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ABSTRAK

Nama :Atikah Triaktesa
Nim :251222773
Fakultas/Prodi :Tarbiyah dan Keguruan /Pendidikan Fisika
Judul :Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk
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Pembimbing I :Ridhwan, M.Si
Pembimbing II :Fera Annisa, M.Sc
Kata Kunci :Model Problem Based Learning, Hasil Belajar Siswa dan

Materi Hukum Newton

Penelitian ini dilaksanakan di kelas VIII3 MTsS Lam Ujong Aceh Besar pada
pelajaran fisika materi Hukum Newton. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa hanya
guru yang berperan aktif dalam proses pembelajaran sedangkan siswa lebih pasif.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa
dengan menerapkan metode Problem Based Learning (PBL) pada Materi Hukum
Newton di MTsS Lam Ujong Aceh Besar. Jenis metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah pra eksperimen, dengan desain Pre test Post test One Group.
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII di MTsS Lam Ujong
Aceh Besar.  Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII3 MTsS
Lam Ujong Aceh Besar. Sesuai dengan hasil penelitian didapatkan bahwa thitung =
11,12. Kemudian dicari ttabel didapatkan t0,95(21) = 1,72, thitung > t1− atau 11,12 > 1,72
Dengan demikian H0 ditolak atau Ha diterima, artinya adanya peningkatan hasil
belajar siswa yang diajarkan dengan model Problem Based Learning (PBL) pada
materi Hukum Newton di Lam Ujong Aceh Besar. Berdasarkan analisis respon siswa
yang yang menyatakan Sangat Setuju 64,13%, Setuju 30,5%, Tidak Setuju 3,2% dan
Sangat tidak Setuju 1,82%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang Sangat
Setuju 64,13% di tambah dengan Setuju 30,5%  yaitu 94,63%. menunjukkan kriteria
sangat tertarik.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha untuk membentuk manusia yang utuh lahir dan

batin cerdas, sehat, dan berbudi pekerti luhur. Pendidikan sebagai usaha yang sengaja

diadakan baik langsung maupun dengan cara tidak langsung untuk membantu anak

dalam perkembangannya untuk mencapai kedewasaannya. Pendidikan juga

merupakan suatu usaha seseorang untuk mengembangkan suatu kemampuan yang

telah ada dalam diri seseorang sejak lahir. Pada hakikatnya pendidikan juga

merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung

jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari

keduanya agar anak mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus

menerus.1 Dari beberapa pendapat para ahli di atas maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk membantu seorang anak

untuk dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, baik itu secara

langsung maupun tidak langsung agar mampu bermanfaat bagi kehidupannya

dimasyarakat.

Pendidikan juga berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam belajar.

Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan dalam

____________

1 Ahmadi dan Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h.69-74
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proses pembelajaran. Sehingga apabila potensi dan kemampuan sudah berkembang

maka keberhasilan belajar siswa akan meningkat. Oleh karena itu untuk

meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan adanya suatu model pembelajaran yang

efektif.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat dewasa ini

melibatkan fisika di dalamnya, hal ini karena  fisika merupakan ilmu dasar yang

mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Fisika adalah

ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang terjadi di alam. Menurut Reif, “Fisika

adalah mata pelajaran yang menuntut intelektualitas yang relatif tinggi sehingga

sebagian besar siswa mengalami kesulitan mempelajarinya”.2 Sedangkan menurut

Thabarany Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang membutuhkan observasi,

eksperimental dan analisis. Dalam mempelajari fisika tidak cukup dengan kumpulan

fakta-fakta yang ada tetapi juga menanamkan cara berpikir dan bekerja ilmiah karena

fisika di dasari kepada kebenaran logika serta menuntut pemahaman terhadap isi dari

fisika tersebut.3 Bahkan dalam mempelajari Fisika unsur pemahaman atau pengertian

jauh lebih dominan dari unsur hafalan. Banyak siswa yang mempelajari fisika dengan

cara menghafal tanpa memahami materi-materi fisika secara benar. Salah satu

penyebab siswa tidak memahami fisika tersebut adalah karena kekeliruan guru atau

pendidik dalam proses penyampaian pelajaran.

