuk 

yang mudah dipahami misalnya bentuk tabel atau grafik. Lalu analisis berupa 

pengolahan atau perhitungan data. 
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5) Inferensi 

Inferensi merupakan simpulan sementara, artinya simpulan yang 

dirumuskan oleh siswa belum bersifat akhir karena belum tentu benar. 

Inferensi merupakan bentuk pengerucutan terhadap hasil interpretasi data. 

Klarifikasi terhadap hasil percobaan perlu dilakukan dalam rangka mencapai 

simpulan konsep yang sebenarnya. 

6) Komunikasi 

Keterampilan komunikasi berarti menyampaikan pendapat hasil 

keterampilan proses yang lainnya baik secara lisan maupun tulisan yang 

bertujuan agar orang lain dapat memahami sesuatu yang menjadi gagasan. 

 Peningkatan keterampilan proses yang dimiliki siswa khususnya siswa 

SMP akan terlihat ketika siswa melakukan suatu percobaan atau eksperimen. 

Perilaku siswa tersebut yang mulanya pasif atau hanya menerima informasi dari 

guru saja menjadi siswa yang aktif dalam mendapatkan dan memperoleh 

informasi yang terkait dengan materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran 

dengan menggunakan metode inkuiri dan menerapkan model pembelajaran yang 

berkelompok bertujuan memusatkan kegiatan pembelajaran pada siswa (student 

centered). Dengan pembelajaran tersebut diharapkan siswa dapat lebih menguasai 

konsep yang diberikan oleh guru karena siswa mengalami secara langsung proses 

pembelajaran yang dilakukan. 
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2.5 Materi Getaran dan Gelombang 

 Penelitian ini menggunakan materi getaran dan gelombang kelas VIII 

karena materi getaran dan gelombang sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains. Dalam materi 

getaran dan gelombang terdapat banyak sekali permasalahan yang berhubungan 

dengan fenomena fisika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam materi ini 

banyak yang dapat diselidiki melalui eksperimen sederhana yang dapat dilakukan 

dalam laboratorium. Oleh karena itu penguasaan konsep dan keterampilan proses 

dalam proses pembelajaran dapat teramati. 

2.5.1 Getaran 

 Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda secara teratur 

melalui titik keseimbangan. Beberapa contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari 

antara lain : senar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, 

ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, mistar plastik yang dijepit pada salah 

satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, 

kemudian dilepaskan tarikannya. 

2.5.2 Amplitudo 

Amplitudo didefinisikan sebagai simpangan getaran paling besar. Pada 

Gambar 2.1 titik seimbangnya adalah B berarti amplitudo atau simpangan 

maksimumnya adalah BA dan BC. Dalam gelombang bunyi amplitudo 

mempengaruhi kuat lemahnya bunyi. 
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Gambar 2.1 Getaran pada Bandul 

2.5.3 Periode dan Frekuensi 

Periode adalah selang waktu yang diperlukan sebuah benda untuk 

melakukan satu getaran lengkap. Dalam Sistem Internasional (SI), periode 

dilambangkan dengan T dan memiliki satuan sekon (s). 

  
 

 
 

Keterangan :  T : periode (sekon) 

  t  : waktu (sekon) 

n : banyak getaran 

Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Dalam Sistem 

Internasional (SI), frekuensi dilambangkan dengan f dan memiliki satuan Hertz 

(Hz). 

  
 

 
 

Keterangan  : f = frekuensi (Hz) 

     t = waktu (sekon) 

   n = banyak getaran 
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Karena frekuensi adalah kebalikan dari periode, maka di antara keduanya berlaku 

hubungan : 

  
 

 
               

 

 
   

2.5.4 Gelombang 

 Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium. Panjang 

gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh satu gelombang. Panjang gelombang 

dilambangkan dengan  (dibaca: lamda) dengan satuan meter. 

 Pada gelombang tranversal, panjang gelombang didefinisikan sebagai 

jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan atau jarak dua dasar 

gelombang yang berturut-turut atau jarak antara simpul satu ke simpul berikutnya 

secara berturut-turut melalui satu bukit dan satu lembah. Satu gelombang 

transversal adalah satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Bagian-

bagian gelombang transversal dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

  

 

 

Gambar 2.2 Bagian-bagian Gelombang Transversal 

Keterangan: 

ABC, EFG, dan IJK  = bukit gelombang 

CDE dan GHI   = lembah gelombang 

A 

B 

C E 

D H 

G 

F 

K 

J 

I 

Panjang satu gelombang 

Panjang satu gelombang Panjang satu gelombang 
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B, F, dan J   = titik puncak gelombang 

D dan H   = titik dasar gelombang 

AE, DH, atau FJ  = panjang gelombang () 

ABCDE, BCDEF, DEFGH = satu gelombang 

 Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang didefinisikan sebagai 

jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat 

renggangan yang berdekatan. Satu gelombang longitudinal adalah satu rapatan 

dan satu renggangan. Bagian-bagian gelombang longitudinal dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagian-bagian gelombang longitudinal 

Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu 

gelombang. Periode gelombang dilambangkan dengan T yang satuannya adalah 

sekon, frekuensi gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 

setiap sekon. Frekuensi gelombang dilambangkan dengan f yang satuannya adalah 

Hertz. 

 Cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang 

dalam waktu satu detik. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan v yang 

satuannya adalah meter/sekon (m/s). Hubungan panjang, periode, frekuensi, dan 

cepat ramabat gelombang sebagai berikut: 

rapatan renggangan 

Panjang satu 

gelombang 

Panjang satu 

gelombang 
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Telah diketahui bahwa periode gelombang T adalah  

  
 

 
               

 

 
   

Dengan demikian, diperoleh hubungan antara cepat rambat gelombang (v) dengan 

panjang gelombang (), periode (T), dan frekuensi gelombang (f) yang dituliskan 

sebagi berikut. 

  


 
           

Keterangan  : f = frekuensi (Hz) 

     T = periode (sekon) 

   v = kecepatan gelombang (m/s) 

    = panjang gelombang (m) 

2.5.5 Jenis-jenis Gelombang 

Pengelompokan gelombang berdasarkan mediam perambatannya: 

a. Gelombang Mekanik 

Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium dalam 

perambatannya. Contoh gelombang mekanik: 

1. Gelombang yang terjadi pada tali jika salah satu ujungnya digerak-

gerakkan. 

2. Gelombang yang terjadi pada permukaan air jika diberikan usikan 

padanya (misal menjatuhkan batu di atas permukaan air danau yang 

tenang) 
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b. Gelombang Elektromagnetik 

Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat 

tanpa membutuhkan medium. Contoh gelombang elektromagnetik adalah 

gelombang sinar matahari dapat sampai ke bumi, meskipun antara 

Matahari dan Bumi tidak terdapat medium untuk menjalarkan gelombang. 

Pengelompokan gelombang berdasarkan arah rambat dan getarannya: 

a. Gelombang Transversal 

Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak 

lurus dengan arah getarnya. Ilustrasi gelombang transversal dapat dilihat 

pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Gelombang transversal 

b. Gelombang Longitudinal 

Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar 

dengan arah getarnya. Ilustrasi gelombang transversal dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. 

 

 

Gambar 2.5 Gelombang Longitudinal 

Arah getaran 
Arah rambatan 

Arah getaran Arah rambatan 
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2.6 Kerangka Berpikir 

 Berdasarkan pengalaman yang dilakukan ketika melakukan kegiatan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), masih terdapat guru yang belum 

mengembangkan kompetensi menjelajahi dan memahami alam sekitar secara 

ilmiah, yaitu pembelajaran dengan cara berinkuiri dan berbuat. Pembelajaran yang 

berlangsung masih bersifat teacher centered (terpusat pada guru). Akibatnya 

siswa lebih banyak diam menerima penjelasan dari guru, tanpa ada aktivitas lain 

selain mendengarkan penjelasan guru. 

 Salah satu upaya mengaktifkan siswa di kelas yaitu menggunakan metode 

dimana pembelajaran menuntut siswa untuk lebih aktif. Salah satunya adalah 

menggunakan kegiatan laboratorium. Wiyanto (2008: 32) membagi kegiatan 

laboratorium (eksperimen dan demonstrasi) menjadi dua kelompok yang berbeda, 

yaitu kegiatan laboratorium yang bersifat verifikasi dan inkuiri. Kegiatan 

laboratorium verifikasi adalah rangkaian kegiatan pengamatan atau pengukuran, 

pengolahan data dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk membuktikan 

konsep yang sudah dibelajarkan atau diberitahukan terlebih dahulu. Sedangkan 

kegiatan laboratorium inkuiri, lingkungan belajar telah dipersiapkan untuk 

memfasilitasi agar proses pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga 

menjamin keberhasilan siswa dalam proses penemuan konsep ilmiah. Dalam hal 

ini guru tetap memberikan bimbingan secukupnya kepada peserta didik. 

 Selain dengan menggunakan kegiatan laboratorium inkuiri, sistem 

pembelajaran fisika yang bersifat teacher centered  dapat pula diperbaiki dengan 

membuat pola pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan proses sains. 
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Keterampilan proses sains menuntut keterlibatan siswa secara aktif, sehingga 

alternatif model pembelajaran yang dipilih juga harus dapat memotivasi siswa 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang diterapkan 

oleh peneliti adalah model pembelajaran PBL. 

 Model pembelajaran PBL yang diterapkan dalam penelitian ini adalah 

PBL Berbasis Inkuiri, masalah yang muncul tidak berasal dari siswa, melainkan 

dimunculkan oleh guru yang berperan sebagai fasilitator. Pembelajaran ini melatih 

siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir sehingga dapat merumuskan 

strategi-strategi yang dibutuhkan dalam penyelesaian masalah. Sebelum 

menyelesaikan masalah, siswa diharuskan untuk menyusun hipotesis berdasarkan 

rumusan masalah yang ada. Setelah berhipotesis, siswa dapat menyelesaikan 

masalah dengan metode inkuiri yang didesain menggunakan alat-alat 

laboratorium. Metode inkuiri juga dapat melatih siswa untuk menumbuhkan 

keterampilan proses sains. Setelah selesai bereksperimen, siswa harus 

menganalisis data yang diperoleh dan kemudian menginterpretasikannya. Hasil 

interpretasi data menjadi dasar dalam penyusunan kesimpulan. Penerapan model 

PBL Berbasis Inkuiri ini diharapkan dapat meningkatkan penguasaan konsep dan  

keterampilan proses sains pada siswa. Kerangka berpikir pada penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Diagram Kerangka Berpikir 

2.7 Hipotesis 

 Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa pada materi getaran dan gelombang. 

2. Model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains siswa. 

3. Model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains siswa 

dibandingkan dengan model pembelajaran DI.   

Pembelajaran teacher 

centered 

Keterampilan proses  

sains rendah 

Pembelajaran student 

centered 

Pembelajaran PBL 

berbasis inkuiri 

Penguasaan Konsep 

meningkat 

Keterampilan proses  

sains  meningkat 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Semarang yang terletak di Jalan 

Ronggolawe Semarang. Sekolah tersebut memiliki fasilitas yang mendukung 

penelitian, seperti tersedianya laboratorium dan alat-alat praktikum yang lengkap. 

3.2 Subyek Penelitian 

 Subyek Penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Semarang 

semester II Tahun Pelajaran 2014/2015 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Semarang Tahun Ajaran 2014/2015 yang terdiri dari sembilan kelas yaitu kelas 

VIII A sampai dengan VIII I 

3.3.2 Sampel 

Sampel diambil dengan teknik purposive sampling karena pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan berdasarkan rekomendasi dari guru 

melihat pada banyaknya materi yang sudah diterima oleh kelas sampel dengan 

asumsi guru bahwa kemampuan siswa kedua kelas berimbang. Sehingga diperoleh 

dua kelas yaitu kelas VIII H sebagai kelas kontrol dan kelas VIII I sebagai kelas 

eksperimen. 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran PBL Berbasis 

Inkuiri dan pembelajaran DI. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penguasaan konsep getaran & 

gelombang dan keterampilan proses sains siswa. 

3.5 Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu (quasi 

experiment) dengan desain penelitian Control Group Pretest Posttest. Desain 

penelitian tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Control Group Pretest Posttest 

Sampel Kondisi Awal Perlakuan Kondisi Akhir 

Kelas Eksperimen O1 X1 O2 

Kelas Kontrol O3 X2 O4 

 

Keterangan: 

O1  dan O3 : pre test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

O2  dan O4 : post test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

X1  : perlakuan dengan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri 

X2  : perlakuan dengan model pembelajaran DI 

 Kegiatan penelitian dimulai dengan memberikan pretest terhadap kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian kedua kelas tersebut diberi perlakuan 
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sebagai pembanding, pada kelas eksperimen diterapkan model pembelajaran PBL 

Berbasis Inkuiri sedangkan pada kelas kontrol diterapkan model pembelajaran 

Direct Instruction (DI) yaitu model pembelajaran yang bersifat teacher centered. 

Pada model pembelajaran ini guru mendemonstrasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa secara bertahap selangkah demi 

selangkah. Dalam model pembelajaran DI guru memberikan pengetahuan 

deklaratif dan prosedural dalam eksperimen yang akan dilakukan.  

Setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda, baik kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol diberikan posttest dengan materi yang sama yaitu getaran 

dan gelombang untuk mengetahui perbandingan penguasaan konsep keduanya. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan dan Persiapan 

a. Menentukan kelas yang dijadikan subyek penelitian dan model 

pembelajaran yang akan diterapkan 

b. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan soal-soal 

yang akan diuji cobakan pada siswa 

c. Membuat instrumen yang digunakan. Instrumen yang digunakan pada 

kedua kelas adalah sama yakni LKS, soal-soal tes (pretest dan posttest), 

dan lembar observasi. 

d. Melakukan validasi instrumen dengan validator dosen ahli. 

2. Pelaksanaan 

a. Melakukan uji coba instrumen yang telah divalidasi. Pengujian 

instrumen dilakukan di kelas yang bukan merupakan subyek penelitian 
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b. Melakukan uji homogenitas kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan 

menggunakan nilai hasil ulangan semester sebelumnya. 

c. Melaksanakan pretest untuk mengetahui kemampuan masing-masing 

siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

d. Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kedua kelas, kelas 

eksperimen menggunakan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri 

sedangkan kelas kontrol dengan model pembelajaran DI dimana guru 

memberikan pengetahuan deklaratif dan prosedural eksperimen kepada 

siswa.  

e. Mengisi lembar observasi untuk mendapatkan hasil penilaian 

keterampilan proses sains siswa. 

f. Memberikan posttest untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

proses sains secara kognitif setelah diberikan perlakuan model 

pembelajaran yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

g. Mengumpulkan data-data yang diperlukan pada saat pelaksanaan 

pembelajaran. 

h. Menganalisis data penelitian yang diperoleh 

i. Menyusun hasil penelitian 

Alur tindakan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Alur Tindakan Penelitian 

 

Siswa kelas VIII SMP N 1 Semarang 

Populasi 

Menentukan Sampel Penelitian 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol Kelas Uji Coba 

Uji Homogenitas Uji Coba Instrumen 

Kelas tidak homogen Kelas homogen Analisis untuk 

menentukan instrumen 

Pretest 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Model pembelajaran PBL 

berbasis inkuiri 

Model pembelajaran 

Direct Instruction 

Posttest 

Analisis Data 

Menyusun hasil penelitian 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai kemampuan awal siswa yang menjadi sampel penelitian, yaitu 

mengumpulkan daftar nama siswa dan nilai semester gasal yang selanjutnya 

dianalisis untuk menentukan homogenitas populasi. 

3.6.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar 

siswa. Instrumen yang digunakan dalam metode tes berupa soal-soal tes. Tes 

diberikan sebelum perlakuan dalam bentuk pretest dan sesudah perlakuan dalam 

bentuk posttest pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Pretest 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, sedangkan posttest 

bertujuan mengetahui hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. 

3.6.3 Metode Observasi 

Metode observasi digunakan untuk memperoleh data mengenai 

peningkatan keterampilan proses sains pada siswa ketika diberi perlakuan. Jenis 

observasi yang digunakan disini adalah observasi sistematis, dilakukan dengan 

menggunakan lembar observasi sebagai instrumen pengamatan. Lembar observasi 

berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang diamati dan kolom skor. Pengamat 

melakukan penskoran keterampilan proses sains dengan memberikan skor mulai 

dari skala 1 sampai dengan 4. 

 



45 
 

 
 

3.7 Alat Pengumpul Data (Instrumen) 

3.7.1 Metode Tes 

3.7.1.1 Tahap Persiapan Uji Coba Soal 

1. Materi dan bentuk tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi pelajaran IPA kelas VIII 

semester 2 pokok bahasan getaran dan gelombang. Perangkat tes yang 

digunakan pada penelitian ini adalah tes uraian yang bersifat subyektif. Tes 

tersebut berbentuk pertanyaan atau perintah yang menghendaki jawaban 

berupa uraian atau paparan kalimat yang pada umumnya cukup panjang. 

Metode penyusunan perangkat tes 

Langkah-langkah dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai 

berikut: 

a) Menentukan materi 

b) Menentukan alokasi waktu 

c) Menentukan bentuk tes 

d) Membuat kisi-kisi soal 

e) Membuat perangkat tes, yaitu dengan menyusun butir-butir soal tes 

uraian, menulis petunjuk/pedoman mengerjakan serta menyusun dan 

merumuskan secara tegas bagaimana atau seperti apakah seharusnya 

jawaban yang dikehendaki oleh tester sebagai jawaban yang betul. 

f) Mengujicobakan instrumen 

g) Menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda. 
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3.7.1.2 Tahap Uji Coba Soal 

Soal-soal yang telah dibuat diujicobakan terlebih dahulu untuk 

mengetahui mutu perangkat tes. Tes uji coba dilakukan pada peserta didik di luar 

sampel penelitian untuk menghindari biasnya hasil penelitian. 

3.7.1.3 Tahap Analisis Uji Coba Soal  

Hasil uji coba dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur hasil 

belajar peserta didik dari kelompok penelitian. Suatu tes dapat dikatakan baik 

sebagai alat ukur hasil belajar harus memenuhi persyaratan tes yaitu validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. 

3.7.1.3.1 Validitas 

Validitas adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen tes. 

Sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur 

(Arikunto, 2012: 79). Validitas butir soal uraian dihitung dengan menggunakan 

rumus korelasi product moment sebagai berikut. 

     
  ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑   (∑ ) +* ∑   (∑ ) +
 

Keterangan: 

N   = Jumlah subyek     ∑Y = skor total tiap subyek 

∑X = skor butir soal    rxy   = koefisien korelasi X dan Y 

(Arikunto, 2012: 87). 

 Kriteria untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu soal dibandingkan 

dengan harga r pada tabel product moment dengan taraf signifikansi 5% suatu 

butir soal dikatakan valid jika harga rhitung > rtabel. Hasil perhitungan validitas 
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dapat dilihat pada Tabel 3.2. Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 

16. 

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

Valid 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 8 

Tidak Valid 2, 4 2 

 

3.7.1.3.2 Reliabilitas 

Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan ajeg atau 

sama memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2012: 100). 

Keajegan tersebut menunjukan reliabilitas. Rumus yang digunakan untuk 

mengetahui reliabilitas tes uraian adalah rumus Alpha sebagai berikut: 

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

Keterangan: 

    = reliabilitas yang dicari 

∑  
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

  
  = varians total 

(Arikunto, 2012: 122) 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitasnya, selanjutnya akan dilakukan 

pengujian reliabilitas. Dalam pengujian reliabilitas akan mengacu pada harga r 

product moment pada tabel. Jika r11 > rtabel maka soal yang diujicobakan reliabel. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh harga r11 = 0,706 

sedangkan untuk soal n = 10 dengan taraf signifikansi 5 % diperoleh rtabel = 0,355. 
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Dengan demikian r11 > rtabel sehingga soal tersebut reliabel. Perhitungan 

reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17. 

3.7.1.3.3 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu 

soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk 

indeks. Menurut Aiken sebagaimana dikutip oleh Wahidmurni (2010: 131) indeks 

kesukaran ini pada umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya 

berkisar 0,00 – 1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari 

hasil hitungan, berarti semakin mudah soal itu. Suatu soal memiliki TK = 0,00 

artinya bahwa tidak ada siswa yang menjawab benar dan bila mimiliki TK = 1,00 

artinya bahwa semua siswa menjawab benar. Rumus yang digunakan untuk 

mencari indeks kesukaran adalah: 

      
                                             

                        
 

    
    

                             
 

(Wahidmurni, 2010: 132) 

Klasifikasi tingkat kesukaran soal menurut BNSP dapat dilihat dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Klasifikasi Tingkat Kesukaran 

Interval TK Kriteria 

0,00 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ TK ≤ 1,00 Mudah 

        (BNSP, 2010 :10) 



49 
 

 
 

Hasil analisis tingkat  kesukaran soal uji coba dapat dilihat dalam Tabel 

3.4. Sedangkan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 19. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Tingkat Soal Nomor Soal Jumlah Soal 

Mudah 2,3 2 

Sedang 1, 4, 5, 7, 8, 10 6 

Sukar 6, 9 2 

 

3.7.1.3.4 Daya Pembeda 

Butir soal dapat membedakan siswa yang telah menguasai materi yang 

ditanyakan dan siswa yang belum menguasai materi yang ditanyakan. Daya 

pembeda tersebut dapat diketahui melalui besar kecilnya angka indeks 

diskriminasi. Angka indeks diskriminasi adalah sebuah angka atau bilangan yang 

menunjukan besar kecilnya daya pembeda (discriminatory power) yang dimiliki 

oleh sebutir soal. Indeks diskriminasi ini umumnya diberi lambang DP (singkatan 

dari discriminatory power) (Sudijono, 2009: 385 – 387). Rumus untuk 

menentukan daya pembeda adalah: 

    
                                     

                  
 

Tolak ukur daya pembeda dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Tolak Ukur Daya Pembeda 

Interval DP Kriteria 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 Jelek 

0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup 

0,41 ≤ DP ≤ 0,70 

0,71 ≤ DP ≤ 1,00  

Baik 

Baik Sekali 
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 Hasil analisis daya pembeda soal uji coba dapat dilihat dalam Tabel 3.6. 

