
 

 
 

EFEKTIVITAS MEDIA PERAGA VISUAL  

 DALAM  PEMBELAJARAN  FISIKA  MODEL  CTL PADA      

SISWA SMA NEGERI  2  WONOSOBO  POKOK BAHASAN 

BESARAN DAN SATUAN 

 
 

SKRIPSI 
 

disajikan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

Jurusan Fisika 

 

 

Oleh 

Widyasari 

4201406524 

  

 

JURUSAN FISIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2011 



 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang Panitia Ujian 

Skripsi Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari :  Rabu 

Tanggal :  23 Februari  2011 

 

 

 Semarang, 23  Februari  2011 

Pembimbing I  Pembimbing II  

 

 

Drs.Sukiswo Supeni  Edi, M. Si      Bambang Subali, M.Pd  
NIP. 195610291986011 001                                     NIP. 1975122 2005011001 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



 

iii 

PENGESAHAN 
 
 

Skripsi yang berjudul 
 

Efektivitas Media Peraga visual  Dalam Pembelajaran Fisika Model 
CTL Pada Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo Pokok Bahasan Besaran 
Dan Satuan  
 

disusun oleh  
Nama   : Widyasari 

NIM   : 4201406524 
telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi FMIPA Universitas 
Negeri Semarang pada tanggal 23 februari  2011. 
 

Panitia: 
Ketua       Sekretaris 
 
 

Dr. Kasmadi I.S., M.S     Dr. Putut Marwoto, M.S. 
NIP. 195111151979031001 NIP.19630821 198803 1 004 
 
  

Ketua Penguji 
 
 
Drs. Sri Hendratto,  M. Pd 
NIP. 194708101973021001 
 
 
Anggota Penguji/      Anggota Penguji/ 
Pembimbing Utama     Pembimbing Pendamping 
 
 
Drs. Sukiswo Supeni Edi, M. Si                                  Bambang Subali, M.Pd  
NIP 195610291986011001    NIP 19751227 200501 1 001 
 



 

iv 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan yang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 Semarang,  23 Februarii 

2011 

 Yang menyatakan 

 

 

 Widyasari 
 NIM.4201406524 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

MOTTO  DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO : 

1. Barangsiapan  berilmu  dan  beramal  serta mengajar, maka  orang  itu  pantas 

disebut orang besar di segala petala langit. (nabi Isa A.S) 

2. Imam  Tirmidzi  :  “  Bukanlah  orang  cerdas  kecuali  pernah  tergelincir,  bukan 

pula orang bijak kecuali berpengalaman” 

3. Ali Bin Abi Thalib : ”Kegagalan adalah ketika seseorang tidak mau bangkit dari 

jatuh” 

 

 

Karya sederhana ini aku persembahkan kepada: 

1. Ibuku dan ayahku, sebagi wujud cinta dan baktiku serta 

tanggungjawabku atas semua yang dikaruniakan ALLAH 

SWT  melalui kalian. 

2. Ketiga kakakku tercinta, Mas Setyo, Mas Adin, Mas Slamet, 

yang selalu mendukungku. 

3. Adekku  semata wayang, yang selalu membuatku tertawa 

dikala kudiam. 

4. Teman- teman kostku ”Altsabat” dan ”Latanza” 

5. Sahabat-sahabatku (Anita, Rossi, Kiki, Ana) yang terbaik. 

6.  Teman- teman PPL ku (Arista, Curi, Ikmal, Khemal),  

Thank’s 4 the friendship guys. Let our friendship last 4-ever. 

7. Teman-temanku pendidikan fisika kelas A pararel angkatan 

2006. You are wonderful guys 

 

 



 

vi 

KATA PENGANTAR 
Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan Nikmat-Nya yang 

senantiasa tercurah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “ Efektivitas Media Peraga Visual  Dalam Pembelajaran Fisika Model CTL 

Pada Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo Pokok Bahasan Besaran Dan Satuan. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak berupa 

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

menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan 
dalam administrasi penelitian maupun pelaporan hasil penelitian 

2. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri 
Semarang yang telah memberikan ijin dan kemudahan melakukan penelitian 

3. Ketua Jurusan Kimia Universitas Negeri Semarang yang memberikan bantuan 
administrasi teknis dan nonteknis dalam penelitian dan pelaporan hasil penelitian 

4. Drs. Sukiswo Supeni Edi, M.Si, sebagai Dosen Wali yang telah membimbing dan 
mengarahkan selama studi berlangsung. 

5. Drs. Sukiswo Supeni Edi, M. Si, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, arahan, dan saran bagi penulis selama penyusunan skripsi. 

6. Bambang Subali, M.Pd. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, arahan, dan saran bagi penulis selama penyusunan skripsi. 

7. Drs. Sri Hendratto, M.Pd sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan arahan dan 
saran . 

8. Seluruh Dosen jurusan Fisika, atas ilmu yang telah diberikan selama menempuh studi 
di jurusan Fisika UNNES 

9. Drs. Karyono, M.M, sebagai Kepala SMA Negeri 2 Wonosobo yang telah 
memberikan ijin penelitian. 

10. Elena Tri Handayani, S.Pd  sebagai guru fisika  kelas X SMA  Negeri 2 Wonosobo 
yang telah membantu terlaksananya penelitian ini. 

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu 
baik material maupun spiritual. 

 

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kemajuan 

pendidikan khusunya pengembangan pendidikan fisika. 

 

 Semarang,  23    Februari  2011 

 

 Penulis  



 

vii 

ABSTRAK 
 
Widyasari. 2011. Efektivitas Media Peraga Visual Dalam Pembelajaran Fisika 
Model CTL Pada Siswa SMA Negeri 2 Wonosobo. Skripsi. Pendidikan Fisika  
Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 
Sukiswo S.Edie, M.Si  dan Bambang Subali, M.Pd. 
 
 
Kata Kunci: Efektivitas, Media Peraga Visual , CTL, Hasil Belajar 
 Penelitian ini diadakan dengan latar belakang bahwa pada dasarnya masih 
terdapat kesulitan dalam belajar fisika siwa Sekolah Menengah Atas di SMA 
Negeri 2 Wonosobo kaitannya dalam memahami materi yang berhubungan 
dengan kehidupan sehari-hari. Adanya kesulitan ini pendekatan CTL dapat 
digunakan sebagai salah satu model pembelajaran alternatif untuk menuntut 
keaktivan guru dan siswa atau menuntun siswa untuk menemukan sendiri 
kandungan materi dengan pengalaman, dalam hal ini didukung adanya media 
peraga dalam pembelajaran.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
pemberian media peraga dalam pembelajaran fisika model Contextual Teaching 
Learning maka dari itu digunakan penelitian quasi eksperimen . 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian quasi eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA N 2 Wonosobo dan sampel 
penelitian diambil dua kelas yaitu kelas X.6 sebagai kelas kontrol dengan model 
pembelajaran Contextual Teaching Learning dan kelas X.7 sebagai kelas 
eksperimen  dengan model pembelajaran Contextual Teaching Learning disertai 
media perga visual. Penelitian dilakukan dengan memberikan pre test, dilanjutkan 
dengan pembelajaran, dan diakhiri dengan post test. Berdasarkan hasil analisis 
normalitas dan homogenitas data hasil belajar, kedua kelas berdistribusi normal 
dan mempunyai variansi yang sama, sedangkan pada uji perbedaan dua rata-rata 
dua pihak dihasilkan thitung sebesar 3,028 > ttabel sebesar 2,047 yang berarti ada 
perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai pre test 
pada kelas eksperimen adalah 71,61 sedangkan kelas kontrol adalah 72,13. 
Setelah dilakukan uji perbedaan dua rata-rata diperoleh hasil yang rata-rata nilai 
post  test kelas eksperimen adalah 80,65 dan kelas kontrol adalah 74,93. Hasil 
perhitungan ketuntasan belajar menunjukkan bahwa kelas eksperimen mencapai 
persentase yang lebih besar (93,59%) daripada kontrol (76,67%). Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian media peraga visual dalam 
pembelajaran visika model CTL lebih efektif dibanding tanpa pemberian media 
peraga visual. Saran yang diajukan terkait penelitian ini adalah perlu adanya 
penelitian pada pokok bahasan lain dan penelitian mengenai ketertarikan siswa 
mengaikatkan materi dengan kehidupan sehari-hari pada saat proses pembelajaran 
berlangsung. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang 

mempelajari fenomena alam serta berusaha mengungkap segala rahasia dan 

hukum semesta. Sebagai cabang ilmu fisika merupakan salah satu mata pelajaran 

disekolah menengah atas yang diperlukan dalam pendidikan. Oleh sebab itu 

pengajaran fisika perlu ditingkatkan, dikarenakan saat ini masih banyak siswa 

yang berpendapat dan beranggapan bahwa pelajaran fisika adalah mata pelajaran 

yang sukar dipahami dan membosankan. Ilmu fisika dikatakan sukar dipahami 

dan membosankan karena sebagian besar siswa menganggap fisika penuh 

sederetan rumus yang harus dihafal. Dilihat dari hal tersebut, maka seorang 

pendidik perlu mengusahakan agar pelajaran yang diajarkan kelihatan menarik, 

dan tidak terlihat membosankan. Untuk itu, seorang pendidik dituntut pandai 

dalam mengkombinasikan berbagai metode mengajar yang tepat untuk 

mengkomunikasikan atau menyampaikan suatu pokok bahasan, sehingga tujuan 

pengajaran dapat tercapai. Suatu tantangan bagi seoarang guru adalah bagaimana 

menyampaikan materi pelajaran, agar anak didiknya mampu menyerap atau 

memahami apa yang telah diterangkan dan dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila tujuan kegiatan belajar mengajar 

dapat berjalan dengan baik, ukuran keberhasilan kegiatan belajar mengajar adalah 
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adanya prestasi belajar siswa yang mengalami peningkatan, mempunyai tujuan 

yang berkualitas, dan diharapkan mempunyai keunggulan kompetitif yang sesuai 

dengan standar mutu nasional dan internasional. Oleh karena itu perlu adanya 

suatu pembaharuan kurikulum pendidikan. Kurikulum yang sedang 

dikembangkan saat ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini 

menuntut pendidik harus lebih kreatif dan diposisikan sebagai fasilitator yang 

bertugas untuk mengkondisikan lingkungan agar memberikan kemudahan peserta 

didik dalam proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya guru harus dapat 

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, 

sehingga siswa terhindar dari kejenuhan dan kebosanan dalam proses belajar 

mengajar sehingga dapat tercipta kondisi atau suasana belajar yang interaktif, 

efektif dan efisien. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam 

kurikulum saat ini  adalah model contextual  teaching learning atau pembelajaran 

kontektual (Dewi Syafriani, 2004). Dalam pembelajaran siswa harus diberikan 

kegiatan yang berhubungan dengan benda nyata atau kejadian nyata yang dapat 

diterima akal mereka. 

Pembelajaran kontektual diartikan sebagai sebuah konsep pembelajaran 

yang membantu para guru menghubungkan isi dari sebuah subjek permasalahan 

dengan situasi dunia nyata (Smith, 2006: 1). Kelebihan konsep belajar ini yaitu 

hasil pembelajaran diharapkan alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa.  
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Pembelajaran di SMA N 2 Wonosobo selama ini cenderung menggunakan 

metode mengajar secara informatif, yaitu guru berbicara atau bercerita dan siswa 

mendengarkan dan mencatat secara tradisional. Pengajaran fisika ditekankan pada 

penghafalan rumus-rumus konsep-konsep problem tertentu. Selain metode 

mengajar secara informatif juga sudah mulai menerapkan metode pembelajaran 

CTL (contextual teaching and learning). 

Dalam pembelajaran fisika penggunaan metode CTL akan lebih efektif bila 

dipadukan dengan media atau alat peraga  (Routlegde, 2010: 1). Pelajaran, media 

pelajaran dan teknologi dapat mengarahkan dan merangsang kemampuan dalam 

mengeluarkan pikiran sehingga akan melahirkan inovasi dalam pendidikan baik 

dalam hal teori maupun praktik. Dengan alat peraga memungkinkan guru 

melakukan peragaan untuk konsep-konsep tertentu dalam  pelajaran fisika. Alat 

peraga ini berguna untuk menjelaskan teori supaya siswa lebih mudah menangkap 

pelajaran dan lebih merangsang siswa untuk gemar fisika. 

Untuk memilih media peraga yang tepat guru harus memahami bagaimana 

sasaran siswa dan sifat materi ajar.  Salah satu kesulitan yang dihadapi siswa 

didalam memahami konsep-konsep fisika adalah adanya proses-proses yang tidak 

bisa diamati secara langsung.  Akibatnya proses-proses  fisika tersebut seolah-olah 

bersifat abstrak dan sulit dipahami. Untuk menjelaskan proses-proses fisika 

tersebut, maka guru perlu menggunakan media peraga visual berupa  

charta/gambar, animasi atau alat peraga lainnya. 

Pentingnya penelitian ini apabila konsep pembelajaran tersebut didukung 

oleh suatu media pembelajaran yang tepat maka akan memberikan hasil yang 
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lebih baik lagi terhadap sistem pembelajaran kita. Maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS MEDIA PERAGA 

VISUAL DALAM PEMBELAJARAN FISIKA MODEL CTL  PADA 

SISWA  SMAN 2 WONOSOBO POKOK  BAHASAN BESARAN DAN 

SATUAN’’. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang dapat 

dikaji adalah efektifkah pemberian media peraga visual dalam pembelajaran 

Fisika model CTL pada SMA Negeri 2 Wonosobo pokok  bahasan besaran dan 

satuan? 

 

1.3 PENEGASAN ISTILAH 

Untuk mewujudkan suatu kesatuan berfikir dan menghindari salah tafsir 

maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, 

adapun istilah yang perlu dijelaskan: 

1. Efektivitas 

Media pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa 

apabila secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan 

antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (gain yang 

signifikan). 
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2. Media Peraga visual 

Media peraga visual adalah media peraga yang digunakan untuk melihat 

proses-proses fisika yang tidak bisa diamati secara langsung. 

3. Pembelajaran CTL 

Pembelajaran CTL adalah pembelajaran yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat antara pengetahuan yang dimilikinya dan dengan penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

melakukan proses belajar mengajar (Sudjana, 2001:4).  

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas pemberian media peraga dalam pembelajaran fisika model CTL di 

SMA Negeri 2 Wonosobo? 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN  

 Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi untuk merancang kegiatan belajar 

yang menarik. 
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2. Bagi peneliti 

a. Dapat menambah pengalaman dan wawasan berpikir untuk menjadi calon 

guru. 

b. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana penyampaian materi 

yang tepat agar prestasi belajar siswa meningkat 

1.6  SISTEMATIKA SKRIPSI. 

    Sistematika dalam skripsi ini disusun dengan tujuan agar pokok-pokok 

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

bagian pendahuluan, bagian isi, bagian akhir. 

1. Bagian pendahuluan skripsi, berisi judul, halaman pengesahan, halaman motto 

dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

2. Bagian isi skripsi dibagi menjadi lima bab: 

Bab I Pendahuluan 

Bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika skripsi. 

Bab II Landasan Teori 

Bagian ini berisi teori-teori yang digunakan untuk melandasi 

penelitian yang merupakan tinjauan pustaka. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini meliputi persiapan pelaksanaan dan analisis data serta 

pembahasan. 
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Bab V Penutup 

  Bagian ini berisi simpulan dan saran 

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

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

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Tinjauan tentang  Efektivitas 

2.1.1  Pengertian Efektivitas 

Proses  belajar mengajar yang ada baik di sekolah dasar maupun di sekolah 

menengah, sudah barang tentu mempunyai target bahan ajar yang harus dicapai 

oleh setiap guru, yang didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada saat itu. 

Kurikulum yang sekarang ada sudah jelas berbeda dengan kurikulum zaman dulu, 

ini ditandai dengan sistem pendidikan dan kebutuhan akan pengetahuan 

mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman.                                                         

Bahan ajar yang banyak terangkum dalam kurikulum tentunya harus 

disesuaikan dengan waktu yang tersedia pada hari efektif yang ada pada tahun 

ajaran tersebut. Namun terkadang materi yang ada dikurikum lebih banyak 

daripada waktu yang tersedia. Ini sangat ironis sekali dikarenakan semua mata 

pelajaran dituntut untuk bisa mencapai target tersebut. Untuk itu perlu adanya 

strategi efektivitas pembelajaran. 

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tepat guna (KBBI, 

1993:77). Efektivitas menunjukan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha 

dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Sedangkan menurut 

Purwadarminta (1997:32) “di dalam pengajaran efektivitas berkenaan dengan 

pencapaian tujuan, dengan demikian analisis tujuan merupakan kegiatan pertama 

dalam perencanaan pengajaran”. Dari uraian diatas dapat dijelaskan kembali 
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bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, 

dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil 

yang dicapai.  

2.1.2. Ciri-ciri Efektivitas 

Menurut Mulyasa (2003) keefektivan program pembelajaran ditandai 

dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Berhasil menghantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang telah 

ditetapkan. 

b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara aktif 

sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar. 

Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang digambarkan 

diatas, keefektivan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat 

prestasi belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan sarana 

penunjang. 

Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil belajar siswa setelah mengikuti 

program pembelajaran yang mencakup kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Aspek proses meliputi pengamatan terhadap keterampilan siswa, 

motivasi, respon, kerjasama, partisipasi aktif, tingkat kesulitan pada penggunaan 

media, waktu serta teknik pemecahan masalah yang ditempuh siswa dalam 

menghadapi kesulitan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aspek 

sarana penunjang meliputi tinjauan-tinjauan terhadap fasilitas fisik dan bahan 
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serta sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar seperti ruang 

kelas, laboratorium, media pembelajaran dan buku-buku teks. 

2.1.3.   Kriteria Keefektivan Belajar 

Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. Kriteria 

keefektivan dalam penelitian ini mengacu pada : 

a. Model pembelajaran dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila 

secara statistik hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (gain yang 

signifikan). 

b. Model pembelajaran dikatakan efektif jika dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi untuk 

belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. Serta siswa 

belajar dalam keadaan yang menyenangkan. 

2.2 Tinjauan tentang  Media Peraga Visual 

Salah satu tujuan pengajaran fisika adalah agar siswa memahami konsep-

konsep fisika dan keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Apabila dalam 

proses belajar mengajar fisika guru tidak menggunakan alat peraga, maka sulit 

bagi siswa untuk menyerap konsep-konsep pelajaran yang disampaikan guru 

sehingga berdampak pada kurangnya tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. 

Kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dalam keseluruhan 

proses pendidikan. Hal ini mengandung arti bahwa berhasil tidaknya pencapaian 

tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang 
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dialami oleh siswa. Tiap-tiap benda yang dapat menjelaskan suatu ide, prinsip, 

gejala atau hukum alam, dapat disebut media peraga.  

Ilmu fisika untuk menjelaskan proses-proses yang tak langsung maka 

dibutuhkan media peraga visual. Sesuai dengan namanya, media visual adalah 

media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jenis 

media inilah yang sering digunakan oleh guru-guru untuk membantu 

menyampaikan isi atau materi pelajaran. Media visual ini terdiri atas media yang 

tidak dapat diproyeksikan (non-projected visuals) dan media yang diproyeksikan 

(project visual). Media yang dapat diproyeksikan ini bisa berupa gambar diam 

(still pictures) atau bergerak (motion picture). 