____________

2 Reif, F, Understanding and Teaching Important Scientific Thought Processes, American
Journal of Physics, 1995 h.17

3 Thabarany, Rahasia Sukses Belajar (Jakarta: Raja Garfindo Persada,1994), h.107
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Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di MTsS Lam Ujong Aceh

Besar pada tanggal 10 Oktober 2016, didapatkan bahwa masih banyak guru atau

pendidik yang mendominasi kegiatan belajar mengajar. Guru berperan aktif sebagai

penyampai ilmu sedangkan siswa pasif, yaitu hanya mendengar dan mencatat apa

yang disampaikan, hal ini tidak sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi.

Kurikulum berbasis kompetensi siswa dituntut lebih aktif dalam kegiatan

pembelajaran dengan melakukan sebuah proses dari suatu pertanyaan ilmiah untuk

mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan, sehingga siswa akan memahami

materi-materi pelajaran yang telah mereka lakukan secara langsung. Bahkan

kebanyakan siswa menganggap materi fisika yang mereka pelajari sangat susah

dimengerti, pernyataan ini disebabkan guru ketika dalam proses pembelajaran tidak

menerapkan model yang sesuai. Persepsi ini didasarkan atas lemahnya kemampuan

siswa dalam mengebangkan potensi dirinya untuk memahami tentang materi fisika,

Sehingga siswa tidak peka terhadap materi yang dipelajarinya.

Model dalam suatu proses belajar mengajar sangat diutamakan, karena setiap

pendidik harus memiliki teknik atau cara supaya siswa menjadi lebih paham akan

materi yang diajarakannya. Salah satu model pembelajaran yang cocok dalam

menyelesaian alternatif permasalahan yang dialami guru dan siswa adalah model

Problem Based Learning (PBL). Menurut Elok Faiqotul Himah dalam penelitiannya

bahwa, model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar dan

aktivitas belajar siswa khususnya materi fisika selama pembelajaran langsung, karena

model Problem Based Learning (PBL) merupakan salah satu model pembelajaran
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inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Model

pembelajaran ini dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-

masalah yang kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan

dapat menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi pembelajaran.4

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka penulis tertarik

melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Model Problem Based Learning

(PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Materi Hukum Newton di

MTSS Lam Ujong.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan

masalah adalah :

1. Apakah penerapan model Problem Based Learning (PBL) dapat meningkatkan

hasil belajar siswa pada materi Hukum Newton di MTsS Lam Ujong?

2. Bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran fisika materi Hukum Newton

dengan menerapkan model Problem Basid Learning (PBL) di MTsS Lam Ujong?

____________

4 Elok Faiqotul Himah, “Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) disertai Metode
Pictorial Riddle dalam Pembelajarn Fisika di SMA”, Jurnal Pembelajaran Fisika, Vol. 4 No.3
Desember 2015,.h. 261-267.
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah,maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan model Problem Based Learning (PBL) dapat

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Hukum Newton di MTsS Lam

Ujong.

2. Untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran fisika materi Hukum

Newton dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL) di MTsS Lam

Ujong.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis berperan sebagai jawaban sementara yang perlu dibuktikan

kebenarannya dari permasahan yang diteliti. Adapun yang menjadi hipotesis dalam

penelitian ini adalah: Adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan

model Problem Based Learning (PBL) pada Materi Hukum Newton di MTsS Lam

Ujong.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dirumuskan. Adapun manfaat

dari penelitian ini:

1. Bagi Siswa, diharapkan dengan penerapan metode pembelajaran Problem Based

Learning (PBL) dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada materi

Hukum Newton.
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2. Bagi Guru, dapat mewujudkan suatu kegiatan belajar mengajar yang efektif guna

meningkatkan hasil belajar siswa

3. Bagi Peneliti, sebagai bahan masukan bagi guru terutama guru bidang studi fisika

dalam usaha meningkatkan hasil belajar siswa.

F. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional atau penjelasan istilah dalam penelitian ini

adalah:

1. Problem Based Learning (PBL) adalah pembelajarannya yang penyampaiannya

dilakukan dengan cara menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, memfasilitasi penyelidikan, dan membuka dialog.5

2. Hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik

yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari

kegiatan belajar.6

____________

5 Riduwan dan Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung:Alfabeta,2014),
h.127

6 Ahmad Susanto, Teori belajar dan pembelajaran di Sekolah Dasar, ( Jakarta:Kencana,
2013) h. 5
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran

Model adalah konstruksi yang bersifat teoritis dari konsep. Jadi, model disini

adalah perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang tersusun secara sistematis yang

berasal dari teori-teori tertentu yang membentuk sebuah konsep. Model adalah bentuk

reprensentasi akurat, sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Pengertian model

pembelajaran, merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori

psikologi pendidikan dan belajar, yang dirancang berdasarkan proses analisis yang

diarahkan pada implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di

depan kelas. Memilih suatu model mengajar, harus sesuaikan dengan realitas yang

ada dan situasi kelas yang ada, serta pandangan hidup yang akan dihasilkan dari

proses kerja sama dilakukan antara guru dan peserta didik.7 Jadi dalam penentuan

suatu model harus berkesinambungan antara model pembelajaran yang diterapkan

dengan keadaan siswa atau kondisi sekolah tersebut, maka dengan demikian proses

belajar mengajar akan berlangsung dengan baik.

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau

____________

7 Abdul Kadir “Konsep Pembelajaran Kontekstual di Sekolah”, Jurnal Dinamika Ilmu, Vol
13 No 3 Desember 2013, h.20-21.
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pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan

pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran,

tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan

kelas.8 Sehingga model pembelajaran meruapakan suatu proses untuk memudahan

guru dalam melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Model pemeblajaran

diterapkan sesuai dengan materi yang diajarkan.

B. Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

1. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Problem Based Learning (PBL) merupakan model belajar yang menggunakan

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dapat menginteraksikan

pengetahuan baru. Model ini berfokus pada keaktifan peserta didik dalam kegiatan

pembelajaran. Peserta didik tidak lagi diberikan materi belajar secara satu arah.

Problem Based Learning (PBL) atau Pembelajaran Berbasis Masalah (PBM)

merupakan pembelajarannya yang penyampaiannya dilakukan dengan cara

menyajikan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, memfasilitasi

penyelidikan, dan membuka dialog.9 Problem Based Learning (PBL) merupakan

____________

8 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek, (Jakarta:  Prestasi Pustaka
Publisher, 2007), h. 1

9 Riduwan dan Akdon, Rumus dan Data dalam Analisis Statistika, (Bandung: Alfabeta,
2014), h.127
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penyajian pembelajaran yang menghadapkan siswa pada situasi masalah di dunia

nyata yang terjadi di lingkungannya sebelum siswa mempelajari materi yang

berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan tersebut.10 Berdasarkan pendapat

para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran Problem Based

Learning (PBL) merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata

sebagai penerapan bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan

pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi

dari mata pelajaran.

2. Ciri-ciri Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) menunjukan ciri-

ciri sebagai berikut:

a. Pengajaran Pertanyaan atau Masalah

Problem Based Learning (PBL) bukan hanya mengorganisasikan prinsip-

prinsip atau keterampilan akademik tertentu, pembelajaran berdasarkan masalah

mengorganisasikan pengajaran disekitar pertanyaan dan masalah yang kedua-

duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. Mereka

menagjukan situasi kehidupan nyata yang autentik, menghindari jawaban

sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu.

b. Berfokus pada Keterkaitan Antar Disiplin

____________
10 Husamah, Outdoor Learning, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013), h.91
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Meskipun pengajaran berbasis masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran

tertentu, (IPA, Matematika, Ilmu-ilmu sosial), masalah yang akan diselidiki telah

dipilih yang benar-benar nyata agar dalam pemecahannya siswa meninjau masalah

itu banyak dari banyak mata pelajaran.

c. Penyelidikan Sutentik

Pengajaran berbasis masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan

autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus

menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan

membuat ramalan, mengumpulkan dan menganalisis informasi,melakukan

eksperimen (jika diperlukan), membuat inferensi dan merumuskan kesimpulan.

d. Menghasilkan Produk atau Karya dan Memamerkannya

Problem Based Learning (PBL) membuat siswa untuk menghasilkan produk

tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan

atau mewakili  bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. Karya nyata

dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian, direncanakan oleh  siswa

untuk mendemontrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang

telah mareka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan

tradisonal makalah

e. Kerjasama

Problem Based Learning (PBL) dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu

dengan yang lainnya, paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok.
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Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam

tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk mengembangkan

keterampilan sosial dan keterampilan waktu.

