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ABSTRAK 
 

Firmansyah, Dedy Bara. 2015. Keefektifan Pembelajaran Quantum Learning 

berbasis LSQ terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa. Skripsi, Jurusan Fisika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Dr. Achmad Sopyan, M.Pd dan Pembimbing Pendamping 

Prof. Dr. Susilo, M.S 

 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Keefektifan, Learning Starts With a Question (LSQ), 

Minat, Quantum Learning. 

 

Berdasarkan observasi awal di SMP Negeri 5 Batang diperoleh fakta bahwa 

dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional yang kurang melibatkan siswa dalam pembelajaran sehinga siswa 

cenderung bosan. Kebosanan siswa ini menyebabkan hasil belajar masih rendah 

yang disebabkan oleh rendahnya minat belajar siswa. Oleh sebab itu, penulis 

menerapkan pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ sebagai solusi 

permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar 

kognitif dan minat belajar siswa yang mendapatkan pembelajaran Quantum 

Learning berbasis LSQ serta untuk mengetahui keefektifan pembelajaran tersebut 

terhadap peningkatan hasil belajar kognitif dan minat belajar siswa. Penelitian ini 

merupakan penelitian quasi eksperimen Non-Equivalent Control Group Design. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar pretest - posttest, 

dan angket. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari skor pretest dan 

posttest yang dianalisis menggunakan uji t dan uji faktor N-gain. Berdasarkan 

hasil analisis, uji t hipotesis menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif dan minat 

belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol, dimana rata-

rata hasil belajar kognitif pada kelas kontrol adalah sebesar 70,57 sedangkan pada 

kelas eksperimen adalah sebesar 73,93. Sementara rata-rata minat belajar siswa 

pada kelas kontrol adalah 71,80 sedangkan pada kelas eksperimen adalah sebesar 

74,27. Hasil analisis menunjukkan peningkatan hasil belajar kognitif siswa 

dengan faktor N-gain (<g>) pada kelas kontrol adalah sebesar 0,50 dengan 

kategori sedang dan pada kelas eksperimen sebesar 0,55 dengan kategori sedang. 

Sedangkan hasil analisis minat belajar menunjukkan peningkatan minat belajar 

siswa dengan faktor N-gain (<g>) pada kelas kontrol adalah sebesar 0,27 dengan 

kategori rendah dan pada kelas eksperimen sebesar 0,33 dengan kategori sedang. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ efektif dalam meningkatkan hasil belajar 

kognitif siswa dan minat belajar siswa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikan yang ada 

di negara tersebut. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia Indonesia, agar menjadi manusia yang berbudi 

pekerti luhur, bertanggung jawab, maju, cerdas, terampil, kreatif, produktif serta 

dapat berperan dalam pembangunan bangsa. 

Sorenson dalam Haris (2011) berpendapat bahwa pendidikan merupakan 

sesuatu yang mengubah manusia yang buta huruf menjadi manusia yang melek 

huruf, mengembangkan secara fisik dan mental, sosial dan politik, dan secara 

psikologi dan secara praktis baik dengan mengubah kepribadian, sikap dan 

psikologi seseorang, dengan menanamkan nilai moral, tujuan hidup manusia, 

rasa persaudaraan dan pencapaian perdamaian abadi, kepuasan dan kebahagiaan, 

dengan perkembangan pribadi dan sosialnya akhirnya memajukan seluruh dunia. 

Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang lebih baik, 

manusia yang lebih berkebudayaan dan manusia yang memiliki kepribadian 

yang lebih baik (Munib, 2011:29). Pendidikan merupakan suatu bentuk kegiatan 

manusia dalam kehidupannya dan menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang 

hendak dicapai. Pendidikan juga merupakan bimbingan terhadap perkembangan 

manusia menuju ke arah cita-cita tertentu. Tujuan pendidikan nasional sendiri 

seperti tertuang di dalam UU Nomor 20 tahun 2003, disebutkan bahwa Tujuan 

pendidikan Nasional yaitu “Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 
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manusia yang  beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

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

demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan isi Undang-Undang tersebut 

menegaskan bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari pendidikan. 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk pribadi 

yang utuh. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Upaya yang 

dilakukan diantaranya inovasi di bidang pendidikan dan pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran, guru berperan untuk membangun dan 

menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Belajar ialah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya (Slameto, 2010: 2). Belajar merupakan proses penting 

bagi perubahan perilaku manusia. Belajar juga memegang peranan dalam 

perkembangan kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian bahkan persepsi 

manusia, oleh sebab itu dengan menguasai prinsip- prinsip dasar tentang belajar, 

seseorang akan mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang 

peranan penting dalam pencapaian hasil belajar (Anni,2006 :2). 

Proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berada dalam diri peserta didik, 

yang meliputi kondisi fisik, bakat, minat, motivasi dan intelegansi, sedangkan 

faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar diri peserta didik atau 

faktor yang berasal dari luar, yang meliputi guru, sarana dan prasarana belajar 
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serta model pembelajaran. Model pembelajaran merupakankan salah satu factor 

eksternal yang memegang peranan penting dalam proses belajar. Penggunaan 

model pembelajaran merupakan strategi guru untuk membimbing siswa dalam 

mencapai kompetensi yang diharapkan. Kesalahan dalam pemilihan model 

pembelajaran akan menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. 

Masalah pemilihan model pembelajaran masih kerap ditemukan disekolah. 

Sampai saat ini tampak bahwa proses pembelajaran yang ada disekolah hanyalah 

pembelajaran satu arah (model pembelajaran konvensional), di mana 

pembelajaran hanya sekedar transfer pengetahuan kepada siswa. Siswa hanya 

menerapkan prinsip DDCH, yaitu Duduk, Dengar, Catat dan Hafal, sehingga 

keterlibatan siswa saat proses pembelajaran berlangsung sangat kurang, atau 

siswa hanya pasif saja selama pembelajaran dan kurang aktif. Hal tersebut 

menyebabkan suasana kelas terasa sepi, monoton, membosankan dan tidak 

menyenangkan. 

Kebosanan siswa terhadap proses pembelajaran yang diterapakan guru 

dapat menimbulkan minat belajar siswa menurun, sehingga menyebabkan hasil 

belajar siswa juga turun. Minat merupakan salah satu aspek psikologis yang 

sangat berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Slameto (2010: 180) 

menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Aspek ini tampak dalam 

berbagai gejala, antara lain gairah, keinginan, perasaan suka untuk melakukan 

perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari 
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pengetahuan dan pengalaman, keantusiasan, partisipasi dan keaktifan dalam 

pembelajaran. 

Belajar IPA terutama fisika tidak hanya menekankan pada hasil akhir yang 

berupa pemahaman konsep maupun pengetahuan yang diterima dari guru, tetapi 

juga disertai proses ilmiah dan sikap ilmiah yang menyertai proses ilmiah itu 

sendiri sehingga diperlukan aktivitas siswa atau keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. Hal ini menjadi tantangan bagi guru IPA untuk mengembangkan 

model pembelajaran yang tepat untuk mengajar IPA, terutama fisika. 

Kebanyakan guru sekarang masih menggunakan model pembelajaran 

konvesional atau metode ceramah secara terus menerus, sehingga terkesan 

sangat membosankan.  

Fakta pelaksanaan pembelajaran fisika yang masih menggunakan model 

pembelajaran konvensioanal atau metode ceramah yaitu di SMP Negeri 5 

Batang. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMP Negeri 5 Batang, 

terlihat bahwa guru kurang variatif dalam menerapkan model pembelajaran saat 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru masih sangat dominan dalam kegiatan 

pembelajaran dan kurang melibatkan siswa, sehingga siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran. Siswa cenderung hanya diam mendengar penyampaian materi dari 

guru, tanpa banyak interaksi antara guru dan siswa, yang berupa tanya jawab. 

Minimnya interaksi antara guru dan siswa ini mengakibatkan banyak siswa yang 

pasif dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Kekurangaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran menyebabkan hasil belajar fisika siswa menjadi rendah. 
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Selain kekurangaktifan siswa, masalah lain yang dihadapi dalam 

pembelajaran fisika di SMP Negeri 5 Batang adalah masih cukup rendahnya 

minat belajar siswa pada mata pelajaran fisika. Rendahnya minat belajar siswa 

dikarenakan kebosanan siswa terhadap model pembelajaran konvensional yang 

diterapkan guru selama proses pembelajaran. Dalam pembelajaran konvensional, 

guru hanya fokus dalam penyampaian materi saja tanpa mempedulikan peran 

siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini membuat siswa semakin jenuh dalam 

belajar fisika, karena mereka hanya merima materi saja, yang berisi banyak 

rumus perhitungan tanpa pernah ada keterlibatan dalam pembelajaran secara 

aktif. 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan model 

dan strategi pembelajaran yang mengusung pembelajaran yang menyenangkan 

dan nyaman, sehingga siswa tidak merasa bosan selama pembelajaran 

berlangsung serta membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan hal 

tersebut akan menumbuhkan minat dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam 

penelitian ini solusi yang dipilih oleh peneliti adalah model pembelajaran 

Quantum Learning yang dipadukan dengan strategi pembelajaran Learning 

Starts with a Question (LSQ) atau pembelajaran yang diawali dengan 

pertanyaan. 

Quantum Learning adalah salah satu model pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran (student oriented). Dalam hal 

ini pembelajaran lebih terpusat pada siswa. Siswa tidak hanya sebagai penerima 

informasi, tetapi siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Quantum Learning 
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juga memberikan kesadaran bagi para pembelajar khususnya siswa tentang 

pentingnya belajar. Tumbuhnya kesadaran siswa tersebut salah satunya 

dikarenakan adanya AMBAK (Apa Manfaat BagiKu). AMBAK adalah 

motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-

akibat suatu keputusan (DePorter & Hernacki, 2002:49). Hal ini menjelaskan 

bahwa dalam diri setiap siswa akan tertanam kekuatan berupa dorongan untuk 

melakukan sesuatu karena dalam pembelajaran menjanjikan adanya manfaat 

bagi dirinya atau dapat dikatakan munculnya kekuatan AMBAK. Selain itu 

desain pembelajaran yang demokratis, saling membelajarkan dan 

menyenangkanpun memberikan peluang lebih besar dealam memberdayakan 

potensi siswa secara optimal, sehingga pembelajaran yang membosankan dapat 

teratasi. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam model 

pembelajaran Quantum Learning adalah strategi Learning Starts with a Question 

(LSQ) atau memulai pembelajaran dengan pertanyaan. Strategi pembelajaran 

Learning Starts with a Question adalah suatu strategi pembelajaran aktif dalam 

bertanya dengan menstimulir siswa untuk mempelajari atau membaca sendiri 

materi tanpa penjelasan terlebih dahulu dari guru. Melalui kegiatan membaca 

maka siswa memiliki gambaran tentang materi apa yang akan dipelajarinya, 

sehingga apabila dalam membaca atau membahas materi tersebut terjadi 

kesalahan konsep akan terlihat dan dapat dibahas serta dibenarkan secara 

bersama-sama. Adanya strategi pembelajaran Learning Starts with a Question 

ini diharapkan mampu menggali rasa keingintahuan siswa, sehingga siswa 
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berani mengajukan pertanyaan pada guru tentang hal-hal yang tidak 

diketahuinya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan minat belajar 

siswa sehingga hasil belajar siswa juga akan meningkat. 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian : 

Keefektifan Pembelajaran Quantum Learning Berbasis LSQ Terhadap 

Minat dan Hasil Belajar Siswa SMP. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

(1) Apakah hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis Learning Start with a Question (LSQ) 

lebih baik daripada hasil belajar kognitif siswa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning? 

(2) Apakah minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis Learning Start with a Question (LSQ) 

lebih baik daripada minat belajar fisika siswa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning? 

(3) Apakah penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis Learning Starts with a Question (LSQ) dapat meningkatkan 

hasil belajar kognitif siswa? 

(4) Apakah penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis Learning Starts with a Question (LSQ) dapat meningkatkan 

minat belajar fisika siswa? 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan 

penelitian adalah : 

(1) Mengetahui apakah hasil belajar kognitif siswa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis Learning Start with a Question 

(LSQ) lebih baik daripada hasil belajar kognitif siswa yang dikenai model 

pembelajaran Quantum Learning. 

(2) Mengetahui apakah minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis Learning Start with a Question (LSQ) lebih 

baik daripada minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning. 

(3) Mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis Learning Starts with a Question (LSQ) dapat meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa. 

(4) Mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis Learning Starts with a Question (LSQ) dapat meningkatkan minat 

belajar fisika siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Siswa 

(1) Meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 

(2) Meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

(3) Membuat minat belajar siswa meningkat, sehingga memacu siswa 

belajar lebih giat sehingga hasil belajarnya akan meningkat. 
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(4) Pembelajaran yang menyenangkan membuat siswa merasa nyaman, 

sehingga tidak menimbulkan kebosanan. 

 

1.4.2 Bagi Guru 

Menambah wawasan guru dalam menggunakan model dan strategi 

pembelajaran yang tepat pada pembelajaran fisika. 

1.4.3 Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam memperbaiki model 

pembelajaran yang kurang efektif, sehingga dapat meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa.  

1.4.4 Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru selama 

penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai suatau gambaran jika kelak 

suatu hari nanti terjun ke lapangan. 

1.5 Pembatasan masalah 

Dalam penelitian, batasan masalah yang diteliti yaitu : 

(1) Mengevaluasi keefektifan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis LSQ terhadap minat belajar serta hasil belajar siswa 

khususnya pada hasil belajar kognitif. 

(2) Materi yang dipelajari dalam penelitian ini hanya pada materi kalor. 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Keefektifan 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015), keefektifan berasal dari 

kata dasar efektif. Efektif berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat, bisa  

diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. 

Sedangkan Keefektifan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tercapainya 

indikator keefektifan penggunaan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis Learning Starts with a Question (LSQ) yang ditunjukkan sebagai 

berikut. 

(1) Hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis Learning Start with a Question (LSQ) lebih baik daripada hasil 

belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

(2) Minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis Learning Start with a Question (LSQ) lebih baik daripada minat 

belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

(3) Penggunaan model pembelajaran Quantum Learning berbasis Learning 

Starts with a Question (LSQ) dapat meningkatkan hasil belajar kognitif 

siswa. 

(4) Penggunaan model pembelajaran Quantum Learning berbasis Learning 

Starts with a Question (LSQ) dapat meningkatkan minat belajar fisika 

siswa. 

1.6.2 Minat 

Slameto (2010: 180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. 
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1.6.3 Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 85) hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalamai kegiatan belajar. 

1.6.4 Quantum Learning 

Menurut DePorter & Hernacki (2002: 14) Quantum Learning adalah 

seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah untuk 

semua tipe orang dan segala usia. 

 

1.6.5 Learning Starts with a Question (LSQ) 

LSQ merupakan tipe pembelajaran aktif dengan membuat siswa bertanya 

sebelum diberi penjelasan oleh guru. 

1.7 Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian utama 

yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Untuk lebih jelasnya akan 

diuraikan sebagai berikut. 

(1) Bagian Awal Skripsi 

Berisi judul, halaman kosong, pernyataan keaslian tulisan, pengesahan, 

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

daftar lampiran.  

(2) Bagian Isi Skripsi 

Bab I  Pendahuluan 
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Menyajikan gagasan pokok yang paling sedikit terdiri atas empat bagian: 

(1) latar belakang, (2) masalah, (3) tujuan penelitian, dan (4) sistematika skripsi. 

Keempat gagasan tersebut ditulis dalam bentuk sub-bab. 

Bab II  Tinjauan Pustaka 

Berisi kajian teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi 

kerangka pikir penyelesaian masalah penelitian yang disajikan ke dalam beberapa 

sub-bab. Untuk penelitian yang menggunakan hipotesis, bagian terakhir bab ini 

dapat berupa sub-bab tentang hipotesis penelitian. 

 

 

Bab III  Metode Penelitian  

Menyajikan gagasan pokok yang paling sedikit terdiri atas: desain 

penelitian, subjek (sampel dan populasi) dan lokasi penelitian variabel penelitian 

dan indikatornya, pengambilan data (bahan, alat atau instrumen, teknik 

pengambilan data penelitian), dan analisis data penelitian.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berisi hasil analisis data dan pembahasannya yang disajikan dalam rangka 

menjawab permasalahan penelitian. Bab ini dapat terdiri atas beberapa sub-bab 

hasil penelitian dan sub-bab pembahasan.  

Bab V  Penutup  

Berisi simpulan dan saran. Kedua isi tersebut masing-masing dapat 

dijadikan menjadi dua sub-bab, yaitu simpulan dan saran. 

(3) Bagian Akhir skripsi. 
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Bagian akhir skripsi sekurang-kurangnya terdiri atas daftar pustaka dan 

lampiran. Bagian akhir skripsi ini terkait dengan bagian isi, karenanya setiap 

pustaka dan lampiran yang ditulis di bagian akhir harus dirujuk di dalam bagian 

isi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Hakikat Belajar 

Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai 

seseorang melalui aktivitas (Rifa’i dan anni,2009: 82). Bruner (1982) dalam 

Slameto (2010:11) mengartikan belajar tidak untuk mengubah tingkah laku 

seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Dalam proses belajar 

mementingkan partisipasi aktif dari siswa, dan mengenal dengan baik adanya 

perbedaan kemampuan. 

Belajar ialah suatu proses usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2010: 2). Dalam teori behaviorisme, proses pembelajaran berpegang 

teguh pada prinsip dan pemahaman. Teori ini menekankan pentingnya 

keterampilan dan pengetahun akademik maupun perilaku sosial. 

Menurut Winkel belajar merupakan proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam 

perilakunya. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang belajar, maka dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah proses yang dialami secara sengaja untuk memperoleh 
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suatu perubahan yang terus menerus sebagai akibat interaksi dengan 

lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam belajar mulai dari adanya 

pengetahuan, sikap dan kebiasaan-kebiasaan yang berasal dari proses belajar itu 

sendiri. 

2.1.2 Pembelajaran IPA (Fisika) di SMP 

Berdasarkan struktur kurikulum (merupakan pola dan susunan mata 

pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran) 

yang tercakup dalam lampiran peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 

tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006, tertulis bahwa “Kurikulum SMP/MTs meliputi 

substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan. Substansi 

mata pelajaran IPA SMP/MTs merupakan “IPA Terpadu”. Fisika merupakan 

cabang dari IPA. 

Dalam kamus Fowler (1951), natural science didefinisikan sebagai 

systematic and formulated knowledge dealing with material phenomena and 

based mainly on observation and induction yang diartikan bahwa “ilmu 

pengetahuan alam didefinisikan sebagai pengetahuan yang sistematis dan 

disusun dengan menghubungkan gejala-gejala alam yang bersifat kebendaan dan 

didasarkan pada hasil pengamatan dan induksi”. Natural science juga 

didefinisikan sebagai a pieces of theoritical knowledge atau sejenis pengetahuan 

teoritis. 

IPA merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. 

IPA didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena 
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alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan yang dilakukan 

dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. 

Fisika merupakan bagian dari sains yang mempelajari tentang zat dan 

energi dalam segala bentuk manifestasinya. Fisika merupakan bagian tak 

terpisahkan dari sains, dengan demikian mempunyai karakteristik yang tidak 

berbeda pada umumnya. Inti pembelajaran fisika meliputi proses-proses sains 

(keterampilan proses sains), yaitu merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, 

merancang dan melaksanakan percobaan, interpretasi data, mengkomunikasikan 

perolehan. 

Pembelajaran IPA termasuk fisika, lebih menekankan pada pemberian 

pengalaman langsung untuk untuk mengembangkan kompetensi agar siswa 

mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pembelajaran 

IPA diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu siswa 

untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam. Menurut 

Koes (2003) dalam Yulianti (2009: 2) salah satu kunci pembelajaran fisika 

adalah pembelajaran harus melibatkan siswa secara aktif untuk berinteraksi 

dengan objek konkret. Disamping itu Menurut Santoso (2007) dalam Yulianti 

(2009: 2) pembelajaran dengan pengembangan secara langsung dan kondisi 

nyata (real word) akan menghasilkan pengetahuan yang mudah diingat dan 

bertahan lama. Siswa akan lebih mudah menerima pelajaran jika materi yang 

disampaikan bersifat nyata melalui pengalaman langsung, karena akan lebih 

mudah diingat dan pembelajaran IPA terutama fisika akan lebih bermakna. 
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Beberapa prinsip yang perlu diikuti dalam pembelajaran sains atau IPA 

yaitu: 

(1) Pembelajaran sains atau IPA erat kaitannya dengan pengalaman alam 

kehidupan nyata. Pada pembelajaran sains siswa memecahkan masalah 

secara riil dan otentik, artinya materi itu ada dan terjangkau oleh 

pengalaman nyata siswa. 

(2) Pada pembelajaran sains guru perlu menghubungkan bahan ajar dan 

kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan situasi nyata. 

2.1.3 Minat Belajar 

Hilgard (1962) dalam Slameto (2010: 57) merumuskan minat sebagai 

berikut: “Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some 

activity or content”. Minat adalah kecenderugan yang tetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Minat berbeda dengan 

perhatian. Perhatian sifatnya sementara dan belum tentu diikuti dengan rasa 

senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan rasa senang dan dari situ 

diperoleh kepuasan. 

Slameto (2010: 180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih 

suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh. Wild, Hofer, dan Pekrun (2001) dalam Heinze, Reiss, dan Rudolph 

(2005) menyatakan bahwa minat adalah situasi yang hadir dalam waktu jangka 

panjang dan tidak terikat, satu pendekatan yang lain digambarkan oleh teori 

determinasi mandiri. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri. Minat tidak dibawa sejak 
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lahir, melainkan diperoleh kemudian. Minat dapat diekspresikan melalui 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada 

hal lainnya. Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subyek tersebut. 

Sardiman (2012: 76) berpendapat bahwa minat diartikan sebagai suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yang dihubungkan dengan keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 

Berdasarkan definisi-definisi minat diatas, dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah rasa ketertarikan atau senang dan perhatian menjadi keaktifan untuk 

berbuat kepada suatu pilihan tertentu. Seseorang yang berminat pada suatu objek 

dikatakan bahwa dia menyadari dirinya suka terhadap objek itu, sehingga timbul 

kemauan untuk mempelajari objek tersebut karena adanya perhatian dan 

perasaan tertarik atau senang dari dalam dirinya. 

Menurut Safari (2003: 63) ada beberapa indikator minat belajar yaitu 

sebagai berikut : 

(1)  Perasaan senang 

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap pelajaran 

ekonomi misalnya, maka ia harus terus mempelajari ilmu yang berhubungan 

dengan ekonomi. Sama sekali tidak ada perasaan terpaksa untuk mempelajari 

bidang tersebut. 

(2)  Ketertarikan siswa 
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Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa untuk cenderung 

merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau berupa pengalaman efektif 

yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 

(3)  Perhatian siswa 

Perahatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan 

dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu, siswa yang 

memiliki minat pada objek tertentu, maka dengan sendirinya akan 

memperhatikan objek tersebut. 

(4)  Keterlibatan siswa 

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut 

senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek 

tersebut 

Minat belajar akan muncul jika siswa merasa tertarik terhadap berbagai hal 

yang akan dipelajari. Minat muncul jika siswa tersebut menyadari dan 

melibatkan dirinya dengan kaitan hal-hal yang akan dipelajarinya tersebut 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadinya. Silberman (2009: 24) 

menyebutkan cara membangun minat siswa: 

(1) Kemukakan cerita atau visual yang menarik, seperti sajian anekdot, cerita 

fisik, kartun, atau grafik yang relevan sehingga dapat memenuhi perhatian 

siswa terhadap pembelajaran. 

(2) Buatlah kasus problem, misalnya kemukakan suatu problem disekitar 

ceramah yang akan disusun. 
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(3) Tes pertanyaan, dengan cara memberikan siswa sebuah pertanyaan (apakah 

mereka memiliki sedikit pengetahuan sebelumnya) sehingga mereka akan 

termotivasi untuk mendengarkan ceramah atau penjelasan untuk 

menjawabnya. 

2.1.4 Hasil Belajar 

Pengertian hasil belajar menurut para ahli berbeda-beda, tergantung pada 

sudut pandang dan pola pikirnya. Menurut Rifa’i dan Anni (2009: 85) hasil 

belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik setelah 

mengalamai kegiatan belajar.  Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tergantung pada apa yang dipelajari oleh siswa. Oleh karena itu apabila 

mempelajari pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang 

diperoleh berupa penguasaan konsep. 

Menurut Bloom (1956) dalam Rifa’i dan Anni (2009: 86) menyampaikan 

tiga taksonomi yang disebut dengan ranah belajar. Ranah belajar tersebut 

diperoleh dari hasil belajar yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Berikut penjelasan lebih rinci oleh Bloom : 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, 

kemampuan dan kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup 

kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, 

dan penilaian. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, sikap, 

minat dan nilai. Ranah afektif meliputi penerimaan, penanggapan, 

penilaian, pengorganisasian, dan pembentukan pola hidup. Ranah 

psikomotorik berkaitan dengan kemampuan fisik seperti 

keterampilan motorik dan syaraf, manipulasi objek, dan 

koordinasi syaraf. 

 

Kategori perilaku untuk ranah psikomotorik menurut Simpson (1974) 

dalam Rifa’i dan anni (2009: 89) antara lain persepsi, kesiapan, gerakan 
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terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian, dan kreativitas. 

Sementara pendapat Gagne dan Briggs (1979) dalam Rifa’i dan anni (2009: 90) 

memaknai tujuan siswa dalam 5 kategori, yaitu (1) kemahiran intelektual, (2) 

strategi kognitif, (3) informasi verbal, (4) kemahiran motorik dan (5) sikap. 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang hasil belajar, dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar adalah produk dari proses kegiatan belajar yang berupa 

perubahan kemampuan baik pengetahuan, sikap, maupun perilaku. Kemampuan 

tersebut diperoleh dari hasil aktivitas belajar siswa. 

2.1.5 Pembelajaran Quantum Learning 

Menurut DePorter & Hernacki (2002: 14) Quantum Learning adalah 

seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif disekolah dan 

bisnis kerja untuk semua tipe orang dan segala usia. Quantum Learning pertama 

kali digunakan di Supercamp. Di Supercamp ini menggabungkan rasa percaya 

diri, keterampilan belajar, dan keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan 

yang menyenangkan. 

Quantum Learning berakar dari upaya Dr. Georgi Lozanov, seorang 

pendidik berkebanggsaan Bulgaria yang bereksperimen dengan apa yang disebut 

sebagai “Suggestology” atau “ Suggestopedia”. Prinsipnya adalah bahwa sugesti 

dapat dan pasti mempengaruhi hasil situasi belajar, dan setiap detail apapun 

memberikan sugesti positif ataupun negatif. Ada beberapa teknik yang dapat 

digunakan untuk memberikan sugesti positif, yaitu mendudukan murid secara 

nyaman, memasang musik latar di dalam kelas, meningkatkan partisipasi 

individu, menggunakan media pembelajaran untuk memberikan kesan besar 
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sambil menonjolkan informasi, dan menyediakan guru-guru yang terlatih dalam 

seni pengajaran dan pembelajaran (DePorter & Hernacki, 2002: 14). Menurut 

DePorter &Hernacki (2002: 16) Quantum Learning menggabungkan 

sugestologi, teknik percepatan belajar, dan NLP (program neurolinguistik) 

dengan teori, keyakinan dan metode kami sendiri. Termasuk diantaranya 

konsep-konsep kunci dari berbagai teori dan strategi belajar yang lain seperti: 

(1) Teori otak kanan atau otak kiri 

(2) Teori otak triune (3 in 1) 

(3) Pilihan Modalitas (visual, auditorial, kinestetik) 

(4) Teori kecerdasan ganda 

(5) Pendidikan holistik (menyeluruh) 

(6) Belajar berdasarkan pengalaman 

(7) Belajar dengan simbol 

(8) Simulasi/permainan 

Quantum Learning juga dapat didefinisikan sebagai interaksi-interaksi 

yang mengubah energi menjadi cahaya. Dalam fisika quantum dapat dirumuskan 

massa kali kecepatan cahaya kuadrat sama dengan energi. Persamaan rumus 

fisika quantum tersebut dapat ditulis, E = m.c
2
. Persamaan quantum tersebut 

mengibaratkan bahwa didalam tubuh manusia terdapat materi yang 

membutuhkan sebanyak mungkin cahaya baik berupa interaksi, hubungan, 

inspirasi agar menghasilkan energi cahaya (DePorter & Hernacki, 2002: 16). 

Manfaat Quantum Learning bagi para pembelajar khususnya siswa, dapat 

memberikan kesadaran pentingnya belajar karena dalam pembelajaran tersebut 
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dikemas dalam suasana yang menyenangkan. Dalam diri setiap pembelajar akan 

tertanam kekuatan berupa dorongan atau motivasi untuk melakukan sesuatu 

karena munculnya kekuatan AMBAK (Apa Manfaat BagiKu). 

Menurut DePorter & Hernacki (2002: 12) pembelajaran Quantum 

memiliki beberapa manfaat yang dapat dipetik, diantaranya: 

 

(1) Bersikap positif 

(2) Termotivasi 

(3) Menemukan cara belajar 

(4) Menciptakan lingkungan belajar yang sempurna 

(5) Membaca dengan cepat 

(6) Keterampiulan belajar seumur hidup 

(7) Kepercayaan diri 

(8) Sukses atau hail belajar meningkat 

Asas utama Quantum Learning adalah bawalah dunia mereka ke dunia 

kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Terdapat lima prinsip utama 

dalam pembelajaran quantum (DePorter, et.al, 2002: 7).  Prinsip-prinsip tersebut 

yaitu: 

(1) Segalanya berbicara 

(2) Segalanya bertujuan 

(3) Pengalaman sebelum pemberian nama 

(4) Akui setiap usaha 

(5) Jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan 
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Kerangka perencanaan pembelajaran Quantum Learning dikenal dengan 

istilah TANDUR, yang didalamnya memiliki 6 tahap atau fase yaitu 

Tumbuhkan, Alami, Namai, Demonstrasikan, Ulangi, dan Rayakan 

(DePorter,  et.al, 2002: 88). 

 

 

 

(1) Tumbuhkan 

Tumbuhkan berarti menumbuhkan minat belajar siswa. Untuk 

menumbuhkan minat belajar siswa dengan cara memberitahukan manfaat 

dari materi yang akan dipelajari. Guru menjelaskan manfaat dan tujuan dari 

mempelajari suatu materi yang akan diberikan kepada siswa. 

(2) Alami 

Alami berarti guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

memperoleh pengalaman-pengalaman umum yang dapat dimengerti oleh 

mereka. Guru memberikan pengalaman belajar kepada siswa dan 

menumbuhkan kebutuhan untuk mengetahui. 

(3) Namai 

Namai mengandung maksud bahwa penamaan memuaskan hasrat alami 

otak(membuat siswa penasaran, penuh pertanyaan mengenai pengalaman) 

untuk memberikan identitas, menguatkan dan mendefinisikan. Penamaan 

dalam hal ini adalah mengajarkan konsep, melatih keterampilan berpikir dan 

strategi belajar. 
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(4) Demonstrasikan 

Demonstrasikan berarti memberi kesempatan siswa untuk menerjemahkan 

dan menerapkan pengetahuan mereka ke dalam pembelajaran dan ke dalam 

kehidupan mereka. 

 

 

 

(5) Ulangi 

Ulangi mengandung maksud memperkuat koneksi saraf dan menumbuhkan 

rasa “aku tahu bahwa aku tahu ini”. Jadi, pengulangan harus dilakukan 

secara multimodalitas dan multikecerdasan. 

(6) Rayakan 

Rayakan dimaksudkan memberikan rasa rampung dengan menghormati 

usaha, ketekunan, dan kesuksesan yang akhirnya memberikan rasa kepuasan 

dan kegembiraan. Dengan kondisi akhir siswa yang senang maka akan 

menimbulkan kegairahan siswa dalam belajar lebih lanjut. 

Berdasarkan langkah pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Quantum Learning adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centered). Pendekatan student centered dalam pembelajaran 

memberikan dampak positif baik terhadap partisipasi kelompok maupun 

individu (Kupczynski, 2012). 

Dalam pembelajaran Quantum salah satu faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa adalah lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar yang 
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menyenangkan akan membuat suasana belajar lebih nyaman dan menyenangkan. 

Misalnya saja kelas yang didalamnya terdapat poster-poster menarik atau rak 

buku yang tersusun rapi akan membuat siswa senang dan nyaman dalam belajar. 

Menurut DePorter, et.al. (2002: 67) ada beberapa lingkungan pembelajaran 

Quantum yang memacu belajar dan meningkatkan daya ingat siswa, diantaranya 

: 

 

 

(1) Lingkungan Sekeliling 

Guru dapat menggunakan alat peraga dalam pembelajaran karena dapat 

merangsang modalitas visual. Lingkungan belajar perlu dikelola secara 

kondusif. Lingkungan belajar bukan hanya fisik, tetapi juga non fisik. 

Gerakan mata selama belajar dan berpikir terikat pada modalitas visual, 

auditorial, dan kinestetik. Jadi, mata kita bergerak menurut cara otak 

mengakses informasi. Ide yang dapat digunakan untuk merangsang 

modalitas visual siswa antara lain dengan (1) Poster ikon atau simbol untuk 

setiap konsep utama, (2) Poster afirmasi untuk memotivasi dan menguatkan 

keyakinan siswa tentang belajar, dan (3) Warna untuk memperkuat 

pembelajaran guru dengan siswa. 

(2) Pengaturan Bangku 

Pengaturan bangku mempunyai peran penting dalam pengorkestrasian 

belajar. Di sebagian besar ruang kelas, bangku siswa dapat disusun untuk 

mendukung tujuan pembelajaran. Guru bebas menugaskan siswa untuk 



27 

 

 
 

mengatur ulang bangku untuk memudahkan jenis interaksi yang diperlukan. 

Misalnya, pengaturan bangku yang diputar agar saling berhadapan untuk 

mengerjakan tugas kelompok. 

(3) Musik 

Musik berpengaruh pada guru dan siswa. Musik dapat digunakan untuk 

menata suasana hati, mengubah keadaan mental, dan mendukung 

lingkungan belajar. Musik juga dapat membantu siswa masuk ke keadaan 

belajar optimal serta membangun hubungan antara siswa dengan guru. 

Musik merangsang, meremajakan, dan memperkuat belajar, baik secara 

sadar maupun tidak. Menurut Lozanov dalam DePorter, et.al. (2002: 73) 

irama, ketukan dan keharminisan musik mempengaruhi fisiologi manusia 

terutama gelombang otak dan detak jantung, serta membangkitkan perasaan 

dan ingatan. Musik dapat membantu siswa untuk masuk ke keadaan belajar 

optimal. 