Media yang tidak dapat diproyeksikan adalah gambar yang disajikan secara 

fotografik misalnya gambar tentang manusia, binatang, tempat, atau objek lainnya 

yang ada kaitannya dengan bahan/isi pelajaran yang akan disampaikan kepada 

siswa. Media yang diproyeksikan adalah media yang menggunakan alat proyeksi 

(proyektor) sehingga gambar atau tulisan nampak pada layar (screen). 

Media peraga dalam mengajar memegang peranan penting sebagai alat 

bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif  (Sudjana, 2002: 

99). Dalam kaitannya dengan pengajaran IPA, keberadaan  media peraga jelas 

mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan belajar mengajar. Pengajaran pada 

dasarnya (Sudjana, 2002: 43) adalah suatu proses terjadinya interaksi guru siswa 

melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yaitu kegiatan belajar siswa 

dan kegiatan mengajar guru. Ilmu fisika merupakan hasil kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, gagasan, dan konsep yang terorganisasi tentang alam sekitar, yang 
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diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara lain 

penyelidikan, penyusunan dan pengujian gagasan-gagasan.  

Pengajaran fisika bertujuan agar siswa memahami konsep-konsep fisika dan 

keterkaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sedangkan media peraga merupakan 

salah satu faktor untuk mencapai efisiensi hasil belajar. Hal dikarenakan dengan 

menggunakan media peraga siswa akan lebih tertarik menerima pelajaran. 

Ada lima fungsi pokok dari media/alat peraga dalam proses belajar 

mengajar yang dikemukakan oleh Sudjana (2002: 99-100) dalam bukunya dasar-

dasar proses belajar mengajar : 

a. Penggunaan alat peraga dalam proses belajar mengajar bukan merupakan fungsi 

tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu untuk mewujudkan 

situasi belajar mengajar yang efektif. 

b. Penggunaan alat peraga merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi 

mengajar. 

c. Alat peraga dalam pengajaran penggunaannya integral dengan tujuan dan isi pelajaran. 

d. Alat peraga dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan atau bukan sekedar 

pelengkap. 

e. Alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar 

mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. 

Penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu belajar 

mengajar. 

Di samping lima fungsi di atas, penggunaan alat peraga juga mempunyai 

nilai-nilai. Dengan peragaan dapat meletakkan dasar-dasar  yang nyata untuk 

berfikir, oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Dengan 
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peragaan dapat memperbesar minat dan perhatian siswa untuk belajar. Dengan 

peragaan dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar sehingga hasil 

belajar bertambah mantap, memberikan pengalaman yang nyata dan dapat 

menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri pada setiap siswa, menumbuhkan 

pemikiran yang teratur dan berkesinambungan, membantu tumbuhnya pemikiran 

dan membantu berkembangnya kemampuan berbahasa, memberikan pengalaman 

yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain serta membantu berkembangnya 

efisiensi dan pengalaman belajar yang lebih sempurna. 

Penggunakan alat peraga hendaknya guru memperhatikan sejumlah prinsip 

tertentu agar penggunaan alat peraga tersebut dapat mencapai hasil yang baik. 

Prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut (Sudjana, 2002: 104-105): 

a. Menentukan jenis alat peraga dengan tepat, artinya sebaiknya guru memilih terlebih 

dahulu alat peraga manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang hendak 

diajarkan. 

b. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, artinya perlu diperhitungkan 

tingkat kemampuan/kematangan anak didik, menyajikan alat peraga dengan tepat 

menempatkan dan memperlihatkan alat peraga pada waktu, tempat, dan situasi yang 

tepat. 

 

2.3 Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) 

Sejauh ini pendidikan kita masih didominasi oleh pandangan bahwa 

pengetahuan sebagai perangkat fakta-fakta yang harus dihafal. Kelas berfokus 

pada guru sebagai sumber pengetahuan utama, kemudian ceramah sebagai pilihan 

utama strategi belajar. Maka perlu strategi baru yang lebih memberdayakan siswa, 
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sebuah pendekatan pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa menghafal 

fakta-fakta tetapi mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Ada 

kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan 

belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih 

bermakna jika anak “mengalami” apa yang yang dipelajarinya, bukan 

mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti 

berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek, tetapi gagal dalam 

membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang 

(Yulianti, 2009: 1). 

 Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan 

masyarakat. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan 

siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. 

Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Siswa perlu mengerti apa 

makna belajar, apa manfaatnya, dalam status apa mereka dan bagaimana 

mencapainya. Dalam upaya pencapaiannya, mereka memerlukan guru sebagai 

pengarah dan pembimbing. Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu 

siswa mencapai tujuannya, maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan 

strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah 

tim yang bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas 

(siswa). Sesuatu yang baru (pengetahuan dan ketrampilan) datang dari 
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“menemukan sendiri”, bukan dari “apa kata guru”. Kontekstual hanyalah sebuah 

strategi pembelajaran, seperti halnya strategi pembelajaran yang lain,kontekstual 

dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan 

bermakna. Pendekatan kontekstual dapat dijalankan tanpa harus mengubah 

kurikulum dan tatanan yang ada. Melalui landasan filosofi konstruktivisme, 

pendekatan kontekstual (CTL) dipromosikan menjadi alternatif strategi belajar 

yang baru. Melalui strategi CTL siswa diharapkan belajar melalui mengalami 

bukan menghafal (Yulianti, 2009: 2). 

2.3.1. Lima Elemen Pembelajaran Konstektual 

1. Activating Knowledge yaitu pengaktifan pengetahuan yang sudah ada 

2. Acquiring Knowledge yaitu pemerolehan pengetahuan baru dengan cara 

mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperlihatkan detailnya. 

3. Understanding Knowledge (pemahaman pengetahuan) 

Pemahaman pengetahuan dengan cara menyusun: 

a. Konsep sementara / hipotesis 

b. Melakukan sharing kepada orang lain agar mendapat tanggapan / validasi 

c. Konsep tersebut direvisi & dikembangkan 

4. Applying Knowledge  yaitu mempraktekkan pengetahuan & pengalaman 

5. Reflecting Knowledge yaitu melakukan refleksi terhadap strategi 

pengembangan pengetahuan (Yulianti, 2009: 5). 

2.3.2. Konsep Dasar CTL 

Konsep dasar pembelajaran kontekstual adalah pendekatan dalam 

pembelajaran dengan kegiatan mengajar dari guru yang menghubungkan materi 
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pembelajaran dengan situasi dunia nyata dan kegiatan belajar yang memotivasi 

siswa agar menghubungkan dan menerapkan pengetahuannya pada kehidupan 

sehari-hari sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Langkah-langkah penerapan CTL secara garis besar adalah sebagai berikut: 

a. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara 

bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan 

ketrampilan barunya. 

b. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiri untuk semua topik. 

c. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 

d. Ciptakan masyarakat belajar (belajar dalam kelompok-kelompok). 

e. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. 

f. Lakukan refleksi di akhir pertemuan. 

g. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. 

(Yulianti, 2009: 5-6) 

 

2.3.3. Pembelajaran CTL di Kelas 

CTL dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang studi apa saja, dan 

kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pendekatan CTL memiliki tujuh 

komponen utama yaitu : 

1. Konstruktivisme (Constructivism) 

  Constructivism merupakan landasan berfikir pendekatan CTL, yaitu bahwa 

pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas 

melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, 
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konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Siswa dibiasakan untuk 

memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan 

bergelut dengan ide-ide. Guru tidak akan mampu mengkonstruksikan semua 

pengetahuan kepada siswa. Siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan di benak 

mereka sendiri. Esensi dari teori konstruktivis adalah ide bahwa siswa harus 

menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain,dan 

apabila dikehendaki informasi itu menjadi milik mereka sendiri. 

Pandangan konstruktivis, strategi memperoleh lebih diutamakan 

dibandingkan seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan. 

Untuk itu tugas guru adalah menfasilitasi proses tersebut dengan : 

a. Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa 

b. Memberi kesempatan siswa menemukan dan menerapkan idenya sendiri 

menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. 

 

2. Menemukan (Inquiry) 

 Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri.Guru 

harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan, 

apapun materi yang diajarkannya. Siklus inkuiri : 

a. Observasi (Observation) 

b. Bertanya (Questioning) 

c. Mengajukan Dugaan (Hipotesis) 

d. Mengumpulkan Data (Data Gathering) 
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e. Penyimpulan (Conclussion) 

3. Bertanya (Questioning) 

 Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. 

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran yang berbasis CTL. Bertanya 

dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, 

membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan 

bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis inquiri, yaitu menggali informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah 

diketahui dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. 

Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk : 

1. Menggali informasi, baik administrasi maupun akademis 

2. Mengecek pemahamn siswa 

3. Membangkitkan respon kepada siswa 

4. Mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa 

5. Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa 

6. Memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru 

7. Membangkitkan lebih banyak lagi pertanyaan dari siswa 

8. Menyegarkan kembali pengetahuan siswa 

 Hampir pada semua aktivitas belajar, questioning dapat diterapkan antara 

siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, antara siswa dengan guru,antara 

siswa dengan orang lain yang didatangkan ke kelas, dan sebagainya. Aktivitas 

bertanya juga ditemukan ketika siswa berdiskusi, bekerja dalam kelompok ketika 

menemui kesulitan, ketika mengamati, dan sebagainya. 
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4. Masyarakat Belajar (Learning Community) 

Dalam kelas CTL guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran 

dalam kelompok-kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok 

yang anggotanya heterogen. Yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu 

memberi tahu yang belum tahu, yang cepat menangkap mendorong temannya 

yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan seterusnya. 

Kelompok siswa bisa sangat bervariasi bentuknya, baik keanggotaan, jumlah, 

bahkan bisa melibatkan siswa di kelas atasnya, atau guru melakukan kolaborasi 

dengan mendatangkan seorang ahli ke kelas.“Masyarakat belajar” bisa terjadi 

apabila ada proses komunikasi dua arah. “Seorang guru yang mengajari siswanya” 

bukan contoh masyarakat belajar karena komunikasi hanya terjadi satu arah, yaitu 

informasi hanya datang dari guru ke arah siswa, tidak ada arus informasi yang 

perlu dipelajari guru yang datang dari arah siswa. Dalam contoh ini yang belajar 

hanya siswa bukan guru. Kalau setiap orang mau belajar dari orang lain, maka 

setiap orang lain bisa menjadi sumber belajar, dan ini berarti setiap orang akan 

sangat kaya dengan pengetahuan dan pengalaman. Metode pembelajaran dengan 

tehnik “learning community” ini sangat membantu proses pembelajaran di 

kelas.Prakteknya dalam pembelajaran terwujud dalam : 

a. Pembentukan kelompok kecil 

b. Pembentukan kelompok besar 

c. Mendatangkan ahli ke kelas (tokoh, olahragawan, dokter, dan sebagainya) 

d. Bekerja dengan kelas sederajat 

e. Bekerja kelompok dengan kelas di atasnya 
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f. Bekerja dengan masyarakat 

5. Pemodelan (Modeling) 

Dalam sebuah pembelajaran ketrampilan atau pengetahuan tertentu, ada 

model yang bisa ditiru. 

6. Refleksi (Reflection) 

 Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir 

ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Siswa 

mengendapkan dengan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan 

yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. 

Kunci dari semua itu adalah, bagaimana pengetahuan itu mengendap di benak 

siswa. Siswa mencatat apa yang sudah dipelajari dan bagaimana menerapkan ide-

ide baru. 

 Pada akhir pembelajaran guru menyisakan waktu sejenak agar siswa 

melakukan refleksi. Realisasinya berupa : 

a. Pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperolehnya hari itu, 

b. Catatan atau jurnal di buku siswa, 

c. Kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu, 

d. Diskusi, 

e. Hasil karya. 

7. Penilaian yang sebenarnya (authentic assessment) 

 Penilaian authentic adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa 

memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan 

belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa 
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mengalami proses pembelajaran dengan benar. Kemacetan belajar siswa harus 

diketahui sejak awal dengan cara mengidentifikasi data. Hal ini dilakukan supaya 

siswa terbebas dari kemacetan belajar.  

1. Karakteristik authentic assessment : 

a. Dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung 

b. Digunakan untuk formatif muapun sumatif 

c. Berkesinambungan 

d. Terintegrasi 

e. Dapat digunakan sebagai feed back 

2. Hal-hal yang dapat digunakan untuk penilaian : 

a. Proyek kegiatan dan laporannya 

b. Pekerjaan rumah 

c. Kuis 

d. Karya siswa 

e. Presentasi atau penampilan siswa 

f. Demonstrasi 

g. Laporan 

h. Jurnal 

i. Hasil tes tulis 

j. Karya tulis 

3. Karakterisrtik pembelajaran berbasis CTL adalah sebagai berikut : 

a. Kerja sama 

b. Saling menunjang 
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c. Menyenangkan, tidak membosankan 

d. Belajar dengan bergairah 

e. Pembelajaran terintegrasi 

f. Menggunakan berbagai sumber 

g. Siswa aktif 

h. Sharing denga teman 

i. Siswa kritis, guru kreatif 

j. Dinding kelas dan lorong-lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta-peta, 

gambar, artikel, humor, dan lain-lain 

k. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor, tetapi hasil karya siswa, 

laporan hasil praktikum, karangan siswa dan lain-lain. 

4. Sintak Pembelajaran CTL 

Pembelajaran CTL dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Awal pembelajaran diberikan masalah konstektual yang berhubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. Masalah CTL yang digunakan merupakan 

masalah sederhana  yang dikenal siswa. Siswa bekerja secara individual atau 

kelompok dalam menyelesaikan masalah sendiri. 

2. Menggunakan media peraga. 

3. Menggunakan konstribusi siswa. Selama proses pembelajaran konstribussi 

terbesar diharapkan datang dari siswa. 

4. Menggunakan interaksi siwa. Mengoptimalkan proses pembelajaran melalui 

interaksi siswa dengan siswa, siswa dengan guru dan siswa dengan sarana 

pembelajaran. 
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5. Pemanduan (intertwenning). Pemanduan yang dimaksud pengintegrasian 

dari unit-unit fisika. Oleh karena itu keterkaitan dan ketergantungan harus 

dieksplorasikan untuk mendukung terjadinya proses pembelajaran yang 

bermakna (Yulianti, 2009: 6-11). 

2.4 Tinjauan tentang Belajar dan Hasil Belajar 

2.4.1 Pengertian Belajar 

 Menurut Bruner belajar merupakan suatu proses aktif yang memungkinkan 

manusia untuk menemukan hal-hal baru di luar informasi yang diberikan kepada 

dirinya. Jika seseorang mempelajari sesuatu pengetahuan (misalnya suatu konsep 

fisika), pengetahuan itu perlu dipelajari dalam tahap-tahap tertentu agar 

pengetahuan itu dapat diinternalisasi dalam pikiran (struktur kognitif) orang 

tersebut. Proses internalisasi akan terjadi sungguh-sungguh (yang berarti proses 

belajar terjadi secara optimal) jika pengetahuan yang dipelajari itu dipelajari 

dalam tiga tahap yang macamnya dan urutannya adalah sebagai berikut: 

a. Tahap enaktif, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan menggunakan benda-benda konkrit atau 

menggunakan situasi yang nyata. 

b. Tahap ikonik, yaitu suatu tahap pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana 

pengetahuan itu direpresentasikan (diwujudkan) dalam untuk bayangan visual (visual 

imagery), gambar, atau diagram, yang menggambarkan kegiatan konkrit atau situasi 

konkrit yang terdapat pada tahapan enaktif tersebut diatas (butir a). 

c. Tahap simbolik, yaitu suatu tahap pembelajaran dimana pengetahuan itu 

direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract symbols, yaitu simbol-

simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam bidang yang 
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bersangkutan), baik simbol-simbol verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-

kalimat), lambang-lambang abstrak yang lain. 

 Menurut Bruner, proses belajar akan berlangsung secara optimal jika proses 

pembelajaran diawali dengan tahap enaktif, dan kemudian, jika tahap belajar yang 

pertama ini telah dirasa cukup, siswa beralih ke kegiatan belajar tahap kedua, 

yaitu tahap belajar dengan menggunakan modus representasi ikonik dan 

selanjutnya, kegiatan belajar itu diteruskan dengan kegiatan belajar ketiga, yaitu 

tahap belajar dengan menggunakan modus representasi simbolik. 

 Bruner juga memandang bahwa belajar sebagai pencarian pengetahuan 

secara aktif oleh manusia, oleh karena itu belajar membuat pengetahuan siswa 

akan menjadi lebih baik. Dalam hal ini Bruner tidak mengembangkan teori belajar 

secara sistematis, namun yang penting adalah bagaimana orang memilih, 

mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. 

 Selanjutnya seiring dengan struktur kognitif anak, maka Bruner dalam 

mengembangkan teorinya mendasarkan dua asumsi yaitu: pertama, perolehan 

pengetahuan merupakan suatu proses interaktif, artinya orang yang belajar 

berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif, perubahan terjadi pada diri 

individu dan lingkungannya. Kedua, seseorang mengkonstruksi pengetahuannya 

dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang telah 

dimilikinya (Asikin 2009:8-10). 
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2.4.2 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk 2005:4). Hasil belajar siswa salah 

satunya dapat dilihat dari hasil tes, yang diberikan oleh pengajar dari mata 

pelajaran yang bersangkutan.  

 Bloom dalam Anni dkk (2005:6) mengusulkan tiga taksonomi yang disebut 

dengan ranah belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif berkaitan dengan hasil berupa pengetahuan, kemampuan dan 

kemahiran intelektual. Ranah kognitif mencakup kategori pengetahuan 

(knowledge), pemahaman (comprehension), penerapan (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan penilaian (evaluation). 

           Dalam penelitian ini, hasil belajar yang dimaksud adalah perubahan pada 

diri siswa yang mencakup ranah kognitif saja yang dilihat dari hasil tes. 

2.5  Tinjauan tentang Besaran dan Satuan 

2.5.1 Besaran dan Satuan 

Fisika adalah ilmu pengetahuan eksperimental. Dalam melakukan 

eksperimen kita memerlukan pengukuran-pengukuran. Biasanya untuk 

menggambarkan hasil pengukuran kita menggunakan angka-angka. Setiap angka 

yang kita gunakan untuk menggambarkan gejala fisika secara kuantitatif disebut 

besaran. Sebagai contoh, dua besaran fisika yang mengambarkan diri kita  adalah 

massa dan tinggi badan kita. Sejumlah besaran fisika ada yang sedemikian 

mendasar (fundamental) dimana kita hanya dapat mendefinisikan melalui 

penggambaran mistra, dan kita mengukur interval waktu menggunakan stopwatch. 
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Dalam hal lain, kita mendefinisikan besaran fisika melalui penggambaran 

bagaimana untuk menghitungnya dari besaran lain yang dapat kita ukur. Jadi, kita 

boleh mendefinisikan kelajuan rata-rata dari suatu benda yang bergerak sebagai 

hasil bagi antara jarak tempuh (diukur dengan mistra) dan waktu tempuh (diukur 

dengan stopwatch). 

 Ketika kita mengukur suatu besaran, kita selalu membandingkannya 

dengan standar acuan tertentu yang disebut satuan. Pada saat kita mengatakan 

bahwa tinggi tugu Monas adalah 100 meter, kita bermaksud dengan tugu tersebut 

panjangnya 100 kali meter sticik, yang kita definisikan sebagai satu 

meter.(Supiyanto, 2001: 1). 