Pembelajaran berdasarkan masalah dituntut siswa bekerja sama, dengan kata

lain pendekatan kooperatif diterapkan didalamnya. Pada pembelajaran secara

kooperatif, siswa bekerja sama untuk memaksimalkan kondisi belajar dalam

mencapai tujuan bersama.11 Pembelajaran kooperatif merupakan sistem belajar

kelompok, dimana siswa berperan aktif dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Unsur-unsur dasar pengajaran secara kooperatif adalah adanya: “(1) saling

ketergantungan; (2) interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas individual, dan (4)

keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau keterampilan sosial yang

secara sengaja diajarkan.’’12 Sehingga keterkaitan hubungan antara guru dan siswa

dapat berinteraksi secara langsung. Hal ini didasarkan atas kerjasama dala proses

pembeajaran dapat terjalin dengan mudah, kinerja siswa dapamt dilihat secara

langsung, dan kebanyakan siswa akan peka terhadap materi yang dipelajarainya.

____________

11 Nurhadi. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK: Universitas Negeri
(Malang. Surabaya, 2003), h.60

12 Nurhadi. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK: Universitas Negeri
(Malang. Surabaya, 2003), h.60
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3. Tahap-tahap Problem Based Learning (PBL)

Pierce dan Jones mengemukakan bahwa kejadian-kejadian yang harus muncul

pada waktu pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah adalah sebagai berikut:13

a. Keterlibatan (engagement) meliputi mempersiapkan siswa untuk berperan sebagai

pemecah masalah yang bisa bekerja sama dengan pihak lain, menghadapkan siswa

pada situasi yang mendorong untuk mampu menemukan masalah dan meneliti

permasalahan sambil mengajukan dugaan dan rencana penyelesaian.

b. Inkuiri dan investigasi (inquiry dan investigation) yang mencakup kegiatan

mengeksplorasi dan mendistribusikan informasi.

c. Performa (performance) yaitu menyajikan temuan.

d. Tanya jawab (debriefing) yaitu menguji keakuratan dari solusi melakukan refleksi

terhadap proses pemecahan masalah.

Penjelasan di atas mengemukakan bahwa, model Problem Based Learning

(PBL) merupakan suatu model yang dapat melibatkan siswa untuk memecahkan

masalah dalam proses pembelajaran. Siswa juga bisa menemukan suatu permasalahan

pada materi yang akan dipelajari dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini

membuat siswa dapat bertanggung jawab terhadap materi yang telah dipelajarinya.

Pelaksanaan pembelajaran berdasarkan masalah sebagai berikut:

1. Tugas-tugas Perencanaan

____________

13 Husamah, Outdoor Learning, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013), h.92
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a. Penetapan tujuan pertama kali kita mendeskripsikan bagaimana pembelajaran

berdasarkan masalah direncanakan untuk membantu mencapai tujuan-tujuan

seperti keterampilan, menyelidiki, memahami peran orang dewasa dan

membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri.

b. Merancang situasi masalah Situasi masalah yang baik seharusnya autentik,

mengandung teka-teki dan tidak terdefinisi secara ketat memungkinkan bekerja

sama, bermakna bagi siswa dan konsisten dengan tujuan kurikulum.

c. Organisasi sumber daya dan rencana logistik Dalam pembelajaran berbasis

masalah siswa dimungkinkan bekerja dengan beragam material dan peralatan,

dan pelaksanaannya bisa dilakukan di dalam kelas, diperpustakaan atau

laboratorium bahkan dapat juga dilakukan di luar sekolah.14

2. Tugas Interaktif

a. Orientasi siswa pada masalah, Siswa perlu memahami bahwa tujuan

pembelajaran berbasis masalah adalah tidak untuk memperoleh informasi dalam

jumlah besar, tetapi untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah

penting untuk menjadi pembelajar yang mandiri.