2.1.6 Strategi Learning Starts with a Question (LSQ) 

Strategi pembelajaran Learning Starts with a Question (LSQ) merupakan 

strategi pembelajaran aktif dalam bertanya. Silberman dalam bukunya Active 

Learning mengemukakan bahwa proses mempelajari sesuatu yang baru adalah 

lebih efektif jika peserta didik tersebut aktif mencari pola dari pada menerima 

saja (terus bertanya dari pada hanya menerima apa yang disampaikan oleh 

pengajar). Salah satu cara menciptakan pola belajar yang aktif ini adalah 

merangsang peserta didik untuk bertanya tentang materi yang akan dipelajari 

tanpa penjelasan dari guru terlebih dahulu. Strategi sederhana ini merangsang 
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siswa untuk bertanya, kunci belajar. Agar siswa aktif dalam bertanya, maka 

siswa diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajarinya, yaitu dengan 

membaca terlebih dahulu. Melalui membaca maka siswa akan mempunyai 

gambaran tentang materi yang akan dipelajari sehingga apabila dalam membaca 

atau membahas materi tersebut terjadi kesalahan konsep akan terlihat dan dapat 

dibahas serta dibenarkan secara bersama-sama. 

Silberman (2009: 144) mengungkapkan prosedur strategi pembelajaran 

Learning Starts with a Question sebagai berikut: 

(1) Bagikan kepada siswa sebuah handout atau bahan ajar yang dipilih sendiri. 

(2) Perintahkan siswa untuk mempelajari bahan ajar tersebut dengan 

pasangannya atau kelompoknya. Perintahkan agar masing-masing 

pasangan atau kelompok berupaya untuk memahami bahan ajar dan 

mengenali apa saja yang tidak mereka mengerti dengan menandai bahan 

ajar dengan pertanyaan pada informasi tersebut. 

(3) Perintahkan siswa untuk kembali pada posisi duduk semula dan jawablah 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa. 

Guru juga dapat memvariasikan tipe ini sesuai dengan kebutuhan kelas. 

Variasi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran LSQ menurut Silberman 

(2009: 146) adalah : 

(1) Jika guru merasa bahwa siswa akan kesulitan dalam mempelajari sendiri 

materi pelajaran, berikan informasi yang mengarahkan siswa atau beri siswa 

pengetahuan dasar yang diperlukan untuk bisa mengajukan pertanyaan 

sendiri. Selanjutnya bentuk kelompok belajar. 
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(2) Mulai prosedur ini dengan belajar sendiri, bukan belajar dengan teman. 

Sesuai prosedur diatas maka dalam pelaksanaan pembelajaran LSQ 

dengan memberikan bahan ajar, buku paket, bahan bacaan, LKS atau literatur 

aapapun yang menunjang materi yang sedang dipelajari oleh siswa. 

2.1.7 Materi Ajar 

2.1.7.1 Pengertian Kalor 

Apakah yang dimaksud dengan kalor? Untuk menjelaskan pengertian 

kalor, perhatikan kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Ketika sendok dimasukkan ke dalam secangkir kopi panas, sendok menjadi 

hangat dan kopi panasnya menjadi berkurang. Hal ini karena kalor mengalir dari 

kopi panas (suhu lebih tinggi) ke sendok (suhu lebih rendah). Apabila secangkir 

kopi panas itu dibiarkan di atas meja, lama-kelamaan kopi panas itu akan 

menjadi dingin dengan sendirinya. Hal ini karena kalor mengalir dari kopi panas 

(suhu lebih tinggi) ke lingkungan sekitarnya (suhu lebih dingin). Kalor berhenti 

mengalir apabila suhu kopi panas sama dengan suhu lingkungannya. Jadi, 

apabila dua benda bersentuhan secara alamiah kalor berpindah dari benda yang 

suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalor akan berhenti 

berpindah apabila suhu kedua benda itu sama. Dapatkah kalian memberikan 

beberapa contoh yang menunjukkan perpindahan kalor secara alamiah?  

 Interaksi antara sendok dan kopi panas serta kopi panas dan 

lingkungannya yang menyebabkan perubahan suhu pada dasarnya merupakan 

perpindahan energi dari satu benda ke benda lain. Perpindahan energi yang 

hanya terjadi karena perbedaan suhu disebut aliran kalor atau perpindahan kalor. 
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Pada peristiwa ini energi yang dipindahkan berupa panas. Jadi kesimpulannya, 

kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda lain karena adanya 

perbedaan suhu. 

 Satuan kalor adalah kalori (kal) atau kilo kalori (k kal).1 kalori/kilo kalori 

adalah : jumlah kalor yang diterima/dilepaskan oleh 1 gram/1 kg air untuk 

menaikkan/menurunkan suhunya 1
0
 C. 

  atau 

2.1.7.2 Kalor dapat Mengubah suhu Benda 

Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang 

bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. 

Demikian juga sebaliknya benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari 

lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi 

dengan lingkungan sekitarnya.  

Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. 

Dengan demekian, dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu 

benda. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor untuk 

mengubah suhu suatu zat, yaitu: 

(1) Hubungan antara Kalor dan Perubahan Suhu 

Secara alamiah kalor selalu mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi 

ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor sering diikuti oleh 

kenaikan suhu benda. Apabila terjadi kenaikan suhu, jumlah kalor yang diterima 

oleh benda selalu  sebanding dengan kenaikan suhu benda itu.  

1 kalori = 4,2 joule 1 joule = 0,24 kal 
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(2) Hubungan antara Kalor dan Massa Zat 

Jumlah kalor sebanding dengan massa benda. Semakin besar massa benda, 

semakin besar pula jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda. 

Semakin kecil massa benda, semakin kecil pula jumlah kalor yang diperlukan 

untuk menaikkan suhu benda itu. Jadi kalor b 

(3) Hubungan antara Kalor dan Jenis Zat 

Misal kita akan memanaskan air dan minyak ke suhu 40
o
C, ternyata air 

membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai suhu 40
o
C. Artinya, untuk 

mencapai suhu 40
o
C air membutuhkan kalor lebih banyak daripada minyak 

goreng. Dengan demikian, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 

zat bergantung pada jenis zat. Perbedaan jumlah kalor ini disebabkan oleh sifat 

khas yang dimiliki oleh air dan minyak goreng. Dalam fisika, sifat khas ini 

dinamakan kalor jenis dengan simbol c. Jadi, air dan minyak goreng memiliki 

kalor jenis yang berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menaikkan 

suhu suatu zat bergantung pada tiga faktor, yaitu: perubahan suhu, massa zat, 

dan kalor jenis. Uraian di atas juga menunjukkan bahwa jumlah kalor (Q)  yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebanding dengan massa benda (m) dan 

sebanding dengan kenaikan suhu (t). Secara matematis, ditulis 

   Q   m 

   Q    c 

   Q   .t  

Jika dituliskan dalam bentuk persamaan menjadi : 
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   Q = m × c × Δt   

Apakah satuan kalor jenis (c)? Persamaan diatas dapat ditulis menjadi 

   ,
t m 

Q
c


  

sehingga 

  .
C kg

J
.

t)satuan ( m)(satuan 

Qsatuan 
csatuan 

o



  

Jadi, satuan kalor jenis adalah J/kg 
o
C atau J/kg K. Di samping itu, satuan 

kalor jenis juga dapat dinyatakan dengan kal/g
o
C.  

 Apakah yang disebut kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1
o
C atau 1 K. Pada 

suhu 15
o
C dan tekanan 1 atm, kalor jenis air adalah c = 1 kkal/kg 

o
C = 4.200 

J/kg K. Artinya, untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1
o
C atau 1 K diperlukan 

kalor sebanyak 1 kkal atau 4.200 J. Harga kalor jenis bergantung pada suhu dan 

tekanan. Akan tetapi, untuk perubahan suhu yang tidak terlalu besar kalor jenis 

dianggap tetap. 

2.1.7.3 Kapasitas kalor (C) 

Kapasitas kalor suatu zat ialah banyaknya kalor yang diserap/dilepaskan 

untuk menaikkan/menurunkan suhu 1
0
 C 

Jika kapasitas kalor = C maka untuk menaikkan/menurunkan suhu suatu 

zat sebesar t diperlukan kalor sebesar : 

 

Q   dalam satuan k kal atau kal 

C   dalam satuan k kal / 
0
C atau kal / 

0
C 

Q = C . t 
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t  dalam satuan 
0
C 

2.1.7.4 Kalor Dapat Mengubah Wujud Zat 

Kalor dapat mengubah wujud zat. Kalian tentu masih ingat bahwa zat 

dapat berwujud padat, cair atau gas. Perubahan wujud zat bergantung pada 

jumlah kalor yang diterima atau jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat yang 

bersangkutan. Zat padat dapat berubah wujud menjadi zat cair apabila zat itu 

menerima kalor. Zat cair dapat berubah wujud menjadi gas apabila zat itu 

menerima kalor. Sebaliknya, gas dapat berubah wujud menjadi zat cair apabila 

melepaskan kalor. Zat cair dapat berubah wujud menjadi zat padat apabila 

melepaskan kalor. Sebagai contoh, es (zat padat) berubah wujud menjadi air (zat 

cair) apabila dipanaskan. Artinya, es menerima kalor. Air (zat cair) berubah 

wujud menjadi uap (gas) apabila dipanaskan. Artinya, air menerima kalor. 

Sebaliknya, uap air akan berubah wujud menjadi air apabila didinginkan. 

Artinya, uap air melepaskan kalor. Air (zat cair) akan berubah wujud menjadi es 

(zat padat) apabila didinginkan. Artinya, air melepaskan kalor.  

 Diagram perubahan wujud zat 

seperti gambar dibawah ini: 

Keterangan: 

1. Mencair atau Melebur 

2. Membeku 

3. Menguap 

4. Me

ngembun 
Gambar 2.1 Diagram 

Perubahan wujud zat 
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5. Mengkristal  

6. Menyublim  

(1) Menguap 

Apabila sejumlah air dipanaskan terus-menerus, air akan menguap. Hal ini 

menunjukkan bahwa menguap memerlukan kalor. Untuk menunjukkan bahwa 

pada waktu menguap zat memerlukan kalor, kalian dapat memanaskan air dalam 

bejana dengan menggunakan pembakar spiritus. Setelah pembakar spiritus 

dinyalakan dan ditunggu beberapa saat, kalian akan melihat uap muncul pada 

permukaan air.  

Ambillah beberapa tetes spiritus atau alkohol dengan pipet kemudian 

teteskan pada tangan. Rasakan apa yang terjadi pada kulit yang basah karena 

spiritus atau alkohol. Apakah kulit kalian terasa dingin? Jika tangan terasa 

dingin dan jumlah alkohol berkurang, berarti spiritus atau alkohol telah 

menguap. Mengapa kulit tempat spiritus atau alkohol terasa dingin? Spiritus 

menguap memerlukan kalor. Kalor yang diperlukan berasal dari tangan. Karena 

kehilangan kalor untuk proses penguapan spiritus tangan menjadi dingin. 

Bagaimanakah cara mempercepat proses penguapan? Proses penguapan 

dapat dipercepat dengan beberapa cara, yaitu: memanaskan, memperluas 

permukaan, mengalirkan udara pada permukaan zat cair, dan mengurangi tekanan 

pada permukaan zat cair.  

1. Memanaskan  

Seperti telah diuraikan di depan, semakin besar kalor yang diterima oleh 

suatu zat semakin besar pula gerakan molekul-molekulnya. Dengan 
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memanaskan zat berarti kita telah memberikan tambahan kalor pada zat 

itu. Dengan demikian, molekul-molekul zat cair menjadi cepat bergerak 

sehingga semakin cepat pula meninggalkan permukaan zat cair.  

2. Memperluas Permukaan 

Memperluas permukaan zat cair untuk mempercepat proses penguapan 

sering dilakukan orang. Misalnya, saat mendinginkan tes panas yang akan 

segera diminum. Teh panas yang ditempatkan dalam piring akan lebih 

cepat menguap daripada  teh panas dalam gelas. Mengapa demikian? 

Permukaan piring yang lebih luas menyebabkan molekul-molekul zat cair 

yang berhubungan dengan udara lebih banyak.Akibatnya, molekul-

molekul zat cair yang dapat melepaskan diri ke udara juga semakin 

banyak.   

 

3. Mengalirkan udara pada permukaan zat cair 

Supaya teh panas yang akan diminum cepat dingin, biasanya kita 

meniupkan udara pada permukaannya. Pakaian basah yang dijemur akan 

cepat kering apabila ada angin bertiup. Udara yang bertiup pada 

permukaan teh panas menyebabkan molekul-molekul teh panas cepat 

bergerak meninggalkan permukaannya. Angin yang bertiup pada pakaian 

basah menyebabkan molekul-molekul air lebih mudah meninggalkan 

pakaian sehingga pakaian menjadi cepat kering.  

4. Mengurangi tekanan pada permukaan zat cair 
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Teh panas yang berada dalam gelas terbuka lebih cepat dingin daripada teh 

panas yang berada dalam gelas tertutup. Mengapa demikian? Tekanan 

udara pada gelas tertutup lebih besar daripada tekanan udara pada gelas 

terbuka. Pada tekanan yang lebih besar molekul-molekul air sukar 

melepaskan diri dari permukaannya. Pada tekanan yang lebih kecil 

molekul-molekul air mudah melepaskan diri dari permukaannya. Jadi, 

apabila tekanan pada permukaan zat semakin kecil zat cair itu semakin 

mudah menguap. 

Berdasarkan uraian tentang cara mempercepat proses penguapan dapat 

disimpulkan bahwa penguapan zat cair dapat terjadi pada sembarang suhu. 

(2) Mengembun 

Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Zat 

dapat mengembun apabila suhu turun, sedangkan suhu turun terjadi apabila zat 

itu melepaskan kalor. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan 

sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es ke dalam gelas, sisi 

luar gelas mula-mula kering. Akan tetapi, beberapa saat kemudian pada bagian 

sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Ketika kalian naik mobil pada saat cuaca 

cerah, kaca jendela mobil bagian dalam masih kering. Akan tetapi, ketika hujan 

turun kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan 

telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagimana kedua 

peristiwa ini dapat dijelaskan? 

Barangkali kita berfikir bahwa es yang mencair mampu menembus gelas 

sehingga sisi luar gelas  menjadi basah. Demikian pula peristiwa yang terjadi 
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pada kaca mobil ketika hujan: air hujan dapat memasuki kaca melalui pori-pori 

kaca. Akan tetapi, cara berfikir kita salah. Udara di sekitar kita banyak 

mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih 

dingin (suhunya  rendah), uap air melepaskan kalor. Kalor yang dilepaskan ini 

diterima oleh uap air di sekitar gelas atau kaca mobil. Ketika uap air melepaskan 

kalor suhunya turun sehingga uap air berubah menjadi bintik-bintik air. 

(3) Mendidih 

Mendidih adalah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi gas (uap). 

Mendidih terjadi pada seluruh bagian zat cair. Zat cair dikatakan menguap 

apabila molekul-molekulnya sebagian meninggalkan permukaan zat cair 

tersebut. Apabila suhu zat cair dinaikkan, penguapan dapat terjadi di seluruh 

bagian zat cair. Molekul-molekul zat cair membentuk uap dalam bentuk 

gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung ini dapat terjadi di seluruh 

bagian zat cair.  

Apabila pemanasan dilanjutkan, gelembung-gelembung udara akan naik 

ke permukaan zat cair dan akhirnya pecah. Apabila hal ini terjadi, zat cair 

dikatakan mendidih. Jadi, zat cair dikatakan mendidih apabila gelembung-

gelembung uap terjadi di seluruh bagian zat cair dan meninggalkan zat cair. Pada 

saat mendidih suhu zat cair tidak berubah, meskipun kalor diberikan terus-

menerus. 

Zat cair yang mendidih jika dipanaskan terus-menerus akan berubah 

menjadi uap. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair 
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menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya disebut kalor uap (u). Besarnya kalor 

uap dapat dirumuskan : 

        atau  Q = m . u 

(4) Melebur 

Melebur adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Pada 

saat melebur, zat memerlukan kalor. Sebaliknya, membeku adalah proses 

perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Pada saat membeku, zat 

melepaskan kalor.  

Jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kg zat pada titik 

leburnya dinamakan kalor lebur (L).  Satuan kalor lebur adalah J/kg. Besarnya 

kalor lebur dapat dirumuskan: 

L = Q/m atau  Q = m . L 

Dibawah ini akan digambarkan dan diuraikan perubahan wujud air (H2O) 

dari fase padat, cair dan gas yang pada prinsipnya proses ini juga dijumpai pada 

lain-lain zat. 

 

Gambar perubahan wujud Air 

 suhu  

 

100
o
                                                                    d                 e 

 

  

       0
o
C          b             c 

Kalor 
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(1) Di bawah suhu 0
0
 C air berbentuk es (padat) dan dengan pemberian 

kalor suhunya akan naik sampai 0
0
 C. (a-b) Panas yang diperlukan 

untuk menaikkan suhu es pada fase ini adalah : 

 

(2) Tepat pada suhu 0
0
 C, es mulai ada yang mencair dan dengan 

pemberian kalor suhunya tidak akan berubah (b-c). Proses pada b-c 

disebut proses Melebur (perubahan fase dari padat menjadi cair). 

Panas yang diperlukan untuk proses ini adalah : 

                             L = Kalor lebur es. 

(3) Setelah semua es menjadi cair, dengan penambahan kalor suhu air 

akan naik lagi  (c-d). 

Proses untuk merubah suhu pada fase ini membutuhkan panas sebesar: 

Pada proses c-d waktu yang diperlukan lebih lama daripada proses a-

b, karena kalor jenis air (cair) lebih besar daripada kalor jenis es (ces). 

(4) Setelah suhu air mencapai 100
0
 C, sebagian air akan berubah menjadi 

uap air dan dengan pemberian kalor suhunya tidak berubah (d-e). 

Proses d-e adalah proses Mendidih (Perubahan fase cair ke uap). 

Panas yang dibutuhkan untuk proses tersebut adalah : 

      u = Kalor uap air. 

2.2 Kajian Empiris 

Q = m x ces x t 

Q = m . L 

Q = m . cair . t 

Q = m . u 

Gambar 2.2 Perubahan wujud Air 
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Beberapa  penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain mengenai 

penerapan Quantum Learning dan Learning Start with a Question dapat 

dijadikan kajian dalam penelitian ini, yaitu : 

(1) Penelitian Andriana Khisbul Fanani (2013) dengan judul “Pengaruh 

Penerapan Metode Quantum Learning terhadap Hasil Belajar” menunjukkan 

bahwa metode Quantum Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Penelitian Suryo Budi Susanto (2009) dengan judul “Pengaruh strategi 

Learning Start with a Question terhadap Hasil Belajar Siswa pada standar 

Kompetensi Memahami Sifat Dasar Sinyal Audio di SMK N 2 Surabaya” 

Menunjukkan bahwa Hasil belajar siswa yang menggunakan strategi 

Learning Starts with a Question lebih tinggi dari hasil belajar siswa yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 

(3) Penelitian Hasan Biseri (2014) dengan judul “Meningkatkan Minat Belajar 

Matematika Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Quantum 

Learning Dengan Menciptakan Ruang Yang Kondusif Untuk Membangun 

sugesti Siswa” menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 

Quantum Learning dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Salah satu tolok ukur suatu pembelajaran dapat dikatakan berhasil dapat 

dilihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah minat belajar siswa dan model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Minat belajar siswa yang rendah akan 

menyebabkan siswa malas untuk belajar. Rendahnya minat belajar siswa ini 
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dipicu kebosanan mereka dengan model pembelajaran yang sangat monoton 

yang diterapkan oleh guru. 

Hal demikian juga ditemukan dalam proses pembelajaran fisika. Minat 

siswa untuk belajar fisika sangatlah rendah. Hal ini disebabkan karena para 

siswa beranggapan fisika adalah pelajaran yang membosankan. Selain itu 

pengguanaan model pembelajaran yang membosankan dan kurang menarik yang 

diterapkan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung juga merupakan 

faktor yang membuat minat belajar siswa terhadap fisika rendah. Hal ini 

tentunya semakin membuat siswa bertambah enggan untuk mempelajari fisika, 

serta kesan bahwa fisika merupakan pelajaran yang susah dan membosankan 

semakin kuat. 

Berdasarkan realita pembelajaran tersebut, maka dibutuhkan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana menyenangkan dan tidak 

membosankan serta merangsang keaktifan siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan dan pikirannya agar menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Salah satu 

model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana menyenangkan dan tidak 

membosankan serta merangsang keaktifan siswa adalah model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis strategi Learning Starts with a Question (LSQ). 

Quantum Learning adalah salah satu model pembelajaran yang 

menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran (student oriented). Dalam hal 

ini pembelajaran lebih terpusat pada siswa. Siswa tidak hanya sebagai penerima 
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informasi, tetapi berperan aktif dalam pembelajaran. Quantum Learning juga 

memberikan kesadaran bagi para pembelajar khususnya siswa tentang 

pentingnya belajar. Tumbuhnya kesadaran siswa tersebut salah satunya 

dikarenakan adanya AMBAK (Apa Manfaat BagiKu). AMBAK adalah 

motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-

akibat suatu keputusan (DePorter, 2002: 49). 

Strategi pembelajaran Learning Starts with a Question (LSQ) merupakan 

strategi pembelajaran aktif dalam bertanya. Dalam pembelajaran dengan strategi 

ini siswa dirangsang untuk bertanya secara aktif. Siswa baik secara individu 

maupun kelompok harus berkompetisi dalam mengajukan pertanyaan. Sebelum 

mengajukan pertanyaan, siswa terlebih dahulu diberikan sebuah hand out materi 

untuk dipelajari. Kemudian siswa diminta untuk mencari hal-hal yang tidak 

dipahami dan mengajukannya sebagai pertanyaan. Jadi dalam pembelajaran 

siswa menjadi aktif dalam bertanya yang merupakan kunci belajar. 

Melalui penerapan model pembelajaran Quantum Learning berbasis 

strategi Learning Starts with a Question (LSQ) ini diharapakan minat belajar 

dan hasil belajar siswa pada pelajaran fisika akan dapat meningkat, serta 

menghilangkan pandangan bahwa fisika adalah pelajaran yang membosankan. 

 

 

 

 

 

Hasil belajar fisika siswa masih rendah. Hal ini disebabkan  rendahnya 

minat belajar siswa karena kebosanan siswa pada model pembelajaran 

konvensional yang diterapkan guru, yang membuat tidak adanya 

keterlibatan siswa, sehingga mereka menjadi kurang tertarik dalam belajar 

fisika. 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian atau dapat dikatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap 

Pembelajaran menggunakan 

model Quantum Learning 

Menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan 

dan nyaman. Tapi minat belajar 

siswa masih kurang, dikarenakan 

siswa masih belum tertarik untuk 

belajar mandiri dalam mencari 

permasalahan atau sesuatu yang 

belum diketahuinya. 

Pembelajaran dengan model Quantum Learning berbasis 

LSQ lebih efektif daripada pembelajaran model Quantum 

Learning saja. 

Siswa aktif, pembelajaran 

menyenangkan dan tidak 

membosankan bagi siswa, dan 

siswa belajar mandiri diawal 

pembelajaran untuk mencari 

permasalahan atau sesuatu yang 

belum diketahuinya, sehingga 

memunculkan Minat siswa 

dalam belajar. 

Inovasi Pembelajaran 

menggunakan model 

Quantum Learning berbasis 

LSQ 

Gambar 2.3 Pola kerangka berpikir 
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rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2009: 64). Hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu: 

(1) Hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran Quantum 

Learning berbasis Learning Start with a Question (LSQ) lebih baik 

daripada hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning. 

(2) Minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum 

Learning berbasis Learning Start with a Question (LSQ) lebih baik 

daripada minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning. 

 

  



45 

 

 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. 

Bentuk eksperimen ini menggunakan Quasi Experimental Design yang 

merupakan pengembangan dari True Experimental Design. Menurut Sugiyono 

(2009: 77) Quasi Experimental Design merupakan pengembangan dari true 

experimental design yang mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 

berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 

mempengaruhi pelaksanan eksperimen. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

eksperimen ini adalah adanya kelompok lain yang tidak dikenai eksperimen dan 

ikut mendapatakan pengamatan. Adanya kelompok lain atau kelompok 

pembanding maka dapat diketahui secara pasti akibat yang diperoleh dari 

perlakuan dan tidak mendapat perlakuan. Jenis eksperimen yang digunakan adalah 

Nonequivalent Control Group Design 

Dalam penggunaan desain ini siswa di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol diberi pretest diawal pembelajaran. Pada penelitian ini, kelas eksperimen 

memperoleh pembelajaran Aktif Quantung Learning berbasis LSQ, sedangkan 

kelas kontrol memperoleh pembelajaran Quantum Learning saja. Selanjutnya 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi posttest. Desain penelitiannya adalah 

sebagai berikut.  
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

Keterangan: 

O1 : nilai pretest pada kelas eksperimen (sebelum diberi perlakuan) 

O2 : nilai posttest pada kelas eksperimen (setelah diberi perlakuan) 

O3 : nilai pretest pada kelas kontrol (sebelum diberi perlakuan) 

O4 : nilai posttest pada kelas kontrol (setelah diberi perlakuan) 

X : perlakuan dengan pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ 

Y : perlakuan dengan pembelajaran Quantum Learning  

Dalam desain ini hampir mirip dengan pretest-posttest group design, 

hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak 

dipilih secara random. Pengaruh perlakuan adalah (O2 - O1) – (O4 - O3) 

(Sugiyono, 2009: 79). 

3.2 Penentuan Subjek dan Lokasi Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 215). Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 5 Batang. 

 

O1  X  O2 

O3  Y O4 

43 



47 

 

 
 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2009:215). Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:68). Sampel dari penelitian 

ini yaitu satu kelas eksperimen (VII D) dan satu kelas sebagai kelas kontrol (VII 

G).  

3.2.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 11 Mei sampai 30 Mei 2015 bertempat 

di SMP Negeri 5 Batang yang beralamatkan di Jalan RE. Martadinata No.17 

Batang. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan suatu atau sifat atau nilai dari orang, obyek, 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 38). Menurut 

Sugiyono (2009: 38), variabel adalah atribut seseorang atau obyek yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan 

objek yang lain.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Quantum 

Learning berbasis LSQ dan pembelajaran Quantum Learning. Sedangkan variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar dan minat belajar fisika 

siswa. 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Dalam prosedur penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti pada tahap persiapan adalah 

sebagai berikut.  

(1) Melakukan observasi awal ke SMP Negeri 5 Batang sebagai tempat 

penelitian.  

(2) Mengidentifikasi masalah, merumuskan permasalahan beserta batasannya. 

(3) Mengkaji berbagai literatur sebagai dasar untuk menentukan metode, serta 

desain penelitian. 

(4) Membuat proposal penelitian dibawah bimbingan dosen pembimbing.  

(5) Membuat instrumen penelitian dibawah bimbingan dosen pembimbing. 

(6) Mengajukan surat izin pelaksanaan penelitian dari Universitas Negeri 

Semarang dan menyampaikan surat tersebut kepada kepala SMP Negeri 5 

Batang, sekaligus meminta izin untuk melaksanakan penelitian di sekolah 

tersebut. 

(7) Melakukan uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya pembeda butir soal pretest dan posttest dan angket Minat 

Belajar Fisika.  

(8) Melakukan analisis hasil uji coba instrumen sehingga layak dipakai untuk 

dijadikan sebagai instrumen penelitian.  

(9) Melakukan revisi instrumen penelitian. 
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3.4.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Kegiatan yang dilakukan pada tahap pelaksanaan penelitian adalah 

sebagai berikut.  

(1) Menentukan sampel sebanyak dua kelas dan dikelompokkan ke dalam dua 

kelas yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

(2) Memberikan soal pretest materi kalor pada kelas kontrol dan kelas eksperimen 

untuk mengetahui kondisi awal kedua kelas sebelum diberi perlakuan.  

(3) Memberikan angket pretest minat belajar siswa pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk mengetahui minat belajar siswa sebelum diberi perlakuan. 

(4) Mengevaluasi hasil pretest. 

(5) Memberikan pembelajaran aktif Quantum Learning berbasis LSQ pada kelas 

eksperimen dan pembelajaran Quantum Learning saja pada kelas kontrol.  

(6) Memberikan posttest materi kalor pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa setelah diberikan perlakuan 

berbeda.  

(7) Memberikan angket posttes Minat Belajar Fisika pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol untuk mengetahui minat siswa setelah diberikan perlakuan 

berbeda. 

3.4.3 Tahap Akhir 

Tahap akhir dalam penelitian ini meliputi tahap mengumpulkan data, 

mengolah data dan menganalisis data, melaporkan hasil penelitian, dan menarik 

kesimpulan. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar nama peserta didik yang 

termasuk dalam sampel penelitian, foto selama penelitian, dan nilai ulangan 

tengah semester yang akan digunakan sebagai data awal.   

3.5.2 Metode Tes 

Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk 

mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang 

dimiliki oleh individu (Riduwan, 2012: 76). Tes yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi pretest dan posttest yang diberikan pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ terhadap hasil belajar kognitif siswa pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen dan hasilnya diolah untuk menguji kebenaran 

hipotesis penelitian. 

3.5.3 Metode Angket atau Kuesioner 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2010: 194). 
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Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam 

menggunakan metode angket atau kuesioner instrumen yang dipakai adalah 

angket atau kuesioner (Arikunto, 2010: 194).  

Dalam penelitian ini, metode ini untuk mengukur minat belajar fisika 

siswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol.  

 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.6.1 Silabus  

Penyusunan silabus mengacu pada KTSP. Silabus memuat standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator.  

3.6.2  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap 

Kompetensi Dasar (KD) yang dapat dilaksanakan dalam satu pertemuan atau 

lebih.  

3.6.3 Instrumen Pengumpulan Data  

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian 

berupa tes dan non tes. Untuk mengetahui hasil belajar siswa digunakan tes awal 

(pretest) dan tes akhir (posttest) sedangkan Minat Belajar Fisika menggunakan 

angket. 

3.6.3.1 Tes  
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Tes yang digunakan berupa soal pilihan ganda. Instrumen tes pada 

penelitian ini meliputi soal pemahaman siswa kelas VII pada materi Kalor. Jenis 

tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes pilihan ganda. 

Adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen tes adalah sebagai 

berikut. 

(1) Membatasi materi yang diujikan. 

(2) Menentukan tipe soal, jumlah butir soal, dan waktu mengerjakan soal. 

(3) Membuat kisi-kisi soal. 

(4) Membuat butir soal. 

(5) Membuat kunci jawaban dan pedoman penskoran. 

(6) Menguji instrumen. 

(7) Menganalisis hasil uji coba dalam hal validitas, reliabilitas, daya pembeda, 

dan taraf kesukaran. 

(8) Memilih item soal yang sudah teruji berdasarkan analisis yang dilakukan. 

3.6.3.2 Angket 

Pada penelitian ini angket digunakan untuk menilai minat belajar fisika 

siswa selama pembelajaran. Angket diisi oleh masing-masing siswa pada kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Pernyataan yang termuat dalam angket terdiri dari 

pernyataan yang positif (favourable) dan pernyataan negatif (unfavourable). Hal 

ini agar tidak terjadi faking good atau faking bad yakni subjek hanya menjawab 

pada pilihan jawaban yang baik atau sebaliknya.  

Skala yang digunakan untuk mengukur minat belajar fisika siswa dalam 

angket ini adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 
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pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2009: 93). Adapun penentuan skornya, adalah indikator-indikator dari 

semua variabel dalam penelitian ini dijabarkan dalam item-item pernyataan, 

dimana setiap pernyataan diberi range skor antara 1 sampai 4.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Kategori Jawaban Dan Cara Penilaian Skala Minat Belajar Fisika 

Kategori 
Pilihan Jawaban 

Favourable Unfavourable 

Sangat Setuju / Selalu 4 1 

Setuju / Sering 3 2 

Tidak Setuju / Jarang 2 3 

Sangat Tidak Setuju / 

Tidak Pernah 
1 4 

Adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen penilaian angket 

minat belajar fisika siswa adalah sebagai berikut. 

(1) Mencari indikator-indikator Minat Belajar Fisika. 

(2) Membuat kisi-kisi penilaian Minat Belajar Fisika berdasarkan indikator-

indikator yang telah diperoleh. 

(3) Membuat angket Minat Belajar Siswa. 
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3.7 Analisis Instrumen Tes 

Instrumen tes pada penelitian ini berupa soal pilihan ganda pretest dan 

posttest materi kalor. Sebelum digunakan, dilakukan analisis terlebih dahulu pada 

instrumen tes untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar 

dapat berkualitas. 

3.7.1 Validitas 

Validitas berhubungan dengan ketepatan atau kesahihan instrumen yaitu 

kesesuaian tujuan dengan alat ukur yang digunakan. Sebuah tes dikatakan 

memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriteria dalam arti memiliki 

kesejajaran antara hasil tes dengan kriteria. Teknik untuk mengetahui kesejajaran 

tersebut salah satunya dengan menggunakan rumus poin biserial dengan 

persamaan sebagai berikut: 

     
     

  
√
 

 
 

(Arikunto, 2007: 79) 

Keterangan: 

γpbi    = koefisien korelasi biserial. 

M   = rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul untuk butir soal yang 

dicari validitasnya 

Mt   = rata-rata skor total 

St      = standar deviasi dari skor total 

p  = proporsi siswa yang benjawab benar atau banyaknya siswa yang 

menjawab benar dibagi dengan jumlah seluruh siswa. 
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(  
                                   

            
) 

q = proporsi siswa yang menjawab salah (q = 1-p) 

Butir soal dikatakan valid jika tabelhitung rr   maka butir soal dikatakan 

valid. Berdasarkan perhitungan validitas uji coba soal tes materi Kalor dari 35 

butir soal tes yang diuji cobakan, 20 butir soal valid. Berikut tabel validitas butir 

soal tes selengkapnya: 

 

 

 

Tabel 3.2 Validitas butir soal uji coba tes materi kalor 

Kriteria  No. Butir Soal Jumlah 

Valid 3,4,5,7,8,9,11,13,16,17,18,19,23,24,25,27,29,31,32,

34 

20 

Tidak 

Valid 

1,2,6,10,12,14,15,20,21,22,26,28,30,33,35 15 

 

Perhitungan validitas butir soal tes selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 24. 

3.7.2 Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan ukuran sejauh mana suatu tes dapat dipercaya 

untuk menghasilkan skor yang konsisten. Suatu tes dapat dinyatakan mempunyai 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat menghasilkan. Seandainya hasil 

tesnya berubah-ubah, perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti 
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(Arikunto, 2007: 86). Dalam penelitian ini, untuk mengetahui reliabilitas tes 

adalah dengan menggunakan rumus KR-20 dengan persamaan: 

   (
 

   
)(

  
       

  
 ) 

(Sugiyono, 2010: 359) 

Keterangan : rk = Reliabilitas tes secaran keseluruhan 

k = jumlah item dalam instrrumen 

p = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1 – p) 

St
2
= varians total  

Jika ri > rtabel maka instrumen yang di uji cobakan dikatakan reliabel. 