2.5.2 Besaran Pokok dan Satuan Standar. 

2.5.2.1 Besaran Pokok 

Sebagimana pada uraian sebelumnya, ada besaran fisika yang hanya dapat 

didefinisikan melalui penggambaran bagaimana kita mengukurnya, sehingga 

besaran tersebut dapat berdiri sendiri tanpa menurunkannya dari besaran-besaran 

lainnya. Besaran yang demiian dinamakan besaran pokok/ ada 7 besaran pokok 

dalam fisika, yaitu : panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas 

cahaya, dan jumlah zat (Supiyanto, 2001: 1). 

2.5.2.2 Satuan Standar 

 Di berbagai penerapan teknologi telah digunakan berbagai macam satuan 

untuk suatu besaran. Misalnya untuk satuan panjang masih ada orang yang 

menggunakan inci, kaki, mil atau yang lain. Adanya berbagai satuan untuk 

besaran yang sama tentu saja dapat menimbulkan kesulitan. Untuk mengatasi 
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kesulitan tersebut kita perlu merumuskan satu jenis satuan untuk suatu besaran 

tertentu yang standar yang disebut satuan standar. Syarat utama satuan standar 

adalah nilai satuannya harus sama mudah diperolehkembali (mudah ditiru) dapat 

diterima secara internasional 

 Satuan standar yang paling banyak digunakan saat ini adalah sistem satuan 

internasional (SI). Satuan SI untuk 7 besaran pokok dirumuskan pada Tabel 2.1 

berikut ini: 

Tabel 2.1 Satuan SI untuk besaran pokok 

Besaran pokok Satuan SI Singkatan Dimensi 

Panjang 

Massa 

Waktu 

Suhu 

Kuat arus listrik 

Intensitas cahaya 

Jumlah zat 

meter 

kilogram 

sekon 

kelvin 

ampere 

candela 

Mol 

(m) 

(kg) 

(s) 

(K) 

(A) 

(cd) 

(mol) 

M 

L 

T 

θ 

I 

J 

N 

 

 Berikut ini diuraikan definisi satuan standar untuk 3 besaran pokok yang 

pertama, yaitu meter untuk besaran panjang, kilogram untuk besaran massa, dan 

sekon untuk besaran waktu. 

1. Meter Standar 

Satu meter adalah jarak tempuh cahaya dalam vakum selama selang waktu 

1/299 792 458 sekon. 
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2. Kilogram Standar 

Satu kilogram adalah massa silinder campuran platina – iridium (disebut 

kilogram standar) yang ditempatkan di Biro Pengukuran Internasional di Sevres 

Paris. 

3. Sekon Standar 

Satu sekon adalah selang aktu yang diperlukan oleh atom cesium-133 untuk 

melakukan getaran sebanyak 9 192 631 770 kali. 

(Supiyanto, 2001: 2) 

2.5.3 Besaran Turunan 

Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari 

besaran-besaran pokok. Satuan dari besaran turunan juga dijabarkan melalui 

satuan-satuan dari besaran pokok yang terkait. Mislanya, besaran kecepatan  

diperoleh dari hasil bagi antara besaran panjang dan waktu sehingga satuan 

kecepatan adalah satuan panjang dibagi satuan waktu dan untuk satuan SI 

dinyatakan dalam meter per sekon (m/s). Contoh dari besaran turunan antara lain : 

luas, volume, percepatan, gaya, massa jenis, kecepatan, tekanan, usaha, daya 

(Supiyanto, 2001: 2-3). 

2.5.4 Dimensi Besaran 

1. Dimensi Besaran Pokok dan Beberapa Besaran Turunan.  

Dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran tersebut 

tersusun atas kombinasi besaran-besaran pokok. Tabel 2.1 memberikan rumusan 

dimensi dari besaran-besaran pokok tersebut. 
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Dimensi dari besaran turunan dapat disusun dari dimensi besaran-besaran 

pokok. Sebagai contoh, dimensi kecepatan merupakan hasil bagi antara dimensi 

panjang dan dimensi waktu:  

[Kecepatan]  =    = LT-1 

Berikut ini dirumuskan dimensi dari besaran turunan yang dirangkum 

dalam Tabel 2.3 

Tabel 2.3.  Dimensi Besaran Turunan 

Besaran Turunan Analisis Dimensi 

Luas [panjang] x [panjang]  

Volume [panjang]x[panjang]x[panjang]  

Percepatan 

  

Gaya [massa] x [percepatan] M x LT-2 = M L T-2 

Tekanan 

  

Massa jenis 

  

Usaha [gaya] x [panjang] MLT-2  x  L  = ML2T-2 

Daya 

  

       

2. Analisis Dimensi 

Salah satu manfaat  dari konsep dimensi adalah untuk menganalisis benar 

atau salahnya suatu persamaan. Pada suatu persamaan, dimensi besaran di ruas 

kiri harus sama dengan dimensi besaran di ruas kanan.  

 

[panjang] 
[waktu] 
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Sebagai contoh, mari kita analisis kebenaran dari persamaan berikut : 

 

Dimana P  adalah daya,  F adalah gaya, dan v adalah kecepatan, dari Tabel 2.3. 

tentang dimensi besaran turunan kita peroleh : 

a. dimensi daya  (P)      = ML2 T-3 

b. dimensi gaya  (F)      = MLT-2, dan 

c. dimensi kecpatan (v)  = LT-1 

maka, dimensi daya dari rumus P = F x v untuk ruas kanan : 

[daya]  = [gaya] x [kecepatan] 

 = [MLT-2] x [LT-1] 

 = ML2 T-3 

karena dimensi besaran ruas kiri sama dengan dimensi besaran ruas kanan, maka 

dapat disimpulkan bahwa kemungkinan persamaan tersebut benar, akan tetapi, 

bila dimensi besaran ruas kiri tidak sama dengan dimensi besaran ruas kanan, 

maka dipastikan persamaan tersebut salah (Supiyanto, 2001: 3-5). 

2.5.5 Konversi Satuan 

Kita selalu memasukkan satuan pada angka yang digunakan untuk 

menggambarkan besaran fisika. Terkadang kita berpindah dari satu sistem satuan 

ke sistem satuan yang lain. Dalam hal ini, besaran fisikanya sendiri tidak berubah. 

Sebagai contoh, anggaplah bahwa anda mengukur jarak antara ruang kelas dengan 

laboratorium  fisika dan anda memperoleh hasil 45,0 yard, tetapi guru anda 

meminta hasil pengukuran tersebut dalam satuan meter. Apabila diketahui 

hubungan antara yard dan meter adalah 1 yard = 0,9144 meter, maka hasil 

pengukuran tersebut : 
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 s   =  45,0 yard 

      = (45,0 yard)   (                       ) 

      = 41,1 meter 

kita menghilangkan satuan yard tersebut seperti halnya kita lakukan untuk simbol 

aljabar. 

Persamaan seperti 1 yard = 0,9144 meter, 1 kilogram = 100 gram, 1 menit 

= 60 sekon, dapat dituliskan sebagai rasio (perbandingan) dua besaran sehingga 

sama dengan satu. Rasio ini disebut faktor konversi. Rasio ini membuat konversi 

sistem satuan menjadi cepat dan efisien, sehingga kita hanya perlu menyisipkan 

faktor konversi yang cocok yang membuat satuan lain habis, kecuali satuan yang 

kita harapkan. Tabel 2.4 memberikan beberapa faktor konversi untuk besaran 

pokok panjang, massa, dan waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9144 meter
1 yard 
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Tabel 2.4 Faktor Konversi Besaran Panjang, Massa, dan Waktu 

Panjang Massa Waktu 

1 in = 2,54 cm 

1 m = 39,37 in = 3,281 kaki

1 yd = 0,9144 m 

1 km = 0,621 mil = 103m 

1 mil = 5280 kaki 

1 Ao = 10-10 m 

1 cm = 10-2 m 

1 slug = 14,59 kg 

1 amu = 1,66 x 10-27 kg 

1 ton = 1000 kg 

1 g = 10-3 kg 

1 jam  = 3600 s 

1 hari = 86 400 s 

1 tahun = 3,16 x 107 s 

(Supiyanto, 2001: 5-6). 

2.5.6 Notasi Ilmiah 

Dalam melakukan pengukuran seringkali kita berhadapan dengan  

bilangan yang sangat besar (misalnya, radius rata-rata matahari = 696 000 000 m) 

atau bilangan yang sangat kecil (misalnya radius atom hidrogen = 0,000 000 000 

053 m) sehingga kita akan mengalami kesulitan dalam menuliskannya. Untuk 

mengatasi masalah ini disusunlah cara penulisan bilangan secara ilmiah yang 

disebut notasi ilmiah. Dalam notasi ilmiah kita menuliskan bilangan sebagai hasil 

kali bilangan a (1 ,a , 10) dengan bilangan 10 berpangkat, yang disebut orde. Oleh 

karena itu radius rata-rata matahari dapat dituliskan sebagai 6,96 x108m dan 

radius atom hidrogen dapat dituliskan sebagai 5,3 x 10-11 m. Dengan demikian 

jelas bahwa cara penulisan bilangan dalam notasi ilmiah tampak sangat mudah. 

Dalam notasi ilmiah telah dirumuskan awalan dan simbol untuk bilangan 

10 berpangkat, sebagian dapat anda lihat pada Tabel 2.5 berikut ini. 
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Tabel 2.5. Awalan dan Simbol Bilangan 10 Berpangkat 

Bilangan 10 berpangkat Awalan Simbol 

0,000 000 000 001 

0,000 000 001 

0,000 001 

0,001 

0,01 

0,1 

1 

1 0 

1 00 

1 000 

1 000 000 

1 000 000 000 

1 000 000 000 000 

10-12

10-9 

10-6 

10-3 

10-2 

10-1 

10o 

101 

102 

103 

106 

109 

1012 

piko 

nano 

mikro 

mili 

centi 

desi 

- 

deka 

hekto 

kilo 

mega 

giga 

tera 

P 

n 

m 

m 

c 

d 

- 

da 

h 

k 

M 

G 

T 

(Supiyanto, 2001: 7-8). 

2.5.7 Besaran Vektor dan Besaran Skalar 

Dalam fisika dan teknik, acapkali bilangan tunggal dan satuannya tidak 

memadai untuk memberikan dskripsi yang lengkap terhadap besaran fisika. 

Misalnya, jika anda berjalan 3 km ke timur, posisi anda jauh berbeda dengan jika 

anda berjalan 3 km ke barat. Perubahan posisi suatu benda disebut perpindahan, 

dan kit akan membahasnya pada bab ebrikutnya. Perpindahan adalah contoh dari 

besaran vektor yang secara singkat disebut vektor. Vektor adalah bearan yang 
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memiliki baik besar maupun arah untuk suatu deskripsi yang lengkap. Berbagai 

bearan dalam fisika termasuk kecepatan, percepatan, gaya dan momentum adlah 

vektor. 

Dalam diagram, kita mendesain suatu vektor dengan segmen garis berarah. 

Dengan memilih skala yang cocok, panjang garis dibuat untuk menyatakan 

besarnya vektor. Panjang garis ini mungkin menyatakan suatu perpindahan, 

kecepatan, gaya, atau besaran vektor lainnya. Oleh karena itu, satuan yang terkait 

dengan segmen garis berarah tidak harus berupa satuan panjang. Arah panah yang 

diletakkan pada ujung garis menyatakan arah vektor. Vektor tidak terkait dengan 

lokasi dimana vektor tersebut digambarkan. Lokasi vektor dapat dipindahkan 

kemana saja, asalkan besar dan arahnya tetap sama.  

Sejumlah besaran fisika tidak memiliki arah dan hanya memerlukan 

bilangan tunggal dan satuannya untuk menyatakan deskripsi yang lengkap. 

Besaran-besaran ini disebut besaran skalar, yang secara singkat disebut skalar. 

Penulisan besaran vektor berbeda dengan penulisan besaran skalar. 

Kebiasan dalam fisika dan teknik adalah membuat anak panah kecil diatas simbol 

yang menyatakan vektor. Misalnya F menyatakan vektor gaya, v vektor 

kecepatan, dan p vektor momentum. Untuk menyatakan besar vektor biasanya 

digunakan simbol tanpa anak panah atau simbol dengan anak panah dalam tanda 

mutlak. Misalnya, F menyatakan besarnya vektor gaya, V besarnya vektor 

kecepatan, dan P besarnya vektor momentum. Ada kebiasaan lain cara penulisan 

vektor pada buku-buku teks. Simbol vektor F, biasanya diganti dengan huruf 
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tegak yang dicetak tebal F, sedangkan besar vektor F yaitu F atau ΙFΙ diganti 

dengan huruf cetak miring F (Supiyanto, 2001: 9) 

2.5.7.1 Penjumlahan Vektor 

Penjumlahan dua vektor atau lebih sering dilakukan untuk mengetahui 

vektor total atau vektor resultan dari sejumlah vektor tersebut. Misalnya, ketika 

kita ingin mengetahui perpindahan total dari suatu benda yang menjalani dua 

perpindahan secara berurutan. Anggaplah kita ingin menjumlahkan dua vektor 

yang dinyatakan oleh A dan B. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan dua 

metode, yaitu metode poligon dan metode jajaran genjang. 

1. Metode Poligon 

Penjumlahan vektor dengan metode poligon kita awali dengan 

menggambars segmen garis berarah yang menyatakan vektor A, kemudian 

menggambar segmen garis berarah yang menyatakan vektor B, sedemikian rupa 

sehingga pangkalnya berimpit dengan ujung vektor A. Maka vektor resultan R 

adalah segmen garis bererah dari pangkal vektor A ke ujung vektor B yang 

menyatakan hasil penjumlahan vektor A dan B. 

 

 

 

Gambar.2.1.  Metode Poligon 

(Supiyanto, 2001: 10-11) 
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2. Metode Jajaran Genjang 

Untuk metode jajaran genjang, gambarkan segmen garis berarah yang 

menyatakan vektor A, kemudian gambarkan segmen garis berarah yang 

menyatakan vektor B sedemikian rupa sehingga pangkalnya berimpit dengan 

pangkal vektor A. Buatlah jajaran genjang dengan sisi-sisinya adalah A dan B. 

Maka, diagonal jajaran genjang R merupakan vektor resultan hasil penjumlahan 

vektor A dan B. 

    F2   C  

          F1              

 R       F1    

         α     β              (180-α)   

          A     F2     B         

Gambar.2.2. Metode Jajaran Genjang 

Dua vektor F1 dan F2 yang saling mengapit sudut α seperti pada gambar diatas 

maka besar resultan kedua vektor tersebut adalah : 

R = F1 +  F2  

Secara metematis nilai Resultan ( R ) diselesaikan dengan rumus aturan cosinus 
sebagai berikut : 

 

α

α

 cosFF2   F  F R    

 cosFF2   F  F R

21
2
2

2
1

21
2
2

2
1

 2

⋅⋅⋅++=

⋅⋅⋅++=

 
Perhatikanlah segitiga ABC diatas, dengan menggunakan rumus aturan sinus 

maka diperoleh rumusan sebagai berikut : 

 
R

αsin  F  βsin 

sinβ
F

αsin 
R

αsin  α)-(180sin ingat ;       
sinβ

F
α)-sin(180

R

1

1

1

=

=
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dimana β adalah sudut yang menunjukkan arah vektor resultan (Kanginan 

Marthen, 2000: 11) 

2.5.7.2 Penguraian Vektor 

Jika sejumlah vektor dapat dijumlahkan menghasilkan vektor resultan, 

maka satu vektor juga dapat diuraikan menjadi sejumlah vektor lain. Apabila satu 

vektor kita uraikan menjadi 2 vektor yang saling tegak lurus, maka 2 vektor hasil 

penguraian disebut komponen vektor yang saling tegak lurus. Komponen vektor 

dan vektor mula-mula dihubungkan melalui fungsi trigonometri sebagai berikut : 

  Ax  = A cos α  

  Ay  =  A sin α 

Oleh karena itu apabila komponen vektor Ax dan Ay diketahui kita dapat 

menghitung besar vektor A dengan teorema Phytagoras dan menghitung arahnya 

dengan fungsi trigonomteri. 

   

       

(Supiyanto, 2001: 12). 

2.5.8 Pengukuran 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, mengukur adalah membandingkan 

antara besaran  dan satuan. Oleh karena itu, hampir tidak ada besaran dalam fisika 

yang bukan hasil pengukuran. Maka, mengukur merupakan kegiatan fisika yang  

sangat penting. Sebagai contoh, pada waktu melakukan pengukuran panjang, 

maka hendaknya mata terletak pada garis yang tegak lurus dengan alat ukur yang 

ditarik dari titik yang diukur. Apabila pengukuran tidak dilakukan dengan cara 
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yang demikian, maka akan terjadi kesalahan pengukuran akibat cara penglihatan, 

yang disebut kesalahan paralaks. Berikut ini akan dibahas cara mengukur besaran 

panjang dengan berbagai alat ukur dengan tingkay ketelitian berbeda. 

1. Mistar Ukur 

Untuk mengukur panjang suatu benda biasanya kita menggunakan mistar 

atau alat sejenis. pada umumnya mistar pengukur panjang adalah berskala 

centimeter dan milimeter. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm, yang 

menyatakan tingkat ketelitian alat. 

2. Jangka Sorong 

 Jangka sorong terdiri dari dua pasang rahang, sepasang untuk pengukur 

luar dan sepasang untuk pengukur dalam. Dari pasangan itu ada rahang yang tetap 

dan ada rahang yang dapat digeser-geser. Pada rahang tetap terdapat batang skala 

yang diberi skala dalam cm dan mm sebagai skala utama. Pada rahang geser 

terdapat 10 skala yang panjangnya 9 mm sebagai skala nonius. Oleh karena itu, 1 

skala nonius sama  dengan 0,9 mm. Jadi, skala nonius berselisih 0,1 mm dengan 

skala mm pada skala utama. Angka 0,1 mm menyatakan ketelitian jangka sorong. 

Misalkan, kedudukan skala nonius terhadap skala utama seperti pada gambar di 

bawah. 

 

Gambar.2.3. Jangka Sorong (Supiyanto, 2001: 13-14) 
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3. Mikrometer Sekrup 

 Mikrometer sekrup mempunyai bagian-bagian utama, antara lain : poros 

tetap, poros geser, skala utama, dan skala nonius yang berupa pemutar. Biasanya 

alat ini digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, diameter bola, dan 

diameter kawat yang sangat kecil. Skala utama mempunyai skala mm dan 0,5 mm. 

Skala nonius mempunyai 50 skala dengan laju putar 0,5 mm/putaran. Oleh karena 

itu 1 skala nonius sama dengan 0,01 mm = 0,001 cm, yang menyatakan tingkat 

ketelitian mikrometer sekrup. Bagian- bagian mikrometer sekrup dapat dilukiskan 

sebagai berikut:  

 

Gambar.2.4. Mikrometer Sekrup (Supiyanto, 2001: 13-14). 

2.5.9 Angka Penting. 

Mengukur sangat berbeda dengan menghitung, walaupun keduanya 

mengaitkan angka-angka dengan suatu benda. Kita dapat menghitung jumlah 

lembaran buku secara pasti. Akan tetapi, pengukuran selalu memiliki 

ketidakpastian. Besar tidaknya  tingkat ketidakpastian dalam pengukuran sangat 

tergantung pada tingkat ketelitian alat ukurnya. Semakin besar tingkat  ketelitian 

alat ukur, maka semakin kecil tingkat ketidakpastian dalam pengukuran. 