b. Mengorganisasikan siswa untuk belajar, pada model ini dibutuhkan

pengembangan keterampilan kerjasama diantara siswa dan saling membantu

untuk menyelidiki masalah secara bersama.

c. Membantu penyelidikan mandiri dan kelompok,

____________

14 Husamah, Outdoor Learning, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013), h.94
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1) Guru membantu siswa dalam pengumpulan informasi dari berbagai sumber,

siswa diberi pertanyaan yang membuat mereka memikirkan masalah dan

jenis informasi yang dibutuhkan untuk pemecahan masalah. Siswa diajarkan

menjadi penyelidik aktif dan dapat menggunakan model yang sesuai untuk

masalah yang dihadapi.

2) Guru mendorong pertukaran ide secara bebas, selama tahap penyelidikan

guru memberi bantuan yang dibutuhkan tanpa mengganggu siswa.

3) Puncak proyek-proyek pembelajaran berbasis masalah adalah penciptaan

peragaan seperti laporan, poster dan video tape.

d. Analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah, tugas guru pada tahap ini

adalah membantu siswa menganalisis proses berpikir mereka sendiri dan

keterampilan penyelidikan yang mereka gunakan.

4. Tahap Utama dan Tingkah Laku Guru dalam Problem Based
Learning(PBL)

Model Problem Based Learning (PBL) memiliki beberapa tahapan dan

tingkah laku guru dalam proses pembelajaran. Tahapan dan tingkah laku yang

terdapat pada Tabel 2.1
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Tabel 2.1 Sintaks Pembelajaran Problem Based Learning (PBL)15

Tahapan Tingkah Laku Guru
Tahap 1:
Orientasi siswa kepada masalah

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran,
menjelaskan logistik yang dibutuhkan,
memotivasi siswa agar terlibat pada
aktivitas pemecahan masalah yang
dipilihnya.

Tahap 2:
Mengorganisasikan siswa untuk belajar

Guru membantu siswa mendefinisikan
dan mengorganisasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah
tersebut.

Tahap 3:
Membimbing penyelidikan individual
dan kelompok

Guru mendorong siswa untuk
mengumpulkan informasi yang sesuai,
melaksanakan eksperimen, untuk
mendapatkan penjelasan dan pemecahan
masalah

Tahap 4:
Mengembangkan dan menyajikan hasil
karya

Guru membantu siswa merencanakan dan
menyiapkan karya yang sesuai seperti
laporan, video, dan model serta
membantu mereka berbagi tugas dengan
temannya.

Tahap 5:
Menganalisis dan mengevaluasi proses
pemecahan masalah.

Guru membantu siswa melakukan
refleksi atau evaluasi terhadap
penyelidikan mereka dan proses-proses
yang mereka gunakan.

Sumber: Husamah (2013: 93)

5. Kelebihan dan Kekurangan Problem Based Learning (PBL)

Kelebihan dalam penerapan model Problem Based Learning (PBL) sebagai

berikut:16

a. Siswa lebih memahami konsep yang diajarkan lantaran ia menemukan konsep

tersebut.

____________

15 Husamah, Outdoor Learning, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2013), h.93

16 Putra, Sitiatava Rizema, Desain Belajar mengajar Kreatif Berbasis Sains, (Jogjakarta: Diva
Press, 2013), h.82
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b. Melibatkan siswa secara aktif dalam memecahkan masalah dan menuntut

keterampilan berpikir siswa yang lebih tinggi.

c. Pengetahuan tertanam berdasarkan skemata yang dimiliki oleh siswa, sehingga

pembelajaran lebih bermakna.

d. Siswa dapat merasakan manfaat pembelajaran, karena masalah-masalah yang

diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata. Hal ini bisa

meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa terhadap bahan yang dipelajarinya.