Berdasarkan analisis reliabilitas uji coba soal tes materi kalor diperoleh ri = 0.863, 

       = 0,361. Karena  ri = 0.863 > r tabel = 0,361 maka dikatakan reliabel. 

Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 25. 

3.7.3 Tingkat Kesukaran 

 Untuk mengetahui apakah soal yang diujikan sukar atau mudah digunakan 

perhitungan untuk tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran merupakan bilangan 

yang menunjukkan sukar dan mudahnya sessuatu soal (Arikunto, 2007: 207). 

Tingkat kesukaran tiap butir soal dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 

  
 

  
 

(Arikunto, 2007: 208) 

Keterangan:   P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 
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JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Nilai P yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan tingkat 

kesukaran butir soal dengan menggunakan kriteeria pada tabel. 

Tabel 3.3 Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Nilai P Kriteria 

0.00 – 0.30 Sukar 

0.31 – 0.70 Sedang 

0.71 – 1.00  Mudah 

  (Arikunnto, 2007, 210) 

Berdasarkan analisis taraf  kesukaran uji coba soal tes materi kalor, dari 35 butir 

soal yang diuji cobakan, terdapat 4 butir soal dengan kriteria sukar, 25 butir soal 

dengan kriteria sedang dan 6 butir soal dengan kriteria mudah. Berikut penyajian 

lengkap kriteria tingkat kesukaran nomor butir soal tes materi kalor: 

Tabel 3.4 Kriteria tingkat kesukaran butir soal uji coba  

Kriteria Nomor Butir Soal Jumlah 

Sukar 6, 21, 24, 34 4 

Sedang 

1, 2, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 

22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

35  

25 

Mudah 3, 5, 8, 9, 17, 19 6 

Perhitungan selengkapnya untuk kriteria taraf kesukaran butir soal tes materi kalor 

pada Lampiran 26. 

3.7.4 Daya Pembeda 
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 Menurut Arikunto (2012: 226) daya pembeda suatu soal diartikan sebagai 

kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai 

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan 

rendah). 

Pada uji daya pembeda, terdapat tanda negatif yang berarti soal tersebut 

tidak dapat membedakan siswa yang pandai dan siswa yang kurang pandai atau 

dengan kata lain, anak yang kurang pandai bisa mengerjakan, tetapi anak yang 

pandai justru tidak bisa mengerjakan. Soal yang baik yaitu soal yang mempunyai 

daya beda atau dapat dijawab benar oleh siswa yang pandai saja. Sedangkan soal 

yang tidak baik adalah soal yang tidak mempunyai daya beda. Dengan kata lain, 

soal itu dapat dikerjakan dengan benar oleh siswa yang pandai dan siswa yang 

kurang pandai atau soal itu tidak bisa dikerjakan dengan benar oleh siswa yang 

pandai maupun siswa yang kurang pandai (Arikunto, 2012: 226). 

Daya pembeda dapat dihitung dengan persamaan: 

   
  

  
 

  

  
       

(Arikunto, 2007: 213) 

Keterangan: 

DP  = daya pembeda sutir soal 

BA    = banyak peserta kelompok atas yang menjawab butir soal dengan benar 

BB   = banyak peserta kelompok bawah yang menjawab butir soal dengan benar 

JA    = banyaknya peserta kelompok atas 

JB   = banyak peserta kelompok bawah 
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Nilai DP yang diperoleh dapat diinterpretasikan untuk menentukan daya 

pembeda butir soal dengan menggunakan kriteria pada tabel 

Tabel 3.5 Interpretasi Daya Pembeda Butir Soal 

Nilai DP Kriteria 

Negatif Soal Dibuang 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70 Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

 

Berdasarkan analisis daya pembeda uji coba tes soal materi kalor, dari 35 

butir soal yang diuji cobakan terdapat 2 butir soal dengan daya beda baik sekali, 

12 butir soal dengan daya beda baik, 12 butir soal dengan daya beda cukup, 6 

butir soal dengan daya beda jelek dan 3 butir soal dengan daya beda negatif. 

Berikut penyajian lengkap daya pembeda butir soal uji coba tes materi kalor: 

Tabel 3.6 Daya Pembeda butir soal uji coba  

Daya Pembeda Butir Nomor Soal Jumlah 

Baik Sekali 29, 31 2 

Baik 3, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 32 12 

Cukup 1, 2, 4, 6, 11, 17, 19, 21, 27, 30, 34, 35 12 

Jelek 10, 14, 15, 26, 28, 33 6 

Negatif 12, 20, 22 3 
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Perhitungan selengkapnya untuk daya pembeda soal uji coba tes materi kalor pada 

Lampiran 27. 

3.8 Analisis Instrumen Non Tes 

Instrumen non tes pada penelitian ini berupa angket Minat Belajar Fisika. 

Sebelum digunakan, dilakukan analisis terlebih dahulu pada instrumen non tes 

untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar dapat 

berkualitas. 

3.8.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid memiliki 

validitas rendah (Arikunto, 2010: 211). Jadi, validitas merupakan syarat yang 

harus dipenuhi oleh suatu instrumen. 

Untuk menguji validitas konstruksi soal angket yang digunakan dalam 

penelitian, peneliti menggunakan rumus korelasi momen produk (product 

moment) atau “Pearson” (Riduwan, 2012: 98). Berikut rumus korelasi product 

moment atau metode Pearson: 

  

       

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Keterangan:  

xyr
 

 = koefisien korelasi tiap item. 

N   = banyaknya subyek uji coba. 
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 X
  = jumlah skor item. 

Y
  = jumlah skor total. 

 2X   = jumlah kuadrat skor item. 

 2Y   = jumlah kuadrat skor total. 

 XY  = jumlah perkalian skor item dan skor total. 

Butir soal angket dikatakan valid jika tabelhitung rr   maka butir soal 

dikatakan valid. Berdasarkan perhitungan validitas uji coba tes angket minat 

beljar fisika, dari 30 butir soal angket yang diuji cobakan, terdapat 20 butir soal 

Valid dan 10 butir soal tidak valid. Berikut tabel validitas butir soal tes 

selengkapnya: 

 

Tabel 3.7 Validitas butir soal angket minat belajar 

Kriteria No. Butir Soal Jumlah 

Valid 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13,1 4, 15, 16, 17, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 30 

20 

Tidak Valid 1, 6, 8, 12, 18, 22, 26, 27, 28, 29 10 

Perhitungan validitas butir soal tes selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 29. 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hal yang tetap.  Rumus yang digunakan untuk mengukur reliabilitas 
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dalam penelitian ini adalah rumus alpha. Rumus alpha digunakan untuk 

menghitung reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 atau 0, misalnya angket 

atau soal bentuk uraian. Rumus alpha adalah sebagai berikut (Arikunto, 2010: 

239). 

    (
 

   
) *  

   
 

  
 + 

Keterangan : 

       = koefisien reliabilitas    

    
  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

   
   = varians total 

 k     = banyaknya butir soal 

Rumus varians     

   
    

    
 

 

 
  

Keterangan: 

X  = Skor pada belah awal dikurangi skor pada belah akhir 

N = jumlah peserta tes 

Jika            maka instrumen yang di uji cobakan reliabel. 

Berdasarkan analisis reliabilitas uji coba soal angket minat belajar fisika diperoleh 

    = 0.794,        = 0,361. Karena     = 0,794 > r tabel = 0,361 maka angket 

dikatakan reliabel. Perhitungan reliabilitas angket selengkapnya pada Lampiran 

30. 

3.9 Analisis Data Penelitian 

3.9.1 Analisis Data Awal 
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Sebelum sampel (kelas eksperimen dan kelas kontrol) diberikan perlakuan 

yang berbeda, terlebih dahulu peneliti melakukan analisis data awal terhadap 

kedua sampel. Analisis data awal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kedua 

sampel memiliki kondisi awal yang sama atau tidak. Data awal yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nilai ulangan tengah semester genap tahun ajaran 

2014/2015. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data awal adalah sebagai 

berikut. 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Uji normalitas dilakukan dengan uji chi 

kuadrat. Uji normalitas di dapat dari data ulangan tengah semester siswa. Menurut 

Sugiyono (2010) adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

 

 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

(3) Menentukan batas bawah kelas. 
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(4) Menghitung rata-rata ( ̅) dan simpangan baku ( ). 

 ̅  
     

   
 dan    √

      
         

 

      
 

(5) Menghitung nilai Z dari setiap batas kelas dengan rumus sebagai berikut. 

  
   ̅

 
, di mana   merupakan batas kelas 

(6) Menentukan nilai        untuk setiap nilai        . 

(7) Menghitung frekuensi harapan (  ) dengan cara mengalikan luas tiap bidang 

kurva normal dengan banyaknya anggota sampel. 

(8) Memasukkan harga-harga    ke dalam tabel kolom   , sekaligus menghitung 

harga-harga (     ) dan 
       

 

  
 dan menjumlahkannya. 

Harga  
       

 

  

 
    adalah harga Chi Kuadrat (  

 ) hitung. 

(9) Membandingkan harga Chi Kuadrat hitung dengan Chi Kuadrat tabel. Jika 

harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil atau sama dengan harga Chi Kuadrat 

tabel (  
    

 ), maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila   
    

  

maka dinyatakan tidak normal. 

Rumus yang digunakan untuk uji Chi Kuadrat adalah sebagai berikut. 

  
  ∑

       
 

  

 

   
 

Keterangan: 

Xh = Chi kuadrat 

   frekuensi hasil pengamatan  

    frekuensi harapan   (Sudjana, 2005) 

Kriteria pengujian jika        
        

  dengan derajat kebebasan dk=k-3 dan 

taraf signifikansi 5% maka data berdistribusi normal. 
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Adapun hipotesis statistik yang digunakan adalah: 

H0  : Data berdistribusi normal. 

H1  : Data tidak berdistribusi normal.                        

3.9.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi yang sama atau homogen. Menurut Sudjana (2005: 

263) Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :    
    

       
  

H1 :  Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Menurut Sudjana (2005: 263) kriteria pengujian homogenitas dilakukan 

dengan taraf nyata α, H0 ditolak jika )1)(1(
22

 k
, di mana )1)(1(

2
 k

 didapat 

dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang       dan dk = k - 1. Menurut 

Sudjana (2005: 263) untuk menentukan homogenitas varians dengan 

menggunakan rumus Bartlett. Adapun langkah-langkah uji Bartlet adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung s
2
 dari masing-masing kelas 

2. Menghitung varians gabungan dari semua kelas dengan rumus 

   
         

 

       
 

3. Menghitung harga satuan B dengan rumus 

        
          

4. Menghitung nilai statistik chi kuadrat dengan rumus 

                         
   

 

Keterangan: 
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si
2
 = varians masing-masing kelompok 

s
2
 = varians gabungan 

B = koefisien Barlett 

ni = jumlah siswa dalam kelas 

3.9.2 Analisis Data Akhir 

3.9.2.1 Uji Normalitas 

Langkah uji normalitas pada analisis data akhir sama dengan langkah uji 

normalitas pada analisis data awal. 

3.9.2.2 Uji Homogenitas 

Langkah uji homogenitas pada analisis data akhir sama dengan langkah uji 

homogenitas pada analisis data awal. 

3.9.2.3 Uji Hipotesis 

3.9.2.3.1 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan diantara rata-rata kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol dalam hal hasil belajar kognitif siswa. Hasil 

belajar dalam hal ini adalah nilai posttest siswa. 

Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka uji yang digunakan 

adalah uji t . Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 :    ≤    (nilai rata–rata hasil belajar siwa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih kecil atau sama dengan nilai rata–

rata hasil belajar dengan model pembelajaran Quantum Learning. 
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H1 :    >    (nilai rata–rata hasil belajar siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih besar daripada  nilai rata–rata hasil 

belajar siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

Menurut Sudjana (2005: 239) rumus uji t yang digunakan adalah adalah sebagai 

berikut. 

   
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅   

 √
 

  
 

 

  
 
 , dengan     

        
          

  

        
 

Keterangan:  

t  : nilai t hitung 

 ̅   : nilai rata–rata hasil belajar kognitif kelas eksperimen 

 ̅  : nilai rata–rata hasil belajar kognitif kelas kontrol 

   : banyaknya subjek kelas eksperimen 

    : banyaknya subjek kelas kontrol 

  
 
  : varians skor akhir kelas eksperimen 

  
 
  : varians skor akhir kelas kontrol 

S  : simpangan baku gabungan 

Jika t <      dengan taraf nyata 5% dan dk =    +    – 2 maka    diterima. 

   ditolak untuk nilai t yang lain (Sudjana, 2005: 243). 

3.9.2.3.2 Uji Kesamaan Dua Rata-rata Minat Belajar Fisika Siswa 

Uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan diantara rata-rata kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol dalam hal minat belajar fisika. Minat belajar 

dalam hal ini adalah hasil posttest minat belajar siswa. 
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 Jika data berdistribusi normal dan homogen, maka uji yang digunakan 

adalah uji t. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

H0 :    ≤    (nilai rata–rata minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih kecil atau sama dengan nilai rata–rata 

minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

H1 :    >    (nilai rata–rata minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih besar dari pada nilai rata–rata minat 

belajar fisika siswa dengan model pembelajaran  . 

Menurut Sudjana (2005: 239) rumus uji t yang dipakai adalah sebagai berikut. 

   
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅   

 √
 

  
 

 

  
 
 , dengan     

        
          

  

        
 

Keterangan: 

t  : nilai t hitung 

 ̅   : nilai rata–rata minat belajar fisika siswa kelas eksperimen 

 ̅  : nilai rata–rata minat belajar fisika siswa kelas kontrol 

    : banyaknya subjek kelas eksperimen 

    : banyaknya subjek kelas kontrol 

  
 
  : varians skor akhir kelas eksperimen 

  
 
 : varians skor akhir kelas kontrol 

S    : simpangan baku gabungan 

Jika t <      dengan α = 0,05 dan dk =    +    – 2 maka    diterima. 

   ditolak untuk nilai t yang lain (Sudjana, 2005: 243). 

3.9.2.4 Uji Peningkatan (Uji Normalized Gain) 
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3.9.2.4.1 Uji Peningkatan Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Uji peningkatan hasil belajar kognitif siswa bertujuan untuk menguji 

peningkatan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar dalam hal ini adalah 

peningkatan dari nilai pretest ke nilai posttest tes soal materi kalor. Untuk 

menguji peningkatan nilai pretest ke nilai posttest ini digunakan uji Normalized 

gain. Rumus untuk menghitung N–gain rata-rata,  yaitu : 

     
                

             
 

Keterangan :           Nilai rata-rata pretest hasil belajar kognitif 

        = Nilai rata-rata posttest hasil belajar kognitif 

            Nilai gain hasil belajar kognitif 

Kriteria: 

    ˂ 0,3 rendah 

0,3 ≤     ˂ 0,7 sedang 

    ≥ 0,7 tinggi 

       ( Hake, 1998) 

3.9.2.4.2 Uji Peningkatan Minat Belajar Fisika Siswa 

Uji peningkatan minat belajar fisika siswa bertujuan untuk menguji 

peningkatan minat belajar fisika siswa. Peningkatan minat belajar fisika siswa ini 

dihitung dari nilai pretest dan posttest minat belajar fisika siswa. Untuk menguji 

peningkatan nilai pretest dan nilai posttest minat belajar fisika ini digunakan uji 

Normalized gain. Rumus untuk menghitung N–gain rata-rata,  yaitu : 
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Keterangan :            Nilai rata-rata pretest minat belajar fisika 

        = Nilai rata-rata posttest minat belajar fisika 

            Nilai gain minat belajar 

Kriteria: 

    ˂ 0,3 rendah 

0,3 ≤     ˂ 0,7 sedang 

    ≥ 0,7 tinggi 

       ( Hake, 1998) 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini akan dipaparkan hasil penelitian di SMP Negeri 5 

Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ terhadap hasil belajar dan minat 

belajar fisika siswa kelas VII. Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai 

sampel, yaitu kelas VII D sebagai kelas eksperimen dan kelas VII G sebagai kelas 

kontrol. Pada awal pembelajaran kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan 

pretest soal pilihan ganda untuk mengetahui kemampuan awal dari kedua 

kelompok. Selain itu, kelas eksperimen dan dan kelas kontrol juga diberikan 

pretest angket minat belajar fisika untuk mengetahui minat belajar fisika awal 

kedua kelompok. Kemudian pada akhir pembelajaran kedua kelompok diberi 

posttest soal dan posttest angket minat belajar fisika untuk mengetahui hasil 

belajar dan minat belajar fisika pada masing-masing kelas. Proses pembelajaran 

pada kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis LSQ dan proses pembelajaran pada kelas kontrol mengunakan model 

pembelajaran Quantum Learning saja. Hasil penelitian yang diperoleh berupa 

hasil belajar siswa pada ranah kognitif dan minat belajar fisika siswa.  

Hasil penelitian yang akan dipaparkan adalah analisis data tahap awal, 

analisis data hasil belajar kognitif siswa, dan analisis data minat belajar fisika. 
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4.1.1 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis data tahap awal dilakukan untuk mengetahui kondisi awal dari 

kedua sampel. Analisis data tahap awal dilakukan sebelum pemberian perlakuan 

yang berbeda pada kedua sampel. Data awal yang digunakan diperoleh dari data 

hasil ulangan tengah semester genap mata pelajaran IPA kelas VII SMP Negeri 5 

Batang. Analisis data tahap awal terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. 

4.1.1.1 Uji Normalitas Data Tahap Awal kelas Eksperimen 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0  : data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1  : data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika   
hitung      

(1-α)(k-3) dengan peluang 

(1-α) untuk α = 5% dan dk = (k-3). 

Dari hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas eksperimen 

diperoleh    hitung = 1,28 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh    tabel = 

7,81. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas eksperimen dapat dilihat 

pada tabel 4.1 sebagai berikut. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Eksperimen 

Data   
hitung   

tabel Kriteria 

Nilai UTS IPA kelas eksperimen 1,28 7,81 Normal 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap awal kelas eksperimen 

diperoleh   
hitung <   

tabel , maka H0  diterima. Jadi, data sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 2. 

4.1.1.2 Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Kontrol 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0 : data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1 : data sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika   
hitung <   

(1-α)(k-3) dengan peluang  

(1-α) untuk α = 5% dan dk = (k-3). 

Dari hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas kontrol 

diperoleh   
hitung = 4,91 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh   

tabel = 

7,81. Hasil analisis uji normalitas data tahap awal kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel 4.2 sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Tahap Awal Kelas Kontrol 

Data   
hitung   

tabel Kriteria 

Nilai UTS IPA kelas kontrol 4,91 7,81 Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data tahap awal kelas 

kontrol diperoleh   
hitung <   

tabel , maka H0 diterima. Jadi, data sampel berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 

3. 
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4.1.1.3 Uji Homogenitas Data Tahap Awal 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai awal 

dari kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Adapun hipotesis 

yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0 :   
    

  ( kedua kelompok memiliki varians yang sama). 

H1 :    
    

  (kedua kelompok tidak memiliki varians yang sama). 

Kriteria pengujian untuk uji homogenitas dengan α = 5% dan dk = k-1, tolak H0 

jika   
       ≥   

(1-α)(k-1). 

Dari hasil perhitungan diperoleh   
hitung = 0,15 dengan α = 5% dan dk 

= k-1 diperoleh   
tabel = 3,84. Hasil analisis uji homogenitas data tahap awal dapat 

dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Data Tahap Awal 

Data   
hitung   

tabel Kriteria 

Nilai UTS IPA semester genap 0,15 3,84 Homogen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data tahap awal, 

diperoleh bahwa   
hitung <   

tabel, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama.Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 4. 

4.1.2 Analisis Data Hasil Belajar Kognitif  Siswa 

Data hasil belajar kognitif siswa diperoleh dari hasil tes yang diberikan 

kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol pra penerapan pembelajaran (pretest) 

dan paska penerapan pembelajaran (posttest) dan disajikan pada Tabel 4.4 dan 

Tabel 4.5. 
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Tabel 4.4 Hasil Belajar Kognitif Pra Penerapan Pembelajaran (Pretest) 

No Jenis Data 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

1 Nilai rata-rata 42,42 41,29 

2 Nilai tertinggi 65 55 

3 Nilai terendah 30 30 

 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Kognitif Paska Penerapan Pembelajaran (Posttest) 

No Jenis Data 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

1 Nilai rata-rata 73,93 70,57 

2 Nilai tertinggi 100 90 

3 Nilai terendah 55 55 

 

Analisis hasil belajar kognitif tersebut terdiri dari uji normalitas, uji 

homogenitas, uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan dan uji normalized gain. 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data Pretest Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data pretest 

yang diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0  : data pretest hasil belajar siswa berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

H1  : data pretest hasil belajar siswa berasal dari populasi yang tidak berdistribusi 

normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika    hitung      
(1-α)(k-3) dengan peluang 

(1-α) untuk α = 5% dan dk = (k-3). 
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Dari hasil analisis uji normalitas data pretest hasil belajar kelas 

eksperimen diperoleh    hitung = 4,11 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh 

  
tabel = 7,81. Sedangkan dari hasil analisis uji normalitas data Pretest  hasil 

belajar kelas kontrol diperoleh    hitung = 2,13 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% 

diperoleh   
tabel = 7,81 .Hasil analisis uji normalitas data pretest hasil belajar 

kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data Pretest Hasil Belajar 

 

Uji Normalitas 

 
Dk 

       
  

       
  Keterangan Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Pretest hasil 

belajar 
3 4,11 2,13 7,81 

Berdistribusi 

Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data pretest hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh   
hitung  <   

tabel , maka H0  

diterima. Jadi, data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 38 dan 39. 

4.1.2.2 Uji Homogenitas Data Pretest Hasil Belajar siswa 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai pretest 

hasil belajar kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). Adapun 

hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut 

H0 :   
    

  ( kedua kelompok memiliki varians yang sama). 

H1 :    
    

  (kedua kelompok tidak memiliki varians yang sama). 

Kriteria pengujian untuk uji homogenitas dengan α = 5% dan dk = k-1, 

tolak H0 jika x
2

 ≥ x
2

 (1-α)(k-1). Dari hasil perhitungan diperoleh   
hitung = 0,053 

dengan α = 5% dan dk = 1 diperoleh   
tabel = 3,84. Hasil analisis uji homogenitas 

data pretest hasil belajar kognitif dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Data Pretest Hasil Belajar Kognitif 

Data   
hitung   

tabel Kriteria 

Nilai Pretest hasil belajar 0,053 3,84 Homogen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data pretest hasil 

belajar, diperoleh bahwa   
hitung <   

tabel, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 40. 

4.1.2.3 Uji Normalitas Data Posttest Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data posttest 

yang diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal 

atau tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0  : data posttest hasil belajar siswa berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

H1    :  data posttest hasil belajar siswa berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika    hitung      
(1-α)(k-3) dengan peluang 

(1-α) untuk α = 5% dan dk = (k-3). 

Dari hasil analisis uji normalitas data Posttest Hasil Belajar kelas 

eksperimen diperoleh    hitung = 4,80 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh 

  
tabel = 7,81. Sedangkan dari hasil analisis uji normalitas data Posttest Hasil 

Belajar kelas kontrol diperoleh    hitung = 1,83 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% 
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diperoleh   
tabel = 7,81 .Hasil analisis uji normalitas data posttest kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.8 sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data Posttest Hasil Belajar  

 

Uji Normalitas 

 
Dk 

       
  

       
  Keterangan Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Posttest hasil 

belajar 
3 4,80 1,83 7,81 

Berdistribusi 

Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data posttest hasil belajar 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh   
hitung  <   

tabel , maka H0  

diterima. Jadi, data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 41 dan 42. 

4.1.2.4 Uji Homogenitas Data Posttest Hasil Belajar 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai 

posttest hasil belajar kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). 

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut 

H0 :   
    

  ( kedua kelompok memiliki varians yang sama). 

H1 :    
    

  (kedua kelompok tidak memiliki varians yang sama). 

Kriteria pengujian untuk uji homogenitas dengan α = 5% dan dk = k-1, 

tolak H0 jika x
2

 ≥ x
2

 (1-α)(k-1). Dari hasil perhitungan diperoleh   
hitung = 0,32 

dengan α = 5% dan dk = 1 diperoleh   
tabel = 3,84. Hasil analisis uji homogenitas 

data posttest hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.9 sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Hasil Uji Homogenitas Data Posttest Hasil Belajar 

                   Data   
hitung   

tabel Kriteria 

Nilai posttest hasil belajar kognitif 0,32 3,84 Homogen 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data posttest hasil 

belajar, diperoleh bahwa   
hitung <   

tabel , maka H0 diterima. Jadi kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 43. 

4.1.2.5 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Pihak Kanan Hasil Belajar Siswa 

Uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan diantara rata-rata kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol dalam hal hasil belajar siswa dalam aspek 

kognitif. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0 :    ≤    (nilai rata–rata hasil belajar kognitif siwa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih kecil atau sama dengan 

nilai rata–rata hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning. 

H1 :    >    (nilai rata–rata hasil belajar kognitif siswa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih besar dari pada  nilai 

rata–rata hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran Quantum 

Learning. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 apabila  hitung <  tabel dimana 

ttabel =  (1-α)(n1+n2-2) dengan α = 5%. Dari hasil perhitungan diperoleh  hitung = 1,705. 

Dengan α = 5%, n1 = 33, n2 = 35 diperoleh  tabel =  (0,95)(66) = 1,668. Hasil analisis 

uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.10 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata (Uji Pihak Kanan) Hasil Belajar 

Kelas  N Rata-rata S
2 

Sgabungan thitung ttabel 

Eksperimen 33 73,93 73,06 

8,14 1,705 1,668 

Kontrol 35 70,57 59,96 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak 

kanan) diperoleh bahwa  hitung >  tabel = 1,705 > 1,668 , maka H0 ditolak. Jadi, 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih baik daripada hasil belajar kognitif siswa 

dengan model pembelajaran Quantum Learning. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 52. 

4.1.2.6 Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran Quantum 

Learning berbasis LSQ dan model pembelajaran Quantum Learning, diambil dari 

nilai tes awal (pretest) sebelum pemberian perlakuan dalam pembelajaran dan tes 

akhir (posttest) pada akhir kegiatan pembelajaran setelah kedua kelas diberi 

perlakuan. Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 
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kontrol diperoleh dari perhitungan nilai pretest dan posttest. Hasil belajar siswa 

dan peningkatan hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.11. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 Gain Hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

Kelas Hasil Belajar Pretest Posttest Gain(Peningkatan) 

Eksperimen 

Nilai tertinggi 65 100  

Nilai terendah 30 55 0,55 

Nilai rata-rata 42,42 73,93  

 

Kontrol 

Nilai tertinggi 55 90  

Nilai terendah 30 55 0,50 

Nilai rata-rata 41,29 70,57  

Dari tabel 4.14 dapat diketahui perbedaan pencapaian nilai rata-rata 

hasil belajar kognitif antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi 

perlakuan yang berbeda. Peningkatan hasil belajar dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus normalized gain (N-gain). Hasil analisis uji normalized gain 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar kognitif kedua kelas sama-sama 

mengalami peningkatan, untuk kelas eksperimen sebesar 0,55 dan kelas kontrol 
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sebesar 0,50. Dari hasil tersebut peningkatan hasil belajar ranah kognitif kedua 

kelas dikategorikan sedang, tetapi dari N-gain yang didapat terlihat bahwa 

peningkatan hsail belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelas kontrol. Perhitungan uji N-gain hasil belajar kognitif dapat dilihat pada 

Lampiran 54. 

4.1.3 Analisis Data Minat Belajar Fisika Siswa 

Data minat belajar fisika siswa diperoleh dari hasil angket yang diberikan 

kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol pra penerapan pembelajaran (pretest) 

dan paska penerapan pembelajaran (posttest) dan disajikan pada Tabel 4.12 dan 

Tabel 4.13. 

Tabel 4.12 Minat Belajar Fisika Pra Penerapan Pembelajaran (Pretest) 

No Jenis Data 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

1 Nilai rata-rata 61,60 61,45 

2 Nilai tertinggi 70 68 

3 Nilai terendah 51 53 

 

Tabel 4.13 Minat Belajar Fisika Paska Penerapan Pembelajaran (Posttest) 

No Jenis Data 
Kelas 

Eksperimen Kontrol 

1 Nilai rata-rata 74,27 71,80 

2 Nilai tertinggi 88 88 

3 Nilai terendah 60 60 

 

Analisis data minat belajar fisika tersebut terdiri dari uji normalitas, uji 

homogenitas, uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan dan uji normalized gain. 

4.1.3.1 Uji Normalitas Data Pretest Angket Minat Belajar Fisika kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 

H0  : data pretest minat belajar fisika siswa berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

H1 : data pretest minat belajar fisika siswa berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika    hitung      
(1-α)(k-3) dengan peluang 

(1-α) untuk α = 5% dan dk = (k-3). 

Dari hasil analisis uji normalitas data pretest minat belajar fisika siswa 

kelas eksperimen diperoleh    hitung = 1,95 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% 

diperoleh   
tabel = 7,81. Sedangkan dari hasil analisis uji normalitas data Pretest 

minat belajar fisika siswa kelas kontrol diperoleh    hitung = 5,59 dengan dk = (6-

3) = 3 dan α = 5% diperoleh   
tabel = 7,81 .Hasil analisis uji normalitas data 

pretest minat belajar fisika kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada 

tabel 4.14 sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Hasil Uji Normalitas Data Pretest Minat Belajar Fisiska  

 

Uji Normalitas 

 
Dk 

       
  

       
  Keterangan Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Pretest minat 

belajar 
3 1,95 5,59 7,81 

Berdistribusi 

Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data pretest minat belajar 

fisika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh    hitung  <    tabel , maka 

H0  diterima. Jadi, data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 46 dan 47. 
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4.1.3.2 Uji Homogenitas Data Pretest  Minat Belajar Fisika 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai pretest 

minat belajar fisika kedua kelas mempunyai varians yang sama (homogen). 

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut 

H0 :   
    

  ( kedua kelompok memiliki varians yang sama). 

H1 :    
    

  (kedua kelompok tidak memiliki varians yang sama). 

Kriteria pengujian untuk uji homogenitas dengan α = 5% dan dk = k-1, 

tolak H0 jika x
2

 ≥ x
2

 (1-α)(k-1). Dari hasil perhitungan diperoleh   
hitung = 3,76 

dengan α = 5% dan dk = 1 diperoleh   
tabel = 3,84. Hasil analisis uji homogenitas 

data pretest minat belajar fisika dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut. 

Tabel 4.15 Hasil Uji Homogenitas Data Pretest Minat Belajar Fisika 

Data   
hitung   

tabel Kriteria 

Nilai pretest minat belajar 3,76 3,84 Homogen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data pretest minat 

belajar fisika, diperoleh bahwa   
hitung <   

tabel , maka H0 diterima. Jadi kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 48. 

4.1.3.3 Uji Normalitas Data Posttest Minat Belajar Fisika Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berasal dari sampel dengan populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak. Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. 
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H0  : data hasil posttest minat belajar fisika berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

H1 : data hasil posttest minat belajar fisika berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 jika    hitung      
(1-α)(k-3) 

dengan peluang (1-α) untuk α = 5% dan dk = (k-3). Dari hasil analisis uji 

normalitas data posttest minat belajar fisika kelas eksperimen diperoleh   
hitung = 

2,49 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh   
tabel = 7,81. Sedangkan dari 

hasil analisis uji normalitas data Posttest minat belajar fisika kelas kontrol 

diperoleh    hitung = 5,21 dengan dk = (6-3) = 3 dan α = 5% diperoleh   
tabel = 7,81 

.Hasil analisis uji normalitas data posttest minat belajar fisika kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut.. 

Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas Data Posttest Minat Belajar Fisika 

 

Uji Normalitas 

 
Dk 

       
  

       
  Keterangan Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

Posttest minat 

belajar fisika 
3 2,49 5,21 7,81 

Berdistribusi 

Normal 

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data posttest minat 

belajar fisika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh    hitung  <    

tabel , maka H0  diterima. Jadi, data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Perhitungan selengkapnya pada Lampiran 49 dan 50. 

4.1.3.4 Uji Homogenitas Data Posttest Minat Belajar Fisika 
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. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data nilai 

posttest minat belajar fisika kedua kelas mempunyai varians yang sam (homogen). 

Adapun hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut 

H0 :   
    

  ( kedua kelompok memiliki varians yang sama). 

H1 :    
    

  (kedua kelompok tidak memiliki varians yang sama). 

Kriteria pengujian untuk uji homogenitas dengan α = 5% dan dk = k-1, 

tolak H0 jika x
2

 ≥ x
2

 (1-α)(k-1). Dari hasil perhitungan diperoleh   
hitung = 0,001 

dengan α = 5% dan dk = 1 diperoleh   
tabel = 3,84. Hasil analisis uji homogenitas 

data posttest minat belajar fisika dapat dilihat pada tabel 4.17 sebagai berikut. 

 

 

Tabel 4.17 Hasil Uji Homogenitas Data Posttest Minat Belajar Fisika 

Data   
hitung   

tabel Kriteria 

Nilai posttest Minat Belajar Fisika 0,001 3,84 Homogen 

Berdasarkan hasil perhitungan uji homogenitas data posttest minat 

belajar fisika, diperoleh bahwa   
hitung <   

tabel , maka H0 diterima. Jadi kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. Perhitungan selengkapnya pada 

lampiran 54. 

4.1.3.5 Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Pihak Kanan Minat Belajar Siswa 

Uji kesamaan dua rata-rata pihak kanan digunakan untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan diantara rata-rata kelas 

eksperimen dengan kelas kontrol dalam hal minat belajar fisika. Adapun hipotesis 

yang diuji adalah sebagai berikut. 
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H0 :    ≤    (nilai rata–rata minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih kecil atau sama dengan nilai rata–rata 

minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

H1 :    >    (nilai rata–rata minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih besar dari pada nilai rata–rata minat 

belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

Kriteria pengujiannya adalah terima H0 apabila  hitung <  tabel dimana 

ttabel =  (1-α)(n1+n2-2) dengan α = 5%. Dari hasil perhitungan diperoleh  hitung = 1,714. 

Dengan α = 5%, n1 = 33, n2 = 35 diperoleh  tabel =  (0,95)(66) = 1,668. Hasil analisis 

uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) dapat dilihat pada tabel 4.18 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.18 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-Rata (Uji Pihak Kanan) Minat Belajar  

Kelas  N Rata-rata S
2 

Sgabungan thitung ttabel 

Eksperimen 33 74,27 35,51 

5,94 1,714 1,668 

Kontrol 35 71,80 35,16 

Berdasarkan hasil perhitungan uji kesamaan dua rata-rata (uji pihak 

kanan) diperoleh bahwa  hitung >  tabel = 1,714 > 1,668, maka H0 ditolak. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih baik daripada minat belajar fisika siswa 

dengan model pembelajaran Quantum Learning. Perhitungan selengkapnya pada 

Lampiran 53. 