Sedangkan perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 18. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

Jelek 2 1 

Cukup 3, 4, 5, 6, 7 5 

Baik 1, 8, 9, 10 4 

 

3.7.2 Penentuan Instrumen  

Berdasarkan perhitungan dan hasil analisis validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda soal uji coba, maka soal yang digunakan untuk 

pretest dan posttest dalam penelitian ini adalah soal yang dinyatakan valid, 

reliabel, mempunyai daya pembeda dengan kriteria cukup dan baik. Adapun untuk 

tingkat kesukaran soal yang digunakan dilihat komposisinya antara soal yang 

sukar, sedang dan mudah. Soal-soal yang akan digunakan untuk pretest dan 

posttest sudah melalui proses perbaikan dan sudah diurutkan sesuai dengan 

penomoran soal mulai dari nomor satu sampai dengan nomor delapan. Soal yang 

akan digunakan dalam penelitian dapat dilihat dalam Tabel 3.7. 

Tabel 3.7 Soal yang digunakan dan tidak digunakan 

Jenis Soal 
Nomor Butir Soal 

Digunakan Tidak Digunakan 

Uraian 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2, 4 

 

3.7.3 Metode Observasi 

 Instrumen yang digunakan pada metode observasi adalah lembar 

observasi. Observer dapat mencatat hasil pengamatannya pada lembar observasi. 
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Hal-hal yang diamati adalah keterampilan proses sains yang dimiliki oleh siswa 

selama proses pembelajaran. 

Variabel yang akan diungkap pada lembar observasi meliputi beberapa 

keterampilan berikut: (1) observasi, (2) mengukur, (3) menyusun hipotesis, (4) 

mengolah data, (5) inferensi, (6) komunikasi. Semua keterampilan tersebut 

didaftar, kemudian berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan, 

keterampilan yang muncul pada siswa diberi skor mulai skala 1 sampai dengan 4 

seperti Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains 

No. Aspek Indikator 
Skor 

1 2 3 4 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 

6 

Observasi 

 

Mengukur 

 

 

Menyusun 

hipotesis 

 

Mengolah data 

 

Inferensi 

 

 

 

 

Komunikasi 

Mengamati gerakan bandul dan 

menghitung jumlah getaran yang terjadi 

Menggunakan alat ukur sesuai prosedur 

dalam menentukan variabel yang 

diperlukan dalam eksperimen 

Membuat hipotesis mengenai apa yang 

akan terjadi pada keadaan yang belum 

teramati 

Melakukan analisis data dan mengubah 

data dalam tebel menjadi grafik 

Menghubungkan konsep-konsep yang 

telah dipelajari dengan hasil eksperimen 

yang diperoleh dan membuat 

kesimpulan sementara dari hasil 

ekperimen 

Menuliskan hasil eksperimen dalam 

LKS dan mempresentasikan hasil 

eksperimen di depan kelas 
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3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Analisis Data Awal 

3.8.1.1 Uji Homogenitas 

Analisis data awal dilakukan sebelum diberikan perlakuan, hal ini 

dilaksanakan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki kondisi yang sama. Data yang digunakan adalah data nilai ujian akhir 

Semester Gasal Mata Pelajaran IPA Kelas VIII SMP Negeri 1 Semarang. 

 Uji homogenitas populasi dilakukan untuk mengetahui apakah populasi 

yang ada bersifat homogen. Sebelum melakukan penelitian maka populasi 

haruslah dalam kondisi homogen sehingga pengambilan sampel dapat dilakukan 

secara acak. Dalam menguji homogenitas populasi menggunakan uji Bartlett. 

Rumus yang digunakan adalah: 

   (    ) {  ∑(    )      
 } 

(Sudjana, 2005: 263) 

Dengan: 

   {
∑(    )  

 

∑(    )
} 

Dan 

  (     )∑(    ) 

Keterangan: 

   = chi kuadrat 

S
2
 = varians gabungan dari semua sampel 

n   = sampel 
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B  = koefisien Bartlett 

Nilai    yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan   tabel dengan 

taraf kepercayaan  dan dk = k – 1. Hipotesis yang diajukan:  

Ho :   
     

         
  

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku  

Ho diterima (populasi homogen) jika   hitung <   tabel 

 Penelitian ini mengambil data hasil Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun 

Pelajaran 2014/2015 mata pelajaran IPA dan dianalisis menggunakan Uji Bartlett. 

Hasil uji homogenitas populasi tersebut pada taraf signifikansi 5% dan dk = k – 1 

= 8 diperoleh   hitung =  8,490 <   tabel  = 15,507. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut maka Ho diterima artinya varians data hasil belajar antar sampel tidak 

berbeda  nyata atau bersifat homogen. Perhitungan secara lengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 11. 

3.8.2 Analisis Data Akhir 

3.8.2.1 Analisis Observasi Keterampilan Proses Sains Siswa 

 Untuk mengetahui nilai keterampilan proses sains siswa digunakan alat 

ukur yakni lembar observasi keterampilan proses sains. Pada lembar observasi 

keterampilan proses sains siswa terdapat rentang penilaian yakni dari skala 1 

sampai 4 , ini digunakan untuk mengukur keterampilan proses sains siswa yang 

tertuang dalam LKS eksperimen. Penilaian keterampilan proses sains siswa setiap 

indikatornya secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 Aspek Keterampilan Proses Sains 

Aspek KPS Penilaian 

Mengobservasi Observasi 

Mengukur Observasi 

Menyusun hipotesis 

 

Lembar Kerja Siswa 

Mengolah data Lembar Kerja Siswa 

Menginferensi Lembar Kerja Siswa 

Mengkomunikaasi Observasi 

 

Untuk menghitung prosentase keterampilan proses sains pada lembar observasi 

dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

      
∑                   

∑              
      

 Kriteria keterampilan proses sains siswa setelah melakukan pembelajaran 

dengan menerapkan model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dibedakan menjadi 

empat kategori: 

81,00% – 100%  = baik sekali 

66,00% – 80,00%  = baik 

56,00% – 65,00% = cukup 

40,00% – 55,00% = kurang 

30,00% – 39,00%  = sangat kurang   (Arikunto, 2012: 281) 

3.8.2.1.1 Uji Peningkatan Rata-rata Keterampilan Proses Sains Siswa 

Uji peningkatan rata-rata keterampilan proses sains bertujuan untuk 

mengetahui besar peningkatan rata-rata keterampilan proses sains siswa awal 
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dengan keterampilan proses sains siswa akhir. Peningkatan rata-rata keterampilan 

proses sains siswa dapat dihitung menggunakan rumus normal gain sebagai 

berikut: 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

      〈    〉
 

Keterangan: 

〈 〉 = faktor gain 

〈    〉 = skor rata-rata keterampilan proses sains awal (%) 

〈     〉 = skor rata-rata keterampilan proses sains akhir (%) 

Kriteria faktor gain 〈 〉: 

Tinggi jika g ≥ 0,7 

Sedang jika 0,7 > g ≥ 0,3 

Rendah jika g < 0,3      (Hake, 1998: 68) 

Perhitungan peningkatan rata-rata penguasaan konsep siswa selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 41. 

3.8.2.2 Analisis Penguasaan Konsep  

3.8.2.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan 

dianalisis terdistribusi secara normal atau tidak. Untuk uji normalitas 

menggunakan data nilai posttest. Rumus yang digunakan adalah rumus Chi 

kuadrat yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal dari data yang 

telah terkumpul dengan kurva normal baku/standar. Hipotesis yang diajukan 

adalah: 
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Ho = data terdistribusi normal 

Ha = data tidak terdistribusi normal 

Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan rumus: 

    ∑
(      )

 

  

 

   

 

Keterangan: 

    = chi kuadrat 

    = frekuensi pengamat 

    = frekuensi yang diharapkan 

k  = banyaknya kelas   

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagi berikut: 

1. Ho diterima jika        
         

  dengan derajat kebebasan dk = k – 1. 

Dan taraf signifikan 5% maka data terdistribusi normal. 

2. Ha diterima jika        
         

  dengan derajat kebebasan dk = k – 1, 

dan taraf signifikan 5% maka data tidak terdistribusi normal. 

(Kariadinata & Abdurahman, 2012: 178) 

3.8.2.2.2 Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Pretest Penguasaan Konsep  

 Hipotesis yang diajukan dalam uji perbedaan rata-rata adalah 

Ho : µ1  = µ2  (Tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest penguasaan konsep 

siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen) 

Ha : µ1  ≠ µ2  (Terdapat perbedaan rata-rata nilai pretest penguasaan konsep siswa 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen) 

Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 
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 ̅   ̅ 

√
   

  
 
   

  

   

dengan 

dk = n1 + n2 – 2     Jika data homogen 

dk = n1 – 1 atau dk = n2 – 1   Jika data tidak homogen  

(Sugiyono, 2010: 138 – 139) 

Keterangan: 

 ̅  = nilai rata-rata kelas eksperimen 

 ̅  = nilai rata-rata kelas kontrol 

s = simpangan baku 

n1 = banyaknya subyek kelas eksperimen 

n2 = banyaknya subyek kelas kontrol 

  
  = varians nilai pretest kelas eksperimen 

  
  = varians nilai pretest kelas kontrol 

 Kriteria pengujiannya adalah pada taraf signifikansi 5% dengan dk sesuai 

ketentuan, Ho diterima jika thitung < ttabel. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 33. 

3.8.2.2.3 Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Posttest Penguasaan Konsep  

 Hipotesis yang diajukan dalam uji perbedaan rata-rata adalah 

Ho : µ1  = µ2  (Tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai posttest penguasaan konsep 

siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen) 

Ha : µ1  ≠ µ2  (Terdapat perbedaan rata-rata nilai posttest penguasaan konsep siswa 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen) 
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Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

  
 ̅   ̅ 

√
   

  
 
   

  

   

dengan 

dk = n1 + n2 – 2     Jika data homogen 

dk = n1 – 1 atau dk = n2 – 1   Jika data tidak homogen  

(Sugiyono, 2010: 138 – 139) 

Keterangan: 

 ̅  = nilai rata-rata kelas eksperimen 

 ̅  = nilai rata-rata kelas kontrol 

s = simpangan baku 

n1 = banyaknya subyek kelas eksperimen 

n2 = banyaknya subyek kelas kontrol 

  
  = varians nilai posttest kelas eksperimen 

  
  = varians nilai posttest kelas kontrol 

 Kriteria pengujiannya adalah pada taraf signifikansi 5% dengan dk sesuai 

ketentuan, Ho diterima jika thitung < ttabel. Perhitungan selengkapnya dapt dilihat 

pada Lampiran 34. 

3.8.2.2.4 Uji Signifikansi Perbedaan Rata-rata Nilai Penguasaaan Konsep Siswa 

Hipotesis yang diajukan dalam uji signifikansi perbedaan rata-rata adalah 

Ho : µ1 ≤ µ2  (nilai rata-rata posttest penguasaan konsep kelas eksperimen lebih 

kecil atau sama dengan nilai rata-rata posttest penguasaan konsep 

kelas kontrol) 
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Ha : µ1 > µ2  (nilai rata-rata posttest penguasaan konsep kelas eksperimen lebih 

besar dari nilai rata-rata posttest penguasaan konsep kelas kontrol) 

Uji perbedaan rata-rata dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

  
 ̅   ̅ 

√
   

  
 
   

  

   

dengan 

dk = n1 + n2 – 2     Jika data homogen 

dk = n1 – 1 atau dk = n2 – 1   Jika data tidak homogen  

(Sugiyono, 2010: 138 – 139) 

Keterangan: 

 ̅  = nilai rata-rata kelas eksperimen 

 ̅  = nilai rata-rata kelas kontrol 

s = simpangan baku 

n1 = banyaknya subyek kelas eksperimen 

n2 = banyaknya subyek kelas kontrol 

  
  = varians nilai posttest kelas eksperimen 

  
  = varians nilai posttest kelas kontrol 

 Kriteria pengujiannya adalah pada taraf signifikansi 5% dengan dk 

sesuai ketentuan, Ho diterima jika thitung < ttabel. Perhitungan selengkapnya dapt 

dilihat pada Lampiran 35. 

3.8.2.2.5 Uji Peningkatan Rata-rata Penguasaan Konsep Siswa 

Uji peningkatan rata-rata penguasaan konsep bertujuan untuk mengetahui 

besar peningkatan rata-rata penguasaan konsep siswa awal dengan penguasaan 
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konsep siswa akhir. Peningkatan rata-rata penguasaan konsep siswa dapat 

dihitung menggunakan rumus normal gain sebagai berikut: 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

      〈    〉
 

Keterangan: 

〈 〉 = faktor gain 

〈    〉 = skor rata-rata penguasaan konsep awal (%) 

〈     〉 = skor rata-rata penguasaan konsep akhir (%) 

Kriteria faktor gain 〈 〉: 

Tinggi jika g ≥ 0,7 

Sedang jika 0,7 > g ≥ 0,3 

Rendah jika g < 0,3       (Hake, 1998: 68) 

Perhitungan peningkatan rata-rata penguasaan konsep siswa selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 36.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Uji Coba Soal  

 Uji coba soal dilakukan di kelas yang bukan merupakan kelas penelitian  

yang sudah mendapatkan pelajaran pada materi getaran dan gelombang yaitu di 

kelas VIII G. Jumlah soal dalam soal uji coba sebanyak 10 soal dalam bentuk soal 

uraian yang mencakup sub materi getaran dan gelombang pada aspek kognitif C1 

sampai C4. Analisis uji coba soal meliputi validitas, reliabilitas, daya beda, dan 

tingkat kesukaran. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat 8 soal 

yang valid dan reliabel dengan variasi tingkat kesukaran mudah, sedang dan sukar 

serta variasi daya pembeda yang jelek, cukup, dan baik. Soal yang baik adalah 

soal yang dapat membedakan antara siswa yang pandai dan siswa yang kurang 

pandai. Berdasarkan hasil analisis soal uji coba maka ada 8 soal yang akan 

digunakan untuk soal pretest dan posttest  dalam penelitian. Hasil analisis 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. 

 Soal yang digunakan untuk pretes dan posttest  disesuaikan dengan 

indikator ketercapaian kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya serta 

berdasarkan aspek kognitif yang bisa diukur melalui test tertulis yaitu mencakup 

C1 Mengetahui, C2 Memahami, C3 Mengaplikasikan, C4 Menganalisis dengan 

komposisi masing-masing aspek 25%. Untuk kisi-kisi dan indikator soal dapat 

dilihat dalam kisi-kisi soal pretest dan posttest selengkapnya pada Lampiran 20. 
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4.1.2 Analisis Data Tahap Awal 

 Analisis tahap awal yang dilakukan adalah menguji homogenitas populasi 

menggunakan uji Bartlett, uji ini digunakan untuk mengetahui sama atau tidaknya 

varians populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Data yang digunakan adalah nilai Ujian Akhir Semester Ganjil mata pelajaran 

IPA Kelas VIII Tahun Pelajaran 2014/2015. Populasi yang terdiri dari 9 kelas 

yaitu kelas VIII A sampai kelas VIII I. Hasil uji homogenitas yang telah dilakukan 

diperoleh χ
2

hitung = 8,49. Untuk taraf signifikansi  = 5% dan dk =k – 1=8 

diketahui χ
2

tabel = 15,51. Dengan demikian χ
2

hitung < χ
2

tabel maka Ho diterima 

sehingga data populasi tersebut memiliki varians yang sama atau bersifat 

homogen. Hasil uji homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

4.1.3 Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Semarang pada tanggal 23 

Februari 2015 sampai dengan 14 Maret 2015. Melalui analisis tahap awal dengan 

uji homogenitas populasi diperoleh hasil bahwa populasi memiliki varians yang 

homogen. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Sesuai dengan metode penelitian Control Group Pretest Posttest, dibutuhkan dua 

kelas untuk penelitian yaitu sebagai kelas kontrol dan sebagai kelas eksperimen. 

Sampel yang dipilih adalah kelas VIII H dengan jumlah siswa 32 anak sebagai 

kelas kontrol dan kelas VIII I dengan jumlah siswa 32 anak sebagai kelas 

eksperimen.  

 Selama penelitian, kelas kontrol mendapatkan pembelajaran dengan model 

DI sedangkan kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran dengan model PBL 
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Berbasis Inkuiri. Tahap penelitiannya yaitu pretest, kegiatan pembelajaran dalam 

empat kali pertemuan dan posttest. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

siswa melakukan dua kali eksperimen dan peneliti melakukan observasi 

keterampilan proses sains pada eksperimen tersebut. 

4.1.3. Analisis Data Tahap Akhir 

4.1.3.1 Hasil Tes Penguasaan Konsep dan Observasi Keterampilan Proses Sains 

4.1.3.1.1 Hasil Tes Penguasaan Konsep 

 Penguasaan konsep siswa diukur dari nilai pretest dan nilai posttest. 

Penguasaan konsep siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen disajikan pada 

Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Nilai Rata-Rata Pretest-Posttest Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

No. Kategori Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

1 Pretest 29,92 32,42 

2 Posttest 58,99 71,47 

 

4.1.3.1.2  Hasil Observasi Keterampilan Proses Sains 

Nilai Keterampilan Proses Sains siswa diperoleh melalui observasi selama 

proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi Keterampilan Proses Sains 

merupakan hasil belajar psikomotorik siswa. Keterampilan Proses Sains yang 

diamati adalah keterampilan proses sains dasar yang meliputi enam aspek yaitu 

mengobservasi, mengukur, menduga atau berhipotesis, mengolah data, 

menginferensi dan mengkomunikasikan. Analisis data yang dilakukan 

menggunakan data dari dua kali eksperimen untuk mengetahui perkembangan 
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keterampilan proses sains siswa. Nilai keterampilan proses siswa kelas kontrol 

dan kelas eksperimen disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Nilai Rata-Rata Keterampilan Proses Sains Kelas Kontrol dan Kelas 

Eksperimen 

 

No. Kategori Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

1 Eksperimen 1 47,26 55,07 

2 Eksperimen 2 60,55 70,70 

 

4.1.3.2 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, selain itu uji normalitas juga digunakan untuk menentukan 

statistik yang akan digunakan. Jika data berdistribusi normal menggunakan 

statistik parametris sedangkan jika data tidak berdistribusi normal menggunakan 

statistik non parametris. Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa uji normalitas 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Nilai Pretest Penguasaan Konsep Kelas Kontrol 

2. Uji Normalitas Nilai Pretest Penguasaan Konsep Kelas Eksperimen 

3. Uji Normalitas Nilai Posttest Penguasaan Konsep Kelas Kontrol 

4. Uji Normalitas Nilai Posttest Penguasaan Konsep Kelas Eksperimen 

Hasil uji normalitas data kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

sumber 

variasi 

Nilai pretest    

Penguasaan Konsep 

Nilai posttest 

Penguasaan Konsep 

Kontrol Eksperimen Kontrol Eksperimen 


2

hitung 6,48 6,11 9,02 5,80 


2

tabel 11,07 11,07 11,07 11,07 

Kriteria 
Data 

berdistribusi 

normal 

Data 

berdistribusi 

normal 

Data 

berdistribusi 

normal 

Data 

berdistribusi 

normal 

  

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh χ
2

hitung < χ
2

tabel untuk semua uji 

normalitas tersebut. Dengan demikian semua data berdistribusi normal, sehingga 

untuk melakukan uji selanjutnya menggunakan uji statistik parametris. 

Perhitungan uji normalitas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 25 – 28. 

4.1.3.3 Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen serta data pretest dan posttest memiliki varians yang 

sama atau homogen atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan dengan cara 

membandingkan varians terbesar dan varians terkecil, setelah hasilnya 

dibandingkan dengan Ftabel. Hasil perhitungan uji homogenitas data nilai pretest 

dan nilai posttest antara kelas kontrol dan kelas eksperimen disajikan pada Tabel 

4.4. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 29 dan Lampiran 30.  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Homogenitas pada Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Sumber Variasi 

Homogenitas Penguasaan Konsep antara 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pretest Posttest 

Fhitung 2,48 5,85 

Ftabel 1,82 1,82 

Kriteria Tidak Homogen Tidak Homogen 

 

4.1.3.4 Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Pretest Penguasaan Konsep antara Kelas 

Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pengujian ini menggunakan uji-t dua pihak bebas (two tail independent t-

test). Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa rata-rata nilai pretest penguasaan konsep kelas kontrol sama dengan rata-

rata nilai pretest penguasaan konsep kelas eksperimen. Hipotesis yang diajukan 

dalam pengujian ini adalah: 

Ho : µ1  = µ2 

Ha : µ1  ≠ µ2 

Hasil uji perbedaan rata-rata nilai pretest penguasaan konsep antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Pretest Penguasaan Konsep antara 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

  
Nilai Pretest 

thitung ttabel 
Kontrol Eksperimen 

Rata-rata 29,92 32,42 
1,20 2,04 

Varians 39,61 98,38 
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Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5% dan 

menggunakan rumus dk = n1 – 1 karena varians tidak homogen maka didapatkan 

harga ttabel = 2,04, sedangkan harga thitung = 1,20. Nampak bahwa thitung < ttabel dan 

berdasarkan kriteria penerimaan Ho maka Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai pretest antara kelas kontrol 

dan kelas eksperimen, berarti kedua kelas berasal dari kemampuan awal yang 

sama. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 33.  