e. Menjadikan siswa lebih mandiri dan dewasa, mampu memberi aspirasi dan

menerima pendapat orang lain, serta menanamkan sikap sosial yang positif dengan

siswa lainnya.

f. Pengondisian siswa dalam belajar kelompok yang saling berinteraksi terhadap

pembelajar dan temannya, sehingga pencapaian ketuntasan belajar siswa dapat

diharapkan.

g. Problem Based Learning (PBL) diyakini pula dapat menumbuh kembangkan

kemampuan kreativitas siswa, baik secara individual maupun kelompok, karena

hampir di setiap langkah menuntut adanya keaktifan siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa, model Problem

Based Learning (PBL) dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Siswa dapat

bekerja secara langsung dalam peroses pembelajaran. Hal ini dikarenakan siswa lebih

dominan memecahkan suatu materi secara langsung, sehingga siswa lebih mandiri

dan dapat mengingat materi-materi yang telah dipelajari.



29

Selain itu, model pembelajaran berbasis masalah memiliki kekurangan

sebagai berikut:

a. Bagi siswa yang malas, tujuan dari model tersebut tidak dapat tercapai.

b. Membutuhkan banyak waktu dan dana

c. Tidak semua mata pelajaran bisa diterapkan dengan model Problem Based

Learning (PBL)

Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) memiliki titik

kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah dari

model Problem Based Learning (PBL) tersebut. Model ini membutuhkan jangka

waktu yang lebih lama dan tidak semua mata pelajarn bisa diterapkan dengan model

tersebut. Pada model ini siswa dituntut aktif, akan tetapi tidak semua siswa bisa

menjadi aktif. Sehingga model ini seharusnya sebelum diterapkan kepada siswa, guru

harus memiliki persiapan dulu untuk memudahkan jalannya suatu proses belajar

mengajar.

C. Hakikat Pembelajaran Fisika dengan Problem Based Learning (PBL)

Pembelajaran fisika menekankan pada pemberian pengalaman secara

langsung dalam arti bekerja ilmiah sebagai lingkup proses. Dalam hal ini siswa perlu

dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses untuk memahami

perilaku/gejala alam.

Pembelajaran fisika dengan Problem Based Learning (PBL) bertujuan untuk

meningkatkan hasil belajar dan motivasi siswa, karena melalui Problem Based
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Learning (PBL), siswa belajar bagaimana menggunakan sebuah proses untuk menilai

apa yang mereka ketahui,mengindetifikasikan apa yang mereka ingin ketahui,

mengumpulkan informasi-informasi dan secara kolaborasi mengevaluasikan

hipotesisnya berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Problem Based Learning

(PBL) menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk

belajar tentang cara berfikir dan keterampilan pemecahan masalah serta untuk

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran.17 Model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) ini dapat menginteraksi siswa untuk

bekerjasama dalam kelompoknya. Sehingga siswa dapat memecahkan tentang

permasalahan materi yang dipelajarinya secara keseluruhan.

D. Belajar dan Hasil Belajar

1. Pengertian Belajar

Seorang yang menginginkan perubahan dalam dirinya maka yang

bersangkutan harus belajar. Misalnya dari tidak dapat berbicara menjadi rapat,dari

tidak dapat berjalan menjadi dapat berjalan dan tidak dapat mengendarai sepeda

menjadi dapat mengendarai sepeda dan lain-lain. Seseorang yang

belajar,menginginkan hasil belajar, dan belajar merupakan suatu aktivitas yang

menghasilkan perubahan yaitu didapatkannya pengetahuan dan kecakapan baru.

____________

17 Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK, (Surabaya:
Universitas Negeri Malang, 2003), h. 56
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Banyak ahli yang mengemukakan arti belajar, belajar adalah proses perubahan

perilaku berkat pengalaman dan latihan.18 Belajar juga dapat diartikan sebagai suatu