4.1.3.6 Uji Peningkatan Minat Belajar Siswa 
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Minat Belajar Fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum 

Learning berbasis LSQ dan model pembelajaran Quantum Learning, diambil dari 

nilai angket minat belajar fisika awal (pretest) sebelum pemberian perlakuan 

dalam pembelajaran dan nilai angket minat beajar fisika akhir (posttest) pada 

akhir kegiatan pembelajaran setelah kedua kelas diberi perlakuan. Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kondisi minat belajar fisika awal dan kondisi minat 

belajar fisika akhir dari kedua kelas. Peningkatan minat belajar fisika siswa pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diperoleh dari perhitungan nilai pretest dan 

posttest. Minat belajar siswa dan peningkatan minat belajar fisika dapat dilihat 

pada tabel 4.19. 

 

 

Tabel 4.19 Gain Minat belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

Kelas Minat Belajar Pretest Posttest Gain(Peningkatan) 

Eksperimen 

Nilai tertinggi 70 88  

Nilai terendah 51 60 0,33 

Nilai rata-rata 61.60 74,27  

 

Kontrol 

Nilai tertinggi 68 88  

Nilai terendah 53 60 0,27 
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Nilai rata-rata 61,45 71,80  

Dari tabel 4.19 dapat diketahui perbedaan pencapaian nilai rata-rata 

kelas minat belajar fisika antara kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberi 

perlakuan berbeda. Peningkatan hasil belajar dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus normalized gain (N-gain). Hasil analisis uji normalized gain menunjukkan 

bahwa rata-rata minat belajar fisika kedua kelas sama-sama mengalami 

peningkatan, untuk kelas eksperimen sebesar 0,33 dan kelas kontrol sebesar 0,27. 

Dari hasil tersebut peningkatan minat belajar kelas eksperimen dikategorikan 

sedang, Sedangkan peningkatan minat belajar kelas kontrol dikategorikan rendah. 

Dari hasil uji N-gain yang didapat terlihat bahwa peningkatan minat belajar fisika 

siswa kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Perhitungan uji N-gain dapat dilihat pada Lampiran 55. 

 

4.2 Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 11 Mei sampai dengan 28 Mei 

2015 di SMP Negeri 5 Batang. Tujuan daripada dilaksanakannya penelitian ini 

adalah untuk mengetahui keefektifan pembelajaran Quantum Learning berbasis 

LSQ untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dan minat belajar fisika 

siswa. Sebelum penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu disusun beberapa 

instrumen penelitian, meliputi: silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), 

hand out materi ajar, lembar kerja siswa (LKS), soal tes hasil belajar kognitif 

siswa dan lembar angket minat belajar fisika siswa. Seperti telah dijelaskan dalam 

Bab 3, pada penelitian ini diambil dua kelas yaitu kelas VII D sebagai kelas 
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eksperimen yang mendapatkan perlakuan model pembelajaran Quantum Learning 

berbasis LSQ dan kelas VII G sebagai kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan 

pembelajaran Quantum Learning saja. 

Alokasi waktu penelitian pada masing-masing kelas adalah sepuluh jam 

pelajaran atau 5 kali pertemuan. Sebelum kedua kelas diberi perlakuan, kedua 

kelas diberikan pretest dan angket pretest minat belajar fisika. Kemudian sebelum  

pembelajaran dimulai pada pertemuan berikutnya, masing-masing kelas dibagi 

menjadi 6 kelompok, dengan anggota 5-6 orang siswa yang bersifat heterogen 

untuk masing-masing kelompok. Pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ 

dipilih berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan di SMP Negeri 5 Batang, 

seperti yang telah diulas pada latar belakang penelitian. Penerapan dari model 

pembelajaran ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi permasalahan 

pembelajaran fisika yang ada, khususnya di SMP Negeri 5 Batang. 

4.2.1 Pembahasan Hasil Belajar Kognitif Siswa 

Pembelajaran dikatakan efektif apabila mampu membentuk kompetensi 

siswa dengan memberikan pengalaman baru melalui keterlibatan aktif dan dapat 

membantu dalam ketercapaian tujuan belajar yang ingin dicapai (Rusman, 2013: 

325). Pada penelitian ini, keefektifan pembelajaran Quantum Learning berbasis 

LSQ ditentukan dari perbandingan nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, serta berdasarkan peningkatan hasil belajar kognitif 

siswa setelah penerapan pembelajaran tersebut. 

Berdasarkan nilai posttest hasil belajar kognitif siswa pada materi pokok 

kalor diperoleh bahwa nilai rata-rata  hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen 
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adalah 73, 94 dan kelas kontrol adalah 70,57. Berdasarkan  hasil perhitungan uji 

kesamaan dua rata-rata pihak kanan menunjukkan bahwa hasil belajar kognitif 

siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih baik 

dari hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning 

saja. Disamping itu,  berdasarkan perhitungan peningkatan hasil belajar kognitif 

siswa dengan rumus N-gain, didapatkan peningkatan hasil belajar kognitif kelas 

eksperimen dengan faktor N-gain sebesar 0,55 dengan kategori sedang dan kelas 

kontrol adalah 0,50 dengan kategori sedang. Dari hasil perhitungan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dibandingkan dengan model 

pembelajaran Quantum Learning  saja. Keunggulan hasil belajar kognitif siswa 

pada kelas eksperimen ini karena adanya penambahan strategi Learning Starts 

with a Question (LSQ)  yang disisipkan dalam model pembelajaran Quantum 

Learning. Model pembelajaran Quantum Learning menciptakan situasi 

pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa 

menjadi berperan aktif dalam pembelajaran, yaitu pada fase Tumbuhkan, Alami, 

Demonstrasikan, dan Ulangi. Sementara itu strategi Learning Starts with a 

Question yang ditambahkan dalam pembelajaran Quantum Learning 

mengharuskan siswa untuk membaca sebuah handout materi ajar diawal 

pembelajaran secara berkelompok dan mencari hal-hal yang belum diketahui 

untuk kemudian ditanyakan pada guru. Strategi pembelajaran seperti ini akan 

merangsang siswa untuk bertanya, sehingga siswa akan lebih aktif dalam 

pembelajaran. Siswa menjadi lebih memahami materi, karena materi yang 
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disampaikan oleh guru pada fase Namai dalam pembelajaran Quantum Learning 

dititik beratkan pada pertanyaan yang diajukan siswa. Penjelasan materi yang 

lebih dititik beratkan pada pertanyaan siswa ini, maka akan membuat siswa lebih 

serius dan fokus dalam mendengarkan penjelasan materi dari guru dan siswa lebih 

siap dalam mengerjakan posttest. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Andriana Khisbul Fanani 

(2013) yang menunjukkan bahwa model pembelajaran Quantum Learning  dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu juga sesuai dengan penelitian  Suryo 

Budi Susanto (2013) yang menunjukkan bahwa strategi atau metode Learning 

Starts with a Question (LSQ) dapat meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Lozanov 

dalam DePorter, et.al. (2002: 11) berpendapat bahwa pembelajaran Quantum 

dapat mempengaruhi kesuksesan murid (Nilai).  Kemudian Silberman dalam 

bukunya yang berjudul Active Learning berpendapat bahwa proses mempelajari 

sesuatu yang baru adalah lebih efektif jika peserta didik tersebut aktif mencari 

pola daripada menerima saja (2009: 144). 

4.2.2 Pembahasan Minat Belajar Siswa 

Minat merupakan keinginan hati untuk melakukan tindakan karena 

dorongan untuk memperoleh sesuatu. Pada penelitian ini, keefektifan 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ ditentukan dari perbandingan nilai 

rata-rata minat belajar fisika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, serta 

berdasarkan peningkatan minat belajar fisika siswa setelah penerapan 

pembelajaran tersebut. 
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 Berdasarkan hasil postest angket minat belajar fisika diperoleh bahwa 

niai rata-rata posttest angket minat belajar fisika untuk kelas eksperimen adalah 

74,27 dan kelas kontrol adalah 71,80. Berdasarkan uji kesamaan dua rata-rata 

pihak kanan menunjukkan bahwa minat belajar fisika siswa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning Berbasis LSQ lebih baik dari minat belajar 

fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning saja. Disamping itu,  

berdasarkan perhitungan peningkatan minat belajar fisika siswa dengan rumus N-

gain, didapatkan peningkatan minat belajar fisika kelas eksperimen dengan faktor 

N-gain sebesar 0,33 dengan kategori sedang dan kelas kontrol adalah 0,27 dengan 

kategori rendah. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih efektif dalam meningkatkan 

minat belajar siswa dibandingkan dengan model pembelajaran Quantum Learning  

saja.  

Keunggulan minat belajar siswa pada kelas eksperimen atas kelas kontrol 

tercapai karena adanya penambahan strategi atau metode Learning Starts with a 

Question (LSQ) pada model pembelajaran Quantum Learning. Pembelajaran 

Quantum Learning akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan 

menyenangkan bagi siswa. Hal ini memungkinkan siswa untuk lepas dari tekanan 

rasa takut salah selama pembelajaran berlangsung yang mengakibatkan siswa 

dapat berperan aktif selama pembelajaran dan menikmati kegiatan pembelajaran 

yang berlangsung. Pada awal pembelajaran Quantum Learning terdapat fase 

Tumbuhkan. Pada fase ini guru mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari siswa dan menyampaikan manfaat dari materi yang akan 
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dipelajari guna menumbuhkan minat siswa. Penambahan strategi Learning Starts 

with a Question (LSQ), mengharuskan siswa untuk membaca sebuah handout 

materi ajar di awal pembelajaran. Setelah selesai membaca handout materi ajar 

tersebut, siswa diminta untuk membuat pertanyaan tentang hal-hal yang belum 

diketahui, sehingga siswa dituntut untuk aktif mencari informasi yang berkaitan 

dengan materi yang akan dipelajari. Proses pembelajaran menggunakan model 

Quantum Learning (fase Tumbuhkan) dilanjutkan dengan strategi LSQ yang 

memaksa siswa untuk mencari hal-hal yang belum diketahui dan aktif dalam 

mencari informasi, tentunya hal tersebut akan membangun minat belajar siswa 

menjadi lebih besar. Hal ini disebabkan dalam model pembelajaran Quantum 

Learning dengan strategi LSQ siswa diminta untuk belajar mandiri bersama 

kelompoknya tanpa penjelasan terlebih dahulu dari guru. Tanpa adanya penjelasan 

terlebih dahulu dari guru inilah yang memaksa siswa harus aktif dalam mencari 

informasi, untuk menghasilkan sebuah pertanyaan. Adanya model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis strategi LSQ ini akan lebih membangkitkan dan 

mengoptimalkan minat belajar siswa karena adanya dorongan dalam diri mereka 

untuk menemukan sesuatu (pertanyaan). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hasan Biseri (2014) yang 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Quantum Learning dapat meningkatkan 

Minat belajar siswa. Selain itu juga sesuai dengan penelitian Adhitya Restu 

Nugroho (2015) yang menunjukkan bahwa strategi Learning Starts wit a Question 

(LSQ) mampu meningkatkan minat belajar siswa. DePorter, et.al. (2002: 10 ) 

menjelaskan bahwa pada fase Tumbuhkan, tumbuhkan minat dengan memuaskan 
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“Apakah Manfaatnya BagiKu” (AMBAK), dan manfaatkan kehidupan pelajar. 

Dari penjelasan DePorter tersebut menjelaskan bahwa model Pembelajaran 

Quantum Learning  mampu menumbuhkan minat belajar siswa.  Proses 

mempelajari sesuatu yang baru adalah lebih efektif jika peserta didik tersebut 

aktif, mencari pola daripada menerima saja (Silberman, 2009 :144). Siswa yang 

aktif mencari pola (hal yang belum diketahui), maka akan menghasilkan 

pertanyaan. Adanya pertanyaan yang dibuat siswa ini membuat guru akan 

menjelaskan materi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh siswa 

tersebut, dengan demikian siswa akan termotivasi dan dengan rasa senang hati 

dalam mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang dipelajari. Motivasi 

siswa dalam mendengarkan penjelasan guru ini akan berakibat pada tumbuhnya 

minat belajar pada dirinya, karena timbul rasa ingin tahu akan jawaban dari 

pertanyaan yang telah diajukannya. 

4.2.3 Kendala-kendala Dalam Penelitian 

Penelitian ini tidak luput dari kendala-kendala yang muncul selama 

proses penelitian berlangsung. Adapun kendala-kendala yang dihadapi peneliti 

selama penelitian adalah kondisi kelas yang cukup ramai karena guru memberikan 

kebebasan bagi siswa untuk berdiskusi saat praktikum. Selain itu kondisi kelas 

yang cukup ramai ini dipicu oleh persaingan antar kelompok untuk menjadi yang 

terbaik untuk memenangkan penghargaan dari guru. Dalam menghadapi hal ini 

guru harus benar-benar bisa mengentrol kondisi kelas. Selain itu masalah lain 

yang dihadapi dalam penelitian ini adalah masih bingungnya siswa dalam 

membuat pertanyaan. Dalam hal ini siswa bingung karena harus mengajukan 
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pertanyaan diawal pembelajaran yang merupakan hal baru bagi mereka. Namun 

dengan penjelasan dan pengarahan dari guru, akhirnya siswa bisa membuat 

pertanyaan dengan baik. Masalah terakhir yang muncul dalam penelitian ini 

adalah masih kurang terampilnya siswa dalam menggunakan alat praktikum. 

Praktikum pada pembelajaran ini merupakan bagian dari fase Alami dalam 

pembelajaran Quantum Learning. Kurang terampilnya siswa dalam menggunakan 

alat praktikum ini dipicu karena mereka tidak pernah melakukan praktikum 

sebelumnya. Setelah mendengarkan penjelasan dan pengarahan dari guru tentang 

tata cara mengguanakan alat-alat praktikum tersebut, siswa dapat melakukan 

praktikum dengan cukup baik meski baru pertama kali menggunakannya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dalam penelitian ini 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil belajar kognitif siswa dengan pembelajaran Quantum Learning  

berbasis LSQ lebih baik dari nilai rata-rata hasil belajar kognitif siswa dengan 

model pembelajaran Quantum Learning saja.. 

2. Minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning  

berbasis LSQ lebih baik dari nilai rata-rata mint belajar fisika siswa dengan 

model pembelajaran Quantum Learning saja. 

3. Model pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dengan faktor N-gain 0,55 dengan 

kategori sedang. 

4. Model pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ efektif dalam 

meningkatkan minat belajar fisika siswa dengan faktor N-gain 0,33 dengan 

kategori sedang. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka saran yang 

dapat diberikan adalah:  

1. Pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ hendaknya bisa dijadikan 

salah satu alternatif model pembelajaran bagi guru IPA di SMP Negeri 5 

Batang pada materi kalor untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

2. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya model pembelajaran Quantum 

Learning berbasis LSQ dapat diterapkan dalam pembelajaran selain pada 

materi kalor untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 
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Lampiran 1 

DATA TAHAP AWAL KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL 

KELAS EKSPERIMEN (VII D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. KODE NILAI 

1 E-01 63 

2 E-02 60 

3 E-03 88 

4 E-04 79 

5 E-05 69 

6 E-06 78 

7 E-07 70 

8 E-08 56 

9 E-09 73 

10 E-10 78 

11 E-11 71 

12 E-12 63 

13 E-13 82 

14 E-14 82 

15 E-15 78 

16 E-16 75 

17 E-17 73 

18 E-18 60 

19 E-19 82 

20 E-20 79 

21 E-21 66 

22 E-22 66 

23 E-23 73 

24 E-24 68 

25 E-25 63 

26 E-26 74 

27 E-27 62 

28 E-28 59 

29 E-29 77 

30 E-30 81 

31 E-31 70 

32 E-32 84 

33 E-33 78 
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KELAS KONTROL (VII G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. KODE NILAI 

1 K-01 60 

2 K-02 78 

3 K-03 58 

4 K-04 77 

5 K-05 75 

6 K-06 67 

7 K-07 78 

8 K-08 55 

9 K-09 73 

10 K-010 66 

11 K-011 79 

12 K-012 73 

13 K-013 68 

14 K-014 60 

15 K-015 70 

16 K-016 83 

17 K-017 74 

18 K-018 82 

19 K-019 65 

20 K-020 72 

21 K-021 70 

22 K-022 87 

23 K-023 68 

24 K-024 73 

25 K-025 79 

26 K-026 70 

27 K-027 77 

28 K-028 75 

29 K-029 67 

30 K-030 74 

31 K-031 60 

32 K-032 67 

33 K-033 85 

34 K-034 66 

35 K-035 79 



105 

 

 
 

Lampiran 2 

UJI NORMALITAS DATA TAHAP AWAL KELAS EKSPERIMEN 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(10) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 33 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 33 = 6,01  6 kelas 

Panjang kelas interval = 
     

 
        

(11) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

interval fi Xi Fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

56 - 61 4 58,5 234 3422,25 54756 13689 

62 - 67 6 64,5 387 4160,25 149769 24961,5 

68 - 73 8 70,5 564 4970,25 318096 39762 

74 - 79 9 76,5 688,5 5852,25 474032,25 52670,25 

80 - 85 5 82,5 412,5 6806,25 170156,25 34031,25 

86 - 91 1 88,5 88,5 7832,25 7832,25 7832,25 

Jumlah 33  2374,5  1174641,75 172946,3 

 ̅  
     

   
  

      

  
         

  √
      

         
 

      
  √

                       

      
  = 8,081966 
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(12) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas (x) Z Fzi luas Ei Oi ((oi-ei)2)/ei 

55,5 -2,04 0,4793 

    61,5 -1,29 0,4015 0,0778 2,5674 4 0,799385666 

67,5 -0,55 0,2088 0,1927 6,3591 6 0,020278469 

73,5 0,19 0,0753 0,2841 9,3753 8 0,20174822 

79,5 0,93 0,3238 0,2485 8,2005 9 0,077946497 

85,5 1,68 0,4535 0,1297 4,2801 5 0,121085024 

91,5 2,42 0,4922 0,0387 1,2771 1 0,060124039 

X
2
 hitung 1,28 

 

(13) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

 2
hitung = 1,28056 

 2
tabel = 7,81, dengan dk = k – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   1,28   7,81 

Jadi, H0  diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 3 

UJI NORMALITAS DATA TAHAP AWAL KELAS KONTROL 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 35 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 35 = 6,09  6 kelas 

Panjang kelas interval = 
     

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

Interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

55 – 60 5 57,5 287,5 3306,25 82656,25 16531,25 

61 – 66 3 63,5 190,5 4032,25 36290,25 12096,75 

67 – 72 9 69,5 625,5 4830,25 391250,25 43472,25 

73 – 78 11 75,5 830,5 5700,25 689730,25 62702,75 

79 – 84 5 81,5 407,5 6642,25 166056,25 33211,25 

85 – 90 2 87,5 175 7656,25 30625 15312,5 

jumlah 35 
 

2516,5  1396608,25 183326,8 

 ̅  
     

   
  

      

  
       

  √
      

         
 

      
  √

                     

      
  = 8,3848 
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(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

54,5 -2,08 0,4812         

60,5 -1,36 0,4131 0,0681 2,3835 5 2,872277009 

66,5 -0,64 0,2389 0,1742 6,097 3 1,573135804 

72,5 0,07 0,0279 0,2668 9,338 9 0,012234311 

78,5 0,79 0,2852 0,2573 9,0055 11 0,441733413 

84,5 1,50 0,4332 0,148 5,18 5 0,006254826 

90,5 2,22 0,4868 0,0536 1,876 2 0,008196162 

       
     4,91 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 4,91 

      
 

 = 7,81, dengan dk = 6 – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   4,91  7,81 

Jadi, H0 diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang berdistrbusi 

normal. 
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Lampiran 4 

UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AWAL 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :    
    

       
  

H1 :  Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Kriteria pengujian homogenitas dilakukan dengan taraf nyata α, H0 ditolak 

jika )1)(1(
22

 k
, di mana )1)(1(

2
 k

 didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat 

dengan peluang       dan dk = k - 1. 

Sedangkan untuk menentukan homogenitas varians dengan menggunakan 

rumus Bartlett: 

                         
     

Keterangan : 

  [(   (    
 ))       ]  dimana untuk mencari varian gabungan adalah 

dengan rumus     
  

          
 

       
  . (Sudjana, 2005: 263) 

Hasil perhitungan 

kelas ni - 1 Si
2 

log(si
2
) (ni – 1)log si

2
 (ni–1)(si

2
) 

VIII A 32 69,547 1,842 58,953 2225,515 

VIII C 34 60,798 1,784 60,652 2067,14 

jumlah 66 130,346 3,626 119,605 4292,658 

   
         

 

       
 

        

  
        

  [(   (  ))∑      ]                             

         {  ∑            
  }
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 Diperoleh    = 0,149. 

  
(1-α)(k-1) didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan α = 5% dan dk = k-1 = 

2-1 = 1 

Diperoleh   
(0,95;1) = 3,84. 

Karena   
       <   

(1-α)(k-1) = 0,149 < 3,84, maka H0 diterima. Jadi, kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama (homogen). 
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Lampiran 5        SILABUS 

SEKOLAH    : SMP NEGERI 5 Batang 

KELAS    : VII (TUJUH) 

MATA PELAJARAN   : ILMU PENGETAHUAN ALAM 

SEMESTER    : 2 (DUA) 

STANDAR KOMPETENSI  : 3. Memahami wujud zat dan perubahannya 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pembelajara

n 

Kegiatan 

Pembelajaran 

 

Indikator 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

dan 

Media 

Teknik Bentuk 

Instrume

n 

Contoh Instrumen 

3.4   

Mendeskripsika

n peran kalor 

dalam 

mengubah 

wujud zat dan 

suhu suatu 

benda serta 

penerapannya 

dalam 

kehidupan 

sehari-hari 

 

Kalor - Melakukan 

percobaan 

kalor  

- Mencari 

informasi 

tentang faktor-

faktor yang 

dapat 

mempercepat 

penguapan 

- Mencari 

informasi 

tentang 

peristiwa 

mendidih dan 

melebur 

- Menyelidiki 

pengaruh kalor 

terhadap 

perubahan suhu 

benda, 

perubahan 

wujud zat 

- Menyelidiki 

faktor-faktor 

yang dapat 

mempercepat 

penguapan 

- Menyelidiki 

banyaknya  

kalor yang 

diperlukan 

untuk 

Tes 

observasi 

 

 

 

 

Tes 

tertulis 

 

 

 

Observas

i 

 

 

Lembar 

observasi 

 

 

 

 

 

isian 

 

 

 

lembar 

observasi 

 

 

Pengamatan 

perubahan suhu 

dan perubahan 

wujud zat 

Salah satu cara 

mempercepat 

penguapan yaitu 

dengan ......... 

 

Pengamatan 

kenaikan suhu, 

diperlukan kalor 

 

Pengamatan pada 

saat mendidih 

dan melebur 

6x40’ Buku 

siswa, 

LKS, 

alat-alat 

praktiku

m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1
0
7
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- Mendiskusikan  

hubungan 

antara energi, 

massa, kalor 

jenis dan suhu 

 

menaikkan 

suhu zat 

- Menyelidiki 

kalor yang 

dibutuhkan 

pada saat 

mendididh dan 

melebur 

- Menerapkan 

hubungan  

      Q = m.C. ∆t 

 Q = m.U dan Q 

= m.L  untuk 

meyelesaikan 

masalah 

sederhana 

 

Observas

i 

 

 

 

Tes 

tertulis 

lembar 

observasi 

 

 

 

 

Uraian 

diperlukan kalor! 

 

Hitung kalor 

yang diperlukan 

bila massa zat, 

kalor jenis dan 

kenaikan suhu 

diketahui 

 

 

 

 

 

  

  

 

1
0
8
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Lampiran 6 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Batang 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi Pokok  : Kalor 

Alokasi Waktu : 1 x 2 JP 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami wujud zat dan perubahannya 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Mendefinisikan kalor 

2. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor 

2. Peserta didik dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan 

suhu benda. 

E. MATERI 

1. Pengertian kalor 

2. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Model : Pembelajaran Quantum Learning 

Metode : Learning Start with a Question, Diskusi kelompok,     

Praktikum 

G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media    :  1. Bahan Ajar  

 2. LKS 
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Alat : 1. Beker Glas 

 2. Penyangga kaki tiga 

 3. Air Panas 

 4. Air Es 

 5. Termometer 

Sumber Belajar  :   

Anni Winarsih, dkk.2008.IPA Terpadu. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional 

Zaipudin Arahim, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta :  Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 

 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru sedikit melakukan flashback tentang 

materi energi 

 Guru melakukan apersepsi 

“Anak-anak pernahkah kalian memanaskan 

air? Pernah.....apa yang akan terjadi pada air 

ketika dipanaskan?airnya akan panas.....Nah, 

apa yang menyebabkan air itu panas? Karena 

ada api....iya betul. Api merupakan salah satu 

contoh energi panas yang sering kita jumpai, 

sering disebut juga dengan kalor..( 

Tumbuhkan) 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak 

dapat mendefinisikan pengertian kalor dan 

mengetahui pengaruh kalor terhadap 

5 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

perubahan suhu benda.” (Tumbuhkan) 

KegiatanInti  Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

 Guru membagikan handout materi ajar yang 

telah dipilih kepada siswa dan meminta 

mereka mempelajari bahan ajar bersama 

kelompoknya tentang materi pengertian 

kalor dan pengaruh kalor terhadap perubahan 

suhu benda. (LSQ) 

 Guru memberikan waktu 5 menit kepada 

siswa untuk membuat pertanyaan tentang 

hal-hal yang belum dimengerti.(LSQ) 

 Guru meminta siswa mengumpulkan 

pertanyaan sekaligus untuk mengambil LKS 

dan alat praktikum kalor. 

 Guru mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari untuk memberikan pengalaman 

kepada siswa dan menumbuhkan rasa ingin 

tahunya. “kalian pernah mandi menggunakan 

air hangat? Jika kita menginginkan air 

hangat, bagaimana cara membuatnya?” 

(Alami) 

 Siswa dan kelompoknya melakukan 

persiapan praktikum untuk membuktikan 

bahwa kalor dapat mempengaruhi suhu 

benda  (membuktikan pembuatan air hangat).  

(Alami) 

 Guru menjawab pertanyaan yang diajukan 

siswa sebelumnya dan menyampaikan tujuan 

60 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

dan maksud dari praktikum yang akan 

dilakukan. (Namai + LSQ) 

 Siswa mulai melakukan praktikum 

pembuktian bahwa kalor dapat 

mempengaruhi suhu benda. (Alami) 

 Guru memutarkan musik klasik mozart untuk 

menciptakan lingkungan belajar Quantum 

yang nyaman bagi siswa. 

 Guru mendampingi siswa selama praktikum 

berlangsung. 

 Guru secara acak meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

(berupa data dan kesimpulan) dari praktikum 

yang telah dilakukan didepan kelas untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain 

(Demonstrasikan) 

Penutup  Guru bersama siswa membahas hasil 

praktikum yang telah dipresentasikan oleh 

siswa sekaligus bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

siswa setelah praktikum (Ulangi) 

 Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok berkinerja terbaik selama 

praktikum. (Rayakan) 

 Guru meminta kepada seluruh siswa untuk 

memberikan tepuk tangan yang meriah untuk 

kelompok yang mendapatkan predikat 

kelompok terbaik hari ini. (Rayakan) 

 Guru memberikan tugas baca siswa untuk 

15 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

materi selanjutnya 

  Guru mengucapkan salam 

 

I. PENILAIAN 

Aspek yang dinilai 

 Aspek Kognitif 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan test tertulis, yaitu melalui 

pretest dan posttest. 

Batang,…. Mei 2015  

Mengetahui 

  

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

     

Siswadi Amd.Pd     Dedy Bara Firmansyah 

NIP. 195510291987031002    NIM.4201411094 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN II 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Batang 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi Pokok  : Kalor 

Alokasi Waktu : 1 x 2 JP 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami wujud zat dan perubahannya 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk mengubah suhu benda. 

2. Menerapkan hubungan Q= mc∆t, untuk menyelesaikan soal 

sederhana. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi 

banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu benda. 

2. Peserta didik dapat menerapkan hubungan Q = m.c.∆t, untuk 

menyelesaikan soal sederhana. 

E. MATERI 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan 

untuk mengubah suhu benda. 

2. Persamaan untuk menentukan banyaknya kalor Q = m.c.∆t . 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Model : Pembelajaran Quantum Learning  
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Metode : Learning Starts with a Question, diskusi kelompok,        

Praktikum 

G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media    :  1. Bahan Ajar  

 2. LKS 

Alat 1. Beker Glas 

 2. Pembakar Spritus 

 3. penyangga kaki tiga 

 4. Air 

 5. Minyak Goreng 

 6. Termometer 

 7. Stopwatch 

Sumber Belajar  :   

Anni Winarsih, dkk.2008.IPA Terpadu. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional 

Zaipudin Arahim, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta :  Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 

 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru melakukan apersepsi 

““Anak-anak ada yang pernah membantu ibu 

memasak air?pernah...kalian merebus air 

menggunakan apa?Panci....Pancinya besar 

atau kecil?Agak besar....sampai airnya 

mendidih lama atau tidak waktu yang 

dibutuhkan?Cukup lama...nah sekarang kalau 

kalian memasak airnya memakai panci yang 

5 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

lebih kecil, kira-kira waktu yang dibutuhkan 

untuk mendidihkan air sama atau 

berbeda?beda...mengapa demikian?Karena 

jumlah airnya lebih sedikit jadi lebih cepat... 

Iya. jadi saat merebus air menggunakan 

panci yang kecil akan lebih cepat mendidih 

dibandingkan menggunakan panci yang 

besar. Hal ini menunjukkan ada faktor yang 

mempengaruhi banyak sedikitnya kalor yang 

dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda ( 

Tumbuhkan) 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak 

dapat menyelidiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk mengubah suhu benda dan 

juga dapat menerapkan hubungan Q = 

m.c.∆t, untuk menyelesaikan soal 

sederhana..” (Tumbuhkan) 

KegiatanInti  Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

 Guru membagikan handout materi ajar yang 

telah dipilih kepada siswa dan meminta 

mereka mempelajari bahan ajar bersama 

kelompoknya tentang materi faktor-faktor 

yang mempengaruhi banyaknya kalor untuk 

mengubah suhu suatu benda serta persamaan 

untuk menghitungnya. (LSQ) 

 Guru memberikan waktu 5 menit kepada 

60 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

siswa untuk membuat pertanyaan tentang 

hal-hal yang belum dimengerti. (LSQ) 

 Guru meminta siswa mengumpulkan 

pertanyaan sekaligus untuk mengambil LKS 

dan alat praktikum. 

 Guru mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari untuk memberikan pengalaman 

kepada siswa dan menumbuhkan rasa ingin 

tahunya. “Saat kalian memanaskan minyak 

goreng dan air dalam jumlah yang sama, 

kira-kira mana yang akan panas atau 

mendidih lebih dulu?(Alami) 

 Siswa dan kelompoknya melakukan 

persiapan praktikum untuk membuktikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya 

kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu 

suatu benda sekaligus mendapatkan 

persamaannya. (Alami) 

 Guru menjawab pertanyaan yang diajukan 

siswa sebelumnya untuk memulai 

pembelajaran dan menyampaikan tujuan dan 

maksud dari praktikum yang akan dilakukan. 

(Namai + LSQ) 

 Siswa mulai melakukan praktikum untuk 

membuktikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi banyaknya kalor untuk 

menaikan suhu benda. (Alami) 

 Guru memutarkan musik klasik dari mozart 

untuk menciptakan lingkungan belajar 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Quantum yang nyaman bagi siswa. 

 Guru mendampingi siswa selama praktikum 

berlangsung. 

 Guru secara acak meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

(berupa data dan kesimpulan) dari praktikum 

yang telah dilakukan didepan kelas untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

(Demonstrasikan) 

Penutup  Guru bersama siswa membahas hasil 

praktikum yang telah dipresentasikan oleh 

siswa sekaligus bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

siswa setelah praktikum.(Ulangi) 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. (Ulangi) 

 Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok berkinerja terbaik selama 

praktikum. (Rayakan) 

 Guru meminta kepada seluruh siswa untuk 

memberikan tepuk tangan yang meriah untuk 

kelompok yang mendapatkan predikat 

kelompok terbaik hari ini. (Rayakan) 

 Guru memberikan tugas baca siswa untuk 

materi selanjutnya 

  Guru mengucapkan salam 

15 menit 

 

I. PENILAIAN 

Aspek yang dinilai 
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 Aspek Kognitif 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan test tertulis, yaitu melalui 

pretest dan posttest. 

 

Batang,.... Mei 2015 

Mengetahui 

  

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

     

Siswadi Amd.Pd     Dedy Bara Firmansyah 

NIP. 195510291987031002    NIM.4201411094 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN III 

KELAS EKSPERIMEN 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Batang 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi Pokok  : Kalor 

Alokasi Waktu : 1 x 2 JP 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami wujud zat dan perubahannya 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. 

2. Menyelidiki faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan 

3. Menyelidiki kalor yang digunakan saat mendidih dan melebur.  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan 

wujud benda. 

2. Peserta didik mampu menyelidiki faktor-faktor yang dapat 

mempercepat penguapan 

3. Peserta didik mampu menerapkan persamaan kalor uap dan kalor lebur 

E. MATERI 

1. Pengaruh kalor terhadap wujud benda 

2. Faktor-faktor untuk mempercepat penguapan 

3. Persamaan kalor uap dan kalor lebur 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Model : Pembelajaran Quantum Learning 

Metode : Learning Start with a Question, Diskusi kelompok, 

Praktikum 
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G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media    :  1. Bahan Ajar  

 2. LKS 

Alat 1. Beker Glas 

 2. Pembakar Spritus 

 3. Penyangga kaki tiga 

 4. Potongan Es batu 

 5. Stopwatch 

Sumber Belajar  :   

Anni Winarsih, dkk.2008.IPA Terpadu. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional 

Zaipudin Arahim, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta :  Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 

 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru melakukan apersepsi 

“Anak-anak pernahkah kalian minum es 

teh?pernah...kira-kira apa yang akan terjadi 

pada es batu pada es teh kalian ketika kalian 

diamkan beberapa saat?akan mencair...nah 

berarti, es batu yang tadi berupa balok es, 

lama-kelamaan akan berubah menjadi cair 

akibat pengaruh suhu dari luar.( Tumbuhkan) 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak 

dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap 

perubahan wujud benda, mengetahui faktor-

faktor untuk mempercepat penguapan serta 

5 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

menerapkan persamaan kalor uap dan kalor 

lebur.” (Tumbuhkan) 

KegiatanInti  Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

 Guru membagikan handout materi ajar yang 

telah dipilih kepada siswa dan meminta 

mereka mempelajari bahan ajar bersama 

kelompoknya tentang materi pengaruh kalor 

terhadap perubahan wujud benda, faktor-

faktor untuk mempercepat penguapan serta 

persamaan kalor didih dan kalor lebur. 