Misalnya, hasil pengukuran ketebalan lembaran kertas adalah 1,3 mm bila 
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menggunakan jangka sorong, maka boleh jadi hasilnya adalah 1,28 mm bila 

menggunakan mikrometer sekrup. Angka-angka tersebut ada yang pasti dan ada 

yang taksiran. Dalam pengukurna pertama, 1 adalah angka pasti dan 3 adalah 

angka taksiran. Sedangkan pada pengukuran kedua, 1 dan 2 adalah angka pasti, 

dan 8 adalah angka taksiran. Angka-angka hasil pengukuran tersebut, baik angka 

yang pasti maupun angka taksiran disebut angka penting. 

1. Ketentuan Angka Penting 

Dalam menghitung jumlah angka penting, kita mengikuti ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

a. Semua angka bukan nol adalah angka penting. Hasil pengukuran 431,5 cm 

mengandung 4 angka penting 

b. Angka nol yang terletak diantara angka bukan nol termasuk angka penting. Hasil 

pengukuran 81,002 kg mengandung 5 angka penting. 

c. Angka nol di sebelah kanan angka bukan nol adalah angka penting, kecuali ada 

penjelasan lain. Hasil pengukuran 8 200 g mengandung 4 angka penting. Hasil 

pengukuran 8 200 g mengandung 3 angka penting. 

d. Angka nol di sebelah kiri angka bukan nol, tetapi tidak didahului angka bukan nol, 

tidak termasuk angka penting. Hasil pengukuran 0,0026 jg mengandung 2 angka penting. 

 

2. Penjumlahan dan Pengurangan Angka Penting 

Pada operasi penjumlahan dan pengurangan angkapenting perlu dilakukan 

pembulatan sedemikian rupa sehingga hasilnya hanya mengandung satu angka 

taksiran. 
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Contoh : 40,235    40,235 

    7,92   +     7,92    –   

  48,155  =  48,16  32,315  = 32,32 

          (4 angka penting)           (4 angka penting) 

3. Perkalian dan Pembagian Angka Penting 

 Pada operasi perkalian dan pembagian angka penting perlu dilakukan 

sedemikian rupa sehingga hasilnya mempunyai angak penting sebanyak angka 

penting terkecil dari bilangan-bilangan tersebut. 

Contoh : 

 3840 x 82  =  314880  =  32000  (2  angka penting) 

 3840 : 82   =  46,829   = 47  (2  angka penting) 

4. Perpangkatan dan Penarikan Akar Angka Penting  

 Pada operasi perpangkatan dan penarikan akar angka penting perlu 

dilakukan pembulatan sedemikian rupa sehingga mempunyai angka penting 

sebanyak angka penting bilangan yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. 

Contoh : 

 4,52  = 20,25  =  20  (2 angka penting) 

   4,5  = 2,1213  = 2,1  (2 angka penting) 

(Supiyanto, 2001: 14-15). 

2.6 Kerangka berfikir  

Belajar merupakan proses atau aktivitas siswa secara sadar dan sengaja, 

yang dirancang untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang 

dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sehingga dapat 
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mengembangkan dirinya kearah kemajuan yang lebih baik. Belajar itu dapat 

dikatakan sudah baik atau tidaknya dapat di lihat dari hasil belajar. Jadi disini 

yang dimaksud dengan hasil belajar yaitu tolak ukur kemampuan dari siswa dalam 

menerima pengalaman belajar. 

Pada prakteknya proses belajar mengajar merupakan implementasi dari 

kurikulum yaitu progam belajar atau dokumen yang berisikan hasil belajar yang 

diharapkan dimiliki siswa dibawah tanggungjawab sekolah untuk mencapai tujuan 

pendidikan (Sudjana, 2001:3). Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan 

adalah penyempunaan kurikulum. Indikator keberhasilan pembaharuan kurikulum 

ditunjukan oleh adanya perubahan pada pola kegiatan belajar mengajar yang 

menentukan hasil pendidikan. Kurikulum yang sedang dikembangkan adalah 

kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini menuntut guru harus lebih 

kreatif dan diposisikan sebagai fasilitator yang bertugas untuk mengkoordinasikan 

lingkungan agar memberikan kemudahan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar. Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam 

pembelajaran yang mempunyai arti kegiatan-kegiatan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung, supaya siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran.  

Semakin tepat memilih pendekatan pembelajaran diharapkan makin efektif 

dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagi seorang guru 

dalam memilih pendekatan pembelajaran sehingga jangan sampai keliru dalam 

menentukan pendekatan pembelajaran yang berakibat kurang efektifnya 

pembelajaran di sekolah. 
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Pembelajaran CTL  merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang 

diterapkan dalam KTSP, dimana siswa dapat  mengaitkan materi dengan 

kehidupan. Metode ini membuat siswa menjadi lebih rilek menerima pelajaran 

terutama fisika. Penggunaan media  peraga visual merupakan sarana yang tepat 

untuk mendukung metode tersebut  karena siswa akan lebih mudah memahami 

konsep. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
3.1 JENIS DAN DESAIN PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan jenis penelitian 

”Quasi Eksperimental”. Dalam penelitian ini yang dibandingkan adalah nilai hasil 

belajar dari 2 kelas yang diberi perlakuan berbeda.  

Desain penelitian yang dipakai adalah non equivalen control group  design, 

yaitu desain penelitian dengan melihat perbedaan pre test maupun post test antara 

kelas terkontrol  dan kelas eksperimen yang disajikan pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Desain Penelitian 
Sampel Kondisi Awal Perlakuan Tes Akhir 

Kelas Terkontrol Pre test X Post Test 
Kelas Eksperimen Pre test Y Post Test 

 
Keterangan : 

X  :   Kelompok Kontrol, yaitu kelas yang diberi model pembelajaran Contextual 

Teaching Learning. 

Y : Kelompok Eksperimen, yaitu kelas yang diberi model pembelajaran 

Contextual  Teaching Learning disertai media peraga visual. 

 Langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun perangkat pembelajaran dan  perangkat tes atau soal  

2. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

3. Mempersiapkan materi berupa power point yang akan digunakan sebagai 

media pembelajaran 



45 

 

4. Membuat lembar kerja praktikum. 

5. Mempersiapkan soal-soal latihan. 

6. Menentukan populasi penelitian 

7. Menentukan sampel penelitian 

8. Melakukan pre test untuk mengetahui kondisi awal kedua kelas sampel.  

9. Melakukan penelitian 

a.  Pembelajaran pada kelas terkontrol, yaitu menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning yang menitik beratkan pada 

keaktifan siswa saat bekerja sama dalam kelompok dan juga kompetisi 

antar kelompok 

b.  Pembelajaran pada kelas eksperimen, yaitu menggunakan model 

pembelajaran Contextual Teaching Learning disertai media peraga visual. 

10. Melakukan pengukuran hasil belajar siswa melalui post test  

11. Melakukan analisis data. Analisis data bertujuan untuk menguji hipotesis 

12. Membuat simpulan.  

 
3.2 VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel  bebas dalam penelitian ini adalah penggunaan media peraga 

visual dalam pembelajaran fisika metode CTL. 

3.2.2  Variabel  Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran fisika 

yang ditunjukan oleh hasil belajar. 
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3.3 POPULASI, SAMPEL DAN TEKNIK PENGAMBILAN 

SAMPEL 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X  semester 1 SMA 

Negeri 2 Wonosobo tahun pelajaran 2010/ 2011 yang terdiri dari 8 kelas yaitu 

kelas X.1, X.2, X.3, X.4, X.5, X.6, X.7 dan X.8. Dua kelas dari seluruh kelas 

populasi diambil sebagai sampel. Jumlah populasi kelas X SMA Negeri 2 

Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Jumlah Populasi Penelitian 
No. Kelas Jumlah siswa 
1 X.1 30 
2 X.2 30 
3 X.3 31 
4 X.4 30 
5 X.5 31 
6 X.6 30 
7 X.7 31 
8 X.8 29 

Jumlah 272 
 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan teknik cluster random sampling yaitu mengambil dua kelas berdasarkan 

tujuan atau pertimbangan tertentu (Arikunto, 2002 : 139-140). Satu kelas sebagai 

kelas terkontrol dan satu kelas sebagai kelas eksperimen. Dari delapan kelas 

populasi terpilih dua kelas sebagai sampel yakni kelas X.6 sebagai kelas kontrol 

dan kelas X.7 sebagai kelas eksperimen dengan pertimbangan kedua kelas 

tersebut memiliki rata-rata yang hampir sama. 
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3.4  INSTRUMEN PENELITIAN 

3.4.1 Instrumen Tes Kognitif 

3.4.1.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan dalam penyusunan instrumen tes dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1) Membatasi bahan yang akan diujikan, yaitu pokok bahasan besaran dan satuan. 

2) Menentukan alokasi waktu untuk mengerjakan 30 soal uji coba instrumen.  

3) Menentukan jumlah item soal yang disesuaikan dengan tingkat kesukaran dan 

waktu mengerjakan soal. Jumlah item soal yang akan diujicobakan adalah 

sebanyak 30 soal. 

4) Menentukan komposisi jenjang perangkat tes yang disesuaikan dengan garis-

garis besar pokok pembelajaran pokok materi besaran dan satuan yaitu 

pengetahuan (C1), pemahaman (C2), penerapan (C3), analisis (C4), sintesis 

(C5), dan penilaian (C6). 

5) Menentukan bentuk soal. Bentuk soal yang digunakan adalah obyektif tes 

dengan 4 alternatif jawaban. 

6) Membuat tabel kisi-kisi soal. Dalam tabel kisi-kisi soal tercantum ruang 

lingkup bahan yang akan diuji, indikator, komposisi jenjang soal dan jumlah 

setiap jenjang. 

3.4.1.5 Tahap Uji Coba 

Uji coba perangkat tes digunakan untuk menentukan soal-soal yang 

memenuhi syarat untuk dijadikan instrumen penelitian yang baik. Hasil uji coba 

ini kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas, daya beda, tingkat kesukaran 
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dan reliabilitas soal. Instrumen berupa 30 soal tes objektif diuji cobakan kepada 

siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Wonosobo yang berjumlah 29  siswa.  

3.4.1.6 Tahap Analisis 

3.4.1.6.1 Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menggunakan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 2002: 144). Rumus yang digunakan adalah:  

     pbisr      = 
q
p

St
MtMp −                ................... ( 3.1)   

  

Keterangan : 

rpbis = koefisien korelasi point biserial 

Mp = rata-rata skor siswa yang menjawab benar pada butir soal tertentu. 

Mt = rata-rata skor total siswa 

tS  = standar deviasi skor total 

p  = proporsi siswa yang menjawab benar pada tiap butir soal 

q   = proporsi siswa yang menjawab salah pada butir soal 

Hasil Perhitungan rpbis  kemudian dimasukkan ke rumus t : 

                t hitung : 
21

2

r

nr

−

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

(Sudjana, 2002: 380) 

Kriteria pengukuran dikategorikan jika t hitung > t tabel (1-α) maka butir soal 

valid dengan dk = (n-2) dan n adalah jumlah siswa (Sudjana, 2002: 377). 

Berdasarkan uji coba yang dilakukan, diperoleh hasil perhitungan validitas 

butir soal nomor 1, diperoleh rhitung  = 0,595 dan rtabel = 0,301. Karena rhitung > rtabel 
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maka butir soal nomor 1 valid. Dengan melihat perhitungan validitas butir soal 

keseluruhan, terdapat 25 butir soal valid dan 25 butir soal tidak valid yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.3.  

Tabel 3.3 Validitas Soal 
Kriteria Nomor soal 
Valid 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27,28, dan 30 
Tidak valid 11, 13, 17, 26, dan 29 

Perhitungan selengkanpya dapat dilihat pada lampiran 15. 

3.4.1.6.2 Reliabilitas Soal 

Reliabilitas adalah ketetapan suatu apabila diteskan kepada subjek yang 

sama (Arikunto, 2006: 90). Rumus yang digunakan adalah: 

 

                                                                 ………….. ( 3.3 ) 

 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas soal secara keseluruhan 

k = banyaknya butir soal 

M = rata-rata skor total siswa 

Vt  = varians total  

Harga r11 yang dihasilkan dikonsultasikan dengan aturan penetapan reliabel 

yang disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Klasifikasi Koefisien Korelasi 
Nilai r11 Keterangan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Cukup 
0,60 – 0,799 Tinggi 
0,80 – 1,000 Sangat tinggi 

(Sugiyono, 2006: 231) 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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Vtk 
M)-M(k -1 

1-k
k  r11
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Hasil perhitungan reliabilitas instrumen diperoleh harga r11 = 0,89, yaitu 

dalam kategori sangat tinggi. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 16 - 19. 

3.4.1.6.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Untuk mengetahui tingkat kesukaran suatu soal digunakan rumus: 

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

 
 

Keterangan : 

IK  = Indeks kesukaran 

AJB  = jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas 

BJB  = jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah 

AJS  = banyak siswa pada kelompok atas 

BJS  = banyak siswa pada kelompok bawah 

 
 
 
 
 

Klasifikasi indeks kesukaran soal dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
 

Tabel 3.5 Klasifikasi Indeks Kesukaran 
Interval Kriteria 

IK  =  0.00 
0,00 <   IK  ≤ 0,30 
0,30  <  IK  ≤ 0.70 
0,70 <   IK  ≤ 1,00   

IK = 1,00 

Terlalu sukar 
Sukar 

Sedang 
Mudah 

Terlalu mudah 
(Arikunto, 2006: 210) 

 

BA

BA

JSJS
JBJB IK 

+
+

=
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Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh IK = 0,862 yang berarti soal nomor 

1 mempunyai tingkat kesukaran mudah. Berdasarkan perhitungan, soal yang 

termasuk kategori mudah  berjumlah 17 butir, kategori sedang berjumlah 12 butir 

dan kategori sukar berjumlah 1 butir yang dapat dilihat pada Tabel 3.6. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16 - 19. 

Tabel 3.6 Indeks Kesukaran Soal 
Kriteria Nomor soal 

Terlalu sukar - 
Sukar 11  

Sedang 3,5,7,8,11,13,17,19,21,22,23,29 
Mudah  1,2,4,6,9,10,12,14,16,18,20,24,25,26, ,27,28,30 

Terlalu mudah - 
 

3.4.1.6.4 Daya Beda Soal 

Daya beda butir soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. 

Rumus yang digunakan adalah :                  

                                   .......................( 3.5 ) 

 

(Arikunto, 2002: 213) 

 

Keterangan : 

AJB  = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BJB  = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

AJS  = jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan salah 

BJS  = jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan salah 

A

BA

JS
JBJB  DP −

=
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Kriteria daya beda sebuah soal disajikan pada Tabel 3.7. 
 

Tabel 3.7 Kriteria Daya Beda 
Inteval Kriteria 

DP ≤  0,00 
0,00 < DP ≤0,20 
0,20 < DP ≤  0,40 
0,40 < DP ≤  0,70 
0,70 < DP ≤  1,00 

Sangat jelek 
Jelek 

Cukup 
Baik 

Sangat baik 
(Arikunto, 2006: 218) 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh DP = 0,316 artinya soal nomor 1 

mempunyai daya beda cukup (Lampiran 16 - 19 ). Terdapat 5 soal yang 

mempunyai daya beda baik, 20 soal mempunyai daya beda cukup,  dan 5 soal 

mempunyai daya beda jelek. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 Daya Beda Soal 
Kriteria Nomor soal 

Sangat jelek - 
Jelek 11, 13, 17, 26,29 

Cukup 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,14,16, 18,20, 22, 24, 25, 28, 
30 

Baik 1 ,15 ,19 , 21, 23 
Sangat baik - 
 

3.4.1.6.5 Hasil Analisis Uji Coba Soal 

Berdasarkan hasil analisis soal uji coba (lampiran 15), baik validitas, 

reliabilitas soal, daya pembeda soal, dan tingkat kesukaran soal. Dari 30 butir soal 

yang diuji cobakan ada 25 yang memenuhi syarat sebagai instrument penelitian. 

Rekapitulasi soal penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15. 

 
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.5.1 Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 
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hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian 

(Margono, 2005: 181). Metode ini digunakan untuk mendapatkan data awal dari 

populasi penelitian, berupa daftar nama siswa kelas X semester 1, data nilai 

ulangan harian bersama siswa kelas X semester 1 mata pelajaran fisika yang 

digunakan untuk uji homogenitas dan uji normalitas dan daftar nama siswa kelas 

XI IPA  1 semester 1 yang menjadi responden dalam uji coba instrument. 

3.5.2  Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang penguasaan dan 

pemahaman siswa dalam bidang studi fisika. Dari metode tes ini akan diperoleh 

data tentang hasil belajar fisika aspek kognitif siswa pokok bahasan besaran dan 

satuan. Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes obyektif pilihan ganda. 

Bentuk ini dipilih karena skoringnya lebih objektif, cepat, mudah dan dapat 

mencakup lingkup uji yang luas. 

3.5.3  Metode Kusioner 

Metode ini digunakan untuk melihat apakah guru/pengajar sudah 

menggunakan CTL atau belum.  

 
3.6  PELAKSANAAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal  Agustus 2010 sampai dengan  

September 2010 di SMA Negeri 2 Wonosobo.  

Peneliti melakukan penelitian dengan populasi kelas X sebanyak delapan 

kelas, kelas X.6 dan kelas X.7 sebagai sampel karena setelah dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas dari nilai ulangan harian bersama 1, nilai rata-rata 

siswa dari kedua kelas tersebut tidak jauh berbeda. Kelas X.6 sebagai kelas 
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kontrol dengan jumlah siswa 30 , sedangkan kelas X.7 dengan jumlah siswa 31 

sebagai kelas eksperimen. Penelitian dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu pre 

test, pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda dan 

post test.  Pre test dilakukan  untuk mengetahui keadaan awal siswa sedangkan 

post test dilakukan untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa dalam 

pembelajaran. 

Kedua kelompok melaksanakan proses belajar mengajar dengan guru yang 

sama dan materi pokok yang sama pula. Perbedaan perlakuan pada sampel 

dilakukan pada pemberian model pembelajaran yang berbeda selama proses 

pembelajaran. Kelompok terkontrol menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning, sedangkan kelompok eksperimen menggunakan 

model pembelajaran Contextual Teaching Learning disertai media peraga visual. 

Kedua kelompok melalui tingkat pendidikan dengan titik awal yang sama. 

Apabila ada perbedaan yang terjadi, hal itu dianggap bersumber dari perlakuan 

yang diberikan. Waktu yang digunakan dalam pembelajaran kedua kelompok 

adalah sama, yaitu 5 jam pelajaran tiap minggu dengan 1 jam pelajaran sama 

dengan 45 menit. Akan tetapi, karena penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Ramadhan, maka mulai tanggal Agustus 2010 sampai September 2010, 1 jam 

pelajaran sama dengan 30 menit. 

3.6.1 Proses pembelajaran pada kelas kontrol 

Pada kelas ini proses pembelajarannya menggunakan Contextual Teaching 

Learning , langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
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a. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 

b. Mengajarkan pembelajaran dengan model pembelajaran Contextual Teaching 

Learning.   

c. Pada model pembelajaran Contextual Teaching Learning ini, siswa lebih aktif. 

d. Setelah selesai menjelaskan materi, guru memberikan post test. 