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh sesuatu perubahan tingkah

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

interaksi dengan lingkungannya.19 Dalam tulisan ini belajar artinya sebagai usaha

yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh informasi dan pengetahuan

tersebut dapat ditunjukan dalam bentuk perubahan kognitif,efektif dan psikomotor

siswa. Pembelajaran berasal dari kata “Belajar’’ yaitu suatu usaha yang dilakukan

seseorang dengan sungguh-sungguh,sistematis,mendayagunakan semua potensi yang

dimiliki baik fisik,mental serta dana,panca indera,otak dan anggota tubuh

lainnya,intelegensi bakat, motivasi,minat dan sebagainya. Hamalik mengemukakan

“Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi

mencapai tujuan pembelajaran.’’ Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud

dengan pembelajaran adalah usaha untuk mengubah struktur kognitif, efektif dan

psikomotor siswa melalui penciptaan situasi belajar.20Sehingga penilaian hasil belajar

siswa dapat dilihat secara langsung dengan tiga kategori penilaian yaitu kognitif

____________

18 Djamarah,B dan  Zain,A. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.11

19 Slameto. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya (.Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.2

20 Mudzakir,A dan Triprasetya, Strategi Belajar Mengajar, Bandung: Pustaka Setia, 1997) h.7
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dilihat dari pengetahuan siswa dibidang akademiknya, afektif elihat sikap dala proses

pembelajaran dan psikomotorik melihat keterampilan siswa menjadi lebih efektif.

2. Hasil Belajar

Mengenai hasil belajar ini perlu diberi batasan pengertian agar tidak salah

penafsiran. Belajar adalah aktivitas yang menghasilkan perubahan pada diri individu

yang belajar,baik actual maupun potensial.21 Jadi, hasil belajar adalah suatu

pencapaian dari serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang

yang mengakibatkan perubahan pengetahuan dan kemarihan dalam dirinya. Bahkan

hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial

atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang.22 Penguasaan hasil belajar oleh

seseorang dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan

pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. Hampir sebagian

besar dari kegiatan atau perilaku yang diperlihatkan seseorang merupakan hasil

belajar. Sebenarnya hamper seluruh perkembangan atau kemajuan hasil karya juga

merupakan hasil belajar, sebab proses belajar tidak hanya berlangsung disekolah

tetapi juga ditempat kerja dan di masyarakat.

____________

21 Nasution,Noehi, Psikologi Pendidikan,.(Jakarta: Universitas Terbuka,1993), h.102

22 Sukmadinata,N.S. Landasan Psikologi Proses Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2003), h.102.
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Dalam usaha mencapai suatu hasil belajar yang lebih baik, seorang anak

selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor, secara garis besar ada dua factor yang

mempengaruhi hasil belajar seseorang yaitu factor internal dan eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang

belajar. faktor internal terdiri dari tiga bagian yaitu faktor jasmaniah,faktor psikologis

dan faktor kelelahan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah factor atau situasi yang berasal dari luar diri seseorang

yang dapat mempengaruhi prestasi siswa dalam belajarnya. Faktor eksternal yang

dapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang dapat dikelompokan dalam tiga

kelompok yaitu Faktor keluarga,faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

E. Hubungan Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) dengan
Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Model Problem Based Learning (PBL) meruapakan suatu metode

pembelajaran yang menekankan siswa harus aktif dan kreatif. Model Problem Based

Learning (PBL) dapat dinyatakan sebagai salah satu model pembelajaran inovatif

yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Model pembelajaran ini

dilakukan dengan adanya pemberian rangsangan berupa masalah-masalah yang
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kemudian dilakukan pemecahan masalah oleh siswa yang diharapkan dapat

menambah keterampilan siswa dalam pencapaian materi pembelajaran.

Penerapan model Problem Based Learning (PBL) dilakukan dengan

memberikan materi pembelajaran yang disajikan dalam bentuk permasalahan sehari-

hari dan disajikan dalam bentuk gambar suatu kejadian, sehingga siswa tertarik untuk

mengikuti pembelajaran. Ketertarikan siswa dalam mengikuti pembelajaran inilah

dapat membuat suasana pembelajaran menjadi santai dan tidak menekan siswa,

sehingga siswa mudah dalam memahami materi pembelajaran. Ketertarikan siswa

dalam pembelajaran dikarenakan model Problem Based Laerning (PBL) menyajikan

masalah nyata sebagai topik pembelajaran dan mengharuskan siswa melakukan

eksplorasi untuk menggali informasi (proses), menghasilkan solusi (produk) dan

dilakukan secara sistematis (prosedural) serta mengharuskan siswa belajar mandiri.23