(LSQ) 

 Guru memberikan waktu 5 menit kepada 

siswa untuk membuat pertanyaan tentang 

hal-hal yang belum dimengerti. (LSQ) 

 Guru meminta siswa mengumpulkan 

pertanyaan sekaligus untuk mengambil LKS 

dan alat praktikum pembuktian pengaruh 

kalor terhadapa perubahan wujud benda. 

 Siswa dan kelompoknya melakukan 

persiapan praktikum untuk membuktikan 

bahwa kalor dapat mengubah wujud suatu 

benda. (Alami)  

 Guru mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari untuk memberikan pengalaman 

kepada siswa dan menumbuhkan rasa ingin 

tahunya. “Saat kalian mengambil es batu dari 

dalam kulkas, kemudian kalian letakkan 

begitu saja diatas meja selama beberapa saat, 

65 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

bagaimanakah bentuk dari es batu 

tersebut?”(Alami) 

 Guru menjawab pertanyaan yang diajukan 

siswa sebelumnya untuk memulai 

pembelajaran dan menyampaikan tujuan 

serta maksud dari praktikum yang akan 

dilaksanakan. (Namai + LSQ) 

 Siswa mulai melakukan praktikum 

pembuktian bahwa kalor dapat mengubah 

wujud  benda. (Alami) 

 Guru memutarkan musik klasik dari mozart 

untuk menciptakan lingkungan belajar 

Quantum yang nyaman bagi siswa.. 

 Guru mendampingi siswa selama praktikum 

berlangsung. 

 Guru secara acak meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

(berupa data dan kesimpulan) dari praktikum 

yang telah dilakukan didepan kelas untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain 

(Demonstrasikan) 

Penutup  Guru bersama siswa membahas hasil 

praktikum yang telah dipresentasikan oleh 

siswa sekaligus bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

siswa setelah praktikum. (Ulangi) 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. (Ulangi) 

 Guru memberikan penghargaan kepada 

15 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

kelompok berkinerja terbaik selama 

praktikum. (Rayakan) 

 Guru meminta kepada seluruh siswa untuk 

memberikan tepuk tangan yang meriah untuk 

kelompok yang mendapatkan predikat 

kelompok terbaik hari ini. (Rayakan) 

 Guru memberitahu siswa untuk 

mempersiapkan diri guna menghadapi 

posttest dipertemuan berikutnya. 

  Guru mengucapkan salam 

I. PENILAIAN 

Aspek yang dinilai 

 Aspek Kognitif 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan test tertulis, yaitu melalui 

pretest dan posttest. 

Batang,….. Mei 2015  

Mengetahui 

  

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

     

Siswadi Amd.Pd     Dedy Bara Firmansyah 

NIP. 195510291987031002    NIM.4201411094 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN I 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Batang 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi Pokok  : Kalor 

Alokasi Waktu : 1 x 2 JP 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami wujud zat dan perubahannya 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Mendefinisikan kalor 

2. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor 

2. Peserta didik dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan 

suhu benda. 

E. MATERI 

1. Pengertian kalor 

2. Pengaruh kalor terhadap perubahan suhu 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Model : Pembelajaran Quantum Learning 

Metode : Diskusi kelompok, Praktikum 

 

G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media    :  1. LKS 

Alat : 1. Beker Glas 

 2. Penyangga kaki tiga 
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 3. Air Panas 

 4. Air Es 

 5. Termometer 

  

Sumber Belajar  :   

Anni Winarsih, dkk.2008.IPA Terpadu. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional 

Zaipudin Arahim, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta :  Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 

 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru sedikit melakukan flashback tentang 

materi energi 

 Guru melakukan apersepsi 

“Anak-anak pernahkah kalian memanaskan 

air? Pernah.....apa yang akan terjadi pada air 

ketika dipanaskan?airnya akan panas.....Nah, 

apa yang menyebabkan air itu panas? Karena 

ada api....iya betul. Api merupakan salah satu 

contoh energi panas yang sering kita jumpai, 

sering disebut juga dengan kalor..( 

Tumbuhkan) 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak 

dapat mendefinisikan pengertian kalor dan 

mengetahui pengaruh kalor terhadap 

perubahan suhu benda.” (Tumbuhkan) 

5 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

KegiatanInti  Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

 Guru membagikan LKS dan meminta siswa 

mengambil alat praktikum kalor. 

 Guru mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari untuk memberikan pengalaman 

kepada siswa dan menumbuhkan rasa ingin 

tahunya. “kalian pernah mandi menggunakan 

air hangat? Jika kita menginginkan air 

hangat, bagaimana cara membuatnya?” 

(Alami) 

 Siswa dan kelompoknya melakukan 

persiapan praktikum untuk membuktikan 

bahwa kalor dapat mempengaruhi suhu 

benda  (membuktikan pembuatan air hangat).  

(Alami) 

 Guru menyampaikan tujuan dan maksud dari 

praktikum yang akan dilakukan. (Namai) 

 Siswa mulai melakukan praktikum 

pembuktian bahwa kalor dapat 

mempengaruhi suhu benda. (Alami) 

 Guru memutarkan musik klasik mozart untuk 

menciptakan lingkungan belajar Quantum 

yang nyaman bagi siswa. 

 Guru mendampingi siswa selama praktikum 

berlangsung. 

 Guru secara acak meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

(berupa data dan kesimpulan) dari praktikum 

60 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

yang telah dilakukan didepan kelas untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain 

(Demonstrasikan) 

Penutup  Guru bersama siswa membahas hasil 

praktikum yang telah dipresentasikan oleh 

siswa sekaligus bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

siswa setelah praktikum (Ulangi) 

 Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok berkinerja terbaik selama 

praktikum. (Rayakan) 

 Guru meminta kepada seluruh siswa untuk 

memberikan tepuk tangan yang meriah untuk 

kelompok yang mendapatkan predikat 

kelompok terbaik hari ini. (Rayakan) 

 Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi berikutnya. 

  Guru mengucapkan salam 

15 menit 

 

I. PENILAIAN 

Aspek yang dinilai 

 Aspek Kognitif 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan test tertulis, yaitu melalui 

pretest dan posttest. 

 

 

 

 

Batang,… Mei 2015  
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Mengetahui 

  

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

     

Siswadi, Amd.Pd     Dedy Bara Firmansyah 

NIP. 195510291987031002    NIM.4201411094 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN II 

KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Batang 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi Pokok  : Kalor 

Alokasi Waktu : 1 x 2 JP 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami wujud zat dan perubahannya 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk mengubah suhu benda. 

2. Menerapkan hubungan Q= mc∆t, untuk menyelesaikan soal 

sederhana. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi 

banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu benda. 

2. Peserta didik dapat menerapkan hubungan Q = m.c.∆t, untuk 

menyelesaikan soal sederhana. 

E. MATERI 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya kalor yang diperlukan 

untuk mengubah suhu benda. 

2. Persamaan untuk menentukan banyaknya kalor Q = m.c.∆t . 

 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

  Model  : Pembelajaran Quantum Learning  

Metode : Diskusi kelompok, Praktikum 
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G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media  :   1. LKS 

Alat  : 1. Beker Glas 

  2. Pembakar Spritus 

  3. Penyangga kaki tiga 

  4. Air 

  5. Minyak Goreng 

  6. Termometer 

  7. Stopwatch 

Sumber Belajar  :   

Anni Winarsih, dkk.2008.IPA Terpadu. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional 

Zaipudin Arahim, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta :  Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 

 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru melakukan apersepsi 

““Anak-anak ada yang pernah membantu ibu 

memasak air?pernah...kalian merebus air 

menggunakan apa?Panci....Pancinya besar 

atau kecil?Agak besar....sampai airnya 

mendidih lama atau tidak waktu yang 

dibutuhkan?Cukup lama...nah sekarang kalau 

kalian memasak airnya memakai panci yang 

lebih kecil, kira-kira waktu yang dibutuhkan 

untuk mendidihkan air sama atau 

5 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

berbeda?beda...mengapa demikian?Karena 

jumlah airnya lebih sedikit jadi lebih cepat... 

Iya. jadi saat merebus air menggunakan 

panci yang kecil akan lebih cepat mendidih 

dibandingkan menggunakan panci yang 

besar. Hal ini menunjukkan ada faktor yang 

mempengaruhi banyak sedikitnya kalor yang 

dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda ( 

Tumbuhkan) 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak 

dapat menyelidiki faktor-faktor yang 

mempengaruhi banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk mengubah suhu benda dan 

juga dapat menerapkan hubungan Q= mc∆t, 

untuk menyelesaikan soal sederhana..” 

(Tumbuhkan) 

KegiatanInti  Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

 Guru meminta siswa untuk mengambil LKS 

dan alat praktikum. 

 Guru mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari untuk memberikan pengalaman 

kepada siswa dan menumbuhkan rasa ingin 

tahunya. “Saat kalian memanaskan minyak 

goreng dan air dalam jumlah yang sama, 

kira-kira mana yang akan panas atau 

mendidih lebih dulu?”(Alami) 

 Siswa dan kelompoknya melakukan 

60 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

persiapan praktikum untuk membuktikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya 

kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu 

suatu benda sekaligus mendapatkan 

persamaannya. (Alami) 

 Guru menyampaikan tujuan dan maksud dari 

praktikum yang akan dilakukan. (Namai) 

 Siswa mulai melakukan praktikum untuk 

membuktikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi banyaknya kalor untuk 

menaikan suhu benda.  

 Guru memutarkan musik klasik dari mozart 

untuk menciptakan lingkungan belajar 

Quantum yang nyaman bagi siswa. 

 Guru mendampingi siswa selama praktikum 

berlangsung. 

 Guru secara acak meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

(berupa data dan kesimpulan) dari praktikum 

yang telah dilakukan didepan kelas untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain. 

(Demonstrasikan) 

Penutup  Guru bersama siswa membahas hasil 

praktikum yang telah dipresentasikan oleh 

siswa sekaligus bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

siswa setelah praktikum.(Ulangi) 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. (Ulangi) 

15 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

 Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok berkinerja terbaik selama 

praktikum. (Rayakan) 

 Guru meminta kepada seluruh siswa untuk 

memberikan tepuk tangan yang meriah untuk 

kelompok yang mendapatkan predikat 

kelompok terbaik hari ini. (Rayakan) 

 Guru meminta siswa untuk mempelajari 

materi selanjutnya 

  Guru mengucapkan salam 

 

I. PENILAIAN 

Aspek yang dinilai 

 Aspek Kognitif 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan test tertulis, yaitu melalui 

pretest dan posttest. 

Batang,.... Mei 2015  

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

     

Siswadi Amd.Pd     Dedy Bara Firmansyah 

NIP. 195510291987031002    NIM.4201411094 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 11 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN III 
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KELAS KONTROL 

Satuan Pendidikan : SMP Negeri 5 Batang 

Kelas/Semester : VII/2 

Mata Pelajaran : Fisika 

Materi Pokok  : Kalor 

Alokasi Waktu : 1 x 2 JP 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

Memahami wujud zat dan perubahannya 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

1. Menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. 

2. Menyelidiki faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan 

3. Menyelidiki kalor yang digunakan saat mendidih dan melebur.  

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Peserta didik mampu menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan 

wujud benda. 

2. Peserta didik mampu menyelidiki faktor-faktor yang dapat 

mempercepat penguapan 

3. Peserta didik mampu menerapkan persamaan kalor uap dan kalor lebur 

E. MATERI 

1. Pengaruh kalor terhadap wujud benda 

2. Faktor-faktor untuk mempercepat penguapan 

3. Persamaan kalor uap dan kalor lebur 

F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 

Model : Pembelajaran Quantum Learning 

Metode : Diskusi kelompok, Praktikum 

G. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN 

Media    :  1. LKS 
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Alat : 1. Beker Glas 

 2. Pembakar Spritus 

 3. Penyangga kaki tiga 

 4. Potongan Es batu 

 5. Stopwatch 

Sumber Belajar  :   

Anni Winarsih, dkk.2008.IPA Terpadu. Jakarta : Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional 

Zaipudin Arahim, dkk. 2009. Ilmu Pengetahuan Alam. Jakarta :  Pusat 

Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

Pendahuluan  Guru mengucapkan salam. 

 Guru mempresensi kehadiran siswa. 

 Guru melakukan apersepsi 

“Anak-anak pernahkah kalian minum es 

teh?pernah...kira-kira apa yang akan terjadi 

pada es batu pada es teh kalian ketika kalian 

diamkan beberapa saat?akan mencair...nah 

berarti, es batu yang tadi berupa balok es, 

lama-kelamaan akan berubah menjadi cair 

akibat pengaruh suhu dari luar.( Tumbuhkan) 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran: 

“Setelah mengikuti pembelajaran, anak-anak 

dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap 

perubahan wujud benda, mengetahui faktor-

faktor untuk mempercepat penguapan serta 

menerapkan persamaan kalor uap dan kalor 

lebur.” (Tumbuhkan) 

5 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

KegiatanInti  Guru membagi siswa menjadi kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa. 

 Guru meminta siswa mengambil LKS dan 

alat praktikum. 

 Siswa dan kelompoknya melakukan 

persiapan praktikum untuk membuktikan 

bahwa kalor dapat mengubah wujud suatu 

benda. (Alami)  

 Guru mengaitkan materi dengan kehidupan 

sehari-hari untuk memberikan pengalaman 

kepada siswa dan menumbuhkan rasa ingin 

tahunya. “Saat kalian mengambil es batu dari 

dalam kulkas, kemudian kalian letakkan 

begitu saja diatas meja selama beberapa saat, 

bagaimanakah bentuk dari es batu 

tersebut?”(Alami) 

 Guru menyampaikan tujuan serta maksud 

dari praktikum yang akan dilaksanakan. 

(Namai) 

 Siswa mulai melakukan praktikum 

pembuktian bahwa kalor dapat mengubah 

wujud  benda.  

 Guru memutarkan musik klasik dari mozart 

untuk menciptakan lingkungan belajar 

Quantum yang nyaman bagi siswa.. 

 Guru mendampingi siswa selama praktikum 

berlangsung. 

 Guru secara acak meminta perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil 

65 menit 
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Kegiatan Rincian Kegiatan Waktu 

(berupa data dan kesimpulan) dari praktikum 

yang telah dilakukan didepan kelas untuk 

ditanggapi oleh kelompok lain 

(Demonstrasikan) 

Penutup  Guru bersama siswa membahas hasil 

praktikum yang telah dipresentasikan oleh 

siswa sekaligus bertanya jawab dengan siswa 

untuk mengetahui tingkat pemahaman materi 

siswa setelah praktikum. (Ulangi) 

 Guru bersama siswa menyimpulkan hasil 

pembelajaran hari ini. (Ulangi) 

 Guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok berkinerja terbaik selama 

praktikum. (Rayakan) 

 Guru meminta kepada seluruh siswa untuk 

memberikan tepuk tangan yang meriah untuk 

kelompok yang mendapatkan predikat 

kelompok terbaik hari ini. (Rayakan) 

 Guru memberitahu siswa untuk 

mempersiapkan diri guna menghadapi 

posttest dipertemuan berikutnya. 

  Guru mengucapkan salam 

15 menit 

I. PENILAIAN 

Aspek yang dinilai 

 Aspek Kognitif 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan test tertulis, yaitu melalui 

pretest dan posttest. 

Batang,… Mei 2015 

   

Mengetahui 
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Guru Mata Pelajaran      Peneliti 

 

     

Siswadi Amd.Pd     Dedy Bara Firmansyah 

NIP. 195510291987031002    NIM.4201411094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 

LKS I (LEMBAR KERJA SISWA) 
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Nama Kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

A. Kompetensi Dasar 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

B. Tujuan 

 

3. Peserta didik dapat menyelidiki pengaruh kalor terhadap perubahan 

suhu benda 

C. Alat dan Bahan 

1. Beker glas  3. Air Dingin 

2. Termometer  4. Air Panas  

D. Langkah Kegiatan 

1. Sediakan 3 buah beker glas, beri nama masing-masing A, B dan C. 

2. Isilah beker glas A dengan 100 ml air panas. 

3. Isilah beker glas B dengan 100 ml air dingin. 

4. Ukurlah masing-masing suhu yang ada di beker glas A dan B, 

kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan yang tersedia. 

5. Tuangkan air panas dan air dingin secara bersamaan kedalam beker 

glas C, lalu diamkan sebentar. 

6. Ukurlah suhu air yang dicampur dalam beker glas C tersebut, 

kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan yang tersedia. 
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E. Tabel data pengamatan 

Benda Suhu Awal (
0
C) Suhu Akhir (

0
C) Suhu Campuran (

0
C) Perubahan Suhu 

Air 

Panas 

    

Air 

Dingin 

    

 

F. Pertanyaan Diskusi 

1. Berapa suhu air panas mula-mula? 

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

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

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

2. Berapa suhu air dingin mila-mula? 

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

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

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

3. Jika dibandingkan, maka suhu air panas lebih ... dari air dingin, dan 

suhu air dingin lebih ... dari air panas. 

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

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

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

4. Jika dilihat dari tabel diatas, bagaimana suhu air campurannya? 

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

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

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

 

 

5. Setelah kedua air dicampur, apakah suhu air panas berubah? 

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

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

............................... 
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6. Perubahan suhu pada air panas ini menandakan bahwa air menerima/ 

melepas kalor? 

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

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

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

7. Setelah kedua air dicampur, apakah suhu air dinginberubah? 

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

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

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

8. Perubahan suhu pada air dingin ini menandakan bahwa air menerima/ 

melepas kalor? 

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

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

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

9. Coba simpulkan apa yang kalian pahami dari kegiatan diatas? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

========SELAMAT MENGERJAKAN======== 

Lampiran 13 

LKS II (LEMBAR KERJA SISWA) 

 

Nama Kelompok : 

1.  
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2.  

3.  

4.  

5.  

 

A. Kompetensi Dasar 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

B. Tujuan 

 

1. Peserta didik dapat menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi 

banyaknya kalor  yang diperlukan untuk mengubah suhu benda 

C. Alat dan Bahan 

1. Beker glas  3. Minyak 5. Pembakar spritus    7. Stopwatch 

2. Termometer  4. Air   6. Penyangga kaki tiga 

D. Langkah Kegiatan 

KEGIATAN PERTAMA 

1. Langkah kegiatan pertama 

a. Sediakan 2 buah beker glas A dan B. 

b. Isilah beker glas A dengan 100 ml air dan beker glas B dengan 50 

ml air 

c. Catat suhu air mula-mula (usahakan suhunya sama). 

d. Panaskan kedua air dengan api yang sama besarnya hingga 

mengalami kenaikan suhu sebesar 10
0
C. 

e. Catat waktu yang diperlukan untuk memanaskan keduanya pada 

tabel pengamatan yang telah tersedia. 

 

2.  Tabel data pengamatan kegiatan pertama 



148 

 

 
 

Benda Suhu Awal (
0
C) Suhu Akhir (

0
C) Perubahan suhu (

0
C) Waktu (s) 

Air 

100 ml 

  10  

Air 50 

ml 

  10  

 

3. Pertanyaan Diskusi 

1. Sebelum dipanaskan berapakah suhu air di beker glas A? 

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

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

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

2. Sebelum dipanaskan berapakah suhu air di beker glas B? 

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

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

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

3. Setelah air dibeker glas a dipanaskan, berapakah waktu yang 

diperlukan untuk menaikkan suhunya sebesar 10
0
C? 

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

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

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

4. Setelah air dibeker glas a dipanaskan, berapakah waktu yang 

diperlukan untuk menaikkan suhunya sebesar 10
0
C? 

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

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

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

5. Dari data yang sudah diperoleh, apakah waktu yang diperlukan 

oleh kedua air untuk menaikkan suhu sebesar 10
0
C sama? 

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

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

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

6. Untuk merubah suhu air sebesar 10
0
C, waktu yang diperlukan air 

dibeker glas A lebih ........ dari air dibeker glas B. 
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............................................................................................................

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

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

7. Apakah banyaknya air yang dipanaskan mempengaruhi lamanya 

waktu pemanasan? 

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

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

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

8. Dari tabel data pengamatan, bagaimanakan hubungan antara 

banyaknya air dengan lamanya waktu pemanasan? 

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

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

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

9. Jika lamanya waktu pemanasan menggambarkan banyaknya kalor 

yang dibutuhkan maka semakin besar massa benda yang akan 

dinaikkan suhunya, semakin ............. (kecil, besar) kalor yang 

diperlukan. Dari kegiatan diatas besarnya Q ........................ 

(sebanding, tidak sebanding) dengan massa. Tuliskan rumusnya 

dibawah ini ! 

Q ..... m 

 

 

 

 

KEGIATAN KEDUA 

1. Langkah  kerja kegiatan  kedua 

a. Sediakan 2 buah beker glas A dan B. 

b. Isilah beker glas A dengan 100 ml air dan beker glas B dengan 100 

ml minyak goreng 

c. Catat suhu  mula-mula air dan minyak goreng  
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d. Panaskan 100 ml air dan 100 ml minyak goreng  dengan api yang 

sama besarnya hingga mengalami kenaikan suhu sebesar 10
0
C. 

e. Catat waktu yang diperlukan oleh  keduanya untuk merubah suhu 

sebesar 10
0
C pada tabel pengamatan yang telah tersedia. 

 

2.  Tabel data pengamatan kegiatan  kedua 

Benda Suhu Awal 

(
0
C) 

Suhu Akhir (
0
C) Perubahan suhu (

0
C) Waktu (s) 

Air 100 

ml 

  10  

Minyak 

goreng 

100 ml 

  10  

 

3. Pertanyaan Diskusi 

1. Berapakah suhu air sebelum dipanaskan? 

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

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

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

2. Berapakah suhu minyak goreng sebelum dipanaskan? 

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

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

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

3. Setelah air  dipanaskan, berapakah waktu yang diperlukan untuk 

menaikkan suhunya sebesar 10
0
C? 

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

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

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



151 

 

 
 

4. Setelah air minyak goreng dipanaskan, berapakah waktu yang 

diperlukan untuk menaikkan suhunya sebesar 10
0
C? 

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

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

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

5. Lebih cepat air ataukah minyak goreng untuk menaikkan suhu 

masing-masing sebesar 10
0
C? 

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

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

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

6. Apakah perbedaan jenis zat cair yang dipakai berpengaruh 

terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan 

suhunya? 

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

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

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

7. Jika lamanya waktu pemanasan menggambarkan banyaknya kalor 

yang dibutuhkan maka jumlah kalor yang diperlukan 

......................... (bergantung, tidak bergantung) pada jenis zat. Dari 

kegiatan diatas besarnya Q ........................ (sebanding, tidak 

sebanding) dengan kalor jenis zat. Tuliskan rumusnya dibawah ini 

! 

Q ..... c 

 

 

 

KEGIATAN KETIGA 

1. Langkah  kerja kegiatan  ketiga 

a. Sediakan 1 buah beker glas. 

b. Isilah beker glas dengan 100 ml air. 
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c. Catat suhu  mula-mula air . 

d. Panaskan 100 ml air tersebut dalam nyala api. 

e. Catat kenaikan suhunya tiap 1 menit selama 5 menitdalam tabel 

pengamatan yang tersedia 

 

2.  Tabel data pengamatan kegiatan  ketiga 

No. Waktu Suhu (
0
C) 

1. 0 menit  

2. 1 menit  

3. 2 menit  

4. 3 menit  

5. 4 menit  

6. 5 menit  

 

3. Pertanyaan Diskusi 

1. Berapakah suhu air sebelum dipanaskan? 

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

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

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

 

2. Dari tabel pengamatan, apakah suhu air berbeda untuk tiap 

menitnya?  
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............................................................................................................

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

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

3. Perubahan suhu tiap menitnya cenderung naik atau turun? 

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

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

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

4. Apakah lamanya waktu pemanasan mempengaruhi besarnya suhu 

air? 

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

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

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

5. Semakin naik atau turunkah suhu air jika waktu pemanasan 

semakin lama? 

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

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

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

6. Berdasarkan tabel pengamatan, bagaimanakah hubungan antara 

waktu pemanasan dengan besarnya suhu? 

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

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

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

7. Jika lamanya waktu pemanasan menggambarkan banyaknya kalor 

yang dibutuhkan, maka jumlah kalor yang diperlukan semakin 

.................. (kecil, besar) pada kenaikan suhu benda tersebut. Dari 

kegiatan diatas besarnya Q ........................ (sebanding, tidak 

sebanding) dengan perubahan suhu. Tuliskan rumusnya dibawah 

ini! 

Q ..... ∆t 

E.  Simpulan  
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Dari ketiga kegiatan yang telah kalian lakukan, bergantung pada apa 

sajakah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu 

benda? 

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

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

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

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

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

 

 

 

========SELAMAT MENGERJAKAN======== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 14 

LKS III (LEMBAR KERJA SISWA) 

 

NamaKelompok : 

1.  

2.  
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3.  

4.  

5.  

 

A. KompetensiDasar 

3.4   Mendeskripsikan peran kalor dalam mengubah wujud zat dan suhu 

suatu benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari 

 

B. Tujuan 

 

1. Peserta didik dapat menyelidik ipengaruh kalor terhadap perubahan 

wujud benda 

C. Alat dan Bahan 

1. Beker glas   3. Potongan es Batu  5. Stopwatch 

2. Pembakar spritus  4. Penyangga kaki tiga 

D. Langkah Kegiatan 

1. Masukkan potongan-potongan es batu kedalam beker glas.. 

2. Letakkan beker glas diatas penyangga kaki tiga. 

3. Nyalakan pembakar spritus dan letakkan dibawah penyangga kaki tiga. 

4. Panasi es batu selama 5 menit 

5. A

m

a

t

i

 

p

o

tongan es batu yang ada didalam beker glas. 

 

E. Pertanyaan Diskusi 
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1. Berilah nama pada tiap proses perubahan wujud diatas 

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

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

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

2. Sebelum dipanaskan, bagaimana bentuk es batu? 

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

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

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

3. Setelah es batu dipanasi selama 5 menit, apa yang terjadi pada es 

batu tersebut? 

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

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

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

4. Apa yang akan terjadi jika air dari es batu dipanasi terus menerus? 

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

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

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

5. Coba tuliskan apa yang telah kalian pahami dari praktikum diatas! 

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

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

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

6. Apakah kalor uap itu? Bagaimana persamaanya? 

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

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

......................................... 
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7. Berapabesarkalor yang dibutuhkanuntukmenguapkan air 

bermassa5 kg dengankaloruap 2260 kkal/kg? 

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

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

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

 

8. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempercepat penguapan? 

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

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

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

9. Apakah kalor lebur itu? Bagaimana persamaanya? 

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

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

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

10. Hitunglah kalor yang diperlukanuntukes batu air raksasebanyak 0,4 

kg pada titik leburnya apa bila kalor lebur air raksa336000J/kg. 

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

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

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

 

========SELAMAT MENGERJAKAN======== 
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Lampiran 15 

HANDOUT MATERI PERTEMUAN 1  

KELAS EKSPERIMEN 

1. Pengertian Kalor 

Apakah yang dimaksud dengan kalor? Untuk menjelaskan pengertian 

kalor, perhatikan kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena 

banyak sekali kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan kalor. 

Misalnya pada waktu memasak air menggunakan kompor. Air yang semula dingin 

lama kelamaan menjadi panas. Mengapa air menjadi panas? Air menjadi panas 

karena mendapat kalor, kalor yang diberikan kepada air mengakibatkan suhu air 

naik. 

 Sebelum abad ke-17 orang berpendapat bahwa kalor merupakan zat yang 

mengalir dari suatu benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih 

rendah jika kedua benda tersebut bersentuhan atau bercampur. 

Jika kalor merupakan suatu zat tentunya akan memiliki massa dan ternyata 

benda yang dipanaskan massanya tidak bertambah. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kalor bukanlah zat, melainkan suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena 

adanya perbedaan suhu. 

 Satuan kalor adalah kalori (kal) atau kilo kalori (k kal). 1 kalori/kilo kalori 

adalah jumlah kalor yang diterima/dilepaskan oleh 1 gram/1 kg air untuk 

menaikkan/menurunkan suhunya 1
0
 C. Sedangkan satuan yang lainnya adalah 

Joule. Hubungan satuan kalori dan Joule adalah 

  atau 

        

1 kalori = 4,2 joule 1 joule = 0,24 kal 
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 Peristiwa yang berkaitan dengan kalr juga terjadi didalam tubuh. Tubuh 

kita mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Energi panas yang 

disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori, sering disingkat kkal. Satu kkal 

setara dengan 1.000 kalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang 

dapat diubah menjadi energi panas atau bentuk lain. Sebagian energi ini 

digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. 

2. Kalor dapat Mengubah suhu Benda 

Apa yang terjadi apabila dua zat cair yang berbeda suhunya dicampur 

menjadi satu? Bagaimana hubungan kalor dengan suhu suatu zat?   

Saat dua zat cair berbeda suhu dicampur menjadi satu maka air panas akan 

melepaskan kalor dan air dingin akan menerima kalor untuk menaikkan 

suhunya.(akan dibuktikan melalui praktikum yang sudah disiapkan dalam Lembar 

Kerja Siswa) 

 Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang 

bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. 

Demikian juga sebaliknya benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari 

lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi 

dengan lingkungan sekitarnya.  

Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. 

Dengan demekian, dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu 

benda. 

 

 

 



160 

 

 
 

Lampiran 16 

HANDOUT MATERI PERTEMUAN 2  

KELAS EKSPERIMEN 

 

1. Faktor Yang Mempengaruhi Banyaknya Kalor 

Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu suatu benda 

berbeda antara satu benda dengan benda lain. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi banyaknya kalor untuk mengubah suhu suatu zat, yaitu: 

(4) Perubahan Suhu 

Secara alamiah kalor selalu mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi 

ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor sering diikuti oleh 

kenaikan suhu benda. Apabila terjadi kenaikan suhu,  

(5) Massa Zat 

Semakin besar massa benda, semakin besar pula jumlah kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu benda. Semakin kecil massa benda, semakin 

kecil pula jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda itu. 

(6) Jenis Zat 

Misal kita akan memanaskan air danminyak ke suhu 40
o
C, ternyata air 

membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai suhu 40
o
C. Artinya, untuk 

mencapai suhu 40
o
C air membutuhkan kalor lebih banyak daripada minyak 

goreng. Dengan demikian, jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 

zat bergantung pada jenis zat. Perbedaan jumlah kalor ini disebabkan oleh sifat 

khas yang dimiliki oleh air dan minyak goreng. Dalam fisika, sifat khas ini 
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dinamakan kalor jenis dengan simbol c. Jadi, air dan minyak goreng memiliki 

kalor jenis yang berbeda. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menaikkan 

suhu suatu zat bergantung pada tiga faktor, yaitu: perubahan suhu, massa zat, dan 

kalor jenis. Secara matematis, ditulis 

   Q    .t  

   Q     m 

   Q     c 

Jika dituliskan dalam bentuk persamaan matematis menjadi : 

   .tcmQ    

 Apakah yang disebut kalor jenis? Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang 

diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1
o
C. 4.200 J. Tabel 4.1 

menunjukkan kalor jenis beberapa zat.  

Tabel Kalor jenis beberapa Zat 

No. Jenis zat Kalor jenis (J/kg 
0
C) 

1 Air 4200 

2 Alkohol 2300 

3 Alumunium 900 

4 Besi 450 

5 Emas 130 

6 Raksa 140 

7 Es 2100 
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2. Kapasitas kalor (C) 

Perkaliaan antara massa(m) dengan kalor jenis (c) disebut dengan 

Kapasitas Kalor (C). 

Kapasitas kalor suatu zat ialah banyaknya kalor yang diserap/dilepaskan 

untuk menaikkan/menurunkan suhu 1
0
 C 

Karena C = m x c, maka persamaan kalor dapat dituliskan menjadi: 

 

Q   dalam satuan k kal atau kal 

C   dalam satuan J/ 
0
C atau J / 

0
C 

t  dalam satuan 
0
C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q = C . t 
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Lampiran 17 

HANDOUT MATERI PERTEMUAN 3  

KELAS EKSPERIMEN 

1. Kalor Dapat Mengubah Wujud Zat 

Kalor dapat mengubah wujud zat. Kalian tentu masih ingat bahwa zat 

dapat berwujud padat, cair atau gas. Perubahan wujud zat bergantung pada jumlah 

kalor yang diterima atau jumlah kalor yang dilepaskan oleh zat yang 

bersangkutan. Zat padat dapat berubah wujud menjadi zat cair apabila zat itu 

menerima kalor. Zat cair dapat berubah wujud menjadi gas apabila zat itu 

menerima kalor. Sebaliknya, gas dapat berubah wujud menjadi zat cair apabila 

melepaskan kalor. Zat cair dapat berubah wujud menjadi zat padat apabila 

melepaskan kalor. Sebagai contoh, es (zat padat) berubah wujud menjadi air (zat 

cair) apabila dipanaskan. Artinya, es menerima kalor. Air (zat cair) berubah wujud 

menjadi uap (gas) apabila dipanaskan. Artinya, air menerima kalor. Sebaliknya, 

uap air akan berubah wujud menjadi air apabila didinginkan. Artinya, uap air 

melepaskan kalor. Air (zat cair) akan berubah wujud menjadi es (zat padat) 

apabila didinginkan. Artinya, air melepaskan kalor.  

 Diagram perubahan wujud zat 

seperti gambar dibawah ini: 

Keterangan: 

1. Mencair atau Melebur   6. 

menyublim 

2. Membeku 
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3. Menguap 

4. Mengembun 

5. Mengkristal  

 

(1) Menguap 

Apabila sejumlah air dipanaskan terus-menerus, air akan menguap. Hal ini 

menunjukkan bahwa menguap memerlukan kalor. Untuk menunjukkan bahwa 

pada waktu menguap zat memerlukan kalor, kalian dapat memanaskan air dalam 

bejana dengan menggunakan pembakar spiritus. Setelah pembakar spiritus 

dinyalakan dan ditunggu beberapa saat, kalian akan melihat uap muncul pada 

permukaan air.  

Bagaimanakah cara mempercepat proses penguapan? Proses penguapan 

dapat dipercepat dengan beberapa cara, yaitu: memanaskan, memperluas 

permukaan, mengalirkan udara pada permukaan zat cair, dan mengurangi tekanan 

pada permukaan zat cair.  

5. Memanaskan  

6. Memperluas Permukaan 

7. Mengalirkan udara pada permukaan zat cair 

8. Mengurangi tekanan pada permukaan zat cair 

(2) Mengembun 

Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Zat 

dapat mengembun apabila suhu turun, sedangkan suhu turun terjadi apabila zat itu 

melepaskan kalor.  
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(3) Mendidih 

Mendidih adalah proses perubahan wujud dari zat cair menjadi gas (uap). 