3.6.2  Proses pembelajaran pada kelas eksperimen  

Pada kelas ini proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning disertai media peraga visual, langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Menyampaikan tujuan pembelajaran 

b. Mengajarkan pembelajaran dengan model pembelajaran Contextual Teaching 

Learning disertai media peraga visual. 

c. Pada model pembelajaran Contextual Teaching Learning disertai media peraga 

visual  ini, guru mengajar lebih menekankan pada media peraga visual. 

 
3.7     TEKNIK ANALISIS DATA 

3.7.1 Analisis Data Populasi 

Analisis data tahap awal yang dikenai pada seluruh populasi meliputi uji 

normalitas, homogenitas dan uji t.  

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan sebaran data 

populasi. Rumus yang digunakan adalah : 

                                         ……………. ( 3.6 ) 
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Distribusi data yang diuji berdistribusi normal jika χ2
hitung < χ2

tabel 

3.7.1.2 Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dengan menggunakan teknik Chi kuadrat, dengan rumus: 

…..…                                                                            ………(3.7) 

dengan : 

 

Kriteria pengujian, jika χ2
hitung ≤ χ2

tabel dengan dk = k-3, maka sampel dalam 

keadaan homogen (Sudjana, 2002: 263). 

3.7.2 Analisis Data Tahap Awal 

Analisis tahap awal adalah analisis sebelum kedua kelas diberi perlakuan 

yang berbeda. Data yang dianalisis adalah nilai pretest. Analisis pada tahap ini 

meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians, dan uji perbedaan dua rata-rata. 

 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan sebaran data 

populasi. Rumus yang digunakan adalah : 

  

 

3.7.2.2. Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

terkontrol dan kelas eksperimen  mempunyai varians yang sama atau tidak.  

Rumus yang digunakan adalah : 

  
   terkecilVarians  

 terbesarVarians  F = .
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3.7.2.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Uji perbedaan dua rata-rata ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

kelompok terkontrol  dan kelompok 2 eksperimen mempunyai rata-rata yang sama 

atau tidak.  

 

21
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11
nn

s

xxt
+

−
=

                                                ...................(3.8) 

dengan 

Jika ttabel< thitung < ttabel, dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 - 2, taraf 

signifikan 5% artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua 

kelas eksperimen (Sudjana, 2002 : 243).  

 
3.7.3 Analisis Data Tahap Akhir 

Setelah kedua kelompok mendapat perlakuan yang berbeda kemudian 

diadakan post test. Dari post test tersebut diperoleh data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis penelitian. Tahapan analisis data tahap akhir meliputi uji 

normalitas, uji kesamaan dua varians, dan uji hipotesis.   

3.7.3.1 Uji normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui kenormalan sebaran data 

populasi. Rumus yang digunakan adalah : 

  

 

 

 

( )
h

2
h0

k

1i

2

f
ff

χ
−

=∑
=

2
)1()1(

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

snsns



58 

 

3.7.3.2 Uji kesamaan dua varians 

Uji kesamaan dua varians bertujuan untuk mengetahui apakah kelas 

terkontrol  dan kelas eksperimen  mempunyai varians yang sama atau tidak.  

Rumus yang digunakan adalah : 

  
   terkecilVarians  

 terbesarVarians  F =
 

3.7.3.3 Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji dua pihak dan uji 

satu pihak kanan. Uji dua pihak dan uji satu pihak kanan ini menggunakan uji t 

dengan berangkat dari data yang berdistribusi normal.  

a. Uji perbedaan dua  rata-rata dua pihak 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar 

pada kelas terkontrol dengan kelas eksperimen . Hipotesis yang digunakan :  

 

H0 : μ1 = μ2 

 Ha  : μ1 ≠ μ2 

  (Sugiyono, 2006: 118) 

Jika varians kedua kelompok sama, maka rumus yang digunakan adalah:   
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Kriteria pengujian H0, yaitu terima H0 jika -ttabel < thitung < ttabel, dengan derajat 

kebebasan (dk) = n1 + n2 - 2, taraf signifikan 5% (Sudjana, 2002: 243). Jika thitung > 
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ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti ada perbedaan yang signifikan 

antara kelas terkontrol  dengan kelas eksperimen. 

b. Uji perbedaan dua rata-rata satu pihak kanan 

Uji satu pihak kanan digunakan untuk membuktikan hipotesis yang 

menyatakan bahwa hasil belajar fisika kelas terkontrol lebih baik dibandingkan 

dengan kelas eksperimen. Hipotesis yang digunakan yaitu sebagai berikut:  

Ho : (μ1 ≤ μ2)  

Ha : (μ1 > μ2)  

     (Soeprojo, 2007:8)  

Pengujian hipotesis menggunakan rumus uji t. Jika varians kedua kelompok 

sama, maka rumus uji t yang digunakan adalah :  
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Kriteria pengujian Ha diterima jika thitung ≥ t (1-α) (n1+n2-2) (taraf signifikan 5 

%). Hal ini berarti rata-rata hasil belajar fisika kelas eksperimens lebih baik dari 

rata-rata hasil belajar fisika kelas terkontrol (Sudjana, 2002: 243).  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa 

terhadap mata pelajaran fisika. Peningkatan skor rata-rata pretes  dan postes 

dihitung dengan menggunakan rumus gain rata-rata ternormalisasi, yaitu 

perbandingan gain rata-rata aktual dengan gain rata-rata maksimal. Gain rata-rata 

aktual adalah selisih skor rata-rata postes terhadap skor rata-rata pretes. Rumus 
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gain ternormalisasi sering disebut faktor-g atau faktor Hake adalah sebagai 

berikut:  

 

 

Keterangan: 

 = Skor rata-rata pretes (%) 

 = Skor rata-rata postes (%) 

Simbol dan masing-masing menyatakan skor rata-rata pretes dan  postes  

setiap individu yang dinyatakan dalam persen. Besarnya faktor (g) dikategorikan 

sebagai berikut : 

Tinggi : g > 0,7 atau dinyatakan dalam persen g > 70 

Sedang : 0,3 < g ≤ 0,7 atau dinyatakan dalam persen 30 < g ≤ 70 

Rendah : g ≤0,3. atau dinyatakan dalam persen g ≤ 30 (Wiyanto, 2008: 86). 

 

3.7.3.4 Perhitungan Ketuntasan Belajar 

Perhitungan ketuntasan belajar ini mengacu pada KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) yang digunakan SMA Negeri 2 Wonosobo, yaitu sebesar 68. Ketuntasan 

belajar klasikal atau ketuntasan belajar kelas dilihat dari jumlah peserta didik yang 

mampu mencapai KKM sekurang-kurangnya 85% dari jumlah seluruh peserta 

didik yang ada di kelas tersebut. Persentase ketuntasan belajar klasikal  dihitung 

dengan rumus: 

% x100%
siswaseluruh jumlah 
 tuntasyang siswajumlah klasikalbelajar  Ketuntasan = . 

pre

prepos

S

SS
g

−

−
=
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
4.1 HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 

Wonosobo, maka hasil penelitian disajikan dalam bentuk hasil analisis data 

populasi, hasil analisis tahap awal, dan hasil analisis tahap akhir. 

 
4.1.1 Hasil Analisis Data Populasi 

Data yang digunakan adalah nilai UHB 1 (Ulangan Harian Bersama) 

semester 1. Berikut ini adalah data nilai UHB 1 dari populasi kelas X yang 

berjumlah 8 kelas yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Data Awal Populasi 
 

No Kelas n Nilai 
Terendah

Nilai 
Tertinggi

Rata-
rata S2 S 

1 X.1 30 26 99 57.73 269.93 16.43 
2 X.2 30 40 90 67.90 205.54 14.34 
3 X.3 31 36 96 65.65 236.77 15.39 
4 X.4 30 18 85 62.13 331.64 18.21 
5 X.5 31 50 100 74.19 185.63 13.62 
6 X.6 31 45 100 72.45 221.19 14.87 
7 X.7 30 30 95 67.97 280.65 16.75 
8 X.8 29 32 100 65.59 331.89 18.22 

 
  Keterangan : Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 20 
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4.1.1.1 Uji Normalitas Populasi 

Hasil perhitungan uji normalitas data populasi disajikan pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Populasi 
Kelas χ2

hitung Dk χ2
tabel Kriteria 

X.6 5,00 5 7,81 Normal 
X.7 4,60 5 Normal 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 21 – 22. 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data populasi pada kedua kelas 

diperoleh χ2
hitung ≤ χ2

tabel, dapat disimpulkan bahwa kedua kelas tersebut 

berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan kelas populasi 

dalam penelitian.  

4.1.1.2 Uji homogenitas 

Hasil perhitungan uji homogenitas data populasi disajikan pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Populasi 
Kelas n χ2

hitung χ2
tabel, Kriteria 

X.1 30 

3.24 11,07 Homogen 

X.2 30 
X.3 31 
X.4 30 
X.5 31 
X.6 31 
X.7 30 
X.8 29 

           Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 23 

Berdasarkan perhitungan uji homogenitas data populasi, diperoleh χ2
hitung 

(3,24) < χ2
tabel (11,07), maka dapat disimpulkan bahwa populasi bersifat homogen 

sehingga teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan teknik random 

sampling. Setelah dilakukan pengambilan kelas sampel, diperoleh kelas kontrol 
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adalah kelas X.6  yang diberi model pembelajaran Contextual Teaching Learning 

dan kelas eksperimen  adalah kelas X.7 yang diberi model pembelajaran 

Contextual Teaching Learning disertai media peraga visual. 

4.1.1.3 Uji analisis varians populasi  

Hasil perhitungan uji analisis varians data populasi disajikan pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Uji Analisis Varians Data populasi 
 

Sumber 
Variasi dk JK KT F F tabel 

Kriteria 

Rata-rata 1 1078446 1078446 Mempunyai 
Varians 

Yang Sama 

Antar 
Kelompok 7 5965 852.14 

0.037 2.048 
Dalam 

Kelompok 241 31790144 131909.31 

Total 249 32874555 1211208 
  Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 24 

Berdasarkan perhitungan uji analisis varians data populasi diperoleh Fhitung = 

1,84, sedangkan Ftabel = 0,037 sehingga Fhitung ≤ Ftabel berarti bahwa populasi 

mempunyai varians yang sama. 

4.1.2 Hasil Analisis Tahap Awal 

Data yang digunakan adalah nilai  pre test  pelajaran fisika pokok bahasan 

besaran dan satuan yang dilakukan sebelum kedua kelas menerima perlakuan. 

Gambaran umum hasil pre test kelas eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada 

Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Gambaran Umum Hasil  Pre Test 
Sumber Variasi Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 
Nilai rata-rata 71,61 72,13 

Simpangan baku  5,87 4,87 
Nilai tertinggi 84 80 
Nilai terendah 60 60 

Rentang 24 20 
  Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 25 
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4.1.2.1 Uji Normalitas  

Hasil perhitungan uji normalitas data pre test disajikan pada Tabel 4.6 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Pre Test 
Kelas χ2

hitung dk χ2
tabel Kriteria 

Eksperimen  7,74 3 11,07 Normal 
Kontrol 2,19 3 Normal 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 26-27 

Karena χ2
hitung  pada  kedua  kelas <  χ2

tabel maka dapat disimpulkan bahwa 

data pre test berdistribusi  normal, yang berarti kedua kelas sampel berada dalam 

kondisi awal yang sama. Hasil analisis ini digunakan sebagai pertimbangan dalam 

analisis selanjutnya dengan menggunakan statistik parametrik. 

4.1.2.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians data pre test dapat disajikan 

pada Tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Pre Test 
Kelas Varians Dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 34,51 30 
1,4558 2,08 

Mempunyai 
varians yang 

sama 
Kontrol 23,71 29 

 Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 28 

Berdasarkan perhitungan diperoleh Fhitung  = 1,4558, sedangkan Ftabel = 2,08. 

Karena Fhitung < Ftabel jadi dapat disimpulkan data awal antara kelas eksperimen 

dan kelas kontrol mempunyai varian yang sama. 

4.1.2.3 Uji Perbedaan dua rata‐rata 

Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata data pre test dapat disajikan 

pada Tabel 4.8.  
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Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Data Pre Test 
 

Kelas Rata-rata Dk thitung ttabel Kriteria 
Eksperimen 71,61 30

29 -0,376 2,047 Tidak ada 
perbedaan Kontrol 72,13 

    Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 29 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung = -0,376, sedangkan 

ttabel =2,047. Karena - ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, maka dapat disimpulkan tidak ada 

perbedaan nilai rata-rata data awal yang signifikan antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

4.1.3 Hasil Analisis Tahap Akhir 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil belajar post test 

aspek kognitif. Gambaran umum hasil kognitif post test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol disajikan pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Gambaran Umum Hasil Kognitif Post Test 
Sumber Variasi Kelas Eksperimen Kelas kontrol 
Nilai rata-rata 80,65 74,93 

Simpangan baku  7,24 7,50 
Nilai tertinggi 92 88 
Nilai terendah 68 60 

Rentang 24 28 
 Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 25. 

 
 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Hasil perhitungan uji normalitas data post test dapat dilihat pada Tabel 4.10.   

Tabel 4.10  Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Post Test 
Kelas χ 2

hitung dk χ 2
tabel Kriteria 

Eksperimen 8,71 5 
11,07 

Normal 
Kontrol 11,02 3 Normal 

Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 30-31. 
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Berdasarkan perhitungan χ2
hitung <  χ2

tabel maka data post test  kelas 

eksperimen dan data posttest kelas kontrol berdistribusi normal. 

4.1.3.2 Uji Kesamaan Dua Varians  

Hasil perhitungan uji kesamaan dua varians data post test antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol disajikan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Uji Kesamaan Dua Varians Data Post Test 
Kelas Varians Dk Fhitung Ftabel Kriteria 

Eksperimen 52,37 30 
1,0732 2,09 

Mempunyai 
varians yang 

sama 
Kontrol 56,20 29 

 Keterangan: data selengkapnya disajikan pada Lampiran 32 

 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung < Ftabel maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama.  

4.1.3.3 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Dua Pihak  

Hasil perhitungan uji perbedaan dua rata-rata dua pihak data post test 

disajikan pada Tabel 4.12. 

Tabel  4.12 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Dua Pihak data 
Post Test 

  Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 33 

Berdasarkan perhitungan, thitung > ttabel  maka dapat dikatakan terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol setelah 

keduanya diberi perlakuan yang berbeda. 

4.1.3.4 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Satu Pihak Kanan 

Hasil Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata satu pihak kanan data post 

test  disajikan pada Tabel 4.13. 

Kelas Rata-Rata Varians dk thitung ttabel Kriteria 
Eksperimen 80,65 52,3699 30,

29 3,028 2,047 Ada Perbedaan Kontrol 74,93 56,2023 
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Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Uji Perbedaan Dua Rata-Rata Satu Pihak 
Kanan data Post Test 

 Keterangan: Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 34 

Berdasarkan perhitungan, thitung > ttabel  maka rata-rata kelas eksperimen 

lebih baik daripada kelas kontrol sehingga hasil belajar dengan menggunakan 

model pembelajaran CTL dengan bantuan media peraga visual lebih baik dari 

pada model pembelajaran CTL tanpa bantuan media peraga visual. 

4.1.3.5 Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Perhitungan ketuntasan belajar ini mengacu pada KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) yang digunakan sekolah, yaitu sebesar 68. Rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen sebesar 80,65 dengan persentase ketuntasan hasil belajar 

klasikal mencapai 93,55% ≥85%.  Rata-rata hasil belajar kelompok kontrol 

sebesar 74,93 dengan persentase ketuntasan hasil belajar klasikal mencapai 76,67 

< 85% jadi hasil belajar kelompok eksperimen telah mencapai target secara 

keseluruhan. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kelas eksperimen 

telah mencapai ketuntasan belajar klasikal sedangkan kelas kontrol belum 

mencapai ketuntasan belajar klasikal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

siswa yang diajar dengan model pembelajaran CTL (contextual teaching and 

learning) telah mencapai ketuntasan hasil belajar klasikal. Perhitungan ketuntasan 

belajar secara lengkap terdapat dalam Lampiran 35-38. 

 

 

Kelas Rata-Rata Varians dk thitung ttabel Kriteria 
Eksperimen 80,65 52,3699 

30
29 3,028 2,047 

Kelas 
eksperimen 

lebih baik dari 
kelas kontrol 

Kontrol 74,93 56,2023 
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4.1.3.6 Peningkatan hasil belajar siswa. 

Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dari nilai pretest ke nilai posttest dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.14. peningkatan hasil belajar siswa. 

No Kelas 
nilai Rata rata % 

Peningkatan Normal 
Gain 

Kriteria 
faktor g Pre test Posttest 

1 Eksperimen 71.61 80.65 9.03 0.32 Sedang 
2 Kontrol 72.13 74.93 2.80 0.10 Rendah 

  Data selengkapnya pada lampiran 39 

Dari tabel diatas diperoleh keterangan bahwa peningkatan kelas 

eksperimen dari nilai rata rat pretest ke nilai rata rata post test sebesar 9,03 dengan 

faktor g (normal gain) = 0,32 dan termasuk dalam kriteria sedang. Sedangkan 

peningkatan kelas kontrol dari nilai rata rata pretest ke nilai rata rata post test 

sebesar 2,8 dengan faktor g (normal gain) = 0,1 dan termasuk dalam kriteria 

rendah. 

 
4.2 PEMBAHASAN. 

Berdasarkan hasil analisis data, kemampuan kognitif siswa antara kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol dan mengalami peningkatan dari 

kondisi awal sebelum dilakukan tindakan dan setelah dilakukan tindakan. 

Kemampuan kognitif ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata dan 

prosentase ketuntasan belajar pada setiap kelas. 

 Peningkatan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen yang mencapai 9,03 

pada skala 100 atau setara dengan 32% dari nilai awal merupakan peningkatan 

yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan peningkatan hasil  belajar siswa yang 
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diperoleh kolompok kontrol yang hanya mencapai  2,8 atau setara dengan 10% 

dari rata-rata nilai awal (nilai pretest). Hal ini wajar terjadi karena alat peraga 

visual siswa jauh lebih mudah menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya 

dibandingkan hanya mendengarkan. 

Penggunakan media peraga visual dalam metode pembelajaran  CTL 

merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi 

yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetaahuan yang dimilikinya dan penerapanya 

dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan tujuh komponen pembelajaran 

efektif (Nurhadi: 2005) yaitu: konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat 

belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Eksperimen yang 

dilakukan yaitu penggunaan alat peraga visual dalam pembelajaran dengan 

pendekatan CTL pada pokok bahasan besaran dan satuan untuk memaksimalkan 

hasil belajar siswa dalam penelitian ini adalah sangat tepat, disini guru dituntut 

untuk menghidupkan kelas dengan cara mengembangkan pemikiran anak  agar 

lebih bermakna dengan bekerja sendiri, menemukan sendiri pengetahuan dan 

keterampilan bertanya.  

Pembelajaran fisika dengan model pembelajaran pendekatan CTL dengan 

bantuan media peraga visual lebih efektif karena terbukti dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini meneliti dari segi kognitifnya saja, 

disesuaikan dengan materi pembelajaran yang sedang dilaksanakan.Segi 

kognitifnya yaitu dalam bentuk tes yang berisi pertanyaan latihan untuk mengukur 

kemampuan pengetahuan, intelegensi, dan kemampuan siswa yang dimiliki oleh 
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siswa seperti yang dikemukakan oleh Bloom dalam Usman (1995:25) yang 

menyatakan bahwa perubahan kognitif siswa terdiri dari enam bagian yaitu: 

pemahaman, pengetahuan, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi. Untuk 

mengetahui hasil belajar siswa dapat kita lihat pada nilai yang diperoleh hasil test. 