4.1.3.5 Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Posttest Penguasaan Konsep antara 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pengujian ini menggunakan uji-t dua pihak bebas (two tail independent t-

test). Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa rata-rata nilai posttest penguasaan konsep kelas kontrol sama dengan rata-

rata nilai posttest penguasaan konsep kelas eksperimen. Hipotesis yang diajukan 

dalam pengujian ini adalah: 

Ho : µ1  = µ2 

Ha : µ1  ≠ µ2 

Hasil uji perbedaan rata-rata nilai posttest penguasaan konsep antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Perbedaan Rata-Rata Nilai Posttest Penguasaan Konsep antara 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

  
Nilai Posttest 

thitung ttabel 
Kontrol Eksperimen 

Rata-rata 58,98 71,46 
4,20 2,04 

Varians 183,16 98,83 
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Pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5% dan 

menggunakan rumus dk = n1 – 1 karena varians tidak homogen maka didapatkan 

harga ttabel = 2,04, sedangkan harga thitung = 4,20. Nampak bahwa thitung > ttabel dan 

berdasarkan kriteria penerimaan Ho maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan nilai pretest antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Hal ini juga berarti bahwa setelah diberikan perlakukan yang 

berbeda menghasilkan tingkat penguasaan konsep yang berbeda juga. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 34. 

4.1.3.6 Uji Signifikansi Perbedaan Rata-Rata Nilai Posttest Penguasaan Konsep 

antara Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

Pengujian ini menggunakan uji-t satu pihak, pihak kanan (one sample t-

test). Uji hipotesis ini digunakan untuk menguji hipotesis nol yang menyatakan 

bahwa rata-rata nilai posttest penguasaan konsep kelas eksperimen lebih besar 

dari rata-rata nilai posttest penguasaan konsep kelas kontrol. Hipotesis yang 

diajukan dalam pengujian ini adalah: 

Ho : µ1  ≤ µ2 

Ha : µ1  > µ2 

 Hasil uji signifikansi perbedaan rata-rata nilai posttest penguasaan konsep 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Signifikansi Perbedaan Rata-Rata Nilai Posttest Penguasaan 

Konsep antara Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

Nilai Posttest 
thitung ttabel 

Kontrol Eksperimen 

Rata-rata 58,98 71,46 
4,20 2,04 

Simpangan baku 13,53 9,94 
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Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5% dan 

menggunakan dk = n - 1 maka didapatkan harga ttabel = 2,04, sedangkan harga 

thitung = 4,20. Berdasarkan perhitungan, ternyata thitung > ttabel dan berdasarkan 

kriteria penerimaan Ho maka Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

nilai posttest penguasaan konsep kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata nilai 

posttest penguasaan konsep kelas kontrol. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

pembelajaran di kelas eksperimen dengan model pembelajaran PBL Berbasis 

Inkuiri lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep dibandingkan 

pembelajaran di kelas kontrol dengan model pembelajaran DI. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 35. 

4.1.3.7 Uji Peningkatan Penguasaan Konsep 

 Berdasarkan hasil analisis nilai pretest dan nilai posttest kelas kontrol 

diperoleh faktor gain <g> sebesar 0,41 yang tergolong peningkatan sedang 

sementara faktor gain <g> pada kelas eksperimen sebesar 0,58 yang tergolong 

peningkatan sedang. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peningkatan 

penguasaan konsep siswa kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Uji gain penguasaan konsep siswa dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Peningkatan Penguasaan Konsep 

Kategori 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Nilai terendah 20,00 31,88 17,5 50,63 

Nilai tertinggi 43,75 82,50 58,75 91,25 

Rata-rata 29,92 58,98 32,42 71,46 

Gain 0,41 0,58 

Kriteria Sedang Sedang 
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Perhitungan peningkatan penguasaaan konsep selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 36 dan peningkatan penguasaan konsep berdasarkan nilai rata-rata 

pretest dan posttest disajikan pada Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Grafik Peningkatan Penguasaan Konsep 

4.1.3.8 Uji Peningkatan Keterampilan Proses Sains 

 Berdasarkan hasil analisis nilai keterampilan proses sains eksperimen I 

dan nilai keterampilan proses sains eksperimen II kelas kontrol diperoleh faktor 

gain <g> sebesar 0,25 yang tergolong peningkatan rendah sementara faktor gain 

<g> pada kelas eksperimen sebesar 0,35 yang tergolong peningkatan sedang. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa peningkatan keterampilan proses sains 

siswa kelas eksperimen lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Uji gain 

keterampilan proses sains dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Peningkatan Keterampilan Proses Sains 

Kategori 
Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

Eksperimen I Eksperimen II Eksperimen I Eksperimen II 

Nilai terendah 37,50 50,00 45,83 54,17 

Nilai tertinggi 54,17 75,00 75,00 91,67 

Rata-rata 47,27 60,55 55,08 70,70 

Gain 0,25 0,35 

Kriteria Rendah Sedang 
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Peningkatan tiap aspek keterampilan proses sains berdasarkan nilai 

eksperimen I dan eksperimen II pada kelas kontrol disajikan pada Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Grafik Peningkatan Aspek Keterampilan Proses Sains Kelas Kontrol 

Peningkatan tiap aspek keterampilan proses sains berdasarkan nilai 

eksperimen I dan eksperimen II pada kelas eksperimen disajikan pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Grafik Peningkatan Aspek Keterampilan Proses Sains Kelas Eksperimen 

Sedangkan peningkatan keterampilan proses sains berdasarkan rata-rata 

nilai eksperimen I dan eksperimen II antara kelas kontrol dan kelas eksperimen  

disajikan pada Gambar 4.4. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 41. 
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Gambar 4.4 Grafik Peningkatan Setiap Aspek Keterampilan Proses Sains pada 

Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Peningkatan Rata-Rata Seluruh Aspek Keterampilan Proses 

Sains pada Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peningkatan Penguasaan Konsep Siswa 

 Berdasarkan analisis data nilai posttest penguasaan konsep diperoleh nilai 

rata-rata penguasaan konsep siswa kelas kontrol sebesar 58,98 dan kelas 

eksperimen sebesar 71,46. Rata-rata nilai penguasaan konsep siswa kelas 
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eksperimen yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran PBL Berbasis 

Inkuiri lebih besar  daripada rata-rata nilai penguasaan konsep siswa kelas kontrol 

yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran DI. Hal ini menunjukkan 

bahwa variasi model pembelajaran dapat mempengaruhi tingkat penguasaan 

konsep siswa dan model pembelajarn PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dibandingkan dengan model pembelajaran DI. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Oktavia (2015) yang menyatakan bahwa 

penerapan model pembelajaran PBL efektif ditinjau dari pemahaman konsep 

matematis siswa dan lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran 

konvensional pada siswa kelas VIII SMP TMI Roudlotul Qur’an Metro. 

 Pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif untuk meningkatkan 

penguasaan konsep pada materi getaran dan gelombang dibandingkan dengan 

model pembelajaran DI dengan nilai faktor gain penguasaan konsep kelas 

eksperimen sebesar 0,58 lebih besar dari nilai faktor gain penguasaan konsep 

kelas kontrol sebesar 0,41. Kedua nilai faktor gain tersebut masih termasuk dalam 

kategori sedang.  

 Berdasarkan uji perbedaan rata-rata nilai posttest penguasaan konsep 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan menggunakan uji-t pihak kanan, 

diperoleh thitung > ttabel. Analisis tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan antara nilai rata-rata posttest kelas kontrol dengan kelas 

eksperimen. Nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada nilai rata-rata 

kelas kontrol, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL Berbasis 

Inkuiri lebih efektif untuk meningkatkan penguasaan konsep siswa daripada 
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model pembelajaran DI. Pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri memusatkan 

pembelajaran pada siswa. Guru hanya berperan dalam menyajikan masalah, 

mengajukan pertanyaan dan memfasilitasi penyelidikan. Siswa dihadapkan 

dengan suatu permasalahan yang mendorong untuk berpikir kritis guna 

memecahkan permasalahan tersebut. Dorongan pemecahan masalah tersebut 

membuat siswa menjadi antusias dalam belajar. Siswa menyusun hipotesis 

terhadap masalah yang disajikan berbekal pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya. Selanjutnya siswa memecahkan masalah dengan bereksperimen 

inkuiri. Hasil dari eksperimen menjadi bukti kebenaran hipotesis yang diajukan. 

Kesimpulan yang diperoleh membuat siswa lebih memahami konsep secara benar 

sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep. Sesuai dengan pendapat Dewi 

(2012) yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan model PBL menjadikan 

siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran yang secara aktif mencari informasi 

sendiri melalui eksperimen, aktif berdiskusi dan bertukar pendapat untuk 

memecahkan masalah tentang materi yang akan dipelajari guna mendapatkan 

suatu kesimpulan sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna pada diri siswa.  

 Hal ini juga didukung oleh pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri yang 

didesain untuk membantu siswa: (1) membangun dasar pengetahuan yang luas 

dan fleksibel; (2) mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang efektif; 

(3) mengembangkan kemampuan pengarahan diri, keterampilan pembelajaran 

seumur hidup; (4) menjadi kolaborator yang efektif, dan (5) menjadi motivasi 

belajar (Hmelo & Silver, 2004). Motivasi memiliki peran yang penting dalam 
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menentukan hasil belajar (Aritonang, 2008). Keduanya memiliki hubungan yang 

berbanding lurus, jika motivasi meningkat maka hasil belajar juga meningkat. 

 PBL Berbasis Inkuiri dilaksanakan melalui tahap-tahap yang sistematis. 

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dengan jumlah siswa tiga sampai empat 

tiap kelompoknya. Siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasi 

dan keterampilan interpersonal. Pembelajaran diawali dengan memberikan 

stimulus oleh guru kepada siswa agar siswa dapat terhubung dengan masalah yang 

diberikan. Stimulus yang unik akan menarik perhatian siswa dan cenderung 

mempertahankan keterlibatan diri secara aktif terhadap stimulus tersebut (Rifai & 

Anni, 2011: 165). Lalu guru memberikan masalah dan siswa merespon 

permasalahan tersebut. Siswa berdiskusi dan membuat catatan tentang informasi 

yang mereka peroleh dari masalah yang disajikan. Pada fese berdiskusi siswa 

berinteraksi dengan teman satu kelompoknya, saling bertukar pendapat dan ide-

ide baru untuk dapat menyelesaikan masalah. Hal ini sesuai dengan teori belajar 

oleh Vygotsky. Vygotsky meyakini bahwa interaksi sosial dengan teman lain 

memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya perkembangan intelektual siswa. 

Selanjutnya siswa mengungkapkan gagasan dan membuat hipotesis. Siswa 

melakukan eksperimen inkuiri sesuai dengan LKS diberikan oleh guru untuk 

menjawab permasalahan dan membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah 

diajukan. LKS disusun dengan hanya memberikan tujuan eksperimen dan alat 

bahan yang digunakan, selanjutnya siswa menyusun langkah kerja secara mandiri 

untuk mengembangkan proses inkuiri yaitu penemuan dan penyelidikan serta 

siswa dapat berpikir kreatif untuk memecahkan masalah dan membuktikan 
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hipotesisnya. Percobaan dilakukan, siswa mengumpulkan data lalu menganalisis 

data tersebut kemudian dinterpretasikan dan membuat kesimpulannya. Langkah 

selanjutnya siswa membuat laporan sederhana yang dipresentasikan di depan 

kelas. Pemikiran masing-masing siswa berbeda-beda untuk menyatukan 

pemikiran siswa kepada satu konsep yang benar, guru membahas apa yang 

dipresentasikan oleh siswa dan kemudian bersama-sama menyimpulkannya. Guru 

juga memandu siswa untuk melakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan 

yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut berfungsi untuk menilai keberhasilan 

siswa dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu bukan hanya menilai apa yang telah 

mereka pelajari, tetapi juga menilai bagaimana keterlibatan dan kemampuan siswa 

dalam melaksanakan setiap langkah dalam memecahkan masalah.  

Tahapan-tahapan PBL Berbasis Inkuiri di atas menghasilkan penguasaan 

konsep siswa dapat berkembang dengan baik. Berbeda dengan model 

pembelajaran DI dimana guru mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan 

yang akan dilatihkan kepada siswa secara bertahap selangkah demi selangkah dan 

memberikan pengetahuan deklaratif serta prosedural dalam eksperimen yang akan 

dilakukan yang mengakibatkan siswa menjadi pasif, tidak mandiri, dan 

penguasaan konsepnya tidak berkembang. Sesuai dengan hasil penelitian Putri 

(2014) yang menyatakan bahwa pemahaman konsep dan disposisi matematis 

siswa pada kelas dengan pembelajaran langsung tidak lebih baik daripada 

pemahanan konsep matematis siswa pada kelas dengan PBL. 
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4.2.2 Peningkatan Keterampilan Proses Sains Siswa 

 Berdasarkan analisis data nilai Keterampilan Proses Sains (KPS) nampak 

bahwa terdapat peningkatan keterampilan proses sains dari setiap eksperimen 

yang dilakukan, baik ditinjau dari skor total maupun skor dari setiap aspek 

keterampilan proses sains yang diamati. Rata-rata nilai KPS eksperimen I pada 

kelas kontrol sebesar 47,27 sementara pada kelas eksperimen sebesar 55,08. Hasil 

penilaian KPS eksperimen I menunjukkan bahwa hampir sebagian siswa masih 

belum baik dalam keterampilan proses sains. Kemudian saat melakukan penilaian 

KPS eksperimen II diperoleh rata-rata nilai pada kelas kontrol sebesar 60,55 dan 

pada kelas eksperimen sebesar 70,70. 

 Dilihat dari nilai faktor gain KPS siswa dari eksperimen I dan eksperimen 

II mengalami peningkatan yang positif. Pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih 

efektif untuk meningkatkan keterampilan proses sains pada materi getaran dan 

gelombang dibandingkan dengan model pembelajaran DI terbukti dengan nilai 

faktor gain keterampilan proses sains siswa kelas eksperimen sebesar  0,35 

(kategori sedang) lebih besar dari nilai faktor gain keterampilan proses sains 

siswa kelas kontrol sebesar 0,25 (kategori rendah).  

 Dapat dikatakan bahwa siswa kelas eksperimen selain memiliki 

penguasaan konsep yang baik juga memiliki keterampilan proses sains yang baik 

pula. Namun demikian ada pula siswa dalam kelas kontrol yang memiliki 

keterampilan proses sains yang baik juga. Menurut Semiawan, keterampilan 

proses merupakan keterampilan fisik dan mental yang terkait dengan kemampuan-

kemampuan dasar ilmiah yang dimiliki (Devi, 2010: 7).  
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 Model pembelajaran yang diterapkan dalam penelitian ini adalah PBL 

Berbasis Inkuiri dan DI, dalam proses pembelajaran keduanya sama-sama 

menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen pada pembelajaran fisika 

adalah penyampaian materi pelajaran melalui latihan menggunakan alat ukur, 

bahan percobaan, dan perangkat percobaan yang dilakukan oleh murid secara 

individual atau secara kelompok untuk membuktikan atau menemukan konsep, 

prinsip, teori, azas, aturan, atau hukum-hukum fisika (Hamid, 2011: 19). Oleh 

karena itu metode eksperimen menjadi pilihan metode yang sesuai untuk 

meningkatkan keterampilan proses sains. Penerapan model pembelajaran PBL 

Berbasis Inkuiri ditujukan untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa 

meliputi keterampilan observasi, keterampilan mengukur, keterampilan menyusun 

hipotesis, keterampilan mengolah data, keterampilan inferensi, dan keterampilan 

komunikasi. 

Keterampilan proses sains dapat tumbuh secara efektif apabila siswa 

dibiasakan untuk berlatih sesuai dengan hukum latihan (the law of excercise) yang 

dikemukakan oleh Thorndike, bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan 

menjadi kuat apabila sering dilakukan latihan (Rifai & Anni, 2011: 116). Stimulus 

dalam penelitian ini adalah motivasi yang dimiliki siswa untuk mengembangkan 

keterampilan proses dan yang dimaksud respon adalah  keterampilan proses sains. 

Respon akan semakin kuat apabila stimulus yang timbul juga semakin kuat. Oleh 

karena itu untuk menguatkan stimulus/motivasi, siswa harus sering berlatih 

menumbuhkan keterampilan proses. Selain itu dalam pembelajaran PBL Berbasis 

Inkuiri juga menuntut siswa untuk bekerja sama dalam kelompok untuk 
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memecahkan masalah sehingga interaksi antarsiswa tersebut dapat 

mengembangkan keterampilan proses sains tersebut. Senada dengan yang hasil 

penelitian Prayitno (2010) bahwa keterampilan proses sains siswa menjadi 

berkembang dengan adanya interaksi dalam kelompok yang kooperatif. 

Hasil tersebut yang mengalami peningkatan keterampilan proses sains 

yang lebih baik adalah kelas eksperimen. Kondisi ini sesuai dengan hasil 

penelitian Rusnayati & Prima (2011) menyatakan bahwa adanya peningkatan 

keterampilan proses sains yang lebih tinggi pada kelas dengan model pembelajarn 

PBL dengan pendekatan inkuiri dengan perbedaan sangat signifikan dibandingkan 

dengan model pembelajaran konvensional. Keterampilan proses sains yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

4.2.2.1 Keterampilan Observasi 

 Keterampilan observasi diamati ketika siswa sedang melakukan 

pengamatan terhadap obyek saat eksperimen. Analisis hasil observasi selama dua 

kali eksperimen nampak bahwa terdapat peningkatan pada aspek observasi di 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nilai faktor gain aspek observasi kelas 

kontrol sebesar 0,45 sedangkan pada kelas eksperimen 0,46. Kedua nilai faktor 

gain tersebut mempunyai selisih yang sangat kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan model pembelajaran mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap 

besarnya peningkatan keterampilan proses sains khususnya pada aspek observasi. 

Tetapi kedua model pembelajaran tersebut sama-sama dapat meningkatkan aspek 

observasi keterampilan proses sains. Nilai rata-rata aspek observasi pada 

eksperimen terakhir di kelas kontrol mencapai 78,91 yang masuk dalam kategori 
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baik dan kelas eksperimen mencapai 70,31 yang juga masuk dalam kategori baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dapat 

meningkatkan keterampilan observasi. Sesuai dengan hasil penelitian Rusnayati & 

Prima (2011) menyatakan bahwa model pembelajarn PBL dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dimana salah satu aspeknya yaitu mengamati. 

Keterampilan observasi adalah keterampilan utama yang harus dimiliki 

siswa karena dari proses observasilah siswa memulai penyelidikan dengan cara 

menentukan masalah yang diamati. Hal ini juga dikemukakan oleh Raine & 

Symons (2005: 7) bahwa komponen utama dalam strategi pembelajaran PBL 

adalah menemukan pengetahuan baru, dari awal siswa harus memutuskan apa 

yang mereka ketahui dan apa yang mereka butuhkan untuk tahu untuk 

mewujudkan proses.  

Kebutuhan tersebut mendorong siswa berusaha untuk mengamati 

(observasi) objek percobaannya sebaik mungkin. Berbeda dengan model 

pembelajaran DI dimana siswa hanya mengamati apa yang diperintahkan oleh 

guru, jadi keterampilan observasi kurang berkembang. Dengan metode inkuiri 

yang diberikan pada setiap eksperimen siswa mulai terbiasa terhadap prosedur 

praktikum. Dari eksperimen ke eksperimen siswa mulai mengembangkan 

keterampilan mereka dalam mengobservasi dengan maksimal indera yang mereka 

miliki untuk mencatat seluruh hasil eksperimen yang perlu dicatatkan ke dalam 

LKS. Namun dalam setiap eksperimen yang dilakukan masih terlihat beberapa 

siswa yang hanya melihat rekan kelompok yang sedang melaksanakan 

eksperimen. 
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 Keterampilan observasi mempunyai peran penting dalam penyelidikan 

sains. Observasi dapat dikatakan sebagai keterampilan yang sederhana ketika 

sekedar melihat benda untuk menyatakan sesuatu secara kongkret. Tetapi 

observasi juga bisa dikatakan sebagai keterampilan yang kompleks ketika 

diterapkan untuk memberikan penjelasan lebih jauh dan menghasilkan teori 

terkait fenomena yang diobservasi (Ahtee et al., 2009). 