Mendidih terjadi pada seluruh bagian zat cair. Zat cair dikatakan menguap apabila 

molekul-molekulnya sebagian meninggalkan permukaan zat cair tersebut. Apabila 

suhu zat cair dinaikkan, penguapan dapat terjadi di seluruh bagian zat cair. 

Molekul-molekul zat cair membentuk uap dalam bentuk gelembung-gelembung 

udara. Gelembung-gelembung ini dapat terjadi di seluruh bagian zat cair.  

Apabila pemanasan dilanjutkan, gelembung-gelembung udara akan naik ke 

permukaan zat cair dan akhirnya pecah. Apabila hal ini terjadi, zat cair dikatakan 

mendidih. Jadi, zat cair dikatakan mendidih apabila gelembung-gelembung uap 

terjadi di seluruh bagian zat cair dan meninggalkan zat cair. Pada saat mendidih 

suhu zat cair tidak berubah, meskipun kalor diberikan terus-menerus. 

Zat cair yang mendidih jika dipanaskan terus-menerus akan berubah 

menjadi uap. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1 kg zat cair 

menjadi uap seluruhnya pada titik didihnya disebut kalor uap (u). Besarnya kalor 

uap dapat dirumuskan : 

u = Q/m atau  Q = m . u 

(4) Melebur 

Melebur adalah proses perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Pada 

saat melebur, zat memerlukan kalor. Sebaliknya, membeku adalah proses 

perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Pada saat membeku, zat melepaskan 

kalor.  
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Jumlah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 1 kg zat pada titik 

leburnya dinamakan kalor lebur (L).  Satuan kalor lebur adalah J/kg. Besarnya 

kalor lebur dapat dirumuskan: 

L = Q/m atau  Q = m . L 
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Lampiran 18 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL UJI COBA 

 SatuanPendidikan : SMP 

 Mata Pelajaran  : Fisika 

 Kelas/ Program  : VII 

 Semester   : 2 

 BentukSoal  : Pilihan ganda 

 Jumlahsoal  : 35 butir 

 

StandarKompetensi:  

Memahami wujud zat dan perubahannya 

Pokok Bahasan : Kalor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 C1 : Pengetahuan atau Ingatan 

 C2 : Pemahaman 

Sub Materi 
Taksonomi Bloom 

C1 C2 C3 C4 

 Kalor jenis 5, 14 19 21,24 
 

Kalor 2,4, 3 1,,32 
  

Kalor dapat menaikkan suhu 27 11,33 22,34 6, 8 

Kalor dapat merubah wujud zat 
 

7, 9, 10,15, 28, 

29, 35  
25 

Penguapan 18, 20 17 
  

Kalor Laten 30, 31 12, 13 23,26 16 

Jumlah 10 15 6 4 

Presentase 28,5% 43% 17,15% 11,35% 

 

1
6
2
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 C3 : Aplikasi 

 C4 : Analisis 

  

 

 

1
6
3
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Lampiran 19 

 

SOAL UJI COBA MATERI KALOR 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan teliti. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu paling sesuai,kemudian 

berilah tanda silang pada lembar jawab yang tersedia. 

 

 

1. Perpindahan kalor secara alamiah antara dua benda, bergantung pada …. 

a. Suhu masing-masing benda 

b. Kandungan energi masing-masing benda 

c. Massa masing-masing benda 

d. Wujud benda 

2. Satu kilokalori setara dengan … 

a. 0,42 x 10
3
 joule 

b. 4,2 x 10
3
 joule 

c. 42 x 10
3
 joule 

d. 420 x 10
3
 joule 

3. Bentuk energy yang berpindah karena adanya perbedaan suhu disebut …. 

a. Kalori 

b. Kalor 

c. Radiasi 

d. Konduksi 

4. Satuan kalor dalam SI adalah …. 

a. Kalori 

b. Joule 

c. Kilokalori 

d. Kilojoule 

5. Kalor jenis aluminium 0,21 kkal/kg 
o
C. Ini berarti …. 

a. Diperlukan kalor sebesar 0,21 kkal untuk menaikkan suhu aluminium 

sebesar 1
 o
C 

b. Diperlukan kalor sebesar 0,21 kkal untuk menaikkan suhu 1 kg 

aluminium sebesar 1
 o
C 

c. Diperlukan kalor sebesar 1 kkal untuk menaikkan suhu aluminium 

sebesar 1
 o
C 

d. Diperlukan kalor sebesar 1 kkal untuk menaikkan suhu 0,21 kg 

aluminium sebesar 1
 o
C 
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6. Jika gelas diisi dengan es batu, maka bagian luar gelas akan menjadi 

basah. Hal ini membuktikan adanya peristiwa …. 

a. Pembekuan 

b. Penguapan 

c. Pengembunan 

d. Peleburan 

7. Di bawah ini termasuk proses perubahan wujud zat yang melepas kalor 

adalah pada saat zat …. 

a. Membeku dan menguap 

b. Membeku dan mengembun 

c. Menguap dan melebur 

d. Melebur dan mengembun 

8. Jika panci diisi dengan air dingin, kemudian kita panaskan diatas api 

kompor yang menyala lama-lama panci akan terasa panas, bahkan airnya 

mendidih. Hal ini membuktikan bahwa kalor dapat …. 

a. Mengubah wujud benda 

b. Menaikkan suhu benda 

c. Memanaskan panci 

d. Mendidihkan air 

9. Air yang mendidih pada 100 
o
C dipanaskan terus, ternyata suhu airnya 

tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa …. 

a. Kalor yang diberikan berfungsi untuk mengubah wujud 

b. Kalor yang diberikan menghambat perubahan suhu 

c. Jumlah kalor yang diberikan sebanding dengan kenaikan suhu 

d. Kalor yang diberikan sama dengan kalor yang dilepaskan 

10. Sepotong es dipanaskan sampai menimbulkan uap untuk membuktikan …. 

a. Adanya kalor pada benda 

b. Kalor dapat mengubah wujud zat 

c. Kalor dapat pindah ke benda 

d. Adanya perpindahan kalor pada setiap zat 

11. Jika air dingin dicampur dengan air panas maka akan terjadi peristiwa… 

a. air dingin dan air panas sama-sama melepas kalor 

b. air dingin dan air panas menerima kalor 

c. air dingin melepas kalor dan air panas menerima kalor 

d. air dingin menerima kalor dan air panas melepas kalor 

12. Pada saat es melebur menjadi air, maka …. 

a. Suhunya naik 

b. Suhunya turun 

c. Terjadi penyerapan kalor 

d. Terjadi pelepasan kalor 
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13. Pada saat menguap yang terjadi adalah… 

a. melepas kalor, suhu tetap 

b. melepas kalor, suhu naik 

c. memerlukan kalor, suhu tetap 

d. memerlukan kalor, suhu naik 

14. Satuan kalor jenis adalah…….. 

a. J/kg°C   c. J/kg 

b. °C    d. J/°C 

 

15. Salah satu contoh perubahan wujud zat ditunjukkan pada peristiwa …. 

a. Kertas dibakar jadi abu 

b. Singkong diubah menjadi tape 

c. Kapur barus lama-lama menjadi habis 

d. Kayu dibakar menjadi arang 

16. Di daerah pantai, air mendidih pada suhu 100 
o
C. Di daerah pegunungan, 

air mendidih pada suhu …. 

a. 100
o
C 

b. Di atas 100
o
C 

c. Di bawah 100
o
C 

d. Tidak bisa ditentukan 

17. Jika pakaian hitam dan putih dijemur bersama, kain hitam akan lebih cepat 

kering daripada kain putih karena warna hitam …. 

a. Banyak menyerap kalor 

b. Sedikit memancarkan kalor 

c. Banyak memancarkan kalor 

d. Sedikit menyerap kalor 

18. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Memanaskan zat cair 

2) Menyemburkan zat cair 

3) Mempersempit permukaan zat cair 

4) Meniupkan udara di atas permukaan zat cair 

5) Menambah tekanan pada permukaan 

Pernyataan yang tidak benar dalam mempercepat penguapan zat cair 

adalah …. 

a. 1) dan 2) 

b. 1) dan 4) 

c. 2) dan 4) 

d. 3) dan 5) 

19. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari….. 

a. suhu yang tinggi ke suhu yang rendah 
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b. tempat yang tinggi ke tempat yang renah 

c. suhu yang rendah ke suhu yang tinggi 

d. tempat yang rendah ke tempat yang tinggi 

20. Proses penguapan dapat dipercepat dengan cara …. 

a. Mengurangi suhu zat cair 

b. Memperkecil bidang permukaan zat cair 

c. Meniupkan udara ke atas permukaan zat cair 

d. Mencampur zat cair dengan zat cair lainnya 

21. Besi yang massanya 3 kg, kapasitas kalornya 0,33 kkal/
o
C. besar kalor 

jenisnya adalah …. 

a. 0,99 kkal/kg 
o
C  c.  2,67 kkal/kg 

o
C 

b. 0,11 kkal/kg
 o
C  d.  9,7 kkal/kg

 o
C 

22. Untuk menaikkan suhu 5 kg air dari 15
 o

C menjadi 40
 o

C diperlukan kalor 

sebanyak …. (kalor jenis air = 4,2 x 10
3
 J/kg

 o
C) 

a. 525.000 J 

b. 420.000 J 

c. 150.000 J 

d. 21.000 J 

23. Raksa memiliki kalor uap 272.000 J/kg. berapa kalor yang dibutuhkan 

oleh raksa yang bermassa 500 g untuk dapat menguap? 

a. 136.000.000 J 

b. 1.360.000 J 

c. 136.000 J 

d. 13.600 J 

24. Kalor sebanyak 50.000 J dapat menaikkan suhu benda bermassa 2,5 kg  

dari 10 
o
C sampai 30 

o
C. Berapakah kalor jenis benda itu? 

a. 1.000 J 

b. 2.000 J 

c. 2.500 J 

d. 5.000 J 

    

25. Sepotong es dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dipanaskan. Es 

berubah menjadi air. Apabila terus menerus dipanaskan, air mendidih dan 

menguap. Kesimpulanmu tentang hubungan antara kalor dengan 

perubahan bentuk zat adalah …. 

a. Melebur dan menguap memerlukan kalor 

b. Menguap dan mengembun memerlukan kalor 

c. Membeku dan melebur melepaskan kalor 

d. Melebur dan mengembun melepaskan kalor 
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26. Banyaknya kalor yang diperlukan 2 kg es -5°C jika dipanaskan hingga 

seluruhnya melebur adalah (Ces = 2100 J/kg°C, L = 336000 J/kg) 

a. 1684200 J   c. 167200 J 

b. 676200 J   d. 672000 J 

27. Dibawah ini yang tidak termasuk faktor-faktor yang diperlukan untuk 

menaikkan suhu suatu zat adalah… 

a. massa zat 

b.  tekanan udara luar 

c. jenis zat  

d.  kenaikan suhu 

28. Perhatikan diagram di bawah ini ! 

 

 

Perubahan wujud yang memerlukan kalor sesuai gambar nomor? 

a. 3 dan 4  c.  1 dan 2 

b. 2 dan 4  d.  1 dan 3 

29. Contoh perubahan wujud dari padat menjadi gas adalah… 

a. air dingin akan membeku 

b. es dipanaskan akan mencair 

c. kapur barus dialmari pakaian lama kelamaan akan habis 

d. logam yang dipanaskan akan mencair dan menguap 

30. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah 1kg zat cair menjadi 

uap air seluruhnya pada titik didihnya disebut…. 

a. kalor uap      c.  kalor lebur 

b. kapasitas kalor     d.  kalor jenis 

31. Kalor yang digunakan untuk mengubah satu satuan massa zat padat 

menjadi zat cair untuk melebur pada titik leburnya dinamakan…. 

a. kalor lebur   c. kalor uap 

b. kalor beku   d. kalor jenis 

32. Suatu benda jika diberi kalor akan mengalami….. 

a. perubahan wujud dan massa zat 

b. perubahan ukuran dan massa zat 

c. perubahan suhu dan wujud zat 

d. perubahan suhu dan kalor jenis zat 

33. Perhatikan grafik hubungan suhu dan waktu pemanasan air berikut ini! 
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Pernyataan dibawah ini yang tidak benar mengenai grafik diatas adalah… 

a. BC menyatakan suhu tetap 

b. BC es melebur menjadi air 

c. DE air menguap menjadi uap 

d. DE menyatakan suhu air menguap berubah 

34. Diketahui kalor jenis air 4200 J/kg°C,  jika 84000 joule  kalor diberikan ke 

dalam 5 kg air, suhu air akan naik sebesar… 

a. 1°C    c. 3°C 

b. 2°C    d. 4°C 

35. Minyak wangi cair tercium harum saat tertumpah dilantai. Hal ini 

menunjukkan terjadi perubahan wujud dari cair menjadi… 

a. padat   c. es 

b. gas    d. embun 
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Lampiran 20 

Kunci Jawaban soal Uji Coba 

 

1. A  16. C  31. A 

2. B  17. A  32. C 

3. B  18. D  33. D 

4. B  19. A  34. D 

5. B  20. C  35. B 

6. B  21. B 

7. B  22. A 

8. B  23. C 

9. A  24. A 

10. B  25. A 

11. D  26.D 

12. C  27. B 

13. C  28. D 

14. A  29. C 

15. C  30. A 
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Lampiran 21 

KISI-KISI UJI COBA ANGKET MINAT BELAJAR SISWA 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : VII/ 2 

No. Indikator  Deskriptor 

Nomor Butir Soal 

Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

1. 
Perasaan 

senang 

 Kehadiran dalam 

pembelajaran 

fisika 

 Belajar mandiri 

dalam mempelajari 

fisika 

1 

 

 

 

3, 12 

14 

 

 

 

15, 17 

2. Ketertarikan 

 Ketertarikan 

terhadap 

pembelajaran 

fisika 

 Kesegeraan 

mengerjakan tugas 

fisika yang 

diberikan 

 Ketertarikan dalam 

memecahkan 

persoalan fisika 

2, 18 

 

 

 

 

11 

 

 

 

22 

5, 27 

 

 

 

 

13 

 

 

 

23 

3. Perhatian 

 Mengerjakan tugas 

dengan cermat 

 Memperhatikan 

penjekasan guru 

 Kefokusan saat 

pembelajaran 

4 

 

 

16 

 

10 

9 

 

 

6 

 

8 
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fisika 

 Konsentrasi dalam 

pembelajaran 

fisika 

 

 

20 

 

 

 

 

 

26 

4 Keterlibatan 

 Keaktifan siswa 

dalam kelompok 

 Respon terhadap 

pertanyaan dari 

guru 

 Penambahan atau 

pengurangan 

waktu belajar 

7 

 

 

21 

 

 

 

24,29 

19 

 

 

28 

 

 

 

25,30 

Jumlah  
15 15 

30 
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Lampiran 22 

UJI COBA ANGKET MINAT BELAJAR FISIKA SISWA 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah pertanyaan atau pernyataan dibawah ini dengan teliti. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu paling sesuai,kemudian berilah tanda silang huruf a,b,c atau d pada lembar 

jawab yang tersedia. 

3. Gunakan kejujuranmu dalam menjawab dan jangan terpengaruh jawaban teman. 

*pelajaran IPA dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan ( 1 bulan ada 8 kali pertemuan) 

 

No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

1 Saya tidak pernah terlambat 

mengikuti pembelajaran fisika 

disekolah dan sudah siap sebelum 

guru masuk kelas . 

Selalu, Jika “tidak 

pernah terlambat 

mengikuti 

pembelajaran fisika 

setiap ada 

pelajarannya dan 

Sering, jika “pernah 

terlambat mengikuti 

pembelajaran fisika 

disekolah 2 kali 

dalam 8 kali 

pertemuan, dan 

Jarang, jika “pernah 

terlambat mengikuti 

pembelajaran fisika 

disekolah 4 kali 

dalam 8 kali 

pertemuan, dan 

Tidak Pernah, jika 

“selalu terlambat 

mengikuti pelajaran 

fisika disekolah, 

dan selalu belum 

siap ketika guru 

 

 

1
7
3
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

selalu sudah siap 

sebelum guru 

masuk kelas” 

pernah belum siap 

ketika guru masuk 

kelas” 

pernah belum siap 

ketika guru masuk 

kelas” 

masuk kelas”  

2 Menurut saya fisika merupakan 

pelajaran yang menarik dan asyik 

karena berkaitan dengan alam, 

sehingga saya senang 

mempelajarinya. 

Sangat setuju, 

jika”senang 

mempelajari fisika, 

karena berkaitan 

dengan alam” 

Setuju, jika “ 

senang mempelajari 

fisika, tapi tidak 

terlalu peduli 

dengan 

keterkaitannya 

dengan alam” 

Tidak setuju, jika 

“tidak terlalu 

senang mempelajari 

fisika, juga tidak 

teralalu peduli 

dengan 

keterkaitannya 

dengan alam” 

sangat tidak setuju, 

jika “tidak senang 

mempelajari fisika 

dan tidak peduli 

sama sekali dengan 

keterkaitannya 

dengan alam”  

3 Seberapa sering kamu belajar fisika 

pada malam hari jika esok hari ada 

pelajarannya (bukan ulangan atau 

test)? 

Selalu, jika “selalu 

belajar fisika pada 

malam hari jika 

esok hari ada 

pelajarannya” 

Sering, jika “belajar 

fisika pada malam 

hari minimal 5 kali 

dalam sebulan jika 

esok hari ada 

pelajarannya” 

Jarang, jika “belajar 

fisika pada amalam 

hari kurang dari 5 

kali dalam sebulan 

jika esok hari ada 

pelajarannya” 

Tidak pernah, jika “ 

Tidak pernah 

belajar fisika pada 

malam hari jika 

esok hari ada 

pelajarannya” 

1
7
4
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

4 Saya cermat dalam menganalisa dan 

menjawab soal fisika 

Selalu, jika “selalu 

cermat dalam 

menganalisa dan 

menjawab soal 

fisika” 

Sering, jika “cermat 

dalam menganalisa 

dan menjawab soal 

fisika, tapi pernah 

sesekali tidak 

cermat” 

Jarang, jika “tidak 

cermat dalam 

menganalisa dan 

menjawab soal 

fisika, tetapi pernah 

sesekali cermat” 

Tidak pernah, jika 

“tidak pernah 

cermat sekalipun 

dalam menganalisa 

dan menjawab soal 

fisika” 

5 Fisika pelajaran yang susah 

dipahami, sehingga kamu malas 

untuk mempelajarinya 

Sangat setuju, jika 

“menganggap fisika 

pelajaran yang 

susah dipahami, dan 

malas untuk 

mempelajarinya” 

Setuju, jika 

“menganggap fisika 

pelajaran yang 

cukup susah 

dipahami, dan juga 

cukup malas untuk 

mempelajarinya” 

Tidak setuju, jika 

“menganggap fisika 

pelajaran yang 

cukup susah 

dipahami, tetapi 

tidak malas untuk 

mempelajarinya” 

Sangat tidak setuju, 

jika “ menganggap 

fisika pelajaran 

yang mudah 

dipahami, dan tidak 

malas untuk 

mempelajarinya”  

6 Saat pelajaran fisika berlangsung, 

kamu tidak memperhatikan 

penjelasan guru. 

Selalu, jika “saat 

pelajaran fisika 

berlangsung tidak 

pernah 

Sering, jika “saat 

pelajaran fisika 

tidak 

memperhatikan 

Jarang, jika “ saat 

pelajaran fisika 

memperhatikan 

penjelasan guru, 

Tidak pernah, jika “ 

saat pelajaran fisika 

selalu 

memperhataikan 

1
7
5
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

memperhatikan 

penjelasan guru” 

 

penjelasan guru, 

tetapi kadang masih 

memperhatikan” 

 

tapi sesekali tidak 

memperhatikan” 

penjelasan guru 

7 Ketika diskusi kelompok saya selalu 

aktif. 

Sangat setuju, jika “ 

selalu aktif saat 

diskusi kelompok” 

Setuju, jika “aktif 

ketika diskusi 

kelompok, tetapi 

tidak terlalu 

menonjol” 

 

Tidak setuju, jika 

“tidak aktif dalam 

diskusi kelompok, 

tetapi masih sedikit 

membantu 

kelompok” 

Sangat tidak setuju, 

jika “tidak pernah 

aktif dalam diskusi 

kelompok” 

 

8 Apakah kamu bercanda saat guru 

menjelaskan materi pelajaran fisika? 

Selalu, jika “ selalu 

bercanda saat guru 

menjelaskan materi 

fisika” 

 

Sering, jika “ saat 

guru tidak bercanda 

kurang dari 5 kali 

pertemuan dalam 

sebulan”  

 

Jarang, jika “ saat 

guru menjelaskan 

materi tidak 

bercanda minimal 5  

kali pertemuan 

dalam sebulan” 

 

Tidak pernah, jika 

“tidak pernah 

bercanda saat guru 

menjelaskan materi 

fisika” 

9 Apakah kamu ceroboh dan terburu- Sangat setuju, jika Setuju, jika”sering Tidak setuju, Sangat tidak setuju, 

1
7
6
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

buru dalam mengerjakan soal fisika? “selalu ceroboh dan 

terburu-buru dalam 

mengerjakan soal 

fisika” 

 

ceroboh tetapi tidak 

terlalu terburu-buru 

dalam mengerjakan 

soal fisika” 

 

jika”tidak ceroboh 

dan tidak terburu-

buru dalam 

mengerjakan soal 

fisika, tetapi pernah 

sesekali melakukan 

kecerobohan” 

jika “tidak pernah 

ceroboh dan tidak 

terburu-buru dalam 

mengerjakan soal 

fisika” 

10 Kamu merasa terganggu jika teman 

disebelahmu mengobrol saat guru 

sedang menjelaskan materi fiska 

Sangat setuju, jika 

“merasa sangat 

terganggu jika 

teman mengobrol 

saat guru sedang 

menjelaskan 

materi” 

Setuju, jika “merasa 

terganggu jika 

teman mengobrol 

saat guru 

menjelaskan materi, 

tetapi tidak terlalu 

mempedulikannya” 

Tidak setuju, “tidak 

merasa terganggu 

jika teman 

mengobrol saat 

guru sedang 

menjelaskan materi, 

dan juga tidak 

terlalu 

mempedulikannya” 

Sangat tidak setuju, 

jika “ merasa sangat 

tidak terganggu 

sama sekali jika 

teman mengobrol 

saat guru sedang 

menjelaskan 

materi” 

11 Saya suka menunda dalam Selalu, jika “selalu Sering, jika “ Jarang, jika “pernah Tidak pernah, “ jika 

1
7
7
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

mengumpulkan tugas fisika menunda 

mengumpulkan 

tugas fisika” 

 

pernah menunda 

mengumpulkan 

tugas fisika lebih 

dari 2 kali dalam 

sebulan” 

 

menunda 

mengumpulkan 

tugas fisika 2 kali 

dalam sebulan” 

tidak pernah 

menunda  dalam 

mengumpulkan 

tugas fisika. 

12 Seserius apakah belajarmu  ketika 

akan menghadapi ulangan fisika? 

Sangat serius, jika 

“belajar dengan 

sungguh-sungguh 

dengan porsi waktu 

yang lebih lama 

dari belajar biasa 

ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika” 

Serius,  jika “belajar 

dengan sungguh-

sungguh  dengan 

porsi waktu yang 

biasa ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika” 

Kurang serius, jika 

“belajar dengan 

biasa  dengan porsi 

waktu yang biasa 

ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika” 

Tidak serius, jika 

“tidak belajar 

dengan sungguh-

sungguh dan 

dengan waktu yang 

sangat singkat 

ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika” 

13 Jika guru memberikan tugas, maka 

saya segera mengerjakan dan tidak 

Selalu, jika “selalu 

segera mengerjakan 

Sering, jika “segera 

mengerjakan tugas 

Jarang, jika “ tidak 

segera mengerjakan 

Tidak pernah’ 

jika”tidak pernah 

1
7
8
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

menundanya tugas yang 

diberikan guru” 

yang diberikan 

guru, tapi pernah 

sesekali 

menundanya” 

tugas yang 

diberiakn guru, dan 

lebih sering 

menundanya” 

segera mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru, dan 

sering 

menundanya” 

 

 

14 Saya tidak suka mengikuti pelajaran 

fisika disekolah karena pelajarannya 

membosankan. 

Sangat setuju, jika 

“tidak suka 

mengikuti pelajaran 

fisika disekolah 

karena pelajarannya 

membosankan, tapi 

terpaksa 

mengikutinya 

karena tuntutan 

sekolah”. 

Setuju, jika “cukup 

suka mengikuti 

pelajaran fisika 

disekolah tapi 

masih menganggap 

fisika pelajaran 

membosankan dan 

masih ada rasa 

keterpaksaan dalam 

mengikuti 

Tidak setuju, jika 

“suka mengikuti 

pelajaran fisika 

disekolah, 

terkadang masih 

menganggap fisika 

pelajaran yang 

membosankan, tapi 

tidak ada 

keterpaksaan dalam 

Sangat tidak setuju, 

jika “ sangat suka 

mengikuti pelajaran 

fisika disekolah dan 

tidak menganggap 

fisika sebagai 

pelajaran yang 

membosankan serta 

tidak ada 

keterpaksaan dalam 

1
7
9
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

pelajarannya” mengikuti 

pelajarannya” 

mengikuti 

pelajarannya” 

15 Saya hanya belajar fisika ketika ada 

pelajarannya dikelas. 

Sangat setuju, jika 

“hanya belajar 

fisika ketika ada 

pelajarannya 

dikelas, dan tidak 

pernah belajar fisika 

diluar kelas”  

 

Setuju, jika “ 

belajar fisika ketika 

ada pelajarannya 

disekolah, tetapi 

pernah sesekali 

belajar fisika tidak 

hanya ketika ada 

pelajarannya 

dikelas” 

Tidak setuju, jika “ 

belajar fisika  tidak 

hanya ketika ada 

pelajarannya 

dikelas, dan hanya 

belajar fisika 

dirumah selain 

disekolah” 

 

 

 

Saangat tidak 

setuju, jika “ selalu 

belajar fisika 

dimana saja, tidak 

hanya ketika ada 

pelajarannya 

dikelas”  

16 Saya memperhatikan ketika guru 

sedang menjelaskan materi fisika 

Sangat setuju, jika “ 

selalu 

memperhatikan 

ketika guru 

Setuju, jika “ 

memperhatikan 

ketika guru 

menjelaskan materi 

Tidak setuju, jika 

“tidak 

memperhatikan 

ketika guru 

Sangat tidak setuju, 

jika “ tidak pernah 

memperhatikan 

ketika guru sedang 

1
8
0
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

menjelaskan materi 

fisika” 

fisika, tapi pernah 

sesekali tidak 

memperhatikan” 

menjelaskan materi 

fisika, tapi pernah 

sesekali 

memperhatikan” 

menjelaskan materi 

fisika” 

17 Saya tidak pernah belajar ketika 

akan menghadapi ulangan fisika. 

Selalu, jika “tidak 

pernah belajar 

ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika” 

Sering, jika “tidak 

belajar ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika, 

tetapi sekali dua 

kali pernah belajar” 

Jarang , jika 

“belajar ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika, 

tetapi sekali dua 

kali pernah tidak 

belajar” 

 

 

Tidak pernah, jika 

“selalu belajar 

ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika”  

18 Saya merasa kecewadan dirugikan 

ketika guru tidak hadir dalam 

pelajaran fisika. 

Sangatsetuju, jika 

“merasa sangat 

kecewa dan sangat 

dirugikan karena 

setuju, jika “merasa 

kecewa karena tidak 

ada pelajaran fisika 

ketika guru tidak 

Tidak setuju, jika 

“merasa senang dan 

tidak dirugikan 

karena tidak ada 

Sangat tidak setuju, 

jika “merasa sangat 

senang dan sangat 

tidak 

1
8
1
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

tidak ada pelajaran 

fisika ketika guru 

tidak hadir” 

hadir, tetapi tidak 

terlalu merasa 

dirugikan” 

pelajaran ketika 

guru tidak hadir” 

dirugikanketika 

guru tidak hadir, 

bahan merasa bebas 

karena tidak ada 

pelajaran fisika” 

19 Apakah saat belajar kelompok, kamu 

bercanda dengan teman-teman? 

Selalu, jika “selalu 

bercanda dengan 

teman saat belajar 

kelompok” 

 

Sering, jika “pernah 

bercanda dengan 

teman lebih dari 3  

kali saat belajar 

kelompok dalam 8 

kali belajar 

kelompok” 

 

Jarang, jika “pernah 

bercanda dengan 

teman minimal 3 

kali saat belajar 

kelompok dalam 8 

kali belajar 

kelompok” 

Tidak pernah, jika 

“tidak pernah 

bercanda dngan 

teman saat belajar 

kelompok” 

 

 

 

20 Ketika pelajaran berlangsung, saya 

tidak menghiraukan teman-teman 

yang ada diluar kelas. 

Sangat setuju, jika “ 

sama sekali tidak 

menghiraukan 

teman yang ada 

Setuju, jika “tidak 

menghiraukan 

teman yang ada 

diluar kelas, tetapi 

Tidak setuju, jika 

“sedikit banyak 

menghiraukan 

teman yang ada 

Sangat tidak setuju, 

jika “sangat 

mengiraukan teman 

yang ada iluar 

1
8
2
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

diluar kelas” kadang masih 

melirik keluar. 

diluar kelas, tapi 

masih ada sedikit 

perhatian dalam 

pelajaran” 

kelas” 

21 Saat guru memberikan pertanyaan 

tentang fisika, saya menjawabnya. 

 

Selalu, jika “ selalu 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru” 

 

Sering, jika 

“menjawab 

pertanyaanyang 

diberikan oleh  guru 

minimal tiga kali 

dalam sekali 

pertemuan” 

 

Jarang, jika 

“menjawab 

pertanyaanyang 

diberikan oleh guru 

kurang dari tiga kali 

dalam sekali 

pertemuan” 

 

Tidak pernah, jika 

“tidak pernah 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru”  

22 Saya mencoba menyelesaikan soal 

latihan fisika tanpa disruh guru 

Selalu, jika “selalu 

menyelesaikan soal 

fisika tanpa pernah 

disuruh guru” 

Sering, jika 

“menyelesaikan 

soal fisika tanpa 

disuruh guru, tapi 

pernah sesekali 

Jarang, jika 

“menyelesaikan 

soal fisika dengan 

disuruh guru, tapi 

pernah sesekali 

Tidak pernah, jika “ 

menyelesaikan soal 

fisika harus dengan 

disuruh guru lebih 

dahulu” 

1
8
3
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

harus disuruh guru 

lebih dahulu” 

menyelesaikan soal 

tanpa disuruh guru” 

23 Saya malas dan tidak suka 

mengerjakan soal latihan fisika 

Sangat setuju, jika 

“sangat malas dan 

sangat tidak suka 

mengerjakan soal 

latiha fisika” 

 

Setuju, jika “malas 

dan kurang suka 

mengerjakan 

soallatihan fisika” 

 

Tidak setuju, jika 

“tidak malas dan 

agak suka 

mengerjakan soal 

latihan fisika” 

Sangat tidak setuju, 

jika “tidak malas 

dan sangat suka 

mengerjakan soal 

latihan fisika” 

24 Jika saya mendapat nilai jelek pada 

ulangan fisika, saya belajar lebih giat 

untuk ulangan berikutnya 

Sangat setuju, jika 

“belajar lebih giat 

dengan porsi waktu 

yang ditambah dari 

biasanya” 

Setuju, jika “belajar 

lebih giat dengan 

porsi waktu yang 

sama seperti 

biasanya” 

Tidak setuju, jika 

“belajar biasa saja 

dengan porsi waktu 

yang biasa” 

 

 

Sangat tidak setuju, 

jika “ tidak belajar 

dengan giat dan 

dengan porsi waktu 

yang sangat 

singkat” 

225 Saya merasa malas membaca buku 

pelajaran fisika jika ada waktu luang 

Sangat setuju, jika “ 

sangat malas sekali 

membaca buku 

Setuju, jika “malas 

membaca buku 

pelajaaran fisika 

Tidak setuju, jika 

“Tidak malas 

membaca pelajaran 

Sangat tidak setuju, 

jika “sangat tidak 

malas membaca 

1
8
4
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

pelajaran fisika 

ketika ada waktu 

luang” 

 

jika ada waktu 

luang, tapi pernah 

sesekali 

membacanya ketika 

ada waktu luang” 

 

fisika jika ada 

waktu luang, tetapi 

pernah seekali 

malas membacanya 

ketika ada waktu 

luang” 

buku pelajaran 

fisika jika ada 

waktu luang” 

26 Saya ingin pelajaran fisika cepat 

selesai jika melihat teman yang 

bermain diluar kelas karena ingin 

ikut bermain. 

Sangat setuju, jika 

“sangat 

menginginkan 

pelajaran fisika 

cepat selesai karena 

melihat teman 

bermain diluar 

kelas, dan ingin 

cepat-cepat bermain 

bersama teman 

yang sedang 

Setuju, jika 

“menginginkan 

pelajaran fisika 

cepat selesai karena 

melihat teman 

bermain diluar 

kelas, tetapi tidak 

terlalu ingin ikut 

bermain” 

 

Tidak setuju, jika 

“tidak ingin 

pelajaran fisika 

cepat selesai, tetapi 

ada sedikit rasa 

ingin bermain diluar 

kelas ketika melihat 

teman bermain 

diluar kelas” 

Sangat tidak setuju, 

jika “sangat tidak 

ingin pelaajaran 

fisika cepat selesai 

meskipun ada 

teman yang bermain 

diluar” 1
8
5
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

bermain” 

 

27 Saya senang ketika guru tidak hadir 

dalam pembelajaran fisika. 

 

Sangat setuju, jika 

“merasa sangat 

senang ketika guru 

tidak hadir dalam 

pembelajaran fisika 

dan merasa bisa 

bebas ketika guru 

tidak hadir ” 

 

Setuju, jika “merasa 

senang ketika guru 

tidak hadir dalam 

pembelajaran fisika, 

sehingga bisa 

bebas, tetapi ada 

sedikit rasa tidak 

senang dihati 

karena bingung 

harus apa ketika 

guru tidak hadir” 

Tidak setuju, jika 

“merasa tidak 

senang ketika guru 

tidak hadir dalam 

pembelajaran fisika, 

tetapi ada sedikit 

rasa senang dihati 

karena bisa bebas 

karena guru tidak 

hadir” 

Sangat tidak setuju, 

jika “merasa sangat 

tidak senang ketika 

guru tidak hadir 

dalam pembelajaran 

fisika, karena tidak 

mendapat 

pengetahuan baru 

dan juga bingung 

harus apa ketika 

guru tidak hadir” 

28 Saya tidak pernah menjawab 

pertanyaan yang diberikan oleh 

guru. 