Berdasarkan hasil analisis data awal pada kedua kelompok sampel dalam 

hal ini adalah kelompok eksperimen dan kelompok  kontrol diperoleh keterangan 

bahwa data tersebut memiliki varian dan rata rata yang sama, dengan demikian 

sampel tersebut dapat dikatakan layak untuk dijadikan sebagai obyek dalam 

penelitian ini. Setelah dilakukan perlakuan yang berbeda, dimana kelompok 

kontrol diberikan pembelajaran menggunakan pembelajaran CTL tanpa media 

peraga dan  kelompok eksperimen menggunakan metode pendekatan CTL 

berbantuan alat peraga visual, ternyata diperoleh hasil yang fantastis, hasil test 

akhir pada kedua kelompok tersebut menunjukan bahwa kedua kelompok tersebut 

mendapatkan hasil rata rata hasil belajar dengan selisih yang cukup jauh dimana 

rata-rata kelas kontrol 74, 93 dan rata-rata kelompok eksperimen mendapat nilai 

rata rata 80,65. Setelah dilakukan uji kesamaan 2 rata rata ternyata terbukti bahwa 

secara statistik hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik dibanding hasil 

belajar pada kelompok kontrol. 

Fakta diatas menunjukan bahwa pembelajaran menggunakan metode 

pendekatan CTL berbantuan alat peraga visual pada materi pelajaran besaran dan 

satuan sangat membantu siswa dalam memperoleh hasil yang optimal sehingga 

pembelajaran fisika lebih efektif. Hal ini juga dikemukakan oleh Routledge bahwa 
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dalam pembelajaran fisika penggunaan metode CTL akan lebih efektif bila 

dipadukan dengan media atau alat peraga.   

Dalam pembelajaran kontekstual, siswa menjadi lebih aktif dalam 

kelompok-kelompok kecil, saling kerjasama dan berdiskusi. Dalam kondisi seperti 

ini siswa mampu memperlihatkan kemampuan individu dan kemampuan dalam 

berkelompok. Dalam pembelajaaran kontekstual ini yang berperan aktif adalah 

siswa bukan guru, guru sebagai motivator siswa dan mengarahkan kegiatan 

belajar mengajar saja. 

 Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual lebih berpihak dan 

memberdayakan siswa serta mendorong siswa mengkonstruksikan pengetahuan 

dibenak mereka. Proses pembelajaran berlangsung secara secara alamiah dalam 

bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari 

guru ke siswa. Selain itu pendekatan kotekstual mempunyai tujuh komponen 

belajar aktif yaitu: bersifat membangun, menemukan bertanya, masyarakat 

belajar, pemodelan refleksi, dan penilaian yang sebenarnya sehingga kondisi kelas 

menjadi lebih produktif.  

Dari ke tujuh komponen tersebut sangat jelas bahwa kondisi kelas 

produktif  ketika pembelajaran dengan pendekatan CTL berbantuan media peraga 

visual diterapkan, hal ini dikarenakan dalam pembelajaran kontekstual lebih 

mengutamakan pengalaman nyata, berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa, 

siswa aktif, pengetahuan lebih bermakna dalam kehidupan, sehingga 

pembelajaran kontekstual pada materi besaran dan satuan akan lebih membekas 
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dalam diri siswa. Adanya media ini peraga ini pembelajaran lebih mudah diterima 

dan waktunya juga lebih efiesien. 

Guru dan siswa merupaka faktor penting dalam setiap proses pembelajaran 

dikelas. Guru sebagai unsur utama dan pertama dalam proses pembelajaran, 

membutuhkan keterlibatan siswa demi tercapaianya tujuan pembelajaran. Oleh 

sebab itu guru perlu merancang model pembelajaran yang efektif dan maksimal. 

pendekatan CTL berbantuan media peraga visual merupakan metode yang tepat 

untuk dipilih para guru sebagai media pembelajaran di kelas, khususnya pada 

pembelajaran fisika. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis pengujian dan pembahasan dapat disimpulkan 

adalah pemberian media peraga visual dalam pembelajaran fisika menggunakan 

pendekatan CTL efektif pada materi besaran dan satuan pada siswa  SMAN 2 

Wonosobo. Hal ini dilihat dari perbedaan  hasil yang signifikan antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yaitu kelas eksperimen 80,65 termasuk dalam 

kriteria sedang. Sedangkan  kelas kontrol 74,93 termasuk dalam kriteria rendah. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran–saran yang 

berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 

khususnya di jenjang pendidikan menengah adalah bagi guru di SMA metode ini 

dapat dipakai untuk pembelajaran dikelas pada materi besaran dan satuan atau 

materi sejenisnya. 
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SILABUS DAN PENILAIAN 
 

Nama Sekolah  : SMA  Negeri 2 Wonosobo           
Mata Pelajaan  : Fisika (IPA) 
Standar Kompetensi : 1.Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 

Kompetensi Dasar  Indikator  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ Bahan/Alat 

1.1  Mengukur besaran 
fisika (massa, 
panjang, dan waktu)  

 

• Membedakan besaran 
pokok dan besaran turunan 

• Menyatakan satuan dan 
besaran dalam sistem 
internasional 

• Menggunakan alat ukur 
mistar milimeter, jangka 
sorong, mikrometer, 
neraca lengan, neraca 
pegas, dan stopwatch 

• Mengukur besaran 
panjang, massa dan waktu 
dengan 
mempertimbangkan 
ketelitian dan ketepatan 

• Menghitung kesalahan 
relatif pengukuran 

Pengukuran Tatap muka  

• Mendiskusikan konsep, prinsip dan 
prosedur pengukuran panjang, 
massa, dan waktu dengan 
mempertimbangkan akurasi dan 
presisi 

• Menghitung kesalahan relatif dan 
menyatakan hasil pengukuran, serta 
angka penting dalam diskusi kelas 

Tugas Terstruktur 

• Mengukur besaran panjang, massa, 
dengan beberapa jenis alat ukur 
secara berkelompok di sekolah  

Tugas Mandiri 

• Membuat daftar (tabel)  nama 
besaran, alat ukur, cara mengukur, 
dan satuan yang digunakan secara 
individu di rumah  

Jenis tagihan: 
 tugas individu, tugas 
kelompok, , ulangan 
harian 
Bentuk tagihan:  
Laporan tertulis, 
performans, uraian 

4 jam 
 
 

Sumber: Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
www.e-dukasi.net  
 
Bahan:  
Lembar Kerja, hasil 
kerja siswa, bahan 
presentasi (power 
point ) 
 
Alat:  
jangka sorong, mikro-
meter sekrup, neraca 
lengan, neraca 
pegas, LCD dan 
komputer 

 
 

Lampiran 1
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SILABUS DAN PENILAIAN  
 
Nama Sekolah  : SMA  Negeri 2 wonosobo 
Mata Pelajaan  : Fisika (IPA) 
Standar Kompetensi : 1.Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 

Kompetensi Dasar  Indikator  Materi 
Pembelajaran 

Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi 
Waktu 

Sumber/ 
Bahan/Alat 

1.2  Melakukan 
penjumlahan vektor  

• Menjumlah dua vektor atau lebih 
dengan metode jajaran genjang dan 
poligon 

• Menjumlahkan dua vektor atau lebih 
secara grafis 

• Menjumlahkan dua vektor secara 
analisis 

• Menguraikan sebuah vektor dalam 
bidang datar menjadi dua vektor 
komponen yg saling tegaklurus . 

• Menghitung hasil perkalian dua buah 
vektor dengan cara perkalian titik. 

• Menghitung hasil perkalian dua vektor 
dengan cara perkalian silang 

Penjumlahan 
vektor 

Tatap muka  

• Menjumlahkan dua besaran vektor 
dalam arah yang berbeda-beda 
secara grafis dalam kegiatan 
diskusi kelas  

• Menggambar vektor, resultan 
vektor, komponen vektor serta 
menghitung besar dan arah 
resultan vektor dalam diskusi kelas 

Tugas Terstruktur 

• Melakukan percobaan untuk 
menemukan resultan dua vektor 
sebidang 

Tugas Mandiri 

• Menerapkan operasi vektor dalam 
pemecahan masalah secara 
individu  

Jenis tagihan: 
 tugas individu, tugas 
kelompok, , ulangan harian 
Bentuk tagihan:  
Laporan tertulis, 
performans, uraian 

4 jam 
 
 
 
 
 

Sumber: Kangenan, 
Marthen. Fisika 1 
SMA. Erlangga 
Jakarta:2007, 
www.e-dukasi.net  
Bahan: Lembar 
Kerja, hasil kerja 
siswa, bahan 
presentasi (power 
point ) 
Alat; 
 neraca pegas, 
busur, media 
presentasi, LCD dan 
komputer 
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Kisi – kisi Soal Uji Coba 

 
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/ Semester : X/ Ganjil 
Materi Pokok  : Menerapkan konsep besaran dan pengukuran. 
No Sub Pokok 

Bahasan Indikator Jenjang 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Besaran pokok 
dan Besaran 
Turunan 

Mendefinisikan besaran pokok dan besaran 
turunan 

1      

Membedakan besaran pokok dan besaran 
turunan. 

 2     

Menghitung besaran pokok dan besaran 
turunan. 

  
 

4 
5 

3   

Menganalisis satuan-satuan besaran pokok 
dan besaran turunan. 

   
 

6 
7 

 

  

2 Dimensi Menjelaskan pengertian dimensi suatu 
besaran. 
 

8      

Menentukan besaran dimensi turunan. 
 

   9 
10 

  

Mencocokan satuan suatu besaran dengan 
menggunakan analisis dimensional. 
 

    11 
12 
 

 

Menentukan kebenaran persamaan dengan 
analisis dimensional 

   13 
14 

  

3 Besaran vektor 
dan Besaran 
skalar 

Membedakan besaran vektor dan besaran 
skalar. 

 15 
16 

    

Menjumlahkan vektor dengan metode 
poligon dan jajaran genjang 

   17 
18 

  

Menjumlahkan vektor secara analisis vektor   19 20   
Menentukan kompenen vektor arah sumbu 
x dan sumbu y 

 21     

4 Angka penting 
dan notasi ilmiah 

Memahami aturan angka penting  22     
Menghitung dengan aturan angka penting    23 

24 
  

5 Ketelitian 
pengukuran 

Menuliskan hasil pengukuran dengan benar      25 
26 

Memahami ketelitian alat ukur  27     
Menentukan hasil pengukuran dengan 
jangka sorong, mikrometer sekrup,dan 
mistar dengan benar. 

  
29 

    

Menguasai cara pengukuran dengan alat 
ukur yang berbeda ketelitiannya 

     28 
30 

   9 15 6 
 

 

Lampiran 2 
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Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Wonosobo 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi Pokok : Besaran dan Satuan 
Kelas/ Semester : X/ 1 
Alokasi Waktu : 60 menit 
Banyak Soal : 30 Butir Soal 

 
Petunjuk Umum 
 

1. Berdoalah terlebih dahulu. 
2. Tulis identitas Anda (Nama, No.absen) pada lembar jawaban yang 

tersedia. 
3. Bacalah baik-baik sebelum menjawab. 
4. Jumlah soal sebanyak 30 butir 
5. Berilah tanda silang (X) pada lembar jawab, jawaban yang menurut anda 

paling benar. 
 

Lampiran 3 
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1. Besaran fisika yang satuannya telah 
ditetapkan terlebih dahulu dan tidak 
bergantung pada besaran-besaran lainnya 
disebut …. 
a. besaran pokok  c. Sistem 
Internasional 
b. besaran turunan  d. besaran  
standar 
 

2. Kelompok besaran  berikut yang 
merupakan besaran  pokok adalah …. 
a. panjang, kuat arus. kecepatan  
b. jumlah zat, suhu, massa   
c. jumlah zat, suhu, massa 
d. panjang, berat, intensitas cahaya 
 

3. Kecepatan kapal laut dan pesawat 
terbang biasanya dinyatakan dalam 
satuan knot, dimana 1 knot = 1,15 mil/ 
jam. Berapa knotkah kecepatan suatu 
pesawat terbang yang besarnya dalam 
satuan m/s adalah 200 m/s? 
a. 328,01 knot  c. 390,01 knot 
b. 389,05 knot  d. 391,05 knot 
 

4. Diantara ukuran-ukuran jarak berikut 
manakah yang paling panjang? 
a. 2,48 x 107 mm  c. 2,48 x 103 
dm 
b. 2,48 x 106 cm  d. 2,48 x 105 m 
 

5. Kelajuan mobil 72 km/jam. Jika kelajuan 
tersebut dikonversikan ke sistem 
internasional (SI) maka nilainya adalah 
…. m/s. 
a. 20   c. 7,2 
b. 72   d. 10 
 
 
 

6. Massa jenis air dalam cgs (cm, gram, 
sekon) adalah 1 g/cm3. Bila massa jenis 
ini dikonversikan ke sistem internasional 
(SI). Maka nilainya adalah …. 
a. 10-3 kg/m3     c. 1 kg/m3 

b. 103 kg/m3  d. 102 kg/m3  
 

7. Satuan energi kinetik benda dalam SI 
dinyatakan dalam joule yang tidak lain 
adalah …. 
a. kg m/s   c. kg m2/s2 

b. kg m/s2                d. kg2 m/s2 

 

8. [ Ө ] adalah dimensi dari besaran pokok  
…. 
a. gaya   c. kuat arus    
b. suhu   d. jumlah zat 
 

9. Besaran yang mempunyai rumus dimensi 
[ MLT-2 ] adalah …. 
a. gaya   c. usaha 
    
b. tekanan   d. daya 
 

10. Percepatan adalah perubahan kecepatan 
persatuan waktu. Dimensi percepatan 
adalah …. 
a. [ LT-2 ]     c. [L-2T] 
b. [LT2]   d. [ L2T2 ] 
 

11. Diketahui persamaan F = G (m1 . m2)/ r2 
, Jika F adalah besar gaya tarik menarik, 
m1 adalah massa benda pertama, m2 
adalah massa benda kedua benda, maka 
dimensi G adalah …. 
a. [ M-1 L3 T-2 ]  c. [ M L2 T2 ]2 

b. [ M L T1 ]  d. [ M L T ] 
 
 
 

12. Hukum Boyle dan Gay Lussac dapat 
dirumuskan dalam  dengan 
ketentuan: P= tekanan (kg/ms2);  V= 
volume (m3)  dan T= suhu (K). Dimensi 
konstanta K adalah …. 
a. [ M L T2 d-1 ]  c. [ M L-1 T3 d-

1] 
b. [ M L2 T2 d-1]  d. [ M L3 T2 d-

1] 

 

13. Seorang profesor menuliskan persamaan 
tentang dimensi :  
(1) x   = v t ,    
(2) x   = v2/2a,   
(3) 3x = ½ at2  
dimana x adalah jarak, v kecepatan, dan 
a percepatan, maka persamaan yang 
benar adalah . . . 
a. 1, 2 dan 3  c. 1 dan 3  
b. 1 dan 2             d. 1 saja 
 

14. Diberikan tiga persamaan untuk jarak 
tempuh : 
(1)  s = vt + ½ at2 
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(2)  s = (vt – vo)/ 2a 
(3)  s =  v/ 2a 
Maka persamaan yang benar adalah  …. 
a. 1 dan 2   c. 2 dan 3 
b. 1, 2, dan 3  d. 3 saja 
 

15. Yang merupakan kelompok besaran 
vektor adalah ….  
a. gaya, panjang, dan massa   
b. kecepatan, gaya, perpindahan  
c. perpindahan, gaya, dan massa 
d. perpindahan, kecepatan, dan volume 
 

16. Yang merupakan kelompok besaran 
skalar adalah …. 
a. volume, massa, dan waktu   
b. volume, waktu, dan kecepatan  
c. panjang, kecepatan, dan waktu 
d. gaya, waktu, dan kecepatan 
 

17. Vektor berikut ini  menunjukkan 
hubungan …. 
 

a. R + S = T 
b. R + T = S 
c. R + S + T = 0 
d. S + T = R 

 
 
 
 
 
 
18. Hubungan yang benar berdasarkan 

vektor-vektor berikut  ini  adalah ….   
 

a. H = F + G – Z 
b. Z = F + G + H 
c. Z = F – G – H   
d. Z = F + G – H 

 
 
 
 
19. Perhatikan   gambar berikut  ini.   

Pernyataan  yang  benar adalah  …. 
 
a. B + C + D = 
A 
b. A + B + C = 
D 
c. C + D + A = 
B 

d. A + B + D = 
C 
 

20. Dua vektor a + b saling tegak lurus, 
masing-masing besarnya 6 satuan dan 8 
satuan. Resultan kedua vektor tersebut 
adalah  …. 

a. 10 satuan  
b. 14 satuan 
c. 12 satuan 
d. 4 satuan 

 
 

21. Sebuah vektor gaya F = 10 N bersudut 
30o terhadap sumbu X, maka komponen 
arah sumbu x dan sumbu y adalah …. 
 

a. 5 N dan 5√3 N 
b. 5√3 N  dan  5 
N     
c. 5 N dan 5√2  
N 
d. 5√ 2 N  dan 5 
N 

 
 
 
 

22. Hasil pengukuran dengan mikrometer 
skrup adalah 2,17 mm. banyaknya angka 
penting dalam hasil pengukuran tersebut 
adalah  …. 
a. 3   c. 5  
b. 4   d. 6 
 

23. Hasil penjumlahan antara 37,25 dan 1,32 
ditulis dengan aturan angka penting 
adalah …. 
a. 38,57   c. 385,7 
b. 38,6   d. 3,857 
 
 
 
 
 

24. Massa sebuah minyak adalah 135 gram 
dengan volume 50 cm3.Berapakah  
massa jenis minyak tersebut menurut 
aturan angka penting…. 
a. 0,27 gram/cm3  c. 2,70 
gram/cm3 

b. 27 gram /cm3  d. 270 
gram/cm3 

S 
T 

R

D 

A 
B 

C 
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25. Pada pengukuran pelat logam diperoleh 
hasil panjang 1,75 m dan lebar 1,30 m. 
Luas pelat menurut aturan angka penting 
adalah…. 
a. 2,275  m2      c. 2,3 m2 

b. 2,28 m2   d. 2 m2 

 

26. Sisi persegi a = 3,50 x 102 cm, maka luas 
persegi panjang tersebut adalah dapat 
dituliskan …. 
a. 1,23 x 102 cm  c. 12,2 x 104 
cm 
b. 12,25 x 104 cm  d. 12 x 104 cm 
 

27. Ketelitian pengukuran dengan jangka 
sorong dan mikrometer sekrup berturut-
turut adalah …. 
a. 0,1 mm dan 0,01 mm   
b. 0,0001 mm dan 0,01 mm  
c. 0,01 mm dan 0,001 mm 
d. 0,01 mm dan 0,005 mm 
 

28. Untuk mengukur ketebalan kertas agar 
hasilnya tepat maka digunakan alat  …. 
a. mistar  c. mikrometer sekrup 
b. multimeter d. jangka sorong 

 
 
 
 

29. Seorang siswa melakukan pengukuran 
panjang sebuah benda dengan 
menggunakan jangka sorong dan 
hasilnya ditunjukkan oleh gambar di 
bawah ini 
 

 
 
 
 
 
 

Hasil pengukuran panjang yang benar 
adalah ….   
a. 6,6 ± 0,05 cm 
b. 6,6 ± 0,005 cm 
c. 6,6 ± 0,01 cm 
d. 6,6 ± 0,001 cm 
 

30. Sebuah balok berlubang dengan diameter 
2,5 cm untuk mengukur diameter lubang 
tersebut akan tepat bila menggunakan …. 
a. mistar  c. mikrometer sekrup 
b. multimeter d. jangka sorong 
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Kunci Jawaban : 
 
1.   A   11. A   21. B    
2.  C   12. B        22. A                
3.  B    13. A   23. B   
4.  D   14. A   24. C    
5.  A   15. A   25. B 
6.  B   16. A   26. A    
7.  C   17. A   27. A                            
8.  B   18. B   28.  C                            
9.  A   19. B   29.  C                         
10.  A   20. A   30.  D                            
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ANGKET PENILAIAN GURU 
 

No Deskriptor 
Penilaian 

1 2 3 4 
I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal 
1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 
2. Memberikan pre tes untuk mengetahui kemampuan 
    awal siswa 
3. Memberi motivasi siswa dalam belajar 
 
 
Inti 
1.  Kontruktivisme :  Membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa 
berdasarkan pengalaman. 