4.2.2.2 Keterampilan Mengukur 

 Keterampilan ini diamati saat siswa sedang mengukur variabel yang 

dibutuhkan dalam proses eksperimen. Analisis hasil observasi selama dua kali 

praktikum diperoleh nilai faktor gain aspek mengukur kelas kontrol sebesar 0,31 

dan kelas eksperimen 0,11. Nilai peningkatan lebih besar di kelas kontrol, karena 

siswa kelas kontrol mempunyai kemampuan awal keterampilan mengukur yang 

rendah dibandingkan dengan kelas eksperimen yang memang sudah mempunyai 

kemampuan awal keterampilan mengukur yang baik. Walaupun nilai faktor gain 

termasuk rendah tetapi hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL 

Berbasis Inkuiri dapat meningkatkan keterampilan mengukur. Nilai rata-rata 

aspek mengukur pada eksperimen terakhir di kelas kontrol mencapai 72,66 yang 

masuk dalam kategori baik dan kelas eksperimen hanya mencapai 61,72 yang juga 

masuk dalam kategori baik.  

 Dalam penelitian ini pada saat peneliti melakukan observasi sering 

menjumpai siswa yang masih kebingungan dalam melakukan pengukuran untuk 

menentukan variabel yang akan diukur. Hal ini menyebabkan siswa menjadi ragu-

ragu dalam mengukur sehingga keterampilan mengukurnya pun masih banyak 
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yang belum baik. Dengan kegiatan eksperimen siswa terdorong untuk mencari 

informasi mengenai data-data yang mendukung penyelesaian masalah, dan data-

data yang diperlukan bisa diperoleh melalui proses mengukur. Keterampilan 

mengukur sangat penting karena merupakan cara siswa menerima umpan balik 

dari sebuah penelitian berupa nilai. 

Peningkatan keterampilan mengukur kelas eksperimen tidak lebih tinggi 

daripada kelas kontrol karena dalam pembelajaran DI, dari awal pelajaran siswa 

diberikan arahan oleh guru bagaimana cara menggunakan alat dan mengukur, 

sehingga pada pertemuan selanjutnya siswa sudah bisa dan terbiasa. Berbeda 

dengan kelas eksperimen yang tidak mempunyai kemampuan awal yang tinggi, 

sehingga keterampilan mengukur siswa kurang berkembang jika siswa tidak mau 

berusaha sendiri untuk mencari tahu. Jadi faktor pengetahuan awal yang baik dan 

kemandirian siswa merupakan hal yang sangat penting dalam suksesnya 

pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri 

4.2.2.3 Keterampilan Menyusun Hipotesis 

 Aspek keterampilan proses sains dasar yang muncul pertama kali untuk 

menggiring siswa pada sebuah penemuan adalah memprediksi atau hipotesis. Dari 

permasalahan yang dikemukakan oleh peneliti sebagai guru, siswa digiring pada 

suatu prediksi dengan melakukan tanya jawab. Tanya jawab perlu dilakukan 

untuk menghasilkan stimulus atau rangsangan yang berguna untuk siswa dalam 

merencanakan dan melaksanakan investigasi (Ango, 2002). Indikator dari aspek 

memprediksi yaitu mengemukakan pendapat mengenai apa yang akan terjadi pada 

keadaan yang belum diamati. Berawal dari berbagai macam pendapat yang 
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mereka kemukakan, siswa diberi tugas untuk menyelesaikan Lembar Kerja Siswa. 

Permasalahan yang diberikan kepada siswa merupakan fenomena yang sering 

mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari tanpa mereka sadari, jadi siswa dapat 

menebak dengan mengingat-ingat hal berkaitan dengan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan analisis hasil observasi selama dua kali eksperimen nampak 

bahwa terdapat peningkatan pada aspek hipotesis di kelas eksperimen. Nilai faktor 

gain aspek hipotesis kelas eksperimen 0,47 termasuk kategori sedang sedangkan 

untuk kelas kontrol tidak memiliki keterampilan hipotesis karena perlakuan yang 

diberikan berupa pembelajaran DI (tidak berbasis masalah), sehingga siswa tidak 

dituntut untuk berhipotesis. Nilai rata-rata aspek hipotesis pada eksperimen 

terakhir di kelas kontrol sebesar 25,00 yang masuk dalam kategori kurang dan 

kelas eksperimen mencapai 73,44 yang masuk dalam kategori baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif 

untuk meningkatkan keterampilan hipotesis dibanding dengan model 

pembelajaran DI. Kondisi ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Assriyanto (2014) yang menyatakan bahwa siswa dengan pembelajaran metode 

inkuiri terbimbing lebih antusias untuk menentukan hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran 

metode eksperimen sederhana. 

Pembelajaran PBL melatih siswa untuk menyusun hipotesis terhadap 

masalah yang disajikan, berbeda dengan pembelajaran DI yang tidak menyajikan 

masalah sehingga hipotesis tidak dapat dirumuskan. Jadi, keterampilan hipotesis 
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ini merupakan salah satu bagian penting dari proses pembelajaran PBL yang 

belum tentu bisa diperoleh dalam model pembelajaran lainnya. 

Keterampilan hipotesis siswa memang berkembang tidak terlalu signifikan 

karena kurangnya pengetahuan awal siswa mengenai materi pelajaran sehingga 

hipotesis yang disusun kurang terarah. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan 

awal merupakan suatu hal yang fundamental yang harus dimiliki oleh seseorang 

dalam menyusun hipotesis. Selain itu kurangnya pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk menggiring siswa juga dapat mengakibatkan kurang baiknya 

peningkatan keterampilan hipotesis. Menurut Martland pertanyaan-pertanyaan 

yang digunakan merupakan nilai penting untuk mengantarkan jalan pemikiran 

siswa (Ango, 2002). 

4.2.2.4 Keterampilan Mengolah Data 

 Keterampilan Mengolah Data diamati pada saat siswa menganalisis data 

dan menafsirkan data-data tersebut kedalam grafik. Analisis hasil observasi 

selama dua kali eksperimen nampak bahwa terdapat peningkatan pada aspek 

mengolah data di kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nilai faktor gain aspek 

mengolah data kelas kontrol sebesar 0,24 termasuk dalam kategori rendah dan 

pada kelas eksperimen 0,49 termasuk dalam kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri di kelas 

eksperimen lebih efektif untuk meningkatkan keterampilan mengolah data 

daripada model DI. Hasil ini sesuai dengan penelitian Rusnayati & Prima (2011) 

yang menyatakan bahwa peningkatan keterampilan proses sains siswa dengan 

pembelajaran metode inkuiri lebih tinggi dibandingkan dengan keterampilan 
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proses sains siswa dengan pembelajaran metode eksperimen dimana salah satu 

aspek keterampilan proses sainsnya yaitu menafsirkan data. 

 Berdasarkan perbedaan kategori tersebut, keterampilan mengolah data di 

kelas eksperimen meningkat lebih baik daripada di kelas kontrol. Kelas 

eksperimen menganalisis data mengacu pada rumusan masalah yang diberikan 

dan berdasar pada pengetahuan yang dimiliki sehingga interpretasi yang 

dihasilkanpun menjadi terarah, sedangkan kelas kontrol menganalisis data hanya 

berdasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sehingga kadang tidak sesuai dengan 

tujuan dan rumusan masalahnya. Dibuktikan dengan nilai rata-rata akhir 

keterampilan mengolah data kelas eksperimen lebih besar dari nilai kelas kontrol, 

yaitu nilai kelas eksperimen 82,03 termasuk kategori sangat baik dan nilai kelas 

kontrol 63,28  yang masuk dalam kategori baik. 

 Kesulitan yang dialami siswa dalam mengolah data yaitu saat siswa 

membuat grafik dan menentukan variabel bebas untuk dijadikan sumbu x dan 

variabel terikat sebagai sumbu y. Siswa belum terbiasa untuk mengubah data dari 

tabel menjadi grafik, tetapi dengan berbekal pengetahuan dasar yang baik pada 

kelas eksperimen maka akan menghasilkan keterampilan mengolah data yang 

lebih maksimal dibandingkan dengan kelas kontrol. 

4.2.2.5 Keterampilan Inferensi 

 Aspek inferensi diamati melalui sebuah indikator yaitu menggunakan 

konsep-konsep yang telah dipelajari dan menghubungkannya dengan hasil 

penelitian untuk memperoleh kesimpulan. Dalam kegiatan inferensi siswa dituntut 

untuk memperoleh konsep dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan 
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menghubungkannya dengan teori-teori yang sudah ada dan dapat mereka peroleh 

malalui berbagai sumber belajar. Analisis hasil observasi selama dua kali 

eksperimen nampak bahwa terdapat peningkatan pada aspek inferensi di kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Nilai faktor gain aspek inferensi kelas kontrol 

sebesar 0,16 termasuk dalam kategori rendah dan pada kelas eksperimen 0,31 

termasuk dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa model 

pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri di kelas eksperimen lebih efektif untuk 

meningkatkan keterampilan inferensi daripada model DI. Dibuktikan dengan nilai 

rata-rata akhir keterampilan inferensi kelas eksperimen lebih besar dari nilai kelas 

kontrol, yaitu nilai kelas eksperimen 72,66 termasuk kategori baik dan nilai kelas 

kontrol hanya mencapai 57,81 yang masuk dalam kategori cukup. Didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyorini. (2011: 54) menyatakan bahwa 

penerapan model problem based learning dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa SMP yang salah satu aspeknya yaitu menyimpulkan. 

 Pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri mangarahkan siswa menyusun 

kesimpulan yang mengacu pada masalah sehingga kesimpulan yang dihasilkan 

tepat dan terarah sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang disusun. Berbeda 

dengan pembelajaran DI yang tidak menyajikan permasalahan, kesimpulan yang 

disusun kurang terarah dan tidak sesuai dengan tujuan percobaan. 

4.2.2.6 Keterampilan Komunikasi 

 Keterampilan komunikasi merupakan aspek yang sangat penting untuk 

menyampaikan ide, fakta, dan konsep yang diperoleh malalui proses inkuiri. 

Berdasarkan analisis hasil observasi aspek komunikasi diperoleh nilai faktor gain 
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untuk kelas kontrol sebesar 0,47 dan kelas eksperimen 0,23. Terlihat bahwa nilai 

peningkatan aspek komunikasi lebih besar di kelas kontrol daripada di kelas 

eksperimen, karena memang pada dasarnya keterampilan komunikasi kelas 

eksperimen sudah baik jadi sedikit sekali peningkatannya, berbeda dengan kelas 

kontrol yang kemampuan awal keterampilan komunikasinya rendah, sehingga 

nampak sekali peningkatannya. Tetapi hasil ini menunjukan tetap adanya 

peningkatan keterampilan komunikasi di kelas eksperimen. Hasil ini sesuai 

dengan hasil penelitian Sidiq (2012) menunjukkan bahwa dengan strategi 

INSTAD dapat mengembangkan keterampilan proses sains yang salah satu 

aspeknya yaitu berkomunikasi. 

Sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan bahwa dalam kegiatan 

mempresentasikan hasil eksperimen hanya satu atau dua siswa dari setiap 

kelompok yang aktif. Siswa masih banyak yang takut untuk mengemukakan 

pendapatnya dan takut jika hasil percobaan yang diperolehnya salah. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian Marnita (2013) bahwa kebanyakan peserta didik 

belum memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan hasil temuan eksperimen. 

Selain itu, rendahnya keberhasilan siswa dalam melakukan presentasi terkendala 

terbatasnya waktu pertemuan sehingga kesempatan siswa untuk maju dan 

mempresentasikan hasil eksperimen terbatas.  

 Secara keseluruhan penguasaaan konsep dan semua aspek keterampilan 

proses sains pada kelas eksperimen mempunyai nilai peningkatan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai peningkatan kelas kontrol. Nilai peningkatan 

penguasaan konsep kelas eksperimen sebesar 0,58 lebih besar dari nilai 
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peningkatan penguasaan konsep kelas kontrol yaitu 0,41. Selain itu, pada variabel 

keterampilan proses sains, nilai peningkatan  rata-rata nilai keterampilan proses 

sains kelas eksperimen 0,35 lebih besar dari nilai peningkatan rata-rata nilai 

keterampilan proses sains kelas kontrol yaitu 0,25. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains dibanding 

dengan model pembelajaran DI. Hasil ini senada dengan hasil penelitian Sidiq 

(2012) yang menyatakan bahwa strategi INSTAD lebih baik daripada strategi 

konvensional untuk mengembangkan keterampilan proses sains. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh Rusnayati & Prima (2011) menunjukkan terdapat 

peningkatan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains yang lebih tinggi 

pada kelas dengan pembelajaran PBL dengan pendekatan inkuiri dibandingkan 

dengan kelas dengan pembelajaran konvensional.  
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dapat meningkatkan 

penguasaan konsep siswa pada materi getaran dan gelombang di SMP 

Negeri 1 Semarang dengan peningkatan pada kategori sedang yaitu 

sebesar 0,58.  

2. Model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri dapat meningkatkan 

keterampilan proses sains dengan peningkatan pada kategori sedang yaitu 

sebesar 0,35. Keterampilan proses sains yang dikembangkan dalam 

penelitian ini meliputi keterampilan observasi, mengukur, menyusun 

hipotesis, mengolah data, inferensi, dan komunikasi. 

3.  Model pembelajaran PBL Berbasis Inkuiri lebih efektif untuk 

meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan proses sains 

dibandingkan dengan model pembelajaran DI. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini masih perlu 

diperbaiki. Saran yang dapat penulis sampaikan antara lain adalah: 
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1. Agar pelaksanaan PBL Berbasis Inkuiri dapat dilaksanakan dengan 

maksimal, diperlukan pengondisian kesiapan psikis siswa dalam menerima 

pelajaran dan kelengkapan sarana dan prasarana berupa set alat praktikum 

yang memadai. 

2. Perlu penelitian lanjutan menggunakan model pembelajaran PBL Berbasis 

Inkuiri untuk mengukur aspek lainnya, misalnya kemampuan berpikir 

kritis dan atau karakter siswa. 
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SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah   : SMP NEGERI 1 SEMARANG  

Kelas   : VIII 

Mata Pelajaran  : IPA 

Semester  : 2 (DUA) 

Standar Kompetensi  : 6. Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang dan optika dalam produk teknologi sehari-hari 

 

 

Kompetensi  

Dasar 

Materi 

Pokok/ 

Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber  

Belajar 
Teknik 

 

Bentuk 

 Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

6.1 Mendeskripsi-

kan konsep 

getaran dan 

gelombang 

serta 

parameter-

parameternya 

Getaran dan 

gelombang 
 Mencari informasi 

melalui referensi 

tentang pengertian 

getaran 

 Melakukan percobaan 

untuk mencari 

perbedaan periode dan 

frekwensi suatu 

getaran 

 Menentukan besarnya 

periode dari hasil 

percobaan 

 Melakukan percobaan 

untuk mencari 

perbedaan periode dan 

frekwensi suatu 

getaran 

 Mengidentifikasi  getaran 

pada kehidupan sehari-

hari 

 

 Mengukur perioda dan 

frekuensi suatu getaran   

 

 

 Membedakan 

karakteristik gelombang 

longitudinal dan 

gelombang transversal 

 

 Mendeskripsikan 

hubungan antara 

kecepatan rambat 

Tes tulis 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

 

Tes unjuk 

kerja 

 

 

 

Tes tulis 

 

Tes isian 

 

 

 

Tes uraian 

 

 

 

Tes 

identifikasi 

 

 

 

Tes uraian 

 

Diskripsikan pengertian 

getaran ! 

 

 

Hitunglah frekuensi suat 

getaran bila periodnya 25 

sekon. 

 

Disediakan data 

percobaan, carilah 

perbedaan ciri 

gelombang longitudinal 

dan gelombang 

transversal. 

 

Bila panjang gelombang 

60 meter dan cepat 

6 x 40’ Buku siswa, 

LKS, alat-

alat 

praktikum 

L
am

p
iran

 1
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 Menentukan besarnya 

periode dari hasil 

percobaan 

 Mencari informasi 

melalui referensi 

tentang pengertian 

gelombang 

 Melakukan percobaan 

untuk mencari 

perbedaan 

karakteristik 

gelombang 

longitudinal dan 

gelombang transversal 

 Menggali informasi 

dari nara sumber untuk 

menemukan hubungan 

antara kecepatan 

rambat gelombang, 

frekwensi dan panjang 

gelombang 

 

gelombang, frekuensi 

dan panjang gelombang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

rambat gelombang 

100m/s. Hitunglah 

frekuensi gelombang? 

 

 

 

 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

Ketelitian ( carefulness) 
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Lampiran 2 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA Fisika 

Kelas/ Semester : VIII / 2 

Pokok Bahasan : Getaran 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014 / 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, serta optika dalm 

produk teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang serta parameter-

parameternya. 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari. 

2. Mengukur periode dan frekuensi suatu getaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Secara teliti dan mandiri peserta didik dapat: 

1. Mengidentifikasi pengertian getaran melalui media pembelajaran 

2. Menyebutkan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari melalui 

diskusi kelompok 

3. Mengetahui jumlah getaran pada ayunan melalui eksperimen 

4. Menemukan hubungan antara periode dan frekuensi getaran melalui 

diskusi kelompok 

5. Mengukur periode dan frekuensi getaran melalui eksperimen 

6. Mengetahui pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi 

getaran melalui eksperimen 
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7. Mengetahui pengaruh massa beban terhadap periode dan frekuensi 

getaran melalui eksperimen 

E. Materi Pembelajaran 

Getaran 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Direct Instruction 

Metode Pembelajaran :  

- Demonstrasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

- Eksperimen terbimbing 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pretest 
Memberikan pretest kepada siswa dalam bentuk soal 

uraian 
40 menit 

Pendahuluan Motivasi dan apresepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Berdoa sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru bertanya pada siswa, “Pernahkah kalian 

melihat jam dinding yang memakai bandul? 

Bagaimana gerakannya?” 

d. Menarik perhatian siswa dengan memberikan 

demonstrasi penggaris yang digetarkan 

e. Menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan 

tujuan pembelajaran titik berat 

5 menit 

Inti Eksplorasi 

a. Siswa merespon pertanyaan guru dan 

menceritakan kejadian aktual atau contoh dalam 

kehidupan sehari-hari tentang getaran. 

b. Guru memfasilitasi siswa dengan menyampaikan 

materi tentang getaran dan besaran-besaran dalam 

70 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

getaran. 

c. Guru membagi kelas ke dalam 10 kelompok. 

d. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok 

e. Siswa menyiapkan alat dan bahan eksperimen dan 

memahami masalah yang telah dirumuskan 

f. Siswa berhipotesis atas rumusan masalah 

g. Siswa menyelesaikan masalah dengan melakukan 

eksperimen sesuai petunjuk dalam LKS. 

h. Siswa menganalisis data hasil eksperimen 

i. Siswa menyusun kesimpulan berdasarkan 

eksperimen yang telah dilakukan 

j. Masing-masing kelompok merencanakan, 

menyiapkan dan membuat laporan sederhana 

terkait hasil eksperimen 

Elaborasi 

a. Guru memanggil salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil eksperimen 

b. Guru bersama-sama dengan siswa membahas 

hasil eksperimen 

c. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 

tentang materi yang terkait 

Konfirmasi 

a. Siswa membuat kesimpulan tentang hubungan 

periode dan frekuensi dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi 

Penutup a. Memberikan tugas rumah untuk membuat laporan 

praktikum dan mempelajari kembali materi yang 

sudah didapat pada pertemuan ini dan latihan-

latihan soal  

b. Menyampaikan rencana pembelajaran pada 

5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

pertemuan berikutnya 

c. Guru mengucapkan salam penutup 

 

H. Sumber, Alat Belajar dan Bahan Ajar 

Alat dan Bahan :  

1. Statif 

2. Benang dengan panjang 10 cm, 20 cm dan 30 cm 

3. Beban dengan 3 massa yang berbeda 

4. Stopwatch 

Bahan ajar 

a. Fauziah, Nenden. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 2 : untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b. Panduan LKS 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Jenis tagihan : laporan eksperimen 

2. Bentuk instrumen : tertulis 

3. Aspek penilaian 

a. Kognitif   : terlampir 

b. Keterampilan Proses Sains : terlampir 

 

              Semarang, Februari 2015 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 1 Semarang   Peneliti 

 

 

 

 

Drs. Nusantara, M.M.    Amalia Puspita Rengganis 

NIP. 19601010 198803 1 015   NIM 4201411098  
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Lampiran 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA Fisika 

Kelas/ Semester : VIII / 2 

Pokok Bahasan : Gelombang 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014 / 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, serta optika dalm 

produk teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang serta parameter-

parameternya. 

C. Indikator 

1. Membedakan konsep getaran dan gelombang. 

2. Membedakan karakteristik gelombang transversal dan gelombang 

longitudinal. 

3. Menggambarkan dan menyebutkan bagian-bagian gelombang. 

4. Mendeskripsikan hubungan antara periode, frekuensi, cepat rambat 

gelombang, dan panjang gelombang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Secara teliti dan mandiri peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian gelombang melalui studi pustaka. 

2. Mengidentifikasi gelombang transversal dan longitudial melalui 

eksperimen. 

3. Mengamati gelombang transversal pada tali melalui demostrasi. 
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4. Menyebutkan contoh gelombang transversal dan longitudinal melalui 

diskusi kelompok. 

5. Menjelaskan pengertian cepat rambat gelombang dan panjang 

gelombang melalui diskusi kelompok. 

6. Menjelaskan hubungan antara peroide, frekuensi, cepat rambat 

gelombang, dan panjang tali melalui eksperimen. 