 

Sangat setuku, jika 

“tidak pernah 

menjawab 

pertanyaan yang 

Setuju, jika 

“menjawab 

pertanyaanyang 

diberikan oleh guru 

Tidak setuju, jika 

“menjawab 

pertanyaanyang 

diberikan oleh  guru 

Sangat tidak setuju, 

jika “ selalu 

menjawab 

pertanyaan yang 

1
8
6
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

diberikan oleh 

guru” 

kurang dari tiga kali 

dalam sekali 

pertemuan” 

 

minimal tiga kali 

dalam sekali 

pertemuan” 

diberikan oleh 

guru” 

29 Apakah saat istirahat kamu 

memanfaatkan waktu diperpustakaan 

untuk belajar fisika? 

Selalu, jika “saat 

istirahat 

memanfaatkan 

waktu 

diperpustakaan 

untuk belajar fisika 

lebih dari 3 kali 

dalam seminggu” 

Sering, jika “saat 

istirahat 

memanfaatkan 

waktu 

diperpustakaan 

untuk belajar fisika 

minimal 3 kali 

dalam seminggu” 

Jarang, jika  “saat 

istirahat 

memanfaatkan 

waktu 

diperpustakaan 

untuk belajar fisika 

kurang dari 3 kali 

dalam seminggu” 

Tidak pernah, jika “ 

saat istirahat tidak 

pernah 

memanfaatkan 

waktu untuk belajar 

fisika”  

30 Saya tidak pernah mengulang 

pelajaran fisika yang telah diberikan 

oleh guru setelah pulang sekolah. 

Sangat setuju, jika 

“tidak pernah 

mengulang 

pelajaran fisika 

yang diberikan oleh 

Setuju, jika “tidak 

mengulang 

pelajaran fisika 

yang telah diberikan 

oleh guru sepulang 

Tidak setuju, jika 

“mengulang 

pelajaran fisika 

yang telah diberikan 

oleh guru sepulang 

Sangat tidak setuju, 

jika “selalu 

mengulang 

pelajaran fisika 

yang telah diberikan 

1
8
7
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b C D 

guru sepulang 

sekolah setiap ada 

pelajarannya” 

sekolah setiap ada 

pelajarannya, tetapi 

pernah 2 kali 

mengulangnya 

dalam sebulan” 

sekolah setiap ada 

pelajarannya, tetapi 

pernah 2 kali tidak 

mengulangnya 

dalam sebulan” 

oleh guru sepulang 

sekolah setiap ada 

pelajarannya”  

 

1
6
 

1
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Lampiran 23 

Analisis Validitas, Tingkat Kesukaran, Daya Pembeda dan Reliabilitas Butir Soal Uji Coba 

 

NO KODE 
NOMOR BUTIR SOAL total 

(y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 UC-01 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 22 

2 UC-02 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 

3 UC-03 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 11 

4 UC-04 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 22 

5 UC-05 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 12 

6 UC-06 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 29 

7 UC-07 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 24 

8 UC-08 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 26 

9 UC-09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 22 

10 UC-10 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 25 

11 UC-11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 24 

12 UC-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 28 

13 UC-13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 

14 UC-14 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 29 

15 UC-15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15 

16 UC-16 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 19 

17 UC-17 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 25 

18 UC-18 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 24 

19 UC-19 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 22 

20 UC-20 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 23 
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21 UC-21 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 19 

22 UC-22 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 

23 UC-23 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 

24 UC-24 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

25 UC-25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

26 UC-26 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

27 UC-27 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 20 

28 UC-28 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 10 

29 UC-29 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 13 

30 UC-30 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 17 
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S

t² 

47,
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66

67 

                                  

ri 

0,8

63

43

19 

0,8591994 > 0,361 (ri > rtabel) maka soal dikatakan reliable 
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Lampiran 24 

CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR NOMOR 1 

Rumus: 

 

 
Butir soal Valid jika rpbi > rtabel 

Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan validitas untuk butir soal no 1. Butir soal yang 

lainnya dihitung dengan cara yang sama dan diperoleh hasil yang sama seperti 

pada tabel analisis butir soal 

No kode Siswa Skor 

Soal 

no 1  

Skor 

Total 

(Y) 

X
2
 Y

2
 XY 

1 UC-1 1 22 1 484 22 

2 UC-2 1 16 1 256 16 

3 UC-3 1 11 1 121 11 

4 UC-4 1 22 1 484 22 

5 UC-5 1 12 1 144 12 

6 UC-6 1 29 1 841 29 

7 UC-7 1 24 1 576 24 

8 UC-8 0 26 0 676 0 

9 UC-9 1 22 1 484 22 

10 UC-10 1 25 1 625 25 

11 UC-11 1 24 1 576 24 

12 UC-12 1 28 1 784 28 

13 UC-13 0 10 0 100 0 

14 UC-14 1 29 1 841 29 

15 UC-15 0 15 0 225 0 

16 UC-16 0 19 0 361 0 

17 UC-17 1 25 1 625 25 

18 UC-18 1 24 1 576 24 

19 UC-19 0 22 0 484 0 

20 UC-20 1 23 1 529 23 

 UC-21 0 19 0 361 0 

 UC-22 0 24 0 576 0 

 UC-23 0 15 0 225 0 

 UC-24 0 6 0 36 0 

 UC-25 1 6 1 36 6 

 UC-26 0 6 0 36 0 

 UC-27 1 20 1 400 20 

𝛾𝑝𝑏𝑖  
𝑀𝑝  𝑀𝑡

𝑆𝑡
√
𝑝

𝑞
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 UC-28 1 10 1 100 10 

 UC-29 0 13 0 169 0 

 UC-30 0 17 0 289 0 

 jumlah 18 564 18 12020 372 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑀𝑝  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑛𝑜  

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑛𝑜  
 

 
   

  
 

       

𝑀𝑡  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

 
   

  
 

      

𝑝  
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑛𝑜  

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
 

 
  

  
 

     

𝑞    𝑝            

𝑆𝑡  
√      
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Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0.361 

karena rpbi < rtabel maka dapat disimpulkan bahwa soal no 1Tidak Valid. 

 
 

𝛾𝑝𝑏𝑖   0.3326 

𝛾𝑝𝑏𝑖  
          

      
√
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Lampiran 25 

CONTOH PERHITUNGAN RELIABILITAS SOAL 

 

Rumus :  

 

 

Keterangan 

K : Banyaknya butir soal 

Ʃpq : Jumlah total pq 

st² : Varians total 

Kriteria 

Apabila r11 > rtabel, maka instrumen tersebut reliabel. 

Berdasarkan tabel pada analisis uji coba diperoleh  

Ʃpq = pq₁ + pq₂ + pq₃ + … + pq₃5 

 

= 0,24 + 0,25 + 0,18 + … + 0,25 

 

F 7,81 

         

 

 

 

Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh r tabel = 0.361 

karena r11 > rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
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  Ʃ𝑝𝑞

𝑆𝑡
 ) 

𝑆𝑡
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) (
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Lampiran 26 

CONTOH PERHITUNGAN TARAF KESUKARAN NOMOR 1 

Rumus :  

 

 

 

Keterangan 

P : Indeks Kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Kriteria : 

 

 

 

Berikut ini contoh 

perhitungan pada butir soal 

no 1, 
No kode Siswa X 

1 UC-1 1 

2 UC-2 1 

3 UC-3 1 

4 UC-4 1 

5 UC-5 1 

6 UC-6 1 

7 UC-7 1 

8 UC-8 0 

9 UC-9 1 

10 UC-10 1 

11 UC-11 1 

12 UC-12 1 

13 UC-13 0 

14 UC-14 1 

15 UC-15 0 

16 UC-16 0 

17 UC-17 1 

18 UC-18 1 

19 UC-19 0 

20 UC-20 1 

21 UC-21 0 

     Nilai P Kriteria 

0.00 - 0.30 Sukar 

0.31 - 0.70 Sedang 

0.71 - 1.00 Mudah 

𝑃  
𝐵

𝐽𝑆
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22 UC-22 0 

23 UC-23 0 

24 UC-24 0 

25 UC-25 1 

26 UC-26 0 

27 UC-27 1 

28 UC-28 1 

29 UC-29 0 

30 UC-30 0 

 jumlah 18 

 

 

 

 

Berdasarkan kriteria, maka indeks kesukaran soal no 1 adalah sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  
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Lampiran 27 

CONTOH PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA BUTIR SOAL 

NOMOR 1 
Rumus :  

 

Keterangan :  

DP : Daya Pembeda Soal 

BA : Banyak peserta kelompok atas yang menjawab butir soal dengan benar 

BB : Banyak peserta kelompok bawah yang menjawab butir soal dengan benar 

JA : Banyak peserta kelompok atas 

JB : Banyak peserta kelompok bawah 

Kriteria :  

Nilai DP Kriteria 

Negatif Soal dibuang 

0.00 - 0.20 Jelek 

0.21 - 0.40 Cukup 

0.41 - 0.70 Baik 

0.71 - 1.00 Baik Sekali 

 

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

yang lain dihiting dengan cara yang sama dan diperoleh seperti tabel analisis 

butir soal 

Kelompok atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-06 1 1 UC-30 0 

2 UC-14 1 2 UC-02 1 

3 UC-12 1 3 UC-15 0 

4 UC-08 0 4 UC-23 0 

5 UC-10 1 5 UC-05 1 

6 UC-17 1 6 UC-03 1 

7 UC-11 1 7 UC-29 0 

8 UC-18 1 8 UC-13 0 

𝐷𝑃  
𝐵𝐴
𝐽𝐴

 
𝐵𝐵
𝐽𝐵

 𝑃𝐴  𝑃𝐵 
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9 UC-22 0 9 UC-28 1 

 10  UC-07  1 10 UC-24 0 

 11  UC-20  1 11 UC-25 1 

 12  UC-01  1 12 UC-26 0 

13 UC-09 1    

14 UC-04 1    

15 UC-19 0    

16 UC-27 1    

17 UC-16 0    

18 UC-21 0    

Jumlah 13 Jumlah 5 

 

 

Berdasarkan kriteria, maka soal no.1 mempunyai daya pembeda cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐷𝑃  
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 Lampiran 28 

Analisis Validitas dan Reliabilitas Butir Angket Uji Coba 

no 
kode 

siswa 

Skor Tiap Butir 
Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 UC-01 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 97 
2 UC-02 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 94 
3 UC-03 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 88 
4 UC-04 2 2 2 3 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 1 2 3 3 3 4 2 3 2 2 83 
5 UC-05 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 1 3 1 2 83 
6 UC-06 3 4 3 3 3 2 4 3 1 4 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 86 

7 UC-07 4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 101 

8 UC-08 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 78 
9 UC-09 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 77 

10 UC-10 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 98 
11 UC-11 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 4 91 
12 UC-12 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 92 
13 UC-13 3 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 81 
14 UC-14 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 78 
15 UC-15 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 1 75 
16 UC-16 4 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 1 3 2 2 78 
17 UC-17 2 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 1 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 1 2 4 93 
18 UC-18 3 3 1 3 2 2 2 2 2 4 4 3 2 4 2 3 4 3 1 3 2 2 4 3 3 2 1 3 3 2 78 
19 UC-19 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 2 2 1 4 90 
20 UC-20 4 2 1 2 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 1 3 76 
21 UC-21 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 97 
22 UC-22 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 94 

 

2
0
1
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23 UC-23 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 3 88 
24 UC-24 2 2 2 3 2 3 4 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 2 4 1 2 3 3 3 4 2 3 2 2 83 
25 UC-25 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 1 3 4 3 2 1 3 1 2 83 
26 UC-26 3 4 3 3 3 2 4 3 1 4 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 86 

27 

UC-27 

4 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 3 2 2 3 
10

1 
28 UC-28 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 1 3 2 78 
29 UC-29 2 3 1 2 2 3 3 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 4 77 
30 UC-30 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 3 98 

 

VALIDITAS 

But

ir 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

rxy 
0,02

5841

819 

0,4

24

28

4 

0,5

33

33 

0,4

39

84

6 

0,4

18

98

6 

0,1

72

73

7 

0,5

25

67

7 

0,3

28

27

5 

0,3

86

24

6 

0,5

77

41

4 

0,5

40

35

6 

0,2

18

64

7 

0,6

62

10

3 

0,4

54

58

6 

0,4

42

47

9 

0,5

25

34 

0,6

54

06 

0,2

59

75

9 

0,3

77

92

1 

0,5

35

61

2 

0,4

90

22

2 

-

0,2

22

33 

0,5

57

81

7 

0,4

72

90

5 

0,4

80

23

4 

0,3

09

55

3 

0,2

10

59

2 

0,2

62

71 

0,0

19

15 

0,4

13

92

6 

r 

tab

el 

0,361 
 

KRI

TE

RIA 

rxy 

TV V V V V TV V TV V V V TV V V V V V TV V V V 
T

V 
V V V TV TV 

T

V 

T

V 
V 

RELIABILTAS 

r11 
0,793669557 

 

r 

tab

el 
0,361 

Krit

eria Reliable 

2
0
2
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Lampiran 29 

CONTOH PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA ANGKET MINAT 

BELAJAR BUTIR NOMOR 1 
 

Uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu sebagai berikut. 

  

       

 






2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

Keterangan:  

xyr
 

 = koefisien korelasi tiap item. 

N   = banyaknya subyek uji coba. 

 X
  = jumlah skor item. 

Y
  = jumlah skor total. 

 2X   = jumlah kuadrat skor item. 

 2Y   = jumlah kuadrat skor total. 

 XY  = jumlah perkalian skor item dan skor total. 

No Kode Siswa X X
2
 Y Y

2
 XY 

1 UC-01 2 4 96 9216 192 

2 UC-02 2 4 86 7396 172 

3 UC-03 3 9 80 6400 240 

4 UC-04 3 9 70 4900 210 

5 UC-05 4 16 80 6400 320 

6 UC-06 2 4 93 8649 186 

7 UC-07 2 4 79 6241 158 

8 UC-08 4 16 88 7744 352 

9 UC-09 2 4 74 5476 148 
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10 UC-10 4 16 88 7744 352 

11 UC-11 3 9 97 9409 291 

12 UC-12 2 4 94 8836 188 

13 UC-13 4 16 88 7744 352 

14 UC-14 2 4 83 6889 166 

15 UC-15 4 16 83 6889 332 

16 UC-16 3 9 86 7396 258 

17 UC-17 4 16 101 10201 404 

18 UC-18 3 9 78 6084 234 

19 UC-19 2 4 77 5929 154 

20 UC-20 4 16 98 9604 392 

21 UC-21 3 9 91 8281 273 

22 UC-22 2 4 92 8464 184 

23 UC-23 3 9 81 6561 243 

24 UC-24 2 4 78 6084 156 

25 UC-25 3 9 75 5625 225 

26 UC-26 4 16 78 6084 312 

27 UC-27 2 4 93 8649 186 

28 UC-28 3 9 78 6084 234 

29 UC-29 3 9 90 8100 270 

30 UC-30 4 16 76 5776 304 

 
jumlah 88 278 2551 218855 7488 
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Diperoleh : 

     
                    

√                                     
        

Setelah diperoleh harga rxy = 0,0258 dan didapatkan harga kritik r product moment 

dengan n = 30 yaitu 0,361. Karena harga rxy lebih kecil dari r tabel , maka butir soal 

tersebut tidak valid.
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Lampiran 30 

CONTOH PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA ANGKET 

Rumus : 

 

keterangan : 

r11 : Koefisien reliabilitas 

Ʃσi² : Jumlah varians skor tiap item 

σt² : Varians total 

k : Banyaknya butir soal 

Kriteria: 

Apabila r11>rtabel, maka angket tersebut reliable 

Perhitungan 

1. Varians Total 

 

 

 

 

2. Varians Butir 

 

 

 

 

 

3. Koefisien Reliabilitas 

 

 

Pada α = 5% dengan n = 30 diperoleh rtabel = 0.361 

Karena r11>rtabel maka dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel. 

𝜎𝑡
  

Ʃ𝑌  
 Ʃ𝑌  

𝑛
𝑛

 
       

       

  
  

           

𝜎𝑡
  64,498889 

𝜎𝑖
  

Ʃ𝑋𝑖
  

 Ʃ𝑋𝑖 
 

𝑛
𝑛

 

Ʃ𝜎𝑖
  𝜎 

 +𝜎 
 +𝜎 

 +...+𝜎 0
  

Ʃ𝜎𝑖
                                

𝑟   (
  

    
) (  

         

         
)        

 

1
9
2
 

𝑟   (
𝑘

𝑘   
)(  

Ʃ𝜎𝑖
 

𝜎𝑡
 ) 
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Lampiran 31 

KISI-KISI INSTRUMEN SOAL TES KOGNITIF 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/ Program : VII 

Semester  : 2 

Bentuk Soal  : Pilihan ganda 

Jumlah soal  : 20 butir 

 

StandarKompetensi:  

Memahami wujud zat dan perubahannya 

Pokok Bahasan : Kalor 

Sub Materi 
Taksonomi Bloom 

C1 C2 C3 C4 

Kalor jenis 3 12 14 
 

Kalor 2, 1 19 
  

Kalor dapat 

menaikkan suhu 
16 7        20 5 

Kalor dapat merubah 

wujud zat  
4, 6, 17 

 
15 

Penguapan 11 10 
  

Kalor Laten 18 8 13 9 

Jumlah 6 8 3 3 

 

 

2
0
7
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Keterangan : 

 C1 : Pengetahuan atau Ingatan 

 C2 : Pemahaman 

 C3 : Aplikasi 

 C4 : Analisis 

 

 

 

 

 

 

2
0
8
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Lampiran 32 

 

SOAL TEST KOGNTIF KALOR 

Petunjuk Pengisian : 

3. Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan teliti. 

4. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kalian paling sesuai,kemudian 

berilah tanda silang pada lembar jawab yang tersedia. 

 

 

1. Bentuk energy yang berpindah karena adanya perbedaan suhu disebut …. 

a. Kalori 

b. Kalor 

c. Radiasi 

d. Konduksi 

2. Satuan kalor dalam SI adalah …. 

a. Kalori 

b. Joule 

c. Kilokalori 

d. Kilojoule 

3. Kalor jenis aluminium 0,21 kkal/kg 
o
C. Ini berarti …. 

a. Diperlukan kalor sebesar 0,21 kkal untuk menaikkan suhu aluminium 

sebesar 1
 o
C 

b. Diperlukan kalor sebesar 0,21 kkal untuk menaikkan suhu 1 kg 

aluminium sebesar 1
 o
C 

c. Diperlukan kalor sebesar 1 kkal untuk menaikkan suhu aluminium 

sebesar 1
 o
C 

d. Diperlukan kalor sebesar 1 kkal untuk menaikkan suhu 0,21 kg 

aluminium sebesar 1
 o
C 

4. Di bawah ini termasuk proses perubahan wujud zat yang melepas kalor 

adalah pada saat zat …. 

a. Membeku dan menguap 

b. Membeku dan mengembun 

c. Menguap dan melebur 

d. Melebur dan mengembun 

5. Jika panci diisi dengan air dingin, kemudian kita panaskan diatas api 

kompor yang menyala lama-lama panci akan terasa panas, bahkan airnya 

mendidih. Hal ini membuktikan bahwa kalor dapat …. 

a. Mengubah wujud benda 
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b. Menaikkan suhu benda 

c. Memanaskan panci 

d. Mendidihkan air 

6. Air yang mendidih pada 100 
o
C dipanaskan terus, ternyata suhu airnya 

tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa …. 

a. Kalor yang diberikan berfungsi untuk mengubah wujud 

b. Kalor yang diberikan menghambat perubahan suhu 

c. Jumlah kalor yang diberikan sebanding dengan kenaikan suhu 

d. Kalor yang diberikan sama dengan kalor yang dilepaskan 

7. Jika air dingin dicampur dengan air panas maka akan terjadi peristiwa… 

a. air dingin dan air panas sama-sama melepas kalor 

b. air dingin dan air panas menerima kalor 

c. air dingin melepas kalor dan air panas menerima kalor 

d. air dingin menerima kalor dan air panas melepas kalor 

8. Pada saat menguap yang terjadi adalah… 

a. melepas kalor, suhu tetap 

b. melepas kalor, suhu naik 

c. memerlukan kalor, suhu tetap 

d. memerlukan kalor, suhu naik 

9. Di daerah pantai, air mendidih pada suhu 100 
o
C. Di daerah pegunungan, 

air mendidih pada suhu …. 

a. 100
o
C 

b. Di atas 100
o
C 

c. Di bawah 100
o
C 

d. Tidak bisa ditentukan 

10. Jika pakaian hitam dan putih dijemur bersama, kain hitam akan lebih cepat 

kering daripada kain putih karena warna hitam …. 

a. Banyak menyerap kalor 

b. Sedikit memancarkan kalor 

c. Banyak memancarkan kalor 

d. Sedikit menyerap kalor 

11. Perhatikan pernyataan berikut. 

1) Memanaskan zat cair 

2) Menyemburkan zat cair 

3) Mempersempit permukaan zat cair 

4) Meniupkan udara di atas permukaan zat cair 

5) Menambah tekanan pada permukaan 

Pernyataan yang tidak benar dalam mempercepat penguapan zat cair 

adalah …. 

a. 1) dan 2) 
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b. 1) dan 4) 

c. 2) dan 4) 

d. 3) dan 5) 

12. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari….. 

a. suhu yang tinggi ke suhu yang rendah 

b. tempat yang tinggi ke tempat yang renah 

c. suhu yang rendah ke suhu yang tinggi 

d. tempat yang rendah ke tempat yang tinggi 

13. Raksa memiliki kalor uap 272.000 J/kg. berapa kalor yang dibutuhkan 

oleh raksa yang bermassa 500 g untuk dapat menguap? 

a. 136.000.000 J 

b. 1.360.000 J 

c. 136.000 J 

d. 13.600 J 

14. Kalor sebanyak 50.000 J dapat menaikkan suhu benda bermassa 2,5 kg  

dari 10 
o
C sampai 30 

o
C. Berapakah kalor jenis benda itu? 

a. 1.000 J 

b. 10.000 J 

c. 2.500 J 

d. 5.000 J 

15. Sepotong es dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dipanaskan. Es 

berubah menjadi air. Apabila terus menerus dipanaskan, air mendidih dan 

menguap. Kesimpulanmu tentang hubungan antara kalor dengan 

perubahan bentuk zat adalah …. 

a. Melebur dan menguap memerlukan kalor 

b. Menguap dan mengembun memerlukan kalor 

c. Membeku dan melebur melepaskan kalor 

d. Melebur dan mengembun melepaskan kalor 

16. Dibawah ini yang tidak termasuk faktor-faktor yang diperlukan untuk 

menaikkan suhu suatu zat adalah… 

a. massa zat 

b.  tekanan udara luar 

c. jenis zat  

d.  kenaikan suhu 

17. Contoh perubahan wujud dari padat menjadi gas adalah… 

a. air dingin akan membeku 

b. es dipanaskan akan mencair 

c. kapur barus dialmari pakaian lama kelamaan akan habis 

d. logam yang dipanaskan akan mencair dan menguap 
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18. Kalor yang digunakan untuk mengubah satu satuan massa zat padat 

menjadi zat cair untuk melebur pada titik leburnya dinamakan…. 

a. kalor lebur   c. kalor uap 

b. kalor beku   d. kalor jenis 

19. Suatu benda jika diberi kalor akan mengalami….. 

a. perubahan wujud dan massa zat 

b. perubahan ukuran dan massa zat 

c. perubahan suhu dan wujud zat 

d. perubahan suhu dan kalor jenis zat 

20. Diketahui kalor jenis air 4200 J/kg°C,  jika 84000 joule  kalor diberikan ke 

dalam 5 kg air, suhu air akan naik sebesar… 

a. 40°C    c. 20°C 

b. 2°C    d. 4°C 

 

 
-------Selamat Mengerjakan------ 
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Lampiran 33 

KUNCI JAWABAN SOAL TES KALOR 

 

1. B  11. D 

2. B  12. A 

3. B  13. C 

4. B  14. A 

5. B  15. A 

6. A  16. B 

7. D  17. C 

8. C  18. A 

9. C  19. C 

10. A  20. D 
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Lampiran 34 

KISI-KISI ANGKET MINAT BELAJAR FISIKA  

Mata Pelajaran : Fisika 

Kelas/Semester : VII/ 2 

No. Indikator  Deskriptor 

Nomor Butir Soal 

Pernyataan 

Positif 

Pernyataan 

Negatif 

1. 
Perasaan 

senang 

 Kehadiran dalam 

pembelajaran 

fisika 

 Belajar mandiri 

dalam mempelajari 

fisika 

 

 

 

 

2 

10 

 

 

 

11, 13 

2. Ketertarikan 

 Ketertarikan 

terhadap 

pembelajaran 

fisika 

 Kesegeraan 

mengerjakan tugas 

fisika yang 

diberikan 

 Ketertarikan dalam 

memecahkan 

persoalan fisika 

1 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

9 

 

 

 

17 

3. Perhatian 

 Mengerjakan tugas 

dengan cermat 

 Memperhatikan 

penjekasan guru 

 Kefokusan saat 

pembelajaran 

3 

 

 

12 

 

7 

 

6 
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fisika 

 Konsentrasi dalam 

pembelajaran 

fisika 

 

15 

 

 

 

 

 

4 Keterlibatan 

 Keaktifan siswa 

dalam kelompok 

 Respon terhadap 

pertanyaan dari 

guru 

 Penambahan atau 

pengurangan 

waktu belajar 

5 

 

 

16 

 

 

 

18 

14 

 

 

 

 

 

 

19,20 

Jumlah  
10 10 

20 
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Lampiran 35 

ANGKET MINAT BELAJAR FISIKA SISWA 

Petunjuk Pengisian : 

1. Bacalah pertanyaan atau pernyataan dibawah ini dengan teliti. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut kamu paling sesuai,kemudian berilah tanda silang huruf a,b,c atau d pada lembar 

jawab yang tersedia. 

3. Gunakan kejujuranmu dalam menjawab dan jangan terpengaruh jawaban teman. 

*pelajaran IPA dalam 1 minggu ada 2 kali pertemuan ( 1 bulan ada 8 kali pertemuan) 

 

No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

1 Menurut saya fisika merupakan 

pelajaran yang menarik dan asyik 

karena berkaitan dengan alam, 

sehingga saya senang 

mempelajarinya. 

Sangat setuju, 

jika”senang 

mempelajari fisika, 

karena berkaitan 

dengan alam” 

Setuju, jika “ 

senang mempelajari 

fisika, tapi tidak 

terlalu peduli 

dengan 

keterkaitannya 

Tidak setuju, jika 

“tidak terlalu 

senang mempelajari 

fisika, juga tidak 

teralalu peduli 

dengan 

sangat tidak setuju, 

jika “tidak senang 

mempelajari fisika 

dan tidak peduli 

sama sekali dengan 

keterkaitannya 

2
1
6
 

1
7
6
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

dengan alam” keterkaitannya 

dengan alam” 

dengan alam”  

2 Seberapa sering kamu belajar fisika 

pada malam hari jika esok hari ada 

pelajarannya (bukan ulangan atau 

test)? 

Selalu, jika “selalu 

belajar fisika pada 

malam hari jika 

esok hari ada 

pelajarannya” 

Sering, jika “belajar 

fisika pada malam 

hari minimal 5 kali 

dalam sebulan jika 

esok hari ada 

pelajarannya” 

Jarang, jika “belajar 

fisika pada amalam 

hari kurang dari 5 

kali dalam sebulan 

jika esok hari ada 

pelajarannya 

Tidak pernah, jika “ 

Tidak pernah 

belajar fisika pada 

malam hari jika 

esok hari ada 

pelajarannya” 

3 Saya cermat dalam menganalisa dan 

menjawab soal fisika 

Selalu, jika “selalu 

cermat dalam 

menganalisa dan 

menjawab soal 

fisika” 

Sering, jika “cermat 

dalam menganalisa 

dan menjawab soal 

fisika, tapi pernah 

sesekali tidak 

cermat” 

Jarang, jika “tidak 

cermat dalam 

menganalisa dan 

menjawab soal 

fisika, tetapi pernah 

sesekali cermat” 

Tidak pernah, jika 

“tidak pernah 

cermat sekalipun 

dalam menganalisa 

dan menjawab soal 

fisika”  

4 Fisika pelajaran yang susah 

dipahami, sehingga kamu malas 

Sangat setuju, jika 

“menganggap fisika 

Setuju, jika 

“menganggap fisika 

Tidak setuju, jika 

“menganggap fisika 

Sangat tidak setuju, 

jika “ menganggap 

2
1
7
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

untuk mempelajarinya pelajaran yang 

susah dipahami, dan 

malas untuk 

mempelajarinya” 

pelajaran yang 

cukup susah 

dipahami, dan juga 

cukup malas untuk 

mempelajarinya” 

pelajaran yang 

cukup susah 

dipahami, tetapi 

tidak malas untuk 

mempelajarinya” 

fisika pelajaran 

yang mudah 

dipahami, dan tidak 

malas untuk 

mempelajarinya” 

5 Ketika diskusi kelompok saya selalu 

aktif. 

Sangat setuju, jika “ 

selalu aktif saat 

diskusi kelompok” 

Setuju, jika “aktif 

ketika diskusi 

kelompok, tetapi 

tidak terlalu 

menonjol” 

 

Tidak setuju, jika 

“tidak aktif dalam 

diskusi kelompok, 

tetapi masih sedikit 

membantu 

kelompok” 

Sangat tidak setuju, 

jika “tidak pernah 

aktif dalam diskusi 

kelompok” 

 

6 Apakah kamu ceroboh dan terburu-

buru dalam mengerjakan soal fisika? 

Sangat setuju, jika 

“selalu ceroboh dan 

terburu-buru dalam 

mengerjakan soal 

fisika” 

 

Setuju, jika”sering 

ceroboh tetapi tidak 

terlalu terburu-buru 

dalam mengerjakan 

soal fisika” 

 

Tidak setuju, 

jika”tidak ceroboh 

dan terburu-buru 

dalam mengerjakan 

soal fisika, tetapi 

pernah sesekali 

Sangat tidak setuju, 

jika “tidak pernah 

ceroboh dan 

tidakterburu-buru 

dalam mengerjakan 

soal fisika” 

2
1
8
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

melakukan 

kecerobohan” 

7 Kamu merasa terganggu jika teman 

disebelahmu mengobrol saat guru 

sedang menjelaskan materi fiska 

Sangat setuju, jika 

“merasa sangat 

terganggu jika 

teman mengobrol 

saat guru sedang 

menjelaskan 

materi” 

Setuju, jika “merasa 

terganggu jika 

teman mengobrol 

saat guru 

menjelaskan materi, 

tetapi tidak terlalu 

mempedulikannya” 

Tidak setuju, “tidak 

merasa terganggu 

jika teman 

mengobrol saat 

guru sedang 

menjelaskan materi, 

dan juga tidak 

terlalu 

mempedulikannya” 

Sangat tidak setuju, 

jika “ merasa sangat 

tidak terganggu 

sama sekali jika 

teman mengobrol 

saat guru sedang 

menjelaskan 

materi” 

8 Saya suka menunda dalam 

mengumpulkan tugas fisika 

Selalu, jika “selalu 

menunda 

mengumpulkan 

tugas fisika” 

 

Sering, jika “ 

pernah menunda 

mengumpulkan 

tugas fisika lebih 

dari 2 kali dalam 

sebulan” 

Jarang, jika “pernah 

menunda 

mengumpulkan 

tugas fisika 2 kali 

dalam sebulan” 

Tidak pernah, “ jika 

tidak pernah 

menunda  dalam 

mengumpulkan 

tugas fisika. 2
1
9
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

 

9 Jika guru memberikan tugas, maka 

saya segera mengerjakan dan tidak 

menundanya 

Selalu, jika “selalu 

segera mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru” 

Sering, jika “segera 

mengerjakan tugas 

yang diberikan 

guru, tapi pernah 

sesekali 

menundanya” 

Jarang, jika “ tidak 

segera mengerjakan 

tugas yang 

diberiakn guru, dan 

lebih sering 

menundanya” 

Tidak pernah’ 

jika”tidak pernah 

segera mengerjakan 

tugas yang 

diberikan guru, dan 

sering 

menundanya” 

 

10 Saya tidak suka mengikuti pelajaran 

fisika disekolah karena pelajarannya 

membosankan. 

Sangat setuju, jika 

“tidak suka 

mengikuti pelajaran 

fisika disekolah 

karena pelajarannya 

membosankan, tapi 

terpaksa 

mengikutinya 

Setuju, jika “cukup 

suka mengikuti 

pelajaran fisika 

disekolah tapi 

masih menganggap 

fisika pelajaran 

membosankan dan 

masih ada rasa 

Tidak setuju, jika 

“suka mengikuti 

pelajaran fisika 

disekolah, 

terkadang masih 

menganggap fisika 

pelajaran yang 

membosankan, tapi 

Sangat tidak setuju, 

jika “ sangat suka 

mengikuti pelajaran 

fisika disekolah dan 

tidak menganggap 

fisika sebagai 

pelajaran yang 

membosankan serta 

2
2
0
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

karena tuntutan 

sekolah”. 

keterpaksaan dalam 

mengikuti 

pelajarannya” 

tidak ada 

keterpaksaan dalam 

mengikuti 

pelajarannya” 

tidak ada 

keterpaksaan dalam 

mengikuti 

pelajarannya” 

11 Saya hanya belajar fisika ketika ada 

pelajarannya dikelas. 

Sangat setuju, jika 

“hanya belajar 

fisika ketika ada 

pelajarannya 

dikelas, dan tidak 

pernah belajar fisika 

diluar kelas”  

 

Setuju, jika “ 

belajar fisika ketika 

ada pelajarannya 

disekolah, tetapi 

pernah sesekali 

belajar fisika tidak 

hanya ketika ada 

pelajarannya 

dikelas” 

Tidak setuju, jika “ 

belajar fisika  tidak 

hanya ketika ada 

pelajarannya 

dikelas, dan hanya 

belajar fisika 

dirumah selain 

disekolah” 

 

 

 

Saangat tidak 

setuju, jika “ selalu 

belajar fisika 

dimana saja, tidak 

hanya ketika ada 

pelajarannya 

dikelas” 

12 Saya memperhatikan ketika guru 

sedang menjelaskan materi fisika 

Sangat setuju, jika “ 

selalu 

Setuju, jika “ 

memperhatikan 

Tidak setuju, jika 

“tidak 

Sangat tidak setuju, 

jika “ tidak pernah 

2
2
1
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

memperhatikan 

ketika guru 

menjelaskan materi 

fisika” 

ketika guru 

menjelaskan materi 

fisika, tapi pernah 

sesekali tidak 

memperhatikan” 

memperhatikan 

ketika guru 

menjelaskan materi 

fisika, tapi pernah 

sesekali 

memperhatikan” 

memperhatikan 

ketika guru sedang 

menjelaskan materi 

fisika” 

13 Saya tidak pernah belajar ketika 

akan menghadapi ulangan fisika. 