2.  Inkuiri : Merangsang pembelajaran yang 
memungkinkan siswa  dapat menemukan  sendiri. 
Materi yang dipahaminya. Meliputi : 
• Merumuskan masalah 
• Mengajukan hipotesis 
• Mengumpulkan data 
• Menguji hipotesis berdasrkan data yang 

ditemukan 
• Membuat simpulan 

3.  Bertanya 
A. Menggali informasi tentang kemampuan siswa 

dalam penguasaan materi. 
B. Merangsang keingintahuan siswa pada sesuatu 

yang diinginkan. 
C. Membimbing siswa untuk menemukan atau 

menyimpulkan sesuatu 
4.  Masyarakat belajar : Menerapkan pembelajaran 
melalui kelompok belajar.. 
5.  Pemodelan : proses pembelajaran dengan 
memperagakan sesuatu  sebagai contoh yang dapat 
ditiru oleh  setiap siswa. 
6.  Refleksi : proses pengendapan pengalaman yang 
telah dipelajari dilakukan dengan cara mengurutkan 
kembali peristiwa beljar yang dilaluinya. 
7.  Penilaian sebenarnya : proses yang dilakukan guru 
untuk memperoleh informasi tentang perkembangan 
belajar yang dilakukan siswa, baik dari segi 
pengetahuan dan ketrampilan siswa, dan tugas-tugas 
yang relevan dengan konstektual. 
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III 

 

Penutup 
1. Memberi tes / umpan balik. 
2. Memberi penghargaan 
3. Merumuskan kesimpulan 
 

 
Keterangan: 

1. Kurang 
2. Cukup 
3. Baik 
4. Sangat baik 

          
 Wonosobo, ……….. 2010       
     
           
 Mengetahui, 
                   
Guru Pembimbing 
 
 
 
                  
(…………………..) 
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LEMBAR  JAWABAN SOAL 
 

Mata Pelajaran  :  Fisika 

Pokok Bahasan  : Besaran dan Satuan 

Semester  : I (Satu) 

 

 

 

 

 

 

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

tepat! 

 

1 A B C D   16 A B C D   
2 A B C D   17 A B C D   
3 A B C D   18 A B C D   
4 A B C D   19 A B C D   
5 A B C D   20 A B C D   
6 A B C D   21 A B C D   
7 A B C D   22 A B C D   
8 A B C D   23 A B C D   
9 A B C D   24 A B C D   

10 A B C D   25 A B C D   
11 A B C D   26 A B C D   
12 A B C D   27 A B C D   
13 A B C D   28 A B C D   
14 A B C D   29 A B C D   
15 A B C D   30 A B C D   

 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Absen : 



90 

  

DAFTAR NAMA SISWA UJI COBA 
KELAS X1 IPA 1 

 
No Nama NIS 
1 Andi Ariyanto U.1 
2 Angga Setia Aji U.2 
3 Annisa Dian Amalia U.3 
4 Bima Suka Windhiharta U.4 
5 Budiman U.5 
6 Chaerul Malik suprobo U.6 
7 Chandrika Triastuti U.7 
8 Desi Kurniawati U.8 
9 Desi Setyaningrum U.9 

10 Erlin Vionita U.10 
11 Esti Wahyuni U.11 
12 Farid Muanas U.12 
13 Farida Rahmawati U.13 
14 Hani Anggrainy Oktaviana U.14 
15 Hendrawan Rizza Prasetya U.15 
16 Lia Murti Handayani U.16 
17 Lilik Kurniasari U.17 
18 Liviana Marufah U.18 
19 Muhammad Ferly Yuliansyah U.19 
20 Nhur fanny Setyaningsih U.20 
21 Nita Puspita Dewi                 U.21 
22 Nurjanah                 U.22 
23 Okta Wulan Nugraheni U.23 
24 Priageng Wicaksono Hindiono U.24 
25 Puji Rahayu U.25 
26 Septarina Sukma Wardhani                 U.26 
27 Suci Nurfratami U.27 
28 Tifania Atma Septiyanti U.28 
29 Ulfa Munirotul Laila U.29 
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LEMBAR  JAWABAN SOAL 
 

Mata Pelajaran  :  Fisika 

Pokok Bahasan  : Besaran dan Satuan 

Semester  : I (Satu) 

 

 

 

 

 

 

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

tepat! 

 

1 A B C D   11 A B C D  21 A B C D 
2 A B C D   12 A B C D  22 A B C D 
3 A B C D   13 A B C D  23 A B C D 
4 A B C D   14 A B C D  24 A B C D 
5 A B C D   15 A B C D  15 A B C D 
6 A B C D   16 A B C D       
7 A B C D   17 A B C D       
8 A B C D   18 A B C D       
9 A B C D   19 A B C D       

10 A B C D   10 A B C D       
                  
                  
                  
                  
                  

 

Nama   : 

Kelas   : 

No. Absen : 
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DAFTAR NAMA SISWA KONTROL 
KELAS X.6 

 
No Nama NIS 
1 Aan Hofif Imtahani E. 01 
2 Afif Hermawan E. 02 
3 Almah Fudhoh E. 03 
4 Amalia Sofiana E. 04 
5 Amrullah Husain E. 05 
6 Amanda Fitria Suci E. 06 
7 Annisa Nur Azizah E. 07 
8 Arief Rifianto E. 08 
9 Arina Sarofah E. 09 

10 Arismanto E. 10 
11 Elda Masithah E. 11 
12 Febri Hastuti E. 12 
13 Fiati Ranah islami E. 13 
14 Hanifah E. 14 
15 Hanifia Thoriqotun Najah E. 15 
16 Ika Agesti E. 16 
17 Iqbal Adhitya Putra E. 17 
18 Khozin Zahya E. 18 
19 Luqman Syarifudin E. 19 
20 Maya Kartika E. 20 
21 Murfi  Rahmandani E. 21 
22 Nur  Rochman E. 22 
23 R .Arif Sattriayudangkara E. 23 
24 Rahendika Ratik Galindra E. 24 
25 Rinda Dini Paspita E. 25 
26 Sintya Dewi Andari E. 26 
27 Tiya Antriyani Setyani E. 27 
28 Tofik Hidayat E. 28 
29 Tri  Suryani E. 29 
30 Wijil Rahmadhani E. 30 
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DAFTAR NAMA SISWA EKSPERIMEN 
KELAS X.7 

 
No Nama NIS 
1 Ajik Setiawan E. 01 
2 Alifianda Yashif Al Lukman E. 02 
3 Anggit Afiati E. 03 
4 Asfariza Yudhi Prabowo E. 04 
5 Avit Prasetyo E. 05 
6 Banu Nur Affan E. 06 
7 Dady Mukti Prabowo E. 07 
8 Dwi  Herlina E. 08 
9 Dyan Rasikhah E. 09 

10 Erlina Rizki Fitriani E. 10 
11 Evi Variska E. 11 
12 Fathan Nasrullah Yanuar E. 12 
13 Guntur Wicaksono Putra E. 13 
14 Haris Chaebar E. 14 
15 Ika Nur Afni E. 15 
16 Indah Paramitasari E. 16 
17 Indriyanti E. 17 
18 Irma Septianingrum E. 18 
19 Lisa Sofiana E. 19 
20 Miladia Widyatin Nizar E. 20 
21 Multiyaningsih E. 21 
22 Nanda Rachmatya E. 22 
23 Novi Mutira Dewi E. 23 
24 Nur Vita Aryani E. 24 
25 Pendowo Suraden Putro E. 25 
26 Putriana Rezeki E. 26 
27 Retno Pusparini E. 27 
28 Satrio Linggar Penggalih E. 28 
29 Septi Setyorini E. 29 
30 Widi Priyati Nugraheni E. 30 
31 Yuli Setyawan                 E.31 
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelas Kontrol) 

 
Sekolah    : SMA N 2 Wonosobo 
Kelas / Semester  : X / ganjil 
Mata Pelajaran   : Fisika  1    
Waktu    : 4 x 45 menit 

 
Standar Kompetensi  :  

Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 
 
Kompetensi Dasar :  

1.1 Mengukur besaran fisika (massa, panjang, dan waktu) 
 
Indikator :  

•  Menggunakan alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu dengan beberapa jenis 
alat ukur 

• Mengukur besaran panjang, massa dan waktu dengan mempertimbangkan 
ketelitian dan  ketepatan 

 
Tujuan Pembelajaran: 

• Siswa dapat mengidentifikasi penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-
hari 
• Siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama, kepedulian, dan kesungguhan 
dalam kerja kelompok 
• Siswa dapat menggunakan neraca lengan dan neraca pegas 
• Siswa dapat menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, dan gelas 
ukur 
• Siswa dapat menggunakan stopwatch 
• Siswa dapat memprediksi kesalahan pengukuran dan mengkomunikasikan 

hasil pengukuran dalam menyusun laporan 

Pertemuan I 
Tatap Muka 

1. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Pengukuran 
• Kesalahan pengukuran 

 
2. Sumber Belajar 

1. Referensi: Marthin Kangenan, Fisika 1 SMA, Erlangga;  
2. Bahan ajar: Hand Out 

 
3. Metode 

CTL, Diskusi Kelas, Tanya jawab, Presentasi 
 

4. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
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Tahap 
Kegiatan 

Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Bertanya pengalaman siswa mengukur 
• Bertanya apa akibat pengukuran kurang teliti, 

misalnya dosis obat 

15 menit

Inti • Pre test 
• Siswa diminta memperagakan mengukur 

dengan mistar, jangka sorong, mikrometer, 
gelas ukur, neraca, dan stop watch 

• Guru mempresentasikan mengukur dengan 
tepat, teliti, dan akurat 

• Guru menjelaskan kesalahan pengukuran 
• Guru menjelaskan kegunaan mistar, jangka 

sorong, mikrometer, gelas ukur, neraca, dan 
stop watch dalam kehidupan sehari-hari. 

• Guru menjelaskan pentingnya pengukuran 
yang akurat. 

• Post test 

60 menit

Penutup • Mengingatkan kembali ketelitian megukur 
• Memberikan tugas untuk mempelajari lembar 

kerja 

15 
menit 

 
Pertemuan II 
Tugas Terstruktur 

1. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Pengukuran panjang dengan mistar, jangka sorong, dan mikrometer 
• Pengukuran volume dengan gelas ukur 
• Pengukuran massa dengan neraca 

 
2. Sumber Belajar 

1. Referensi: Marthin Kangenan, Fisika 1 SMA, Erlangga;  
2. Bahan ajar: Lembar Kerja 
3. Media/ALat: meja praktik, mikrometer, jangka sorong, mistar, gelas ukur, 

neraca, kalkulator 
 

3. Metode 
CTL, Eksperimen, diskusi kelompok 
 

4. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Diskusi tentang kemungkinan penjelasan 
tambahan berkaitan dengan lembar kerja 

• Membagi siswa dalam kelompok 

15 menit 

Inti Siswa 
• Masing-masing melakukan  analisa terhadap 

praktik pengukuran yang telah dilakukan 

60 menit
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Tahap 
Kegiatan 

Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

• Hasil analisa tersebut kemudian didiskusikan 
dalam kelompok. 

• perwakilan kelompok yang ditunjuk 
melakukan presentasi hasil praktik mistar, 
jangka sorong, dan mikrometer dan disertai 
dengan demo. 

Guru  
• mengamati kinerja siswa dalam melakukan 

analisa 
• memberikan penjelasan pada setiap kelompok 

terhadap diskusi yang dilakukan. 
• memfasilitasi presentasi siswa, menyediakan 

perlengkapan praktik dan menjelaskan cara 
penggunaannya 
 

Penutup • mengingatkan siswa menindaklanjuti membuat 
laporan 

• memberikan tugas mandiri 

15 menit
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelas Kontrol) 

 
Sekolah    : SMA N 2 Wonosobo 
Kelas / Semester  : X / ganjil 
Mata Pelajaran   : Fisika  1    
Waktu    : 4 x 45 menit 

 
Standar Kompetensi  :  

Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 
 

Kompetensi Dasar 
1.2  Melakukan penjumlahan vektor. 

Indikator 
• Menjumlahkan dua vektor atau lebih secara grafis. 
• Menjumlahkan dua vektor secara analisis. 

  
Tujuan Pembelajaran 

• Membedakan pengertian besaran vektor. 
• Menyebutkan contoh besaran vektor. 
• Menuliskan simbol vektor. 
• Melakukan operasi vektor dengan metode jajargenjang dan metode poligon. 
• Menganalisis komponen-komponen vektor. 

 
Pertemuan I 
Tatap Muka 

1. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Vektor 

2. Sumber Belajar 
1. Referensi : Marthin Kangenan, Fisika 1A SMA, Erlangga 
2. Bahan ajar : Hand Out 

3. Metode Pembelajaran 
CTL, Diskusi Kelas, Tanya jawab 
 

4. Langkah-langkah Kegiatan 
Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Bertanya pengertian vektor pada  siswa  
• Bertanya besaran fisika apa saja yang 

termasuk dalam ketegori vektor. 

10 menit

Inti • Pre test 

• Guru menjelaskan pentingnya 
mempelajari vektor dan menfaat vektor 
dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

65 menit
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Tahap 
Kegiatan 

Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

siswa diharapkan akan lebih 
memperhatikan dalam menerima 
pelajaran setelah mengetahui penerapan 
vektor dalam kehidupan di sekitar. 

• Guru membimbing siswa dalam 
pembentukan kelompok. 
Masing-masing kelompok mencari 
contoh pemanfaatan vektor dikehidupan 
sekitar kita. 

• Perwakilan dari tiap kelompok diminta 
untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

• Guru menanggapi hasil diskusi 
kelompok siswa dan memberikan 
informasi yang sebenarnya. 

• Siswa memperhatikan penulisan simbol 
vektor yang disampaikan oleh guru. 

• Post test 
Penutup • Mengingatkan kembali pengertian vektor  

• Memberikan tugas mandiri 
15 
menit 
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Pertemuan II 
Tatap Muka 

1. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Vektor 

2. Sumber Belajar 
1. Referensi : Marthin Kangenan, Fisika 1A SMA, Erlangga 
2. Bahan ajar : Hands Out 

3. Metode Pembelajaran 
CTL, Diskusi Kelas, Tanya jawab 

4. Langkah-langkah Kegiatan 
Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Guru bertanya pada siswa tentang cara 
menghitung vektor 

10 menit

Inti • Pre test 

• Siswa (dibimbing oleh guru) 
mendiskusikan operasi vektor dengan 
metode jajaran genjang dan metode 
poligon. 

• Siswa memperhatikan langkah-langkah 
penjumlahan vektor dengan metode 
jajargenjang yang disampaikan oleh 
guru. 

• Guru memberikan contoh soal mengenai 
penjumlahan dua vektor atau lebih 
dengan metode jajargenjang. 

• Siswa memperhatikan langkah-langkah 
penjumlahan vektor dengan metode 
poligon yang disampaikan oleh guru. 

• Guru memberikan contoh soal mengenai 
penjumlahan dua vektor atau lebih 
dengan metode poligon. 

• Guru memberikan beberapa soal 
mengenai penjumlahan dua vektor atau 
lebih dengan metode jajargenjang dan 
metode poligon untuk dikerjakan oleh 
siswa. 

• Siswa memperhatikan tahap-tahap dalam 
menyelesaikan pengurangan dua buah 
vektor yang disampaikan oleh guru. 

• Post test 

65 menit

Penutup • Mengingatkan kembali operasi vektor 
• Memberikan tugas mandiri 

15 
menit 
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(Kelas Eksperimen) 
 

Sekolah    : SMA N 2 Wonosobo 
Kelas / Semester : X / ganjil 
Mata Pelajaran   : Fisika  1    
Waktu    : 4 x 45 menit 

 
Standar Kompetensi  :  

Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 
 
Kompetensi Dasar :  

1.2 Mengukur besaran fisika (panjang, massa, dan waktu) 
 
Indikator :  

•  Menggunakan alat ukur besaran panjang, massa, dan waktu dengan beberapa jenis 
alat ukur 

• Mengukur besaran panjang, massa dan waktu dengan mempertimbangkan 
ketelitian dan  ketepatan 

 
Tujuan Pembelajaran: 

• Siswa dapat mengidentifikasi penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-
hari 
• Siswa dapat menunjukkan sikap kerjasama, kepedulian, dan kesungguhan 

dalam kerja kelompok 
• Siswa dapat menggunakan neraca lengan dan neraca pegas 
• Siswa dapat menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup, dan gelas 
ukur 
• Siswa dapat menggunakan stopwatch 
• Siswa dapat memprediksi kesalahan pengukuran dan mengkomunikasikan 

hasil pengukuran dalam menyusun laporan 

Pertemuan I 
Tatap Muka 

5. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Pengukuran 
• Kesalahan pengukuran 

 
6. Sumber Belajar 

1. Referensi: Marthin Kangenan, Fisika 1 SMA, Erlangga;  
2. Bahan ajar: Hands Out, Bahan Presentasi 
3. Media/ALat: LCD, Komputer, CD Presentasi,  
4. www.e-dukasi.net 

 
7. Metode 

CTL, Diskusi Kelas, Tanya jawab, Presentasi 
 

Lampiran 14 
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8. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Bertanya pengalaman siswa mengukur 
• Bertanya apa akibat pengukuran kurang teliti, 

misalnya dosis obat 

15 menit

Inti • Pre test 
• Guru menjelaskan besaran fisika (masa, 

panjang dan waktu) dengan menayangkan 
pada  layar (LCD, Laktop). 

• Guru mendemonstrasikan mengukur dengan 
tepat, teliti, dan akurat. 

• Guru membimbing beberapa siswa untuk 
melakukan pengukuran sebagai contoh bagi 
siswa yang lain. 

• Guru menjelaskan kesalahan pengukuran dan 
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari 
dengan menampilkannya pada layar . 

• Guru menjelaskan kegunaan mistar, jangka 
sorong, mikrometer, gelas ukur, neraca, dan 
stop watch dalam kehidupan sehari-hari. 