E. Materi Pembelajaran 

Gelombang 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Direct Instruction 

Metode Pembelajaran :  

- Demonstrasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

- Eksperimen terbimbing 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Motivasi dan apresepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Berdoa sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru bertanya pada siswa, “Saat kalian pergi ke 

pantai, apa saja yang bisa kalian lihat? Jika kalian 

melihat ombak, bagaimana gerakannya?” 

d. Menarik perhatian siswa dengan memberikan 

demonstrasi tali yang diberi usikan. 

e. Menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran titik berat 

5 menit 

Inti Eksplorasi 

a. Siswa merespon pertanyaan guru dan menceritakan 

kejadian aktual atau contoh dalam kehidupan sehari-

hari tentang getaran. 

70 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

b. Guru memfasilitasi siswa dengan menyampaikan 

materi tentang gelombang dan besaran-besaran dalam 

gelombang. 

c. Guru membagi kelas ke dalam 10 kelompok. 

d. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok 

e. Siswa menyiapkan alat dan bahan eksperimen dan 

memahami masalah yang telah dirumuskan 

f. Siswa berhipotesis atas rumusan masalah 

g. Siswa menyelesaikan masalah dengan melakukan 

eksperimen sesuai petunjuk dalam LKS. 

h. Siswa menganalisis data hasil eksperimen 

i. Siswa menyusun kesimpulan berdasarkan eksperimen 

yang telah dilakukan 

j. Masing-masing kelompok merencanakan, menyiapkan 

dan membuat laporan sederhana terkait hasil 

eksperimen 

Elaborasi 

a. Guru memanggil salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil eksperimen 

b. Guru bersama-sama dengan siswa membahas hasil 

eksperimen 

c. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 

tentang materi yang terkait 

Konfirmasi 

a. Siswa membuat kesimpulan tentang perbedaan 

gelombang transversal dan gelombang longitudinal 

serta hubungan panjang gelombang, frekuensi, periode 

dengan cepat rambat gelombang. 

Penutup a. Memberikan tugas untuk membuat laporan praktikum 

dan mempelajari kembali materi yang sudah didapat 

pada pertemuan ini dan latihan-latihan soal  

b. Guru mengucapkan salam penutup 

 

5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Posttest Memberikan posttest kepada siswa dalam bentuk soal 

uraian 
40 menit 

 

H. Sumber, Alat Belajar dan Bahan Ajar 

Alat dan Bahan :  

1. Slinki 

2. Karet gelang 

Bahan ajar 

a. Fauziah, Nenden. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 2 : untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b. Panduan LKS 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Jenis tagihan : laporan eksperimen 

2. Bentuk instrumen : tertulis 

3. Aspek penilaian 

a. Kognitif   : terlampir 

b. Keterampilan Proses Sains : terlampir 

 

 

              Semarang, Februari 2015 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 1 Semarang   Peneliti 

 

 

 

 

Drs. Nusantara, M.M.    Amalia Puspita Rengganis 

NIP. 19601010 198803 1 015   NIM 4201411098 
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Lampiran 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA Fisika 

Kelas/ Semester : VIII / 2 

Pokok Bahasan : Getaran 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014 / 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, serta optika dalm 

produk teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang serta parameter-

parameternya. 

C. Indikator 

1. Mengidentifikasi getaran pada kehidupan sehari-hari. 

2. Mengukur periode dan frekuensi suatu getaran. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Secara teliti dan mandiri peserta didik dapat: 

1. Mengidentifikasi pengertian getaran melalui media pembelajaran 

2. Menyebutkan contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari melalui 

diskusi kelompok 

3. Mengetahui jumlah getaran pada ayunan melalui eksperimen 

4. Menemukan hubungan antara periode dan frekuensi getaran melalui 

diskusi kelompok 

5. Mengukur periode dan frekuensi getaran melalui eksperimen 

6. Mengetahui pengaruh panjang tali terhadap periode dan frekuensi 

getaran melalui eksperimen 
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7. Mengetahui pengaruh massa beban terhadap periode dan frekuensi 

getaran melalui eksperimen 

E. Materi Pembelajaran 

Getaran 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Problem Basad Learning 

Metode Pembelajaran :  

- Demonstrasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

- Eksperimen inkuiri 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pretest 
Memberikan pretest kepada siswa dalam bentuk soal 

uraian 
40 menit 

Pendahuluan Motivasi dan apresepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Berdoa sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru bertanya pada siswa, “Pernahkah kalian melihat 

jam dinding yang memakai bandul? Bagaimana 

gerakannya?” 

d. Menarik perhatian siswa dengan memberikan 

demonstrasi penggaris yang digetarkan 

e. Menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran titik berat 

5 menit 

Inti Eksplorasi 

a. Siswa merespon pertanyaan guru dan menceritakan 

kejadian aktual atau contoh dalam kehidupan sehari-

hari tentang getaran. 

b. Guru memfasilitasi siswa dengan menyampaikan 

materi tentang getaran dan besaran-besaran dalam 

getaran. 

70 menit 



107 
 

 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

c. Guru membagi kelas ke dalam 10 kelompok. 

d. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok 

e. Siswa diarahkan untuk melakukan pengamatan atau 

eksperimen 

f. Siswa diberi kebabasan mencari pemecahan masalah 

melalui literatur maupun dengan melakukan 

eksperimen 

g. Siswa menganalisis data hasil eksperimen 

h. Siswa menyusun kesimpulan berdasarkan eksperimen 

yang telah dilakukan 

i. Masing-masing kelompok merencanakan, menyiapkan 

dan membuat laporan sederhana terkait hasil 

eksperimen 

Elaborasi 

a. Guru memanggil salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil eksperimen 

b. Guru bersama-sama dengan siswa membahas hasil 

eksperimen 

c. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 

tentang materi yang terkait 

Konfirmasi 

a. Siswa membuat kesimpulan tentang hubungan periode 

dan frekuensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya periode dan frekuensi 

Penutup a. Memberikan tugas rumah untuk membuat laporan 

praktikum dan mempelajari kembali materi yang 

sudah didapat pada pertemuan ini dan latihan-latihan 

soal  

b. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya 

c. Guru mengucapkan salam penutup 

5 menit 
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H. Sumber, Alat Belajar dan Bahan Ajar 

Alat dan Bahan :  

1. Statif 

2. Benang dengan panjang 10 cm, 20 cm dan 30 cm 

3. Beban dengan 3 massa yang berbeda 

4. Stopwatch 

Bahan ajar 

a. Fauziah, Nenden. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 2 : untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b. Panduan LKS 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Jenis tagihan : laporan eksperimen 

2. Bentuk instrumen : tertulis 

3. Aspek penilaian 

a. Kognitif   : terlampir 

b. Keterampilan Proses Sains : terlampir 

 

 

              Semarang, Februari 2015 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 1 Semarang   Peneliti 

 

 

 

 

Drs. Nusantara, M.M.    Amalia Puspita Rengganis 

NIP. 19601010 198803 1 015   NIM 4201411098 
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Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : IPA Fisika 

Kelas/ Semester : VIII / 2 

Pokok Bahasan : Gelombang 

Alokasi Waktu : 3 x 40 menit 

Tahun Ajaran  : 2014 / 2015 

 

A. Standar Kompetensi 

Memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, serta optika dalm 

produk teknologi sehari-hari. 

B. Kompetensi Dasar 

Mendeskripsikan konsep getaran dan gelombang serta parameter-

parameternya. 

C. Indikator 

1. Membedakan konsep getaran dan gelombang. 

2. Membedakan karakteristik gelombang transversal dan gelombang 

longitudinal. 

3. Menggambarkan dan menyebutkan bagian-bagian gelombang. 

4. Mendeskripsikan hubungan antara periode, frekuensi, cepat rambat 

gelombang, dan panjang gelombang. 

D. Tujuan Pembelajaran 

Secara teliti dan mandiri peserta didik dapat: 

1. Menjelaskan pengertian gelombang melalui studi pustaka. 

2. Mengidentifikasi gelombang transversal dan longitudial melalui 

eksperimen. 

3. Mengamati gelombang transversal pada tali melalui demostrasi. 
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4. Menyebutkan contoh gelombang transversal dan longitudinal melalui 

diskusi kelompok. 

5. Menjelaskan pengertian cepat rambat gelombang dan panjang 

gelombang melalui diskusi kelompok. 

6. Menjelaskan hubungan antara peroide, frekuensi, cepat rambat 

gelombang, dan panjang tali melalui eksperimen. 

E. Materi Pembelajaran 

Gelombang 

F. Model dan Metode Pembelajaran 

Model Pembelajaran : Problem Based Learning 

Metode Pembelajaran :  

- Demonstrasi 

- Diskusi 

- Tanya jawab 

- Eksperimen inkuiri 

 

G. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Pendahuluan Motivasi dan apresepsi 

a. Guru mengucapkan salam pembuka 

b. Berdoa sebelum pelajaran dimulai 

c. Guru bertanya pada siswa, “Saat kalian pergi ke 

pantai, apa saja yang bisa kalian lihat? Jika kalian 

melihat ombak, bagaimana gerakannya?” 

d. Menarik perhatian siswa dengan memberikan 

demonstrasi tali yang diberi usikan. 

e. Menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran titik berat 

5 menit 

Inti Eksplorasi 

a. Siswa merespon pertanyaan guru dan menceritakan 

kejadian aktual atau contoh dalam kehidupan sehari-

hari tentang getaran. 

70 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

b. Guru memfasilitasi siswa dengan menyampaikan 

materi tentang gelombang dan besaran-besaran dalam 

gelombang. 

c. Guru membagi kelas ke dalam 10 kelompok. 

d. Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok 

e. Siswa diarahkan untuk melakukan pengamatan atau 

eksperimen 

f. Siswa diberi kebabasan mencari pemecahan masalah 

melalui literatur maupun dengan melakukan 

eksperimen 

g. Siswa menganalisis data hasil eksperimen 

h. Siswa menyusun kesimpulan berdasarkan eksperimen 

yang telah dilakukan 

i. Masing-masing kelompok merencanakan, menyiapkan 

dan membuat laporan sederhana terkait hasil 

eksperimen 

Elaborasi 

a. Guru memanggil salah satu kelompok untuk 

mempresentasikan hasil eksperimen 

b. Guru bersama-sama dengan siswa membahas hasil 

eksperimen 

c. Guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa 

tentang materi yang terkait 

Konfirmasi 

a. Siswa membuat kesimpulan tentang perbedaan 

gelombang transversal dan gelombang longitudinal 

serta hubungan panjang gelombang, frekuensi, periode 

dengan cepat rambat gelombang. 

Penutup a. Memberikan tugas untuk membuat laporan praktikum 

dan mempelajari kembali materi yang sudah didapat 

pada pertemuan ini dan latihan-latihan soal  

b. Guru mengucapkan salam penutup 

 

5 menit 
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Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Posttest Memberikan posttest kepada siswa dalam bentuk soal 

uraian 
40 menit 

 

H. Sumber, Alat Belajar dan Bahan Ajar 

Alat dan Bahan :  

1. Slinki 

2. Karet gelang 

Bahan ajar 

a. Fauziah, Nenden. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam 2 : untuk 

SMP/MTs Kelas VIII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

b. Panduan LKS 

 

I. Penilaian Hasil Belajar 

1. Jenis tagihan : laporan eksperimen 

2. Bentuk instrumen : tertulis 

3. Aspek penilaian 

c. Kognitif   : terlampir 

d. Keterampilan Proses Sains : terlampir 

 

 

              Semarang, Februari 2015 

Mengetahui, 

Kepala SMP N 1 Semarang   Peneliti 

 

 

 

 

Drs. Nusantara, M.M    Amalia Puspita Rengganis 

NIP. 19601010 198803 1 015   NIM 4201411098 
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Lampiran 6 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi   : Getaran 

Waktu   : 50 menit 

 

I. TUJUAN  

Menghitung periode dan frekuensi getaran serta mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi 

getaran. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Statif 

2. Penggaris 

3. Benang dengan panjang 20 cm, 30 cm, dan 40 cm 

4. Beban dengan 3 massa yang berbeda 

5. Stopwatch 
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III. LANGKAH KERJA 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rangkaian Alat Praktikum 

1. Ikatkan bandul dengan tali pada statif sehingga menggantung seperti 

pada gambar 1. 

2. Tarik bandul ke samping untuk memberi simpangan kecil (kurang 

dari 10
o
) kemudian lepaskan. Bersamaan dengan melepaskan bandul, 

hidupkan stopwatch! 

3. Catatlah waktu yang diperlukan bandul untuk bergerak bolak balik 

(bergetar) sebanyak 10 getaran. 

4. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk bergetar satu kali getaran. 

5. Tentukan jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik. 

6. Catatlah dan masukkan data hasil eksperimen dalam tabel data 

pengamatan dan grafik data. 

7. Ubahlah ukuran massa beban menjadi lebih kecil atau besar. 

Kemudian ikuti kembali langkah 1 sampai 6.  

8. Ubahlah ukuran panjang tali menjadi lebih panjang atau pendek. 

Kemudian ulangi langkah 1 sampai 7 
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IV. DATA PENGAMATAN 

Banyak getaran (n) =  

No. Beban Panjang tali t (sekon) T (sekon) f (Hz) 

1 

 

Baban kecil 

20 cm 

   

Beban sedang    

Beban besar    

2 

 

 

Beban kecil 

30 cm 

   

Beban sedang    

Beban besar    

3 

 

 

Beban kecil 

40 cm 

   

Beban sedang    

Beban besar    

 

V. GRAFIK DATA 

Grafik 1. Hubungan antara t terhadap l 

 

t 

l 
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Grafik 2. Hubungan antara t terhadap m 

 

 

VI. PERTANYAAN 

1. Bagaimanakah hubungan antara periode dengan frekuensi? 

Jelaskan! 

2. Apakah massa beban mempengaruhi frekuensi dan periode 

getaran? Bagaimana pengaruhnya? 

3. Apakah panjang tali mempengaruhi frekuensi dan periode getaran? 

Bagaimana pengaruhnya? 

 

VII. KESIMPULAN 

 

  

t 

m 
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Lampiran 7 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi   : Gelombang 

Waktu   : 50 menit 

 

I. TUJUAN  

Menyelidiki energi dalam gelombang dan menentukan arah getar dan 

arah rambat suatu gelombang 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Slinki 

2. Karet gelang 

 

III. LANGKAH KERJA 

1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Ikatlah karet gelang pada slinki pada jarak 0,5 m. 

3. Peganglah salah satu ujungnya olehmu dan ujung yang lain oleh 

temanmu, kemudian getarkan slinki ke kanan dan ke kiri seperti 

gambar (a) 
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4. Amati gerakan dan bentuk yang terjadi pada slinki dan karet gelang 

yang diikatkan tadi. 

5. Ulangi percobaan seperti langkah 2 sampai 4 tetapi dengan arah 

getaran yang berbeda yaitu dengan cara memberi dorongan dan 

tarikan pada slinki seperti gambar (b) 

6. Lengkapilah tabel pengamatan berikut 

 

IV. TABEL PENGAMATAN 

No. 

Jenis 

Gelombang 

Gambar 

Jumlah 

bukit dan 

lembah 

Jumlah 

rapatan 

dan 

renggangan 
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V. PERTANYAAN 

1. Pada saat kamu getarkan slinki, apakah karet gelang ikut bergerak 

bersama gelombang? 

2. Apakah bagian slinki ikut berpindah merambat bersama 

gelombang? 

3. Apakah yang dirambatkan oleh gelombang? 

4. Tunjukkan perbedaan antara gelombang transversal dan 

gelombang longitudinal! 

 

VI. KESIMPULAN 
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Lampiran 8 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Topik   : Getaran 

Waktu   : 50 menit 

 

 

I. TUJUAN  

Menghitung periode dan frekuensi getaran serta mengetahui faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya periode dan frekuensi 

getaran. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Statif 

2. Penggaris 

3. Benang dengan panjang 20 cm, 30 cm, dan 40 cm 

4. Beban dengan 3 massa yang berbeda 

5. Stopwatch 
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III. PERMASALAHAN 

Jika ada seorang anak dengan dengan massa 15 kg dan seorang anak 

dengan massa 50 kg bermain ayunan berdampingan secara terpisah dan 

kedua panjang tali ayunan tersebut sama. Apakah periode dan 

frekuensi ayunan kedua anak itu sama? Bagaimana jika panjang tali 

ayunannya berbeda? Bagaimana pengaruh simpangan awal ayunan 

terhadap periode dan frekuensi ayunan tersebut? 

 

IV. HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LANGKAH KERJA 
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VI. DATA PENGAMATAN 

Banyak getaran (n) =  

No. Beban Panjang tali t (sekon) T (sekon) f (Hz) 

1 

 

Baban kecil 

20 cm 

   

Beban sedang    

Beban besar    

2 

 

 

Beban kecil 

30 cm 

   

Beban sedang    

Beban besar    

3 

 

 

Beban kecil 

40 cm 

   

Beban sedang    

Beban besar    

 

VII. GRAFIK DATA 

Grafik 1. Hubungan antara t terhadap l 

 

t 

l 
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Grafik 2. Hubungan antara t terhadap m 

 

 

VIII. KESIMPULAN 

 

  

t 

m 
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Lampiran 9 

LEMBAR KERJA SISWA (LKS) 

KELAS EKSPERIMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam 

Materi   : Gelombang 

Waktu   : 50 menit 

 

I. TUJUAN  

Menyelidiki energi dalam gelombang dan menentukan arah getar dan 

arah rambat suatu gelombang 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Slinki 

2. Karet gelang 

 

III. PERMASALAHAN 

Jika disuatu danau yang tenang terdapat potongan gabus yang 

mengapung dipermukaan airnya. Lalu seorang anak melemparkan batu 

ke danau tersebut, maka akan muncul gelombang-gelombang kecil 

yang merambat menuju ke tepi danau. Apakah potongan gabus juga 

ikut bergerak menuju ke tepi danau? 
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IV. HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. LANGKAH KERJA 
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VI. TABEL PENGAMATAN 

No. 

Jenis 

Gelombang 

Gambar 

Jumlah 

bukit dan 

lembah 

Jumlah 

rapatan 

dan 

renggangan 

 

      

  

 

 

    

 

 

VII. KESIMPULAN 
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8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I

1 6,25 6,00 7,50 8,75 6,25 6,00 7,25 8,00 7,25

2 6,25 6,25 6,50 6,00 5,50 5,00 6,50 5,75 7,00

3 7,25 6,25 6,25 6,25 7,25 3,75 6,50 7,00 6,75

4 6,75 5,75 7,00 7,75 6,50 6,75 8,25 6,50 5,75

5 5,50 5,00 8,00 8,00 7,75 8,00 5,50 7,25 8,00

6 7,75 6,50 5,50 7,25 5,75 7,00 7,50 8,00 5,50

7 5,75 7,00 7,00 6,50 7,00 6,75 7,00 6,50 7,00

8 6,25 6,50 6,75 6,25 8,00 7,25 7,50 5,25 8,50

9 6,25 6,50 7,50 6,50 7,50 6,00 8,25 5,25 8,75

10 6,25 7,50 6,50 5,00 6,00 7,00 7,50 6,50 6,25

11 8,00 6,75 6,75 7,25 7,75 6,50 5,25 7,25 5,50

12 5,50 6,25 7,75 8,00 7,00 8,25 7,75 7,00 7,00

13 5,50 5,75 6,75 8,25 7,25 6,75 8,25 6,25 6,75

14 4,50 5,75 6,00 5,00 7,00 7,75 5,50 6,50 7,75

15 8,00 7,00 7,75 5,25 6,25 7,75 6,50 6,75 5,50

16 6,75 8,75 6,50 5,25 7,25 7,50 7,00 6,25 6,00

17 6,00 5,75 6,50 5,50 5,75 7,25 8,00 6,75 7,50

18 7,00 5,00 6,00 6,00 5,50 7,25 6,25 6,25 6,25

19 6,75 8,50 6,75 6,00 7,75 8,00 8,50 5,25 5,75

20 7,00 7,75 8,25 6,75 7,25 6,00 6,75 6,00 7,50

21 8,50 8,50 7,25 6,25 7,25 7,75 7,25 6,50 8,00

22 7,00 8,25 8,00 5,50 8,25 4,75 8,00 5,25 7,00

23 6,00 7,00 7,50 6,00 7,25 7,50 7,50 8,25 6,00

24 8,00 6,25 8,25 6,75 6,25 7,50 7,00 6,75 5,75

25 6,00 8,25 5,00 7,50 6,75 7,75 8,25 5,75 8,00

26 6,75 6,00 7,50 5,50 7,75 9,00 6,75 7,50 6,75

27 6,50 8,25 5,75 5,75 6,50 7,75 8,00 8,25 8,50

28 6,50 7,75 7,25 7,25 8,00 7,50 7,25 6,75 7,50

29 6,25 7,00 7,50 7,50 6,50 8,00 7,25 6,25 8,00

30 8,00 6,50 8,50 7,25 9,00 6,75 7,75 7,50 7,50

31 6,75 6,25 6,50 6,50 6,50 7,25 8,00 6,00 4,25

32 6,25 3,50 6,25 5,00 8,00 8,50 5,50 7,25

n 32 32 32 32 32 32 31 32 32

6,62 6,69 6,96 6,51 7,01 7,08 7,24 6,58 6,90

s
2

0,79026 1,38306 0,71818 1,0705 0,73582 1,21951 0,73535 0,7558 1,13653

s 0,88897 1,17604 0,84746 1,03465 0,8578 1,10431 0,85753 0,86937 1,06608

Lampiran 10

DATA POPULASI (KELAS VIII A - VIII I)

DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2014/2015

KELAS
No

 ̅
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Lampiran 11

Hipotesis :

H0 = s1 = s2= s3 = s4 = s5 = s6 = s7 = s8 = s9

Kriteria:

H0 diterima jika χ2
hitung < χ

2
tabel

1 8A 32 31 0,790260 24,498047 -0,102230 -3,169137

2 8B 32 31 1,383065 42,875000 0,140842 4,366116

3 8C 32 31 0,718183 22,263672 -0,143765 -4,456712

4 8D 32 31 1,070502 33,185547 0,029587 0,917206

5 8E 32 31 0,735824 22,810547 -0,133226 -4,130006

6 8F 32 31 1,219506 37,804688 0,086184 2,671703

7 8G 31 30 0,735349 22,060484 -0,133506 -4,005187

8 8H 32 31 0,755796 23,429688 -0,121595 -3,769451

9 8I 32 31 1,136530 35,232422 0,055581 1,723005

287 278 8,545014 264,160093 -0,322128 -9,852464

Log s
2 

= -0,02218

untuk  = 5% dengan dk = k - 1 = 9 - 1 =8 diperoleh χ
2

tabel = 15,50731

karena χ
2

hitung < χ
2

tabel maka data antar kelompok mempunyai varians yang sama

jumlah

UJI HOMOGENITAS POPULASI

dk = ni - 1 si
2

(dk) si
2

log si
2

(dk) log si
2No Kelas ni

χ
2
 = (Ln 10) {B - ∑(ni - 1) log si

2
}

χ
2
 = 2,3026 {-6,16537 - (-9,852464)}

χ
2
 = 8,489849

varians gabungan dari kelompok sampel adalah:

Harga satuan B

B = (Log s
2
) ∑(ni - 1)

B = -0,02218 x 278

B = -6,16537

   
∑(    )  

 

∑(    )
  

           
   

  0,950216



 

 

1
2
9
 

KISI-KISI PENULISAN SOAL UJI COBA 

 

Sekolah  : SMP N 1 Semarang       Alokasi waktu   : 60 menit 

Mata Pelajaran : IPA / Kelas VIII       Jumlah soal   : 10 essai 

Kurikulum  : KTSP         Penulis    : Amalia Puspita R. 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Uraian soal 

No. 