Selalu, jika “tidak 

pernah belajar 

ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika” 

 

Sering, jika “tidak 

belajar ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika, 

tetapi sekali dua 

kali pernah belajar” 

 

Jarang , jika 

“belajar ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika, 

tetapi sekali dua 

kali pernah tidak 

belajar” 

Tidak pernah, jika 

“selalu belajar 

ketika akan 

menghadapi 

ulangan fisika”  

14 Apakah saat belajar kelompok, kamu 

bercanda dengan teman-teman? 

Selalu, jika “selalu 

bercanda dengan 

teman saat belajar 

kelompok” 

Sering, jika “pernah 

bercanda dengan 

teman lebih dari 3  

kali saat belajar 

Jarang, jika “pernah 

bercanda dengan 

teman maksimal 3 

kali saat belajar 

Tidak pernah, jika 

“tidak pernah 

bercanda dngan 

teman saat belajar 

2
2
2
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

 kelompok dalam 8 

kali belajar 

kelompok” 

 

kelompok dalam 8 

kali belajar 

kelompok” 

kelompok” 

15 Ketika pelajaran berlangsung, saya 

tidak menghiraukan teman-teman 

yang ada diluar kelas. 

Sangat setuju, jika “ 

sama sekali tidak 

menghiraukan 

teman yang ada 

diluar kelas” 

Setuju, jika “tidak 

menghiraukan 

teman yang ada 

diluar kelas, tetapi 

kadang masih 

melirik keluar. 

Tidak setuju, jika 

“sedikit banyak 

menghiraukan 

teman yang ada 

diluar kelas, tapi 

masih ada sedikit 

perhatian dalam 

pelajaran” 

Sangat tidak setuju, 

jika “sangat 

mengiraukan teman 

yang ada iluar 

kelas”  

16 Saat guru memberikan pertanyaan 

tentang fisika, saya menjawabnya. 

 

Selalu, jika “ selalu 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

guru” 

Sering, jika 

“menjawab 

pertanyaanyang 

diberikan oleh  guru 

minimal tiga kali 

Jarang, jika 

“menjawab 

pertanyaanyang 

diberikan oleh guru 

kurang dari tiga kali 

Tidak pernah, jika 

“tidak pernah 

menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan oleh 

2
2
3
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

 dalam sekali 

pertemuan” 

 

dalam sekali 

pertemuan” 

 

guru” 

17 Saya malas dan tidak suka 

mengerjakan soal latihan fisika 

Sangat setuju, jika 

“sangat malas dan 

sangat tidak suka 

mengerjakan soal 

latiha fisika” 

 

Setuju, jika “malas 

dan kurang suka 

mengerjakan soal 

latihan fisika” 

 

Tidak setuju, jika 

“tidak malas dan 

agak suka 

mengerjakan soal 

latihan fisika” 

Sangat tidak setuju, 

jika “tidak malas 

dan suka 

mengerjakan soal 

latihan fisika” 

18 Jika saya mendapat nilai jelek pada 

ulangan fisika, saya belajar lebih giat 

untuk ulangan berikutnya 

Sangat setuju, jika 

“belajar lebih giat 

dengan porsi waktu 

yang ditambah dari 

biasanya” 

Setuju, jika “belajar 

lebih giat dengan 

porsi waktu yang 

sama seperti 

biasanya” 

Tidak setuju, jika 

“belajar biasa saja 

dengan porsi waktu 

yang biasa” 

 

 

Sangat tidak setuju, 

jika “ tidak belajar 

dengan giat dan 

dengan porsi waktu 

yang sangat 

singkat” 

19 Saya merasa malas membaca buku Sangat setuju, jika “ Setuju, jika “malas Tidak setuju, jika Sangat tidak setuju, 

2
2
4
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No. Pertanyaan atau Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

a b c d 

pelajaran fisika jika ada waktu luang sangat malas sekali 

membaca buku 

pelajaran fisika 

ketika ada waktu 

luang” 

 

membaca buku 

pelajaaran fisika 

jika ada waktu 

luang, tapi pernah 

sesekali 

membacanya ketika 

ada waktu luang” 

 

“Tidak malas 

membaca pelajaran 

fisika jika ada 

waktu luang, tetapi 

pernah seekali 

malas membacanya 

ketika ada waktu 

luang” 

jika “sangat tidak 

malas membaca 

buku pelajaran 

fisika jika ada 

waktu luang” 

20 Saya tidak pernah mengulang 

pelajaran fisika yang telah diberikan 

oleh guru setelah pulang sekolah. 

Sangat setuju, jika 

“tidak pernah 

mengulang 

pelajaran fisika 

yang diberikan oleh 

guru sepulang 

sekolah setiap ada 

pelajarannya” 

Setuju, jika “tidak 

mengulang 

pelajaran fisika 

yang telah diberikan 

oleh guru sepulang 

sekolah setiap ada 

pelajarannya, tetapi 

pernah 2 kali 

mengulangnya 

Tidak setuju, jika 

“mengulang 

pelajaran fisika 

yang telah diberikan 

oleh guru sepulang 

sekolah setiap ada 

pelajarannya, tetapi 

pernah 2 kali tidak 

mengulangnya 

Sangat tidak setuju, 

jika “selalu 

mengulang 

pelajaran fisika 

yang telah diberikan 

oleh guru sepulang 

sekolah setiap ada 

pelajarannya” 

2
2
5
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a b c d 

dalam sebulan” dalam sebulan” 

 

 

 

2
2
6
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Lampiran 36 

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST  HASIL BELAJAR 

KOGNITIF 

NO. KODE 
NILAI 

Pretest Posttest 

1 E-01 40 75 

2 E-02 45 75 

3 E-03 65 100 

4 E-04 30 75 

5 E-05 40 75 

6 E-06 50 85 

7 E-07 40 70 

8 E-08 30 60 

9 E-09 40 75 

10 E-10 35 75 

11 E-11 45 75 

12 E-12 45 70 

13 E-13 35 85 

14 E-14 45 80 

15 E-15 40 70 

16 E-16 50 80 

17 E-17 55 80 

18 E-18 30 55 

19 E-19 45 80 

20 E-20 40 75 

21 E-21 30 60 

22 E-22 45 70 

23 E-23 40 75 

24 E-24 40 65 

25 E-25 40 65 

26 E-26 40 70 

27 E-27 50 75 

28 E-28 50 75 

29 E-29 35 65 

30 E-30 55 85 

31 E-31 50 70 
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KELAS EKSPERIMEN 

(VII D) 

 
  

32 E-32 40 80 

33 E-33 40 70 
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Lampiran 37 

DAFTAR NILAI PRETEST  DAN POSTTEST HASIL BELAJAR 

KOGNITIF 

KELAS KONTROL (VII G) 

NO. KODE 
NILAI 

Pretest Posttest 

1 K-01 45 70 

2 K-02 30 65 

3 K-03 50 70 

4 K-04 40 75 

5 K-05 55 80 

6 K-06 45 80 

7 K-07 40 80 

8 K-08 30 55 

9 K-09 45 65 

10 K-010 35 55 

11 K-011 35 75 

12 K-012 40 70 

13 K-013 30 70 

14 K-014 40 70 

15 K-015 40 70 

16 K-016 45 80 

17 K-017 35 70 

18 K-018 50 90 

19 K-019 40 55 

20 K-020 40 65 

21 K-021 50 70 

22 K-022 55 85 

23 K-023 50 65 

24 K-024 55 70 

25 K-025 35 65 

26 K-026 30 70 

27 K-027 30 70 

28 K-028 45 75 

29 K-029 50 75 

30 K-030 35 75 
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31 K-031 45 65 

32 K-032 35 65 

33 K-033 40 75 

34 K-034 45 65 

35 K-035 35 70 
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Lampiran 38 

UJI NORMALITAS DATA PRETEST HASIL BELAJAR KOGNITIF 

 KELAS EKSPERIMEN 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 33 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 33 = 6,01  6 kelas 

Panjang kelas interval = 
    0

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

Interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

30 – 35 7 32,5 227,5 1056,25 51756,25 7393,75 

36 – 41 12 38,5 462 1482,25 213444 17787 

42 – 47 6 44,5 267 1980,25 71289 11881,5 

48 – 53 5 50,5 252,5 2550,25 63756,25 12751,25 

54 – 59 2 56,5 113 3192,25 12769 6384,5 

60 – 65 1 62,5 62,5 3906,25 3906,25 3906,25 

jumlah 33 
 

1384,5  416920,75 60104,25 

 ̅  
     

   
  

      

  
           

  √
      

         
 

      
  √

      0 0              

      
  = 7,9415 
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(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

29,5 -1,57 0,4418         

35,5 -0,81 0,291 0,1508 4,9764 7 0,822875364 

41,5 -0,06 0,0239 0,2671 8,8143 12 1,151388595 

47,5 0,70 0,258 0,2819 9,3027 6 1,172544239 

53,5 1,45 0,4265 0,1685 5,5605 5 0,056498561 

59,5 2,21 0,4864 0,0599 1,9767 2 0,000274645 

65,5 2,96 0,4985 0,0121 0,3993 1 0,90368267 

       
  4,11 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 4,11 

      
 

 = 7,81, dengan dk = 6 – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   4,11   7,81 

Jadi, H0  diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 39 

UJI NORMALITAS DATA PRETEST HASIL BELAJAR  

KELAS KONTROL 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 35 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 35 = 6,09  6  

Panjang kelas interval = 
    0

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

Interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

30 – 34 5 32 160 1024 25600 5120 

35 – 39 7 37 259 1369 67081 9583 

40 – 44 8 42 336 1764 112896 14112 

45 – 49 7 47 329 2209 108241 15463 

50 – 54 5 52 260 2704 67600 13520 

55 – 59 3 57 171 3249 29241 9747 

Jumlah 35 
 

1515 

 

410659 67545 

 ̅  
     

   
  

    

  
          

  √
      

         
 

      
  √

                   

      
  = 7,606388 
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(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

29,5 -1,81 0,4649         

34,5 -1,16 0,377 0,0879 3,0765 5 1,202617341 

39,5 -0,50 0,1915 0,1855 6,4925 7 0,039669811 

44,5 0,16 0,0636 0,2551 8,9285 8 0,096557344 

49,5 0,82 0,2939 0,2303 8,0605 7 0,139527356 

54,5 1,47 0,4292 0,1353 4,7355 5 0,014773572 

59,5 2,13 0,4834 0,0542 1,897 3 0,641333158 

       
  2,13 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 2,13 

      
 

 = 7,81 dengan dk = k – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   2,13  7,81 

Jadi, H0 diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang berdistrbusi 

normal. 
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Lampiran 40 

UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AKHIR  

PRETEST HASIL BELAJAR KOGNITIF 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :    
    

       
  

H1 :  Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Kriteria pengujian homogenitas dilakukan dengan taraf nyata α, H0 ditolak 

jika )1)(1(
22

 k
, di mana )1)(1(

2
 k

 didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat 

dengan peluang       dan dk = k - 1. 

Sedangkan untuk menentukan homogenitas varians dengan menggunakan 

rumus Bartlett: 

                         
     

Keterangan : 

  [(   (    
 ))       ]  dimana untuk mencari varian gabungan adalah 

dengan rumus     
  

          
 

       
   (Sudjana, 2005: 263). 

Hasil perhitungan: 

Kelas ni - 1 Si
2 

log si
2
  (ni–1)(log si

2
) (ni – 1)si

2
 

VII D 32 62,689 1,797 57,510 2006,061 

VII G 34 57,857 1,762 59,920 1967,14 

jumlah 
66   3,560 117,430 3973,203 

   
         

 

       
 

        

  
        

  [(   (  ))∑      ]                             
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         {  ∑            
  } 

                                        

 Diperoleh x
2
 = 0,053. 

X
2

(1-α)(k-1) didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan α = 5% dan dk = k-1 = 

2-1 = 1 

Diperoleh X
2

(0,95;1) = 3,84. 

Karena X
2

hitung < X
2

(1-α)(k-1) = 0,053 < 3,84, maka H0 diterima. Jadi, kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. 
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Lampiran 41 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST HASIL BELAJAR KOGNITIF 

 KELAS EKSPERIMEN 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 33 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 33 = 6,01  6 kelas 

Panjang kelas interval = 
 00   

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

Interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

55 – 62 3 58,5 175,5 3422,25 30800,25 10266,75 

63 – 70 10 66,5 665 4422,25 442225 44222,5 

71 – 78 11 74,5 819,5 5550,25 671580,3 61052,75 

79 – 86 8 82,5 660 6806,25 435600 54450 

87 – 94 0 90,5 0 8190,25 0 0 

95 – 102 1 98,5 98,5 9702,25 9702,25 9702,25 

Jumlah 33 
 

2418,5  1589908 179694,25 

 ̅  
     

   
  

      

  
        

  √
      

         
 

      
  √

                        

      
  = 8,745562 
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(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

54,5 -2,15 0,4842         

62,5 -1,23 0,3907 0,0935 3,0855 3 0,002369227 

70,5 -0,32 0,1255 0,2652 8,7516 10 0,178082015 

78,5 0,60 0,2257 0,3512 11,5896 11 0,029994837 

86,5 1,51 0,4345 0,2088 6,8904 8 0,17868515 

94,5 2,43 0,4925 0,058 1,914 0 1,914 

102,5 3,34 0,4996 0,0071 0,2343 1 2,502332437 

       
  4,81 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 4,81 

      
 

 = 7,81, dengan dk = 6 – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   4,81   7,81 

Jadi, H0  diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 42 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST HASIL BELAJAR KOGNITIF 

KELAS KONTROL 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1)  Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 35 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 35 = 6,09  6  

Panjang kelas interval = 
 0   

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

Interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

55 – 60 3 57,5 172,5 3306,25 29756,25 9918,75 

61 – 66 8 63,5 508 4032,25 258064 32258 

67 – 72 12 69,5 834 4830,25 695556 57963 

73 – 78 6 75,5 453 5700,25 205209 34201,5 

79 – 84 4 81,5 326 6642,25 106276 26569 

85 – 90 2 87,5 175 7656,25 30625 15312,5 

jumlah 33 
 

2468,5 

 

1325486 176222,8 

 ̅  
     

   
  

      

  
        

  √
      

         
 

      
  √

                        

      
  = 7,90192 
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(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

54,5 -2,03 0,4788         

60,5 -1,27 0,398 0,0808 2,828 3 0,010461103 

66,5 -0,51 0,195 0,203 7,105 8 0,112741027 

72,5 0,25 0,0987 0,2937 10,2795 12 0,287963447 

78,5 1,01 0,3438 0,2451 8,5785 6 0,775037856 

84,5 1,77 0,4616 0,1178 4,123 4 0,003669415 

90,5 2,53 0,4943 0,0327 1,1445 2 0,639475972 

       
  1,83 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 1,83 

      
 

 = 7,81, dengan dk = k – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   1,83   7,81 

Jadi, H0 diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang berdistrbusi 

normal. 
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Lampiran 43 

UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AKHIR  

POSTTEST HASIL BELAJAR KOGNITIF 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :    
    

       
  

H1 :  Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Kriteria pengujian homogenitas dilakukan dengan taraf nyata α, H0 ditolak 

jika )1)(1(
22

 k
, di mana )1)(1(

2
 k

 didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat 

dengan peluang       dan dk = k - 1. 

Sedangkan untuk menentukan homogenitas varians dengan menggunakan 

rumus Bartlett: 

                         
     

Keterangan : 

  [(   (    
 ))       ]  dimana untuk mencari varian gabungan adalah 

dengan rumus     
  

          
 

       
   (Sudjana, 2005: 263). 

Hasil perhitungan: 

Kelas ni - 1 Si
2 

log si
2
  (ni–1)(log si

2
) (ni – 1)si

2
 

VII D 32 73,059 1,864 59,638 2337,879 

VII G 34 59,958 1,778 60,447 2038,57 

jumlah 
66   3,642 120,084 4376,450 

   
         

 

       
 

        

  
        

  [(   (  ))∑      ]                             
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         {  ∑            
  } 

                                        

 Diperoleh x
2
 = 0,322. 

X
2

(1-α)(k-1) didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan α = 5% dan dk = k-1 = 

2-1 = 1 

Diperoleh X
2

(0,95;1) = 3,84. 

Karena X
2

hitung < X
2

(1-α)(k-1) = 0,322 < 3,84, maka H0 diterima. Jadi, kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. 
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Lampiran 44 

DAFTAR NILAI PRETEST DAN POSTTEST  MINAT BELAJAR 

KELAS EKSPERIMEN ( VII D) 

NO. KODE 
NILAI 

Pretest Posttest 

1 E-01 59 69 

2 E-02 55 70 

3 E-03 70 88 

4 E-04 68 76 

5 E-05 59 73 

6 E-06 68 81 

7 E-07 60 73 

8 E-08 55 68 

9 E-09 65 74 

10 E-10 64 79 

11 E-11 66 76 

12 E-12 61 71 

13 E-13 66 86 

14 E-14 68 78 

15 E-15 55 74 

16 E-16 68 79 

17 E-17 60 79 

18 E-18 59 65 

19 E-19 65 79 

20 E-20 66 73 

21 E-21 51 60 

22 E-22 59 70 

23 E-23 63 79 

24 E-24 59 73 

25 E-25 59 70 

26 E-26 58 71 

27 E-27 65 73 

28 E-28 56 69 

29 E-29 60 74 

30 E-30 61 80 

31 E-31 60 69 
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32 E-32 66 83 

33 E-33 59 69 
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Lampiran 45 

DAFTAR NILAI PRETEST  DAN POSTTEST MINAT BELAJAR 

KELAS KONTROL (VII G) 
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NO. KODE 
NILAI 

Pretest Posttest 

1 K-01 54 65 

2 K-02 61 69 

3 K-03 59 71 

4 K-04 66 73 

5 K-05 68 81 

6 K-06 64 76 

7 K-07 65 85 

8 K-08 58 63 

9 K-09 56 68 

10 K-010 59 60 

11 K-011 60 71 

12 K-012 59 71 

13 K-013 63 74 

14 K-014 61 71 

15 K-015 60 73 

16 K-016 63 76 

17 K-017 64 73 

18 K-018 68 88 

19 K-019 59 64 

20 K-020 61 68 

21 K-021 65 70 

22 K-022 63 80 

23 K-023 59 69 

24 K-024 63 66 

25 K-025 63 70 

26 K-026 61 70 

27 K-027 63 73 

28 K-028 61 76 

29 K-029 60 68 

30 K-030 61 76 

31 K-031 53 65 

32 K-032 63 69 

33 K-033 64 78 

34 K-034 63 73 

35 K-035 61 70 
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Lampiran 46 

UJI NORMALITAS DATA PRETEST MINAT BELAJAR 

 KELAS EKSPERIMEN 
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Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1)  Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 33 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 33 = 6,01  6 kelas 

Panjang kelas interval = 
 0   

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

48 - 51 1 49,5 49,5 2450,25 2450,25 2450,25 

52 - 55 3 53,5 160,5 2862,25 25760,25 8586,75 

56 - 59 9 57,5 517,5 3306,25 267806,3 29756,25 

60 - 63 7 61,5 430,5 3782,25 185330,3 26475,75 

64 - 67 8 65,5 524 4290,25 274576 34322 

68 - 71 5 69,5 347,5 4830,25 120756,3 24151,25 

jumlah 33 
 

2029,5  876679,3 125742,3 

 ̅  
     

   
  

 0    

  
       

  √
      

         
 

      
  √

                0     

      
  = 5,385165 

 

(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 
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47,5 -2,60 0,4953         

51,5 -1,86 0,4686 0,0267 0,8811 1 0,016044955 

55,5 -1,11 0,3665 0,1021 3,3693 3 0,040477989 

59,5 -0,37 0,1443 0,2222 7,3326 9 0,379159201 

63,5 0,37 0,1443 0,2886 9,5238 7 0,668805145 

67,5 1,11 0,3665 0,2222 7,3326 8 0,060745542 

71,5 1,86 0,4686 0,1021 3,3693 5 0,78923886 

       
  1,95 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 1,95 

      
 

 = 7,81, dengan dk = 6 – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   1,95   7,81 

Jadi, H0  diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 47 

UJI NORMALITAS DATA PRETEST MINAT BELAJAR  

KELAS KONTROL 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1)  Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 35 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log35 = 6,09  6  

Panjang kelas interval = 
     

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

Interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

53 - 55 2 54 108 2916 11664 5832 

56 - 58 2 57 114 3249 12996 6498 

59 - 61 15 60 900 3600 810000 54000 

62 - 64 11 63 693 3969 480249 43659 

65 - 67 3 66 198 4356 39204 13068 

68 - 70 2 69 138 4761 19044 9522 

jumlah 35 
 

2151 

 

1373157 132579 

 ̅  
     

   
  

    

  
           

  √
      

         
 

      
  √

                    

      
  = 3,363671 
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(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

52,5 -2,66 0,4961         

55,5 -1,77 0,4616 0,0345 1,2075 2 0,5201294 

58,5 -0,88 0,3106 0,151 5,285 2 2,041859035 

61,5 0,01 0,004 0,3146 11,011 15 1,445111343 

64,5 0,90 0,3159 0,3119 10,9165 11 0,000638689 

67,5 1,80 0,4641 0,1482 5,187 3 0,922106998 

70,5 2,69 0,4964 0,0323 1,1305 2 0,668757408 

       
  5,59 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 5,59 

      
 

 = 7,81 , dengan dk = k – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   5,59   7,81 

Jadi, H0 diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 
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Lampiran 48 

UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AKHIR  

PRETEST MINAT BELAJAR 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :    
    

       
  

H1 :  Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Kriteria pengujian homogenitas dilakukan dengan taraf nyata α, H0 ditolak 

jika )1)(1(
22

 k
, di mana )1)(1(

2
 k

 didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat 

dengan peluang       dan dk = k - 1. 

Sedangkan untuk menentukan homogenitas varians dengan menggunakan 

rumus Bartlett: 

                         
     

Keterangan : 

  [(   (    
 ))       ]  dimana untuk mencari varian gabungan adalah 

dengan rumus     
  

          
 

       
   (Sudjana, 2005: 263). 

Hasil perhitungan: 

Kelas ni - 1 Si
2 

log si
2
  (ni–1)(log si

2
) (ni – 1)si

2
 

VII D 32 21,871 1,340 42,876 699,8788 

VII G 34 11,079 1,045 35,513 376,69 

jumlah 
66   2,384 78,389 1076,565 

   
         

 

       
 

        

  
        

  [(   (  ))∑      ]                            
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         {  ∑            
  } 

                                      

 Diperoleh x
2
 = 3,767. 

X
2

(1-α)(k-1) didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan α = 5% dan dk = k-1 = 

2-1 = 1 

Diperoleh X
2

(0,95;1) = 3,84. 

Karena X
2

hitung < X
2

(1-α)(k-1) = 3,767 < 3,84, maka H0 diterima. Jadi, kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. 
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Lampiran 49 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST ANGKET MINAT BELAJAR 

 KELAS EKSPERIMEN 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 33 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 33 = 6,01  6 kelas 

Panjang kelas interval = 
    0

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

60 - 64 1 62 62 3844 3844 3844 

65 - 69 6 67 402 4489 161604 26934 

70 - 74 13 72 936 5184 876096 67392 

75 - 79 8 77 616 5929 379456 47432 

80 - 84 3 82 246 6724 60516 20172 

85 - 89 2 87 174 7569 30276 15138 

jumlah 33 
 

2436  1511792 180912 

 ̅  
     

   
  

    

  
           

  √
      

         
 

      
  √

       0           

      
  = 5,838742 
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(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 

batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

59,5 -2,45 0,4929         

64,5 -1,60 0,4452 0,0477 1,5741 1 0,209383654 

69,5 -0,74 0,2704 0,1748 5,7684 6 0,009298689 

74,5 0,12 0,0478 0,3182 10,5006 13 0,59491842 

79,5 0,97 0,334 0,2862 9,4446 8 0,220958978 

84,5 1,83 0,4664 0,1324 4,3692 3 0,429073661 

89,5 2,69 0,4964 0,03 0,99 2 1,03040404 

       
  2,49 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 2,49 

      
 

 = 7,81, dengan dk = 6 – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   2,49   7,81 

Jadi, H0  diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 50 

UJI NORMALITAS DATA POSTTEST ANGKET MINAT BELAJAR 

 KELAS KONTROL 

Adapun langkah-langkah uji normalitas adalah sebagai berikut. 

(1) Menyusun data dalam tabel distribusi 

            

Keterangan: 

  = banyaknya kelas interval 

  = banyaknya objek yang diteliti 

                       
                           

                     
 

Banyak data (n) = 35 

Banyaknya kelas interval (k) = 1 + 3,3 log n = 1 + 3,3 log 35 = 6,09  6  

Panjang kelas interval = 
    0

 
        

(2) Menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. 

Interval fi xi fixi xi
2
 (fixi)

2
 fixi

2
 

60 - 64 3 62 186 3844 34596 11532 

65 - 69 9 67 603 4489 363609 40401 

70 - 74 14 72 1008 5184 1016064 72576 

75 - 79 5 77 385 5929 148225 29645 

80 - 84 2 82 164 6724 26896 13448 

85 - 89 2 87 174 7569 30276 15138 

jumlah 38 
 

2520 

 

1619666 182740 

 ̅  
     

   
  

   0

  
     

  √
      

         
 

      
  √

          0        

      
  = 6,183469 

(3) Menghitung nilai chi kuadrat hitung. 
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batas kelas 

(x) 
z fzi luas ei oi ((oi-ei)

2
)/ei 

59,5 -2,02 0,4783         

64,5 -1,21 0,3869 0,0914 3,199 3 0,012379181 

69,5 -0,40 0,1554 0,2315 8,1025 9 0,099414533 

74,5 0,40 0,1554 0,3108 10,878 14 0,896018018 

79,5 1,21 0,3869 0,2315 8,1025 5 1,187967448 

84,5 2,02 0,4783 0,0914 3,199 2 0,449390747 

89,5 2,83 0,4977 0,0194 0,679 2 2,5700162 

       
  5,21 

 

(4) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

       
 

 = 5,21 

      
 

 = 7,81, dengan dk = k – 3 = 6 – 3 = 3.  

α = 5% 

H0 diterima jika        
        

   5,21   7,81 

Jadi, H0 diterima sehingga data sampel berasal dari populasi yang berdistrbusi 

normal. 
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Lampiran 51 

UJI HOMOGENITAS DATA TAHAP AKHIR  

POSTTEST MINAT BELAJAR 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Ho :    
    

       
  

H1 :  Minimal ada satu tanda sama dengan yang tidak berlaku. 

Kriteria pengujian homogenitas dilakukan dengan taraf nyata α, H0 ditolak 

jika )1)(1(
22

 k
, di mana )1)(1(

2
 k

 didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat 

dengan peluang       dan dk = k - 1. 

Sedangkan untuk menentukan homogenitas varians dengan menggunakan 

rumus Bartlett: 

                         
     

Keterangan : 

  [(   (    
 ))       ]  dimana untuk mencari varian gabungan adalah 

dengan rumus     
  

          
 

       
   (Sudjana, 2005: 263). 

Hasil perhitungan: 

Kelas ni - 1 Si
2 

log si
2
  (ni–1)(log si

2
) (ni – 1)si

2
 

VII D 32 35,52 1,550 49,614 1136,545 

VII G 34 35,16 1,546 52,568 1195,60 

jumlah 
66   3,097 102,18162 2332,145 

   
         

 

       
 

        

  
        

  [(   (  ))∑      ]                               
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         {  ∑            
  } 

                                            

 Diperoleh x
2
 = 0,001. 

X
2

(1-α)(k-1) didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan α = 5% dan dk = k-1 = 

2-1 = 1 

Diperoleh X
2

(0,95;1) = 3,84. 

Karena X
2

hitung < X
2

(1-α)(k-1) = 0,001 < 3,84, maka H0 diterima. Jadi, kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama. 
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Lampiran 52 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA PIHAK KANAN 

(HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA) 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 :    ≤    (nilai rata–rata hasil belajar kognitif siwa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih kecil atau sama dengan 

nilai rata–rata hasil belajarkognitif siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning.) 

H1 :    >    (nilai rata–rata hasil belajar kognitif siswa dengan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih besar dari pada  nilai 

rata–rata hasil belajar kognitif siswa dengan model pembelajaran Quantum 

Learning.) 

Kriterianya, Jika t <      dengan taraf nyata 5% dan dk =    +    – 2 maka    

diterima,    ditolak untuk nilai t yang lain (Sudjana, 2005: 243). Rumus yang 

digunakan  adalah sebagai berikut. 

   
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅   

 √
 

  
 

 

  
 
 , dengan     

        
          

  

        
 

(Sudjana, 2005: 239) 

Keterangan: 

t  : nilai t hitung 

 ̅   : nilai rata–rata hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen 

 ̅  : nilai rata–rata hasil belajar kognitif siswa kelas kontrol 

   : banyaknya subjek kelas eksperimen 
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    : banyaknya subjek kelas kontrol 

  
 
  : varians skor akhir kelas eksperimen 

  
 
  : varians skor akhir kelas kontrol 

S  : simpangan baku gabungan 

Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Kelas N Rata-rata Si
2
 S gabungan T hitung Ttabel 

Eksperimen 33                   

                  1,668 

Kontrol 35                   

 

    
        

          
  

        
 

 
                                

        
          

   
  
̅̅ ̅     

̅̅ ̅  

 √
 
  

 
 
  

 

  
                   

        √
 
   

 
  

 

           

dk =    +    – 2 = 33 + 35 – 2 = 66 

ttabel = 1,668 

Karena          > 1,668 sehingga H0 ditolak. 

Jadi hasil belajar kognitif siswa kelas eksperimen menggunakan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ  lebih baik daripada hasil belajar 

kognitif kelas kontrol dengan model pembelajaran  Quantum Learning. 
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Lampiran 53 

UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA PIHAK KANAN 

(MINAT BELAJAR) 

Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

H0 :    ≤    (nilai rata–rata minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih kecil atau sama dengan nilai rata–rata 

minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

H1 :    >    (nilai rata–rata minat belajar fisika siswa dengan model pembelajaran 

Quantum Learning berbasis LSQ lebih besar dari pada nilai rata–rata minat 

belajar fisika siswa dengan model pembelajaran Quantum Learning. 

Kriterianya, Jika t <      dengan taraf nyata 5% dan dk =    +    – 2 maka    

diterima,    ditolak untuk nilai t yang lain (Sudjana, 2005: 243). Rumus yang 

digunakan  adalah sebagai berikut. 

   
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅   

 √
 

  
 

 

  
 
 , dengan     

        
          

  

        
 

(Sudjana, 2005: 239) 

Keterangan: 

t  : nilai t hitung 

 ̅   : nilai rata–rata minat belajar fisika siswa kelas eksperimen 

 ̅  : nilai rata–rata minat belajar fisika siswa kelas kontrol 

    : banyaknya subjek kelas eksperimen 
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    : banyaknya subjek kelas kontrol 

  
 
  : varians skor akhir kelas eksperimen 

  
 
 : varians skor akhir kelas kontrol 

S    : simpangan baku gabungan 

Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. 

Kelas N Rata-rata Si
2
 S gabungan T hitung Ttabel 

Eksperimen 33                   

        1,714 1,668 

Kontrol 35                

 

    
        

          
  

        
 

 
                                

        
          

   
  
̅̅ ̅     

̅̅ ̅  

 √
 
  

 
 
  

 

  
                

       √
 
   

 
  

 

       

dk =    +    – 2 = 33 + 35 – 2 = 66 

t tabel = 1,668 

Karena 1,714 > 1,668 sehingga H0 ditolak. 

Jadi minat belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan model 

pembelajaran Quantum Learning berbasis LSQ lebih baik daripada minat belajar 

siswa kelas kontrol dengan model Quantum Learning. 
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Lampiran 54 

UJI GAIN <g> 

PENINGKATAN HASIL BELAJAR KOGNITIF SISWA 

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL  
 

         Rumus Uji Ternormalisasi 

       

 

 

 
 

       

         

         

 

Dari data diperoleh: 
 

      

 
Rata-rata 

Kelas 

Eksperimen 
Gain 

Kelas 

Kontrol 
Gain 

   

    

 

Sebelum/pre test 42,42424 
0.5474 

41,28571 
0.4988 

   

 

Sesudah/post test 73,93939 70,57143 

    

Katergori: 

Tinggi : 〈 〉       

Sedang :      〈 〉       

Rendah : 〈 〉       

 

Kelompok Eksperimen    Kelompok Kontrol 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

    〈    〉
                                                       〈 〉  

〈     〉  〈    〉

    〈    〉
 

      〈 〉  
〈        〉 〈        〉

 00 〈        〉
                                                  〈 〉  

〈 0      〉 〈        〉

 00 〈〈        〉〉
  

     〈 〉                                                                     〈 〉                    
 

 

 

 

 

 

 

 𝑔  
 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡   𝑠𝑝𝑟𝑒 

     𝑠𝑝𝑟𝑒 
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Lampiran 55 

UJI GAIN <g> 

PENINGKATAN MINAT BELAJAR FISIKA SISWA  

KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL  
 

         Rumus Uji Ternormalisasi 

       

 

 

 
 

       

         

         

 

Dari data diperoleh: 
 

      

 
Rata-rata 

Kelas 

Eksperimen 
Gain 

Kelas 

Kontrol 
Gain 

   

    

 

Sebelum/pre test 61,60606 
0.3299 

61,45714 
0.2683 

   

 

Sesudah/post test 74,27273 71,80 

    

Katergori: 

Tinggi : 〈 〉       

Sedang :      〈 〉      

Rendah : 〈 〉       

 

Kelompok Eksperimen    Kelompok Kontrol 

〈 〉  
〈     〉  〈    〉

    〈    〉
                                                       〈 〉  

〈     〉  〈    〉

    〈    〉
 

      〈 〉  
〈        〉 〈    0 0 〉

 00 〈    0 0 〉
                                                  〈 〉  

〈    0〉 〈        〉

 00 〈〈        〉〉
  

     〈 〉                                                                     〈 〉                    

 𝑔  
 𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡   𝑠𝑝𝑟𝑒 

     𝑠𝑝𝑟𝑒 
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Lampiran 56 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 57 

Surat Ijin Penelitian 
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Lampiran 58 

Surat Bukti Penelitian 
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Lampiran 59 

DOKUMENTASI KELAS EKSPERIMEN  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Guru membimbing siswa dalam 

melaksanakan praktikum 

 

 

Guru menjawab pertanyaan yang 

diajukan siswa 

Siswa membuat pertanyaan 

dengan strategi LSQ Siswa melakukan Praktikum 1  
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Lampiran 60 

DOKUMENTASI KELAS KONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Siswa melakukan praktikum 2 
Siswa melakukan diskusi 

Siswa mengerjakan Postest Angket 

Minat Belajar 
Siswa mengerjakan Posttest 
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