•  Post test 

60 menit

Penutup • Mengingatkan kembali ketelitian megukur 
• Memberikan tugas untuk mempelajari lembar 

kerja 

15 
menit 

 
Pertemuan II 
Tugas Terstruktur 

5. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Pengukuran panjang dengan mistar, jangka sorong, dan mikrometer 
• Pengukuran volume dengan gelas ukur 
• Pengukuran massa dengan neraca 

 
6. Sumber Belajar 

1. Referensi: Marthin Kangenan, Fisika 1 SMA, Erlangga;  
2. Bahan ajar: Lembar Kerja 
3. Media/ALat: meja praktik, mikrometer, jangka sorong, mistar, gelas ukur, 

neraca, kalkulator 
 

7. Metode 
CTL, Eksperimen, diskusi kelompok 
 

8. Langkah Kegiatan Pembelajaran 
Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Diskusi tentang kemungkinan penjelasan 
tambahan berkaitan dengan lembar kerja 

15 menit 



102 

  

Tahap 
Kegiatan 

Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

• Membagi siswa dalam kelompok 
Inti Siswa 

• Masing-masing melakukan  analisa terhadap 
praktik pengukuran yang telah dilakukan 

• Hasil analisa tersebut kemudian didiskusikan 
dalam kelompok. 

• Perwakilan kelompok yang ditunjuk 
melakukan presentasi hasil praktik mistar, 
jangka sorong, dan mikrometer dan disertai 
dengan demo. 

Guru  
• Mengamati kinerja siswa dalam melakukan 

analisa 
• Memberikan penjelasan pada setiap kelompok 

terhadap diskusi yang dilakukan. 
• Memfasilitasi presentasi siswa, menyediakan 

perlengkapan praktik dan menjelaskan cara 
penggunaannya 
 

60 menit

Penutup • mengingatkan siswa menindaklanjuti membuat 
laporan 

• memberikan tugas mandiri 

15 menit
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RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(Kelas Eksperimen) 

 
Sekolah   : SMA N 2 Wonosobo 
Kelas / Semester : X / ganjil 
Mata Pelajaran   : Fisika  1    
Waktu    : 4 x 45 menit 

 
Standar Kompetensi  :  

Menerapkan  konsep  besaran fisika dan pengukurannya 
 

Kompetensi Dasar 
1.2  Melakukan penjumlahan vektor. 

Indikator 
• Menjumlahkan dua vektor atau lebih secara grafis. 
• Menjumlahkan dua vektor secara analisis. 

  
Tujuan Pembelajaran 

• Membedakan pengertian besaran vektor. 
• Menyebutkan contoh besaran vektor. 
• Menuliskan simbol vektor. 
• Melakukan operasi vektor dengan metode jajargenjang dan metode poligon. 
• Menganalisis komponen-komponen vektor. 

 
Pertemuan I 
Tatap Muka 

1. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Vektor 

2. Sumber Belajar 
1. Referensi : Marthin Kangenan, Fisika 1A SMA, Erlangga 
2. Bahan ajar : Hands Out, Bahan Presentasi 
3. Media/ Alat : LCD, computer, CD Presentasi 
4. www.e-dukasi.net 

3. Metode Pembelajaran 
CTL, Diskusi Kelas, Tanya jawab, Presentasi 
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4. Langkah-langkah Kegiatan 
Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Bertanya pengertian vektor pada  siswa  
• Bertanya besaran fisika apa saja yang 

termasuk dalam ketegori vektor. 

10 menit

Inti • Pre test 

• Guru menjelaskan pentingnya 
mempelajari vektor dan menfaat vektor 
dalam kehidupan sehari-hari dengan 
menampilkan pada layar (LCD, Laktop), 
sehingga siswa diharapkan akan lebih 
memperhatikan dalam menerima 
pelajaran setelah mengetahui penerapan 
vektor dalam kehidupan di sekitar 

• Guru membimbing siswa dalam 
pembentukan kelompok. 
Masing-masing kelompok mencari 
contoh pemanfaatan vektor dikehidupan 
sekitar kita. 

• Perwakilan dari tiap kelompok diminta 
untuk mempresentasikan hasil diskusi. 

• Guru menanggapi hasil diskusi 
kelompok siswa dan memberikan 
informasi yang sebenarnya. 

• Siswa memperhatikan penulisan simbol 
vektor yang disampaikan oleh guru. 

• Post test 

65 menit

Penutup • Mengingatkan kembali pengertian vektor  
• Memberikan tugas mandiri 

15 
menit 

 
Pertemuan II 
Tatap Muka 

1. Ringkasan Materi Pembelajaran 
• Vektor 

2. Sumber Belajar 
1. Referensi : Marthin Kangenan, Fisika 1A SMA, Erlangga 
2. Bahan ajar : Hands Out, Bahan Presentasi 
3. Media/ Alat : LCD, computer, CD Presentasi 
4. www.e-dukasi.net 

3. Metode Pembelajaran 
CTL, Diskusi Kelas, Tanya jawab, Presentasi 
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4. Langkah-langkah Kegiatan 
Tahap 

Kegiatan 
Aktivitas Siswa/Guru Waktu 

Pendahuluan • Guru bertanya pada siswa tentang cara 
menghitung vektor 

10 menit

Inti • Pre test 
• Siswa (dibimbing oleh guru) 

mendiskusikan operasi vektor dengan 
metode jajaran genjang dan metode 
poligon. 

• Siswa memperhatikan langkah-langkah 
penjumlahan vektor dengan metode 
jajargenjang yang disampaikan oleh 
guru. 

• Guru memberikan contoh soal mengenai 
penjumlahan dua vektor atau lebih 
dengan metode jajargenjang. 

• Siswa memperhatikan langkah-langkah 
penjumlahan vektor dengan metode 
poligon yang disampaikan oleh guru. 

• Guru memberikan contoh soal mengenai 
penjumlahan dua vektor atau lebih 
dengan metode poligon. 

• Guru memberikan beberapa soal 
mengenai penjumlahan dua vektor atau 
lebih dengan metode jajargenjang dan 
metode poligon untuk dikerjakan oleh 
siswa. 

• Siswa memperhatikan tahap-tahap dalam 
menyelesaikan pengurangan dua buah 
vektor yang disampaikan oleh guru. 

• Post test 

65 menit

Penutup • Mengingatkan kembali operasi vektor 
• Memberikan tugas mandiri 

15 
menit 
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ANGKET PENILAIAN GURU 
 

No Deskriptor 
Penilaian 

1 2 3 4 

I 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal 

1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 

2. Memberikan pre test  untuk mengetahui kemampuan 

    awal siswa 

3. Memberi motivasi siswa dalam belajar 

 

Inti 

1. Kontruktivisme 

 Membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam 

struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman . 

2. Inkuiri 

 Membantu siswa dalam menggali permasalahan 

pembelajaran. 

3. Bertanya 

5. Menggali informasi tentang kemampuan siswa 

dalam penguasaan materi. 

6. Merangsang keingintahuan siswa pada sesuatu yang 

diinginkan. 

7. Membimbing siswa untuk menemukan atau 

menyimpulkan sesuatu. 

4. Masyarakat belajar 

 Menerapkan pembelajaran melalui kelompok belajar.. 

5. Pemodelan 

 Proses pembelajaran dengan memperagakan sesuatu  

sebagai contoh yang dapat ditiru oleh  setiap siswa. 
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III 

6. Refleksi 

 Meriview lagi materi yang dipelajari siswa. 

7. Penilaian sebenarnya  

 Proses yang dilakukan guru untuk memperoleh 

informasi tentang perkembangan belajar yang 

dilakukan siswa, baik dari segi pengetahuan dan 

ketrampilan siswa, dan tugas-tugas yang relevan 

dengan konstektual. 

 

Penutup 

1. Memberi tes / umpan balik. 

2. Memberi penghargaan 

3. Merumuskan kesimpulan 

 
Keterangan: 

e. Kurang 

f. Cukup 

g. Baik 

h. Sangat baik 

        Wonosobo, …………2010 

        Mengetahui, 

        Guru Pembimbing 

 

 

        (……………………) 
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Kisi – kisi Soal Pre Test dan Post Test 
 

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mata Pelajaran : Fisika 
Kelas/ Semester : X/ Ganjil 
Materi Pokok  : Menerapkan konsep besaran dan pengukuran. 

No Sub Pokok 
Bahasan Indikator Jenjang 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
1 Besaran pokok 

dan Besaran 
Turunan 

Mendefinisikan besaran pokok 
dan besaran turunan 

1    

Membedakan besaran pokok dan 
besaran turunan. 

2    

Menghitung besaran pokok dan 
besaran turunan.  

4 
5 

3  

Menganalisis satuan-satuan 
besaran pokok dan besaran 
turunan. 

 
 

6 
7 

 

 

2 Dimensi Menjelaskan pengertian dimensi 
suatu besaran. 

8    

Menentukan besaran dimensi 
turunan.

 9 
10 

 

Mencocokan satuan suatu 
besaran dengan menggunakan 
analisis dimensional.

     
11 
 

Menentukan kebenaran 
persamaan dengan analisis 

  
12 

 

3 Besaran vektor 
dan Besaran 
skalar 

Membedakan besaran vektor dan 
besaran skalar.

13
14 

   

Menjumlahkan vektor dengan 
metode poligon dan jajaran 
genjang

  
15 

 

Menjumlahkan vektor secara 
analisis vektor 

16 17  

Menentukan kompenen vektor 
arah sumbu x dan sumbu y 

18    

4 Angka penting 
dan notasi 
ilmiah 

Memahami aturan angka penting 19    

Menghitung dengan aturan 
angka penting 

 20 
21 

 

5 Ketelitian 
pengukuran 

Menuliskan hasil pengukuran 
dengan benar 

   22
 

Memahami ketelitian alat ukur 23    
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Menguasai cara pengukuran 
dengan alat ukur yang berbeda 
ketelitiannya 

   24
25 

   
8 13 4 
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Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Wonosobo 
Mata Pelajaran : Fisika 
Materi Pokok : Besaran dan Satuan 
Kelas/ Semester : X/ 1 
Alokasi Waktu : 60 menit 
Banyak Soal : 30 Butir Soal 

 
Petunjuk Umum 
 

6. Berdoalah terlebih dahulu. 
7. Tulis identitas Anda (Nama, No.absen) pada lembar jawaban yang tersedia. 
8. Bacalah baik-baik sebelum menjawab. 
9. Jumlah soal sebanyak 30 butir 
10. Berilah tanda silang (X) pada lembar jawab, jawaban yang menurut anda paling benar. 

 
31. Besaran fisika yang satuannya telah 

ditetapkan terlebih dahulu dan tidak 
bergantung pada besaran-besaran lainnya 
disebut …. 
a. besaran pokok  c. Sistem 
Internasional 
b. besaran turunan  d. besaran  
standar 
 

32. Kelompok besaran  berikut yang 
merupakan besaran  pokok adalah …. 
a. panjang, kuat arus. kecepatan  
b. jumlah zat, suhu, massa   
c. jumlah zat, suhu, massa 
d. panjang, berat, intensitas cahaya 
 

33. Kecepatan kapal laut dan pesawat 
terbang biasanya dinyatakan dalam 
satuan knot, dimana 1 knot = 1,15 mil/ 
jam. Berapa knotkah kecepatan suatu 
pesawat terbang yang besarnya dalam 
satuan m/s adalah 200 m/s? 
a. 328,01 knot  c. 390,01 knot 
b. 389,05 knot  d. 391,05 knot 
 

34. Diantara ukuran-ukuran jarak berikut 
manakah yang paling panjang? 
a. 2,48 x 107 mm  c. 2,48 x 103 
dm 
b. 2,48 x 106 cm  d. 2,48 x 105 m 
 

35. Kelajuan mobil 72 km/jam. Jika kelajuan 
tersebut dikonversikan ke sistem 
internasional (SI) maka nilainya adalah 
…. m/s. 
a. 20   c. 7,2 
b. 72   d. 10 
 

36. Massa jenis air dalam cgs (cm, gram, 
sekon) adalah 1 g/cm3. Bila massa jenis 
ini dikonversikan ke sistem internasional 
(SI). Maka nilainya adalah …. 
a. 10-3 kg/m3   c. 1 kg/m3 

b. 103 kg/m3 d. 102 kg/m3  
 

37. Satuan energi kinetik benda dalam SI 
dinyatakan dalam joule yang tidak lain 
adalah …. 
a. kg m/s  c. kg m2/s2 

b. kg m/s2             d. kg2 m/s2 

 
38. [ Ө ] adalah dimensi dari besaran pokok  

…. 
a. gaya   c. kuat arus    
b. suhu   d. jumlah zat 
 

39. Besaran yang mempunyai rumus dimensi 
[ MLT-2 ] adalah …. 
a. gaya  c. usaha     
b. tekanan  d. daya 
 

40. Percepatan adalah perubahan kecepatan 
persatuan waktu. Dimensi percepatan 
adalah …. 
a. [ LT-2 ]     c. [L-2T] 
b. [LT2]   d. [ L2T2 ] 
 

41. Hukum Boyle dan Gay Lussac dapat 
dirumuskan dalam  dengan 
ketentuan: P= tekanan (kg/ms2);  V= 
volume (m3)  dan T= suhu (K). Dimensi 
konstanta K adalah …. 
a. [ M L T2 d-1 ] c. [ M L-1 T3 d-1] 

b. [ M L2 T2 d-1] d. [ M L3 T2 d-1] 
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42. Diberikan tiga persamaan untuk jarak 
tempuh : 
(1)  s = vt + ½ at2 

(2)  s = (vt – vo)/ 2a 
(3)  s =  v/ 2a 
Maka persamaan yang benar adalah  …. 
a. 1 dan 2   c. 2 dan 3 
b. 1, 2, dan 3  d. 3 saja 

43. Yang merupakan kelompok besaran 
vektor adalah ….  
a. gaya, panjang, dan massa   
b. kecepatan, gaya, perpindahan  
c. perpindahan, gaya, dan massa 
d. perpindahan, kecepatan, dan volume 
 

44. Yang merupakan kelompok besaran 
skalar adalah …. 
a. volume, massa, dan waktu   
b. volume, waktu, dan kecepatan  
c. panjang, kecepatan, dan waktu 
d. gaya, waktu, dan kecepatan 
 

45. Hubungan yang benar berdasarkan 
vektor-vektor berikut  ini  adalah ….   
 

e. H = F + G – Z 
f. Z = F + G + H 
g. Z = F – G – H   
h. Z = F + G – H 

 
 
 
 
46. Perhatikan   gambar berikut  ini.   

Pernyataan  yang  benar adalah  …. 
 
a. B + C + D = 
A 
b. A + B + C = 
D 
c. C + D + A = 
B 
d. A + B + D = 
C 
 

47. Dua vektor a + b saling tegak lurus, 
masing-masing besarnya 6 satuan dan 8 
satuan. Resultan kedua vektor tersebut 
adalah  …. 

a. 10 satuan  
b. 14 satuan 
c. 12 satuan 
d. 4 satuan 

 

48. Sebuah vektor gaya F = 10 N bersudut 
30o terhadap sumbu X, maka komponen 
arah sumbu x dan sumbu y adalah …. 
 

a. 5 N dan 5√3 N 
b. 5√3 N  dan  5 
N     
c. 5 N dan 5√2  
N 
d. 5√ 2 N  dan 5 
N 

 
49. Hasil pengukuran dengan mikrometer 

skrup adalah 2,17 mm. banyaknya angka 
penting dalam hasil pengukuran tersebut 
adalah  …. 
a. 3   c. 5  
b. 4   d. 6 
 

50. Hasil penjumlahan antara 37,25 dan 1,32 
ditulis dengan aturan angka penting 
adalah …. 
a. 38,57   c. 385,7 
b. 38,6   d. 3,857 
 

51. Massa sebuah minyak adalah 135 gram 
dengan volume 50 cm3.Berapakah  
massa jenis minyak tersebut menurut 
aturan angka penting…. 
a. 0,27 gram/cm3  c. 2,70 
gram/cm3 

b. 27 gram /cm3  d. 270 
gram/cm3 

 

52. Pada pengukuran pelat logam diperoleh 
hasil panjang 1,75 m dan lebar 1,30 m. 
Luas pelat menurut aturan angka penting 
adalah…. 
a. 2,275  m2      c. 2,3 m2 

b. 2,28 m2   d. 2 m2 

 

53. Ketelitian pengukuran dengan jangka 
sorong dan mikrometer sekrup berturut-
turut adalah …. 
a. 0,1 mm dan 0,01 mm   
b. 0,0001 mm dan 0,01 mm  
c. 0,01 mm dan 0,001 mm 
d. 0,01 mm dan 0,005 mm 
 

54. Untuk mengukur ketebalan kertas agar 
hasilnya tepat maka digunakan alat  …. 
a. mistar  c. mikrometer sekrup 
b. multimeter d. jangka sorong 

D 

A 
B 

C 

89 



112 

  

55. Sebuah balok berlubang dengan diameter 
2,5 cm untuk mengukur diameter lubang 
tersebut akan tepat bila menggunakan …. 
a. mistar  c. mikrometer sekrup 
b. multimeter d. jangka sorong 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Kunci Jawaban : 
 
1.   A   11. B   21. C   
2.  C   12. A        22. B                
3.  B    13. A   23. A                             
4.  D   14. A   24.  C                               
5.  A   15. B   25.  D                            
6.  B   16. B      
7.  C   17. A    
8.  B   18. B     
9.  A   19. A                          
10.  A   20. B     
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ANGKET PENILAIAN GURU 
 

No Deskriptor 
Penilaian 

1 2 3 4 
I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awal 
1. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan 
2. Memberikan pre tes untuk mengetahui kemampuan 
    awal siswa 
3. Memberi motivasi siswa dalam belajar 
 
 
Inti 
1.  Kontruktivisme :  Membangun atau menyusun 

pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa 
berdasarkan pengalaman. 

2.  Inkuiri : Merangsang pembelajaran yang 
memungkinkan siswa  dapat menemukan  sendiri. 
Materi yang dipahaminya. Meliputi : 
• Merumuskan masalah 
• Mengajukan hipotesis 
• Mengumpulkan data 
• Menguji hipotesis berdasrkan data yang 

ditemukan 
• Membuat simpulan 

3.  Bertanya 
D. Menggali informasi tentang kemampuan siswa 

dalam penguasaan materi. 
E. Merangsang keingintahuan siswa pada sesuatu 

yang diinginkan. 
F. Membimbing siswa untuk menemukan atau 

menyimpulkan sesuatu 
4.  Masyarakat belajar : Menerapkan pembelajaran 
melalui kelompok belajar.. 
5.  Pemodelan : proses pembelajaran dengan 
memperagakan sesuatu  sebagai contoh yang dapat 
ditiru oleh  setiap siswa. 
6.  Refleksi : proses pengendapan pengalaman yang 
telah dipelajari dilakukan dengan cara mengurutkan 
kembali peristiwa beljar yang dilaluinya. 
7.  Penilaian sebenarnya : proses yang dilakukan guru 
untuk memperoleh informasi tentang perkembangan 
belajar yang dilakukan siswa, baik dari segi 
pengetahuan dan ketrampilan siswa, dan tugas-tugas 
yang relevan dengan konstektual. 
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III 

 

Penutup 
1. Memberi tes / umpan balik. 
2. Memberi penghargaan 
3. Merumuskan kesimpulan 
 

 
Keterangan: 

8. Kurang 
9. Cukup 
10. Baik 
11. Sangat baik 

          
 Wonosobo, ……….. 2010       
     
           
 Mengetahui, 
                   
Guru Pembimbing 
 
 
 
                  
(…………………..) 
 
 
 
 
 