Soal 
Ket. 

Memahami konsep 

dan penerapan 

getaran, gelombang 

dan optika dalam 

produk teknologi 

sehari-hari. 

 

Mendeskripsikan 

konsep getaran dan 

gelombang serta 

parameter-

parameternya. 

Mengidentifikasi getaran pada 

kehidupan sehari-hari 

 

Menjelaskan konsep getaran serta mampu 

menentukan jumlah getaran dalam ayunan 

sederhana serta menyebutkan contoh 

getaran dalam kehidupan sehari-hari 

1 C1 

Mengidentifikasi frekuensi dan 

periode getaran 

 

Menjelaskan konsep frekunsi dan periode 

2 C1 

Menghitung periode dan 

frekuensi suatu getaran 

Menghitung besarnya periode dan 

frekuensi suatu getaran 
3 C2 

L
am

p
iran

 1
2

 



 

 

1
3
0
 

Membedakan konsep getaran 

dan gelombang 

Menjelaskan serta menyebutkan perbedaan 

antara konsep getaran dan gelombang 

4 

 
C2 

Membedakan karakteristik 

antara gelombang longitudinal 

dan transversal 

 

Menjelaskan karakteristik dari gelombang 

transversal dan gelombang longitudinal 

serta menyebutkan contoh gelombang 

dalam kehidupan sehari-hari 

5 C2 

Menggambarkan dan 

menyebutkan bagian-bagian 

gelombang 

Menggambarkan gelombang dengan 

jumlah dan panjang gelombang yang 

berbeda-beda sesuai yang ditentukan dan 

menyebutkan bagian-bagiannya 

6 C3 

Mendeskripsikan hubungan 

antara kecepatan rambat 

gelombang, frekuensi dan 

panjang gelombang 

Menghitung banyaknya gelombang, 

besarnya periode , frekuensi, dan panjang 

gelombang 
7, 8, 9 C4 

Mengidentifikasi pemanfaatan 

gelombang dalam kehidupan 

sehari-hari 

Menyebutkan penerapan gelombang dalam 

teknologi kehidupan sehari-hari. 10 C1 
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Lampiran 13 

SOAL UJI COBA PRETEST DAN POSTTEST 

 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA Fisika 

Kelas / Semester  : VIII / 2 

Topik   : Getaran dan Gelombang 

Waktu   : 60 menit 

 

Kerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang benar dan tepat! 

1. Perhatikan gambar berikut 

Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan 

pengertian mengenai: 

a. Amplitudo. Sebutkan lintasannya! 

b. Satu getaran. Sebutkan lintasannya! 

Sebutkan 3 contoh getaran dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

2. Apa yang dimaksud dengan periode dan frekuensi getaran harmonis? 

3. Sebuah benda bergetar sebanyak 12000 kali selama 4 menit. Hitunglah: 

a. Frekuensi getaran, dan 

b. Periode getaran 

4. Sebutkan perbedaan dan persamaan antara getaran dan gelombang! 

5. Jelaskan pengertian: 

a. Gelombang 

b. Gelombang transversal. Berikan 2 contohnya! 

c. Gelombang longitudinal. Berikan 2 contohnya! 

6. Gambarkan gelombang transversal 2,25 dengan amplitudo gelombang 1 

cm dan panjang gelombang 4 cm. Sebutkan bagian-bagian gelombang 

transversal berjalan tersebut! 
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7. Perhatikan gambar berikut 

 

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut 

a. Terdapat berapa gelombang pada gambar tersebut? 

b. Berapa panjang gelombangnya? 

c. Berapa periode dan frekuensi gelombangnya? 

d. Berapa ampitudo gelombangnya? 

8. Jarak antara pusat dua rapatan yang berdekatan dari sebuah gelombang 

adalah 60 cm. Jika cepat rambat gelombang 180 m/s. Berapakah frekuensi 

gelombang tersebut? 

9. Sebuah tali dengan panjang 6 m, ujungnya digerakkan sehingga 

membentuk 2 puncak dan 2 lembah. Waktu yang diperlukan untuk 

membentuk 1 bukit dan 1 lembah adalah 1,5 sekon. Hitunglah kecepatan 

gelombang tersebut! 

10. Sebutkan 3 pemanfaatan gelombang dalam teknologi! 

 

 

~~~~~~ SELAMAT MENGERJAKAN ~~~~~~ 

  

75 cm 

5 
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Lampiran 14 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

No. 

Butir 

Soal 

Kunci Jawaban Skor 

1 Amplitudo adalah simpangan terjauh dalam suatu getaran. 

lintasannya: A-B atau D-B 
2 

Satu getaran adalah gerakan bolak balik dengan lintasan berupa 

garis lurus melalui titik kesetimbangannya. lintasannya: A-B-C-

D-C-B-A 

2 

Tiga contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari: 

1. Penggaris yang digetarkan 

2. Senar gitar yang dipetik 

3. Bandul jam yang bergerak 

6 

2 Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali 

getaran. 
5 

Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu 

sekon. 
5 

3 Diketahui: 

n = 12000 

t  = 4 menit = 240 sekon  

Ditanya: 

Frekuensi (f) 

Periode (T) 

2 
 
 
 

  
 

 
 

  
     

   
       

Jadi, frekuensi getarannya adalah 50 Hz 

4 

  
 

 
 

  
   

     
            

4 
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Jadi, periode getarannya adalah 0,02 sekon 

4 Getaran adalah gerak bolak balik benda melalui titik 

kesetimbangannya. 

Gelombang adalah getaran yang merambat 

5 

Persamaan getaran dan gelombang: 

1. Mempunyai frekuensi 

2. Mempunyai periode 

3. Mempunyai amplitudo 

Perbedaan getaran dan gelombang: 

Gelombang memiliki panjang gelombang dan cepat rambat 

gelombang sedangkan getaran tidak memiliki keduanya 

5 

5 Gelombang adalah getaran yang merambat atau usikan yang 

merambat 
2 

Gelombang transversal adalah gelombang yag arah getarnya 

tegak lurus terhadap arah rambatannya. 

Contohnya:  

1. Gelombang permukaan air 

2. Gelombang cahaya 

3. Gelombang radio 

4 

Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya 

sejajar terhadap arah rambatannya. 

Contohnya: 

1. Gelombang bunyi 

2. Gelombang gas dalam tabung tertutup 

4 

6 Jika siswa menggambarkan gelombang dengan benar seperti 

gambar berikut 

 

5 
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Jika siswa juga menyebutkan bagian-bagian gelombang dengan 

lengkap dan benar seperti berikut 

 

5 

7 Diketahui: 

l = 75 cm = 0,75 m 

t = 5 sekon 

Ditanya: 

a. n 

b.  

c. T dan f 

d. Amplitudo 

1 

Gambar tersebut terdiri dari 3 puncak dan 2 lembah berarti n = 

2,5 gelombang 
1,5 

  
 

 
 

  
    

   
       

Jadi panjang gelombangnya adalah 0,3 m atau 30 cm 

2 

2,5 gelombang = 5 sekon 

             
       

   
         

Jadi, periodenya adalah 2 sekon 

  
 

 
 
 

 
     

Jadi, frekuensinya adalah 0,5 Hz 

4 

Dari gambar terlihat bahwa simpangan terjauhnya adalah 5 cm. 

Jadi, amplitudonya adalah 5 cm. 
1,5 

amplitudo 

Panjang  satu  gelombang 

puncak 

lembah 
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8 Diketahui: 

 = 60 cm = 0,6 m 

v = 180 m/s  

Ditanya: f 

3 

       

  
 


  
   

   
        

Jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 300 Hz  

7 

9 Diketahui: 

l = 6 m 

n = 2 

T = 1,5 s 

Ditanya : v 

2 

  
 

 
 

  
 

 
     

Jadi panjang gelombangnya adalah 3 m 

4 

  


 
 

  
 

   
       

Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 2 m/s 

4 

10 Pemanfaatan gelombang dalam teknologi : 

1. Pemancar radio 

2. Sel surya 

3. Sonar pada kapal laut 

10 
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Lampiran 15 

ANALISIS DATA SOAL UJI COBA 

No. Kode 
Item Soal 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 UC-01 7 8 8 3 4 2 8 10 0 4 54,0 

2 UC-02 5 10 4 5 6 0 7,5 0 0 0 37,5 

3 UC-03 7 10 8 5 7 4 8,5 10 3 7 69,5 

4 UC-04 10 9 9 8 10 9 9,5 10 2 10 86,5 

5 UC-05 3 10 8 2 8 2 5,5 7 7 6 58,5 

6 UC-06 3 10 8 4 8 1 8,5 0 1 1 44,5 

7 UC-07 3 10 4 7 8 1 5,5 3 1 10 52,5 

8 UC-08 4 8 9 8 6 3 8,5 10 6 7 69,5 

9 UC-09 6 10 8 4 6 8 6 7 8 10 73,0 

10 UC-10 9 8 7 8 2 0 7,5 0 3 7 51,5 

11 UC-11 8 8 6 4 2 1 8,5 9 7 4 57,5 

12 UC-12 5 10 7 5 7 0 6,5 0 0 10 50,5 

13 UC-13 10 9 10 8 10 9 10 10 1 10 87,0 

14 UC-14 3 10 8 4 10 1 6,5 7 1 7 57,5 

15 UC-15 5 10 6 5 4 0 6,5 0 0 0 36,5 

16 UC-16 9 10 6 5 7 4 8 7 7 5 68,0 

17 UC-17 3 8 10 0 7 1 6 10 7 7 59,0 

18 UC-18 10 10 8 5 7 3 8,5 7 6 7 71,5 

19 UC-19 6 6 4 2 7 3 4,5 5 1 10 48,5 

20 UC-20 10 10 8 5 8 5 8,5 7 6 4 71,5 

21 UC-21 7 10 8 4 6 0 5,5 0 0 10 50,5 

22 UC-22 3 10 8 2 8 2 7 7 7 6 60,0 

23 UC-23 4 10 10 8 8 2 9,5 5 0 0 56,5 

24 UC-24 4 10 10 8 10 9 9,5 10 2 10 82,5 

25 UC-25 7 5 6 9 5 1 5,5 4 2 10 54,5 

26 UC-26 8 10 8 5 6 1 4,5 10 1 10 63,5 

27 UC-27 10 10 10 3 10 4 9 10 7 10 83,0 

28 UC-28 3 10 8 2 10 0 1 1 0 0 35,0 

29 UC-29 9 10 8 4 6 4 6,5 10 1 10 68,5 

30 UC-30 8 10 8 7 7 0 1 7 1 7 56,0 

31 UC-31 3 10 7 5 8 2 6,5 7 7 10 65,5 

Validitas 

r xy 0,495 0,096 0,580 0,288 0,398 0,844 0,544 0,782 0,446 0,579 

 r tabel 0,355 

Kriteria valid 
tidak 

valid 
valid 

tidak 

valid 
valid valid valid valid valid valid 

 

Reabilitas 

S
2
 6,737 1,573 2,745 4,934 4,483 7,519 4,652 13,983 8,447 12,256 

S
2
 total 184,568 

 

ΣS
2
 67,330 

r 11 0,706 

r tabel 0.355 

Kriteria Karena r 11 > r tabel maka instrumen reliabel 

Tingkat Kesukaran 0,619 0,932 0,765 0,497 0,703 0,265 0,690 0,613 0,306 0,674 

 

  Kriteria sedang mudah mudah sedang sedang sukar sedang sedang sukar sedang 

Daya Pembeda 0,464 0,140 0,228 0,343 0,316 0,396 0,336 0,593 0,490 0,557 

  Kriteria baik jelek cukup cukup cukup cukup cukup baik baik baik 

Keterangan dipakai dibuang dipakai dibuang dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai dipakai 
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Lampiran 16 

PERHITUNGAN UJI VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

No. X1 X1
2
 Y Y

2
 X1Y 

1 7 49 54 2916 378 

2 5 25 37,5 1406,25 187,5 

3 7 49 69,5 4830,25 486,5 

4 10 100 86,5 7482,25 865 

5 3 9 58,5 3422,25 175,5 

6 3 9 44,5 1980,25 133,5 

7 3 9 52,5 2756,25 157,5 

8 4 16 69,5 4830,25 278 

9 6 36 73 5329 438 

10 9 81 51,5 2652,25 463,5 

11 8 64 57,5 3306,25 460 

12 5 25 50,5 2550,25 252,5 

13 10 100 87 7569 870 

14 3 9 57,5 3306,25 172,5 

15 5 25 36,5 1332,25 182,5 

16 9 81 68 4624 612 

17 3 9 59 3481 177 

18 10 100 71,5 5112,25 715 

19 6 36 48,5 2352,25 291 

20 10 100 71,5 5112,25 715 

21 7 49 50,5 2550,25 353,5 

22 3 9 60 3600 180 

23 4 16 56,5 3192,25 226 

24 4 16 82,5 6806,25 330 

25 7 49 54,5 2970,25 381,5 

26 8 64 63,5 4032,25 508 

27 10 100 83 6889 830 

28 3 9 35 1225 105 

29 9 81 68,5 4692,25 616,5 

30 8 64 56 3136 448 

31 3 9 65,5 4290,25 196,5 

JUMLAH 192 1398 1880 119734,5 12185,5 
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Berdasarkan tabel r moment product, dengan n = 31 taraf signifikansi 5% 

diperoleh rxy=0,355. 

Karena rxy > rtabel  untuk taraf  signifikansi 5%, maka soal butir 1 valid 
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Lampiran 17 

PERHITUNGAN UJI RELIABILITAS SOAL UJI COBA 

 

Varians Total: 

s 
   

∑   
(∑ )

 

 
 

 

s 
   

         
     

  
  

 

s 
   

                   

  
 

s 
           

Perhitungan varians butir soal nomor 1: 

s 
   

∑  
  

(∑  )
 

 
 

 

s 
   

     
    

  
  

 

s 
   

             

  
 

s 
         

Dst. 

s 
           s 

            s  
           

s 
           s 

          

s 
           s 

           

s 
           s 
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∑s 
                                                        

        

∑s 
          

 

Reliabilitas 

     (
 

   
)(  

∑  
 

  
 ) 

     (
  

    
) (  

      

       
) 

         (        ) 

           

 

Pada taraf signifikan 5%, untuk n = 30 maka diperoleh rtabel = 0,355. 

Karena r11 > rtabel, maka soal reliabel. 

 

 

 

 

 

  



142 
 

 

Lampiran 18 

PERHITUNGAN UJI DAYA PEMBEDA SOAL UJI COBA 

 

    
                                     

                  
 

 

Kriteria Daya Pembeda 

Interval DP Kriteria 

0,00 ≤ DP ≤ 0,20 Jelek 

0,21 ≤ DP ≤ 0,40 Cukup 

0,41 ≤ DP ≤ 0,70 

0,71 ≤ DP ≤ 1,00  

Baik 

Baik Sekali 

 

Persiapan Perhitungan Daya Pembeda 

Kelompok Atas 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 10 10 10 9 10 9 10 10 8 10 

2 10 10 10 8 10 9 9,5 10 7 10 

3 10 10 10 8 10 9 9,5 10 7 10 

4 10 10 10 8 10 8 9,5 10 7 10 

5 10 10 10 8 10 5 9 10 7 10 

6 9 10 9 8 10 4 8,5 10 7 10 

7 9 10 9 8 8 4 8,5 10 7 10 

8 9 10 8 7 8 4 8,5 10 7 10 

9 8 10 8 7 8 4 8,5 10 6 10 

10 8 10 8 5 8 3 8,5 10 6 10 

11 8 10 8 5 8 3 8,5 9 6 10 

12 7 10 8 5 8 3 8 7 3 10 

13 7 10 8 5 8 2 8 7 3 10 

14 7 10 8 5 7 2 7,5 7 2 7 

15 7 10 8 5 7 2 7,5 7 2 7 

16 6 10 8 5 7 2 7 7 2 7 

mean 8,4375 10 8,75 6,625 8,5625 4,5625 8,53125 9 5,4375 9,4375 
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Kelompok Bawah 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 6 10 8 5 7 2 6,5 7 1 7 

2 5 10 8 5 7 1 6,5 7 1 7 

3 5 10 8 4 7 1 6,5 7 1 7 

4 5 10 8 4 7 1 6,5 7 1 7 

5 4 10 8 4 6 1 6,5 5 1 6 

6 4 10 7 4 6 1 6 5 1 6 

7 4 9 7 4 6 1 6 4 1 5 

8 3 9 7 4 6 1 5,5 3 1 4 

9 3 8 6 3 6 0 5,5 1 0 4 

10 3 8 6 3 6 0 5,5 0 0 4 

11 3 8 6 2 5 0 5,5 0 0 1 

12 3 8 6 2 4 0 4,5 0 0 0 

13 3 8 4 2 4 0 4,5 0 0 0 

14 3 6 4 2 2 0 1 0 0 0 

15 3 5 4 0 2 0 1 0 0 0 

mean 3,8 8,6 6,4667 3,2 5,4 0,6 5,16667 3,06667 0,5333 3,86667 

 

Soal uji coba nomor 1: 

    
          

  
      

 

Dengan demikian maka soal uji coba nomor 1 mempunyai daya pembeda 

dengan kriteria baik 
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Lampiran 19 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL UJI COBA 

 

      
                                             

                        
 

    
    

                             
 

 

Kriteria Tingkat Kesukaran 

Interval TK Kriteria 

0,00 ≤ TK ≤ 0,30 Sukar 

0,31 ≤ TK ≤ 0,70 Sedang 

0,71 ≤ TK ≤ 1,00 Mudah 

 

Soal uji coba nomor 1: 

      
   

  
       

    
     

  
        

 

Dengan demikian maka soal uji coba nomor 1 mempunyai tingkat 

kesukaran dengan kriteria sedang. 

 



 

 

1
4
5
 

 

KISI-KISI PENULISAN SOAL PRETEST DAN POSTTEST 

 

Sekolah  : SMP N 1 Semarang       Alokasi waktu   : 40 menit 

Mata Pelajaran : IPA / Kelas VIII       Jumlah soal   : 8 essai 

Kurikulum  : KTSP         Penulis    : Amalia Puspita R. 

 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Uraian soal 

No. 

Soal 
Ket. 

Memahami konsep 

dan penerapan 

getaran, gelombang 

dan optika dalam 

produk teknologi 

sehari-hari. 

Mendeskripsikan 

konsep getaran dan 

gelombang serta 

parameter-

parameternya. 

Mengidentifikasi getaran pada 

kehidupan sehari-hari 

 

Menjelaskan konsep getaran serta mampu 

menentukan jumlah getaran dalam ayunan 

sederhana serta menyebutkan contoh 

getaran dalam kehidupan sehari-hari 

1 C1 

Menghitung periode dan 

frekuensi suatu getaran 

Menghitung besarnya periode dan 

frekuensi suatu getaran 

 

2 C2 

L
am

p
iran

 2
0

 



 

 

1
4
6
 

Membedakan karakteristik 

antara gelombang longitudinal 

dan transversal 

 

Menjelaskan karakteristik dari gelombang 

transversal dan gelombang longitudinal 

serta menyebutkan contoh-contohnya 

dalam kehidupan sehari-hari 

 

3 C2 

Menggambarkan dan 

menyebutkan bagian-bagian 

gelombang 

Menggambarkan gelombang dengan 

jumlah dan panjang gelombang yang 

berbeda-beda sesuai yang ditentukan dan 

menyebutkan bagian-bagiannya 

4 C3 

Mendeskripsikan hubungan 

antara kecepatan rambat 

gelombang, frekuensi dan 

panjang gelombang 

Menghitung banyaknya gelombang, 

besarnya periode , frekuensi, dan panjang 

gelombang pada gelombang transversal 

5 C4 

Mengaitkan hubungan antara panjang 

gelombang dengan cepat rambat 

gelombang pada gelombang longitudinal 

6 C3 

Menganalisis hubungan antara panjang 

tali, panjang gelombang, jumlah 

gelombang, periode dan cepat rambat 

gelombang pada gelombang transversal 

7 C4 



 

 

1
4
7
 

Mengidentifikasi pemanfaatan 

gelombang dalam kehidupan 

sehari-hari 

Menyebutkan penerapan gelombang dalam 

teknologi kehidupan sehari-hari. 8 C1 
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Lampiran 21 

SOAL PRETEST DAN POSTTEST 
 

Satuan Pendidikan  : SMP 

Mata Pelajaran  : IPA Fisika 

Kelas / Semester  : VIII / 2 

Topik   : Getaran dan Gelombang 

Waktu   : 40 menit 

 

Kerjakan soal-soal berikut dengan jawaban yang lengkap, benar dan 

tepat! 

1. Perhatikan gambar berikut 

Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan 

pengertian mengenai: 

a. Amplitudo. Sebutkan lintasannya! 

b. Satu getaran. Sebutkan lintasannya! 

c. Sebutkan 3 contoh getaran dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

2. Sebuah benda bergetar sebanyak 12000 kali selama 4 menit. Hitunglah: 

a. Frekuensi getaran, dan 

b. Periode getaran 

3. Jelaskan pengertian: 

a. Gelombang 

b. Gelombang transversal. Berikan 2 contohnya! 

c. Gelombang longitudinal. Berikan 2 contohnya! 

4. Gambarkan gelombang transversal 2,25 dengan amplitudo gelombang 1 

cm dan panjang gelombang 4 cm. Sebutkan bagian-bagian gelombang 

transversal berjalan tersebut! 
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5. Perhatikan gambar berikut 

 

Berdasarkan gambar tersebut, tentukanlah: 

a. Jumlah gelombang 

b. Panjang satu gelombang 

c. Periode dan frekuensi gelombang 

d. Amplitudo gelombang 

6. Jarak antara pusat dua rapatan yang berdekatan dari sebuah gelombang 

adalah 60 cm. Jika cepat rambat gelombang 180 m/s. Berapakah frekuensi 

gelombang tersebut? 

7. Sebuah tali dengan panjang 6 m ujungnya digerakkan sehingga 

membentuk 2 bukit  dan 2 lembah. Periode gelombang tali tersebut adalah 

1,5 sekon. Hitunglah kecepatan gelombang tersebut! 

8. Sebutkan 3 pemanfaatan gelombang bunyi dalam teknologi kehidupan 

sehari-hari! 

 

~~~~~~ SELAMAT MENGERJAKAN ~~~~~~  

75 cm 

5 
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Lampiran 22 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

No. 

Butir 

Soal 

Kunci Jawaban Skor 

1 Amplitudo adalah simpangan terjauh dalam suatu getaran. 

lintasannya: A-B atau D-B 
2 

Satu getaran adalah gerakan bolak balik dengan lintasan berupa 

garis lurus melalui titik kesetimbangannya. lintasannya: A-B-C-

D-C-B-A 

2 

Tiga contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari: 

1. Penggaris yang digetarkan 

2. Senar gitar yang dipetik 

3. Bandul jam yang bergerak 

6 

2 Diketahui: 

n = 12000 

t  = 4 menit = 240 sekon  

Ditanya: 

Frekuensi (f) 

Periode (T) 

2 
 
 
 

  
 

 
 

  
     

   
       

Jadi, frekuensi getarannya adalah 50 Hz 

4 

  
 

 
 

  
   

     
            

Jadi, periode getarannya adalah 0,02 sekon 

4 

 

3 Gelombang adalah getaran yang merambat 2 

Gelombang transversal adalah gelombang yag arah getarnya 

tegak lurus terhadap arah rambatannya. 
4 
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Contohnya:  

1. Gelombang permukaan air 

2. Gelombang cahaya 

3. Gelombang radio 

Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya 

sejajar terhadap arah rambatannya. 

Contohnya: 

1. Gelombang bunyi 

2. Gelombang gas dalam tabung tertutup 

3. Slinki yang digetarkan maju mundur 

4 

4 Jika siswa menggambarkan gelombang dengan benar seperti 

gambar berikut 

 

5 

 

Jika siswa juga menyebutkan bagian-bagian gelombang dengan 

lengkap dan benar seperti berikut 

 

5 

5 Diketahui: 

l = 75 cm = 0,75 m 

t = 5 sekon 

Ditanya: 

a. n 

b.  

c. T dan f 

1 

amplitudo 

Panjang  satu  gelombang 

bukit 

lembah 

Arah 

getar 

Arah rambat 
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d. Amplitudo 

Gambar tersebut terdiri dari 3 puncak dan 2 lembah berarti n = 

2,5 gelombang 
1,5 

  
 

 
 

  
    

   
       

Jadi panjang gelombangnya adalah 0,3 m atau 30 cm 

2 

2,5 gelombang = 5 sekon 

             
       

   
         

Jadi, periodenya adalah 2 sekon 

  
 

 
 
 

 
     

Jadi, frekuensinya adalah 0,5 Hz 

4 

Dari gambar terlihat bahwa simpangan terjauhnya adalah 5 cm. 

Jadi, amplitudonya adalah 5 cm. 
1,5 

6 Diketahui: 

 = 60 cm = 0,6 m 

v = 180 m/s  

Ditanya: f 

3 

       

  
 


  
   

   
        

Jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 300 Hz  

7 

7 Diketahui: 

l = 6 m 

n = 2 

T = 1,5 s 

Ditanya : v 

2 

  
 

 
 

  
 

 
     

4 



153 
 

 

Jadi panjang gelombangnya adalah 3 m 

  


 
 

  
 

   
       

Jadi cepat rambat gelombang tersebut adalah 2 m/s 

4 

8 Pemanfaatan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari : 

1. Mengukur kedalaman laut 

2. Mendeteksi janin dalam kandungan (USG) 

3. Mendeteksi keretakan pada suatu logam 

10 
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Lampiran 23 

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST 

 KELAS KONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO KODE 
NILAI 

PRETEST POSTTEST 

1 K-01 41,25 82,50 

2 K-02 25,00 48,13 

3 K-03 43,75 80,00 

4 K-04 26,25 69,38 

5 K-05 40,00 48,75 

6 K-06 25,00 63,75 

7 K-07 20,00 71,88 

8 K-08 35,00 58,75 

9 K-09 22,50 38,13 

10 K-10 38,75 48,75 

11 K-11 32,50 50,00 

12 K-12 30,00 33,75 

13 K-13 23,75 55,63 

14 K-14 32,50 65,00 

15 K-15 28,75 68,75 

16 K-16 31,25 70,00 

17 K-17 22,50 65,00 

18 K-18 26,25 57,50 

19 K-19 36,25 67,50 

20 K-20 28,75 31,88 

21 K-21 37,50 65,63 

22 K-22 23,75 40,00 

23 K-23 28,75 66,88 

24 K-24 32,50 73,75 

25 K-25 20,00 32,50 

26 K-26 32,50 61,88 

27 K-27 32,50 75,00 

28 K-28 25,00 55,00 

29 K-29 32,50 54,38 

30 K-30 23,75 55,63 

31 K-31 25,00 66,25 

32 K-32 33,75 65,63 
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Lampiran 24 

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST 

 KELAS EKSPERIMEN 

 

NO KODE 
NILAI 

PRETEST POSTTEST 

1 E-01 36,25 78,13 

2 E-02 40,00 77,50 

3 E-03 51,25 85,63 

4 E-04 28,75 75,00 

5 E-05 26,25 60,00 

6 E-06 21,25 63,75 

7 E-07 38,75 63,75 

8 E-08 33,75 80,63 

9 E-09 27,50 82,50 

10 E-10 38,75 76,25 

11 E-11 21,25 73,13 

12 E-12 23,75 71,88 

13 E-13 17,50 70,00 

14 E-14 35,00 76,25 

15 E-15 22,50 53,75 

16 E-16 35,00 71,25 

17 E-17 31,25 77,50 

18 E-18 33,75 72,50 

19 E-19 23,75 71,88 

20 E-20 28,75 74,38 

21 E-21 47,50 71,88 

22 E-22 31,25 82,50 

23 E-23 37,50 71,88 

24 E-24 31,25 55,00 

25 E-25 21,25 58,75 

26 E-26 18,75 58,75 

27 E-27 58,75 91,25 

28 E-28 32,50 67,50 

29 E-29 35,00 88,75 

30 E-30 52,50 65,00 

31 E-31 30,00 50,63 

32 E-32 26,25 69,38 
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Hipotesis

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data berdistribusi tidak normal

Pengujian Hipotesis

Menggunakan rumus 

Kriteria 

Ho diterima jika 
2

hitung < 
2

tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal 43,75 Panjang kelas 4

Nilai minimal 20,00 Rata-rata 29,92

Rentang 23,75 s 6,29

Banyak Kelas 6 n 32

(Oi-Ei)²

Ei

20 - 23 19,50 -1,66 0,45 0,10 3,36 7 3,95

24 - 27 23,50 -1,02 0,35 0,20 6,29 5 0,26

28 - 31 27,50 -0,38 0,15 0,25 7,96 6 0,48

32 - 35 31,50 0,25 0,10 0,21 6,82 8 0,20

36 - 39 35,50 0,89 0,31 0,12 3,96 3 0,23

40 - 43 39,50 1,52 0,44 0,05 1,55 3 1,35

43,50 2,16 0,48


2 

= 6,48

11,07

11,07

   Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 

6,48

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

Z untuk 

batas kelas

Peluang 

untuk Z

Luas 

untuk Z
Ei

Batas 

Kelas

PENGUASAAN KONSEP KELAS KONTROL

UJI NORMALITAS NILAI PRETEST

Lampiran 25

Kelas Interval Oi

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho

( )
å

=

-
=

k

1i i

2
ii2

E

EO
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Hipotesis

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data berdistribusi tidak normal

Pengujian Hipotesis

Menggunakan rumus 

Kriteria 

Ho diterima jika 
2

hitung < 
2

tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal 82,50 Panjang kelas 9

Nilai minimal 31,88 Rata-rata 58,98

Rentang 50,63 s 13,53

Banyak Kelas 6 n 32

(Oi-Ei)²

Ei

32 - 40 31,38 -2,04 0,48 0,06 2,04 5 4,27

41 - 49 40,38 -1,38 0,42 0,15 4,94 3 0,76

50 - 58 49,38 -0,71 0,26 0,24 7,78 6 0,41

59 - 67 58,38 -0,05 0,02 0,25 8,01 9 0,12

68 - 76 67,38 0,62 0,23 0,17 5,38 7 0,49

77 - 85 76,38 1,28 0,40 0,07 2,38 2 0,06

85,50 1,96 0,47


2 

= 6,11

Untuk   = 1%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 11,07

11,076,11

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

Peluang 

untuk Z

Luas 

untuk Z
Ei OiKelas Interval

Batas 

Kelas

Lampiran 26

UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST 

PENGUASAAN KONSEP KELAS KONTROL

Z untuk 

batas kelas

( )
å

=

-
=

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho
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Hipotesis

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data berdistribusi tidak normal

Pengujian Hipotesis

Menggunakan rumus 

Kriteria 

Ho diterima jika 
2

hitung < 
2

tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal 58,75 Panjang kelas 7

Nilai minimal 17,50 Rata-rata 32,42

Rentang 41,25 s 9,92

Banyak Kelas 6 n 32

(Oi-Ei)²

Ei

18 - 24 17,00 -1,55 0,44 0,14 4,41 7 1,52

25 - 31 24,00 -0,85 0,30 0,25 7,84 9 0,17

32 - 38 31,00 -0,14 0,06 0,27 4,00 8 4,00

39 - 45 38,00 0,56 0,21 0,18 5,91 4 0,61

46 - 52 45,00 1,27 0,40 0,08 2,50 2 0,10

53 - 59 52,00 1,97 0,48 0,02 0,67 2 2,62

59,50 2,73 0,50


2 

= 9,02

11,07

32

11,07

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 

9,02

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

Ei Oi

UJI NORMALITAS NILAI PRETEST

PENGUASAAN KONSEP KELAS EKSPERIMEN

Kelas Interval

Lampiran 27

Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kelas

Peluang 

untuk Z

Luas 

untuk Z

( )
å

=

-
=

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho
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Hipotesis

Ho : data berdistribusi normal

Ha : data berdistribusi tidak normal

Pengujian Hipotesis

Menggunakan rumus 

Kriteria 

Ho diterima jika 
2
hitung < 

2
tabel

Pengujian Hipotesis

Nilai maksimal 91,25 Panjang kelas 7

Nilai minimal 50,63 Rata-rata 71,46

Rentang 40,63 s 9,94

Banyak Kelas 6 n 32

(Oi-Ei)²

Ei

51 - 57 50,13 -2,15 0,48 0,06 1,88 3 0,67

58 - 64 57,13 -1,44 0,43 0,16 4,98 5 0,00

65 - 71 64,13 -0,74 0,27 0,26 8,20 5 1,25

72 - 78 71,13 -0,03 0,01 0,26 8,39 13 2,53

79 - 85 78,13 0,67 0,25 0,17 5,34 3 1,02

86 - 92 85,13 1,37 0,42 0,07 2,16 3 0,33

92,50 2,12 0,48


2 

= 5,80

11,07

11,07

Ei Oi

Untuk   = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh ² tabel = 

5,80

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi 

normal

UJI NORMALITAS NILAI POSTTEST

PENGUASAAN KONSEP KELAS EKSPERIMEN

Kelas Interval
Batas 

Kelas

Z untuk 

batas kelas

Peluang 

untuk Z

Luas 

untuk Z

Lampiran 28

( )
å

=

-
=

k

1i i

2
ii2

E

EO
   

Daerah penerimaan Ho Daerah penolakan Ho
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Hipotesis :

Kontrol Eksperimen Ho : s1 = s2 (data homogen)

1 41,25 36,25 Ha : s1 ≠ s2 (data tidak homogen)

2 25,00 40,00

3 43,75 51,25 Pengujian Hipotesis:

4 26,25 28,75

5 40,00 26,25

6 25,00 21,25

7 20,00 38,75

8 35,00 33,75 Kriteria :

9 22,50 27,50 Ho diterima jika, F hitung   <  F tabel 

10 38,75 38,75 Ho ditolak jika, F hitung  >  F tabel 

11 32,50 21,25

12 30,00 23,75 Uji Hipotesis:

13 23,75 17,50

14 32,50 35,00

15 28,75 22,50

16 31,25 35,00

17 22,50 31,25

18 26,25 33,75

19 36,25 23,75

20 28,75 28,75

21 37,50 47,50

22 23,75 31,25

23 28,75 37,50

24 32,50 31,25

25 20,00 21,25

26 32,50 18,75

27 32,50 58,75

28 25,00 32,50

29 32,50 35,00

30 23,75 52,50

31 25,00 30,00

32 33,75 26,25

29,92 32,42

s
2

39,61064 98,38080

Fhitung

Ftabel

2,48370

1,82213

Lampiran 29

UJI HOMOGENITAS NILAI PRETEST PENGUASAAN KONSEP

Karena F hitung > F tabel , maka Ho ditolak

sehingga nilai pretest kelas kontrol dan

kelas eksperimen memiliki varians yang

berbeda (Data tidak homogen)

KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN

NO
NILAI PRETEST

         
98,38080 
39,61064  

  2,48

 ̅
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Hipotesis :

Kontrol Eksperimen Ho : s1 = s2 (data homogen)

1 82,50 78,13 Ha : s1 ≠ s2 (data tidak homogen)

2 48,13 77,50

3 80,00 85,63 Pengujian Hipotesis:

4 69,38 75,00

5 48,75 60,00

6 63,75 63,75

7 71,88 63,75

8 58,75 80,63 Kriteria :

9 38,13 82,50 Ho diterima jika, F hitung   <  F tabel 

10 48,75 76,25 Ho ditolak jika, F hitung  >  F tabel 

11 50,00 73,13

12 33,75 71,88 Uji Hipotesis:

13 55,63 70,00

14 65,00 76,25

15 68,75 53,75

16 70,00 71,25

17 65,00 77,50

18 57,50 72,50

19 67,50 71,88

20 31,88 74,38

21 65,63 71,88

22 40,00 82,50

23 66,88 71,88

24 73,75 55,00

25 32,50 58,75

26 61,88 58,75

27 75,00 91,25

28 55,00 67,50

29 54,38 88,75

30 55,63 65,00

31 66,25 50,63

32 65,63 69,38

58,99 71,47

s
2

183,15167 98,83517

Fhitung

Ftabel 1,82213

1,85310

Lampiran 30

UJI HOMOGENITAS NILAI POSTTEST PENGUASAAN KONSEP

KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN

NO
NILAI POSTTEST

Karena F hitung > F tabel , maka Ho ditolak

sehingga nilai posttest kelas kontrol dan

kelas eksperimen memiliki varians yang

berbeda (Data tidak homogen)

         
183,1516694 

98,83516522 
     

 ̅
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Hipotesis :

Pretest Posttest Ho : s1 = s2 (data homogen)

1 41,25 82,50 Ha : s1 ≠ s2 (data tidak homogen)

2 25,00 48,13

3 43,75 80,00 Pengujian Hipotesis:

4 26,25 69,38

5 40,00 48,75

6 25,00 63,75

7 20,00 71,88

8 35,00 58,75 Kriteria :

9 22,50 38,13 Ho diterima jika, F hitung   <  F tabel 

10 38,75 48,75 Ho ditolak jika, F hitung  >  F tabel 

11 32,50 50,00

12 30,00 33,75 Uji Hipotesis:

13 23,75 55,63

14 32,50 65,00

15 28,75 68,75

16 31,25 70,00

17 22,50 65,00

18 26,25 57,50

19 36,25 67,50

20 28,75 31,88

21 37,50 65,63

22 23,75 40,00

23 28,75 66,88

24 32,50 73,75

25 20,00 32,50

26 32,50 61,88

27 32,50 75,00

28 25,00 55,00

29 32,50 54,38

30 23,75 55,63

31 25,00 66,25

32 33,75 65,63

29,92 58,99

s
2

39,61064 183,15167

Fhitung

Ftabel

KELAS KONTROL
NO

4,62380

1,82213

Lampiran 31

UJI HOMOGENITAS NILAI PRETEST-POSTTEST

PENGUASAAN KONSEP KELAS KONTROL

Karena F hitung > F tabel , maka Ho ditolak

sehingga nilai pretest-posttest pada kelas

kontrol memiliki varians yang berbeda (Data

tidak homogen)

         
183,1516694 

39,61063508 
     

 ̅
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Hipotesis :

Pretest Posttest Ho : s1 = s2 (data homogen)

1 36,25 78,13 Ha : s1 ≠ s2 (data tidak homogen)

2 40,00 77,50

3 51,25 85,63 Pengujian Hipotesis:

4 28,75 75,00

5 26,25 60,00

6 21,25 63,75

7 38,75 63,75

8 33,75 80,63 Kriteria :

9 27,50 82,50 Ho diterima jika, F hitung   <  F tabel 

10 38,75 76,25 Ho ditolak jika, F hitung  >  F tabel 

11 21,25 73,13

12 23,75 71,88 Uji Hipotesis:

13 17,50 70,00

14 35,00 76,25

15 22,50 53,75

16 35,00 71,25

17 31,25 77,50

18 33,75 72,50

19 23,75 71,88

20 28,75 74,38

21 47,50 71,88

22 31,25 82,50

23 37,50 71,88

24 31,25 55,00

25 21,25 58,75

26 18,75 58,75

27 58,75 91,25

28 32,50 67,50

29 35,00 88,75

30 52,50 65,00

31 30,00 50,63

32 26,25 69,38                                                

32,42 71,47

s
2

98,38080 98,83517

Fhitung

Ftabel

1,00462

1,82213

Lampiran 32

UJI HOMOGENITAS NILAI PRETEST-POSTTEST

Karena F hitung < F tabel , maka Ho diterima

sehingga nilai pretest-posttest pada kelas

eksperimen memiliki varians yang sama

(Data homogen)

PENGUASAAN KONSEP KELAS EKSPERIMEN

NO
KELAS EKSPERIMEN

         
98,83516522 

98,38079637 
      

 ̅
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Hipotesis :

Kontrol Eksperimen Ho : µ1 = µ2 

1 41,25 36,25

2 25,00 40,00

3 43,75 51,25

4 26,25 28,75 Ha : µ1 ≠ µ2 

5 40,00 26,25

6 25,00 21,25

7 20,00 38,75

8 35,00 33,75

9 22,50 27,50 Pengujian Hipotesis:

10 38,75 38,75

11 32,50 21,25

12 30,00 23,75

13 23,75 17,50

14 32,50 35,00

15 28,75 22,50

16 31,25 35,00

17 22,50 31,25 dk = n1 - 1 atau dk = n2 - 1 

18 26,25 33,75

19 36,25 23,75 Kriteria :

20 28,75 28,75 Ho diterima jika, t hitung < t tabel 

21 37,50 47,50 Ho ditolak jika, t hitung > t tabel 

22 23,75 31,25

23 28,75 37,50 Uji Hipotesis:

24 32,50 31,25

25 20,00 21,25

26 32,50 18,75

27 32,50 58,75

28 25,00 32,50

29 32,50 35,00

30 23,75 52,50

31 25,00 30,00

32 33,75 26,25

29,92 32,42

s
2

39,610635 98,380796

dk

thitung

ttabel

Lampiran 33

31

1,203895907

2,039513446

UJI PERBEDAAN RATA-RATA NILAI PRETEST PENGUASAAN KONSEP

ANTARA KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN

NO

(tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai

pretest antara kelas kontrol dan kelas

eksperimen)

(terdapat perbedaan rata-rata nilai

pretest antara kelas kontrol dan kelas

eksperimen)

NILAI PRETEST

karena varians data tidak homogen maka untuk

menentukan ttabel menggunakan 

Karena t hitung  < t tabel  , maka Ho diterima 

sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

nilai pretest  antara kelas kontrol dan kelas 

eksperimen.

 ̅
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Hipotesis :

Kontrol Eksperimen Ho : µ1 = µ2 

1 82,50 78,13

2 48,13 77,50

3 80,00 85,63

4 69,38 75,00 Ha : µ1 ≠ µ2 

5 48,75 60,00

6 63,75 63,75

7 71,88 63,75

8 58,75 80,63

9 38,13 82,50 Pengujian Hipotesis:

10 48,75 76,25

11 50,00 73,13

12 33,75 71,88

13 55,63 70,00

14 65,00 76,25

15 68,75 53,75

16 70,00 71,25

17 65,00 77,50 dk = n1 - 1 atau dk = n2 - 1 

18 57,50 72,50

19 67,50 71,88 Kriteria :

20 31,88 74,38 Ho diterima jika, t hitung < t tabel 

21 65,63 71,88 Ho ditolak jika, t hitung > t tabel 

22 40,00 82,50

23 66,88 71,88 Uji Hipotesis:

24 73,75 55,00

25 32,50 58,75

26 61,88 58,75

27 75,00 91,25

28 55,00 67,50

29 54,38 88,75

30 55,63 65,00

31 66,25 50,63

32 65,63 69,38

58,98 71,46

s
2

183,15902 98,830881

dk

thitung

ttabel

31

4,204255556

2,039513446

UJI PERBEDAAN RATA-RATA NILAI POSTTEST PENGUASAAN KONSEP

ANTARA KELAS KONTROL DAN KELAS EKSPERIMEN

NO
NILAI POSTTEST

(tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai

posttest antara kelas kontrol dan kelas

eksperimen)

(terdapat perbedaan rata-rata nilai

posttest antara kelas kontrol dan kelas

eksperimen)

karena varians data tidak homogen maka untuk

menentukan ttabel menggunakan 

Karena t hitung  > t tabel  , maka Ho ditolak sehingga 

terdapat perbedaan yang signifikan nilai posttest 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen.

Lampiran 34

 ̅
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Hipotesis :

Kontrol Eksperimen Ho : µ1 ≤ µ2 

1 82,50 78,13

2 48,13 77,50

3 80,00 85,63

4 69,38 75,00

5 48,75 60,00 Ha : µ1 > µ2 

6 63,75 63,75

7 71,88 63,75

8 58,75 80,63

9 38,13 82,50

10 48,75 76,25

11 50,00 73,13 Pengujian Hipotesis:

12 33,75 71,88

13 55,63 70,00

14 65,00 76,25

15 68,75 53,75

16 70,00 71,25

17 65,00 77,50

18 57,50 72,50

19 67,50 71,88 dk = n1 - 1 atau dk = n2 - 1 

20 31,88 74,38

21 65,63 71,88 Kriteria :

22 40,00 82,50 Ho diterima jika, t hitung < t tabel 

23 66,88 71,88 Ho ditolak jika, t hitung > t tabel 

24 73,75 55,00

25 32,50 58,75 Uji Hipotesis:

26 61,88 58,75

27 75,00 91,25

28 55,00 67,50

29 54,38 88,75

30 55,63 65,00

31 66,25 50,63

32 65,63 69,38

58,98 71,46

s
2 183,15902 98,83088

dk

t hitung

t tabel

Lampiran 35

4,2042556

2,0395134

UJI SIGNIFIKANSI PERBEDAAN RATA-RATA NILAI POSTTEST

PENGUASAAN KONSEP

NO
NILAI POSTTEST

Karena t hitung  > t tabel  , maka Ho ditolak 

sehingga rata-rata nilai posttest  penguasaan 

konsep kelas eksperimen lebih besar dari rata-rata 

nilai posttest  penguasaan konsep kelas kontrol

31

karena varians data tidak homogen maka untuk 

menentukan ttabel menggunakan 

(nilai rata-rata posttest penguasaan

konsep kelas eksperimen lebih kecil

sama dengan nilai rata-rata posttest

penguasaan konsep kelas kontrol)

(nilai rata-rata posttest penguasaan

konsep kelas eksperimen lebih besar

dari nilai rata-rata posttest penguasaan

konsep kelas kontrol)

 ̅
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Lampiran 36 

UJI PENINGKATAN RATA-RATA PENGUASAAN KONSEP 

 
Rata-rata Kelas Kontrol (%) Kelas Eksperimen (%) 

Pretest 29,92 32,42 

Posttest 58,98 71,46 

 

Kriteria uji <g> sebagai berikut: 

Tinggi jika g ≥ 0,7 

Sedang jika 0,7 > g ≥ 0,3 

Rendah jika g < 0,3  

 

Kelas Kontrol 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

      〈    〉
 

〈 〉  
             

            
 

〈 〉        (sedang)  

 

Kelas Eksperimen 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

      〈    〉
 

〈 〉  
           

          
 

〈 〉        (sedang) 



 
 

 

1
6
8
 

LEMBAR OBSERVASI 

KETERAMPILAN PROSES SAINS 

Kelas   : ..................... 

Pokok Bahasan : ..................... 

Kelompok  : ...................... 

Anngota  : 1.  

     2. 

      3. 

     4. 

Berilah tanda cek (√) pada kolom yang tersedia sesuai dengan hasil observasi! 

No Nama 

Observasi Mengukur Hipotesis Mengolah 

Data 

Inferensi Komunikasi 
Jumlah 

Skor 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                           

                           

                           

                           

  

L
am

p
iran

 3
7

 



 
 

 

1
6
9
 

RUBRIK PENILAIAN 

KETERAMPILAN PROSES SAINS 

EKSPERIMEN I 

 

No Keterampilan Proses 

Sains 

Indikator Pemberian Skor 

Skor Kriteria 

1 Observasi Siswa mengamati gera-

kan bandul dan menghi-

tung jumlah getaran 

yang terjadi 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Mengamati gerakan bandul dengan serius dan teliti serta menentukan 

jumlah getaran dengan benar 

Mengamati gerakan bandul dengan tidak serius tetapi menentukan 

jumlah getaran dengan benar 

Mengamati gerakan bandul dengan serius dan teliti tetapi  menentukan 

jumlah getaran salah 

Mengamati gerakan bandul dengan tidak serius dan menentukan 

jumlah getaran salah 

2 Mengukur Siswa menggunakan 

alat ukur sesuai pro-

sedur dalam menen-

tukan panjang tali, 

4 

 

3 

 

Menggunakan alat ukur dengan benar dan menuliskan hasil 

pengukuran dengan ketelitian dan satuan yang tepat 

Menggunakan alat ukur dengan benar dan menuliskan hasil 

pengukuran dengan tidak teliti atau satuan yang tidak tepat 

L
am

p
iran

 3
8

 



 
 

 

1
7
0
 

massa beban, dan waktu 

tempuh getaran. 

 

2 

 

1 

 

Menggunakan alat ukur dengan benar tetapi menuliskan hasil 

pengukuran dengan tidak teliti dan satuan yang tidak tepat 

Menggunakan alat ukur dengan tidak benar dan menuliskan hasil 

pengukuran dengan tidak teliti dan satuan yang tidak tepat 

3 Menyusun Hipotesis Siswa membuat hipo-

tesis mengenai faktor-

faktor yang mempe-

ngaruhi frekuensi dan 

periode getaran serta 

mengenai hubungan an-

tara periode, frekuensi, 

panjang tali dan massa 

beban 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dengan 

benar dan memberikan perkiraan penyebab sesuatu yang akan terjadi 

dengan terarah dan logis  

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dengan 

benar tetapi memberikan perkiraan penyebab sesuatu yang akan 

terjadi kurang terarah dan kurang logis  

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dengan 

salah dan memberikan perkiraan penyebab sesuatu yang akan terjadi 

dengan kurang terarah dan kurang logis  

Tidak mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dan 

tidak memberikan perkiraan penyebabnya. 

4 Mengolah Data Siswa melakukan ana-

lisis data dan mengubah 

data dalam tabel men-

jadi grafik 

4 

 

3 

 

Melakukan analisis data dengan rinci dan teliti serta membuat grafik 

dengan benar dan rapi 

Melakukan analisis data dengan rinci tetapi kurang teliti serta 

membuat grafik dengan benar dan rapi 



 
 

 

1
7
1
 

2 

 

1 

Melakukan analisis data dengan kurang rinci dan kurang teliti serta 

salah dalam membuat grafik  

Tidak melakukan analisis data dan tidak membuat grafik 

5 Inferensi Siswa menggunakan 

konsep-konsep yang te-

lah dipelajari dan meng 

hubungkannya dengan 

hasil eksperimen untuk 

memperoleh kesimpu-

lan sementara 

4 

 

3 

 

 

2 

 

1 

Membuat kesimpulan sementara secara lengkap dan benar sesuai 

dengan hasil eksperimen dan konsep-konsep yang telah dipelajari 

Membuat kesimpulan sementara dengan benar sesuai dengan hasil 

eksperimen dan konsep-konsep yang telah dipelajari tetapi masih 

belum lengkap 

Membuat kesimpulan sementara kurang sesuai dengan hasil 

eksperimen 

Tidak membuat kesimpulan sementara dari hasil eksperimen 

6 Komunikasi Siswa menuliskan hasil 

eksperimen dalam LKS 

dan mempresentasikan 

hasil eksperimen ke-

pada kelompok lain di 

depan kelas 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Menulis hasil eksperimen dalam LKS secara lengkap serta 

mempresentasikan hasil eksperimen dengan benar dan percaya diri 

Menulis hasil eksperimen dalam LKS secara lengkap tetapi 

mempresentasikan hasil eksperimen kurang percaya diri 

Menulis hasil eksperimen dalam LKS kurang lengkap dan 

mempresentasikan hasil eksperimen kurang percaya diri 

Tidak menulis hasil eksperimen dan tidak mempresentasikan hasil 

eksperimen 



 
 

 

1
7
2
 

RUBRIK PENILAIAN 

KETERAMPILAN PROSES SAINS 

EKSPERIMEN II 

 

No Keterampilan Proses 

Sains 

Indikator Pemberian Skor 

Skor Kriteria 

1 Observasi Siswa mengamati ge- 

rakan slinki dan dapat 

menentukan arah getar 

dan arah arah rambat 

gelombang ketika slinki 

diberi usikan 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Mengamati gerakan slinki dengan serius dan teliti serta menentukan 

arah getar dan arah rambat gelombang dengan benar 

Mengamati gerakan slinki dengan tidak serius tetapi menentukan 

arah getar dan arah rambat gelombang dengan benar 

Mengamati gerakan slinki dengan serius dan teliti tetapi  

menentukan arah getar dan arah rambat gelombang masih salah 

Mengamati gerakan slinki dengan tidak serius dan menentukan arah 

getar dan arah rambat gelombang salah 

2 Mengukur Siswa menggunakan 

alat ukur dalam me-

nentukan panjang slinki 

4 

 

3 

Menggunakan alat ukur dengan benar dan menuliskan hasil 

pengukuran dengan ketelitian dan satuan yang tepat 

Menggunakan alat ukur dengan benar dan menuliskan hasil 



 
 

 

1
7
3
 

dan waktu tempuh 

gelombang dalam eks-

perimen 

 

2 

 

1 

 

pengukuran dengan tidak teliti atau satuan yang tidak tepat 

Menggunakan alat ukur dengan benar tetapi menuliskan hasil 

pengukuran dengan tidak teliti dan satuan yang tidak tepat 

Menggunakan alat ukur dengan tidak benar dan menuliskan hasil 

pengukuran dengan tidak teliti dan satuan yang tidak tepat 

3 Menyusun Hipotesis Siswa membuat hipo-

tesis sementara menge-

nai arah rambat dan 

arah getar gelombang 

transversal dan gelom-

bang longitudinal serta 

membuat hipotesis me-

ngenai energi dalam 

gelombang  

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dengan 

benar dan memberikan perkiraan penyebab sesuatu yang akan terjadi 

dengan terarah dan logis  

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dengan 

benar tetapi memberikan perkiraan penyebab sesuatu yang akan 

terjadi kurang terarah dan kurang logis  

Mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dengan 

salah dan memberikan perkiraan penyebab sesuatu yang akan terjadi 

dengan kurang terarah dan kurang logis  

Tidak mengajukan perkiraan tentang sesuatu yang belum terjadi dan 

tidak memberikan perkiraan penyebabnya. 

4 Mengolah Data Siswa menuliskan data 

hasil pengamatan dalam 

bentuk tabel dan grafik 

4 

3 

 

Menuliskan hasil pengamatan dalam tabel dan grafik dengan benar 

Menuliskan hasil pengamatan dalam tabel dengan benar, tetapi 

grafik belum tepat atau sebaliknya 



 
 

 

1
7
4
 

2 

 

1 

Menuliskan hasil pengamatan dalam tabel dan grafik dengan tidak 

benar 

Tidak menuliskan hasil pengamatan dalam tabel maupun grafik 

5 Inferensi Siswa menggunakan 

konsep-konsep yang te-

lah dipelajari dan meng 

hubungkannya dengan 

hasil eksperimen untuk 

memperoleh kesimpu-

lan sementara 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Membuat kesimpulan sementara secara lengkap dan benar sesuai 

dengan hasil eksperimen dan konsep-konsep yang telah dipelajari 

Membuat kesimpulan sementara dengan benar sesuai dengan hasil 

eksperimen dan konsep-konsep yang telah dipelajari tetapi masih 

belum lengkap 

Membuat kesimpulan sementara kurang sesuai dengan hasil 

eksperimen 

Tidak membuat kesimpulan sementara dari hasil eksperimen 

6 Komunikasi Siswa menuliskan hasil 

eksperimen dalam LKS 

dan mempresentasikan 

hasil eksperimen ke-

pada kelompok lain di 

depan kelas 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Menulis hasil eksperimen dalam LKS secara lengkap serta 

mempresentasikan hasil eksperimen dengan benar dan percaya diri 

Menulis hasil eksperimen dalam LKS secara lengkap tetapi 

mempresentasikan hasil eksperimen kurang percaya diri 

Menulis hasil eksperimen dalam LKS kurang lengkap dan 

mempresentasikan hasil eksperimen kurang percaya diri 

Tidak menulis hasil eksperimen dan tidak mempresentasikan hasil 

eksperimen 
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Lampiran 39 

DAFTAR NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS 

KELAS KONTROL 

NO KODE 
NILAI 

KPS 1 KRITERIA KPS 2 KRITERIA 

1 K-01 54,17 Kurang 75,00 Baik 

2 K-02 54,17 Kurang 70,83 Baik 

3 K-03 45,83 Kurang 66,67 Baik 

4 K-04 37,50 Sangat kurang 50,00 Kurang 

5 K-05 45,83 Kurang 54,17 Kurang 

6 K-06 37,50 Sangat kurang 50,00 Kurang 

7 K-07 45,83 Kurang 54,17 Kurang 

8 K-08 37,50 Sangat kurang 58,33 Cukup 

9 K-09 41,67 Kurang 54,17 Kurang 

10 K-10 45,83 Kurang 58,33 Cukup 

11 K-11 41,67 Kurang 58,33 Cukup 

12 K-12 50,00 Kurang 58,33 Cukup 

13 K-13 54,17 Kurang 58,33 Cukup 

14 K-14 54,17 Kurang 70,83 Baik 

15 K-15 54,17 Kurang 62,50 Cukup 

16 K-16 54,17 Kurang 75,00 Baik 

17 K-17 41,67 Kurang 54,17 Kurang 

18 K-18 50,00 Kurang 70,83 Baik 

19 K-19 41,67 Kurang 54,17 Kurang 

20 K-20 37,50 Sangat kurang 50,00 Kurang 

21 K-21 54,17 Kurang 75,00 Baik 

22 K-22 45,83 Kurang 58,33 Cukup 

23 K-23 45,83 Kurang 62,50 Cukup 

24 K-24 54,17 Kurang 62,50 Cukup 

25 K-25 41,67 Kurang 58,33 Cukup 

26 K-26 41,67 Kurang 54,17 Kurang 

27 K-27 54,17 Kurang 62,50 Cukup 

28 K-28 54,17 Kurang 58,33 Cukup 

29 K-29 54,17 Kurang 58,33 Cukup 

30 K-30 45,83 Kurang 66,67 Baik 

31 K-31 41,67 Kurang 54,17 Kurang 

32 K-32 54,17 Kurang 62,50 Cukup 

Rata-rata 47,27  60,55  
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Lampiran 40 

DAFTAR NILAI KETERAMPILAN PROSES SAINS 

KELAS EKSPERIMEN 

NO KODE 
NILAI 

KPS 1 KRITERIA KPS 2 KRITERIA 

1 E-01 54,17 Kurang 54,17 Kurang 

2 E-02 50,00 Kurang 66,67 Baik 

3 E-03 50,00 Kurang 83,33 Baik sekali 

4 E-04 50,00 Kurang 58,33 Cukup 

5 E-05 50,00 Kurang 58,33 Cukup 

6 E-06 45,83 Kurang 62,50 Cukup 

7 E-07 45,83 Kurang 70,83 Baik 

8 E-08 66,67 Baik 70,83 Baik 

9 E-09 50,00 Kurang 70,83 Baik 

10 E-10 50,00 Kurang 70,83 Baik 

11 E-11 54,17 Kurang 62,50 Cukup 

12 E-12 75,00 Baik 91,67 Baik sekali 

13 E-13 62,50 Cukup 87,50 Baik sekali 

14 E-14 54,17 Kurang 54,17 Kurang 

15 E-15 45,83 Kurang 58,33 Cukup 

16 E-16 54,17 Kurang 54,17 Kurang 

17 E-17 50,00 Kurang 70,83 Baik 

18 E-18 50,00 Kurang 66,67 Baik 

19 E-19 75,00 Baik 91,67 Baik sekali 

20 E-20 54,17 Kurang 54,17 Kurang 

21 E-21 45,83 Kurang 70,83 Baik 

22 E-22 54,17 Kurang 62,50 Cukup 

23 E-23 66,67 Baik 70,83 Baik 

24 E-24 50,00 Kurang 66,67 Baik 

25 E-25 45,83 Kurang 58,33 Cukup 

26 E-26 50,00 Kurang 83,33 Baik sekali 

27 E-27 50,00 Kurang 83,33 Baik sekali 

28 E-28 62,50 Cukup 87,50 Baik sekali 

29 E-29 62,50 Cukup 87,50 Baik sekali 

30 E-30 66,67 Baik 70,83 Baik 

31 E-31 45,83 Kurang 70,83 Baik 

32 E-32 75,00 Baik 91,67 Baik sekali 

Rata-rata 55,08  70,70  
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Lampiran 41 

UJI PENINGKATAN RATA-RATA   

KETERAMPILAN PROSES SAINS 

 
Rata-rata Kelas Kontrol (%) Kelas Eksperimen (%) 

Pretest 47,27 55,08 

Posttest 60,55 70,70 

 

Kriteria uji <g> sebagai berikut: 

Tinggi jika g ≥ 0,7 

Sedang jika 0,7 > g ≥ 0,3 

Rendah jika g < 0,3  

 

Kelas Kontrol 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

      〈    〉
 

〈 〉  
             

            
 

〈 〉        (rendah)  

 

Kelas Eksperimen 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

      〈    〉
 

〈 〉  
             

            
 

〈 〉        (sedang)   
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Lampiran 42 

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI 
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Lampiran 43 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 44 

SURAT KETERANGAN PENELITIAN 
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Lampiran 45 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

          

 

 

    

  

 

Siswa mengerjakan soal pretest di 

awal pembelajaran. 

Siswa menyusun hipotesis dengan 

menjawab pertanyan permasalahan 

dalam LKS.  

Siswa mengamati dan menghitung 

jumlah getaran yang terjadi  dalam 

eksperimen getaran. 

Siswa menentukan periode dan 

frekuensi getaran menggunakan 

stopwatch 
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Siswa mengamati dan menghitung 

jumlah gelombang yang terjadi  

dalam eksperimen gelombang 

transversal. 

Siswa mengamati bentuk 

gelombang dalam eksperimen 

gelombang longitudinal. 

Siswa berdiskusi dalam mengolah 

data dan menyimpulkan hasil 

Siswa mengkomunikasikan hasil 

eksperimen di depan kelas pada 

kelas eksperimen. 

Siswa mengkomunikasikan hasil 

eksperimen di depan kelas pada 

kelas kontrol. 

Siswa mengerjakan soal posttest 

di akhir pembelajaran. 