Berdasarkan pembahasan diatas, model Problem Based Learning (PBL) dapat

dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu pembelajaran menjadi lebih baik dalam

hal ini kinerja siswa lebih diutamakan, guru hanya menjelaskan siswa juga dituntut

dengan persiapan matang, sehingga materinya tepat sasaran dan pembelajaran

menjadi lebih bermakna. Jadi model ini dapat diterapkan secara langsung, karena

dengan model tersebut hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat.

____________

23Elok Faiqotul Himah, “Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) disertai Metode
Pictorial Riddle dalam Pembelajarn Fisika di SMA”, Jurnal Pembelajaran Fisika, Vol. 4 No.3
Desember 2015,.h. 262-267.
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F. Materi Hukum Newton

Hukum gerak Newton adalah tiga hukum fisika yang menjadi dasar mekanika

klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu

benda dan gerak yang disebabkannya.

1. Hukum I Newton

Hukum I Newton menyatakan bahwa “Sebuah benda akan tetap diam atau

tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda

itu”. Jadi, jika jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka ada dua

kemungkinan keadaan benda yaitu benda dalam keadaan diam atau benda sedang

bergerak dengan kecepatan benda konstan.

Dalam persamaan matematis hukum I Newton sering dituliskan sebagai

berikut:∑ = 0 ...................................................................................................... (2.1)

Dimana ∑ adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, kemudian

perhatikan Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Gerak suatu benda relatif terhadap benda lain
Sumber: Suyoso,2001
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Gambar 2.1 Menunjukkan sebuah buku berada di atas meja dalam sebuah

gerbong kereta. Pada saat gerbong berhenti di stasiun, maka gerbong dan buku

dikatakan diam terhadap stasiun. Jika gerbong bergerak meninggalkan stasun, maka

buku dikatakan bergerak relative terhadap stasiun, dan buku dikatakan diam relative

terhadap gerbong. Jadi jika kerangka acuannya stasiun, maka buku dikatakan

bergerak, tetapi jika kerangka acuannya gerbong maka buku dikatakan tetap diam.

2. Hukum II Newton

Hukum II Newton menjelaskan bahwa benda yang dipengaruhi gaya dan

resultannya tidak nol maka benda akan mengalami percepatan. Hubungan antar

besarannya dirumuskan sebagai berikut:

a =
∑

Bunyi hukum II Newton

“Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding

lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masa benda”. Perhatikan

Gambar 2.2, pada gambar 1 dan 2 menunjukkan dengan hukum II Newton. Sehingga

dapat dinyatakan bahwa pada gambar 1 dan II menunjukkan percepatan yang

ditimbulkan pada benda yang ditarik oleh kuda sama dengan besar gaya kuda tersebut

dan berbading terbalik dengan massanya.
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Gambar 1

Gambar 2

Gambar 2.2 Sebuah benda bergerak akibat pengaruh gaya F
Sumber: Suyoso, 2001

3. Hukum III Newton

Hukum III Newton menjelaskan gaya interaksi antara dua benda, jika ada

benda yang memberi aksi maka benda yang menerimanya akan memberikan gaya

reaksi. Gaya aksi dan reaksi bersifat :

1. Sama besar

2. Berlawan arah

3. Terjadi pada dua benda

4. Terjadi secara bersamaan

Faksi = Freaksi

Bunyi hukum III Newton

“Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua

akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya

berlawanan”. Perhatikan Gambar 2.3 dibawah ini.

Gambar 2.3 Pasangan Gaya Aksi dan Reaksi
Sumber: Suyoso, 2001
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian atau desain penelitian adalah proses pengumpulan dan

analisis data penelitian. Penelitian ini dilakukan agar data yang didapatkan valid.

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini adalah Pre

Eksperimental Design. Dikatakan Pre eksperimental Design, karena desain ini belum

merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Eksperimen ini masih terdapat variabel

luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil

eksperimennya merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi

oleh variabel independen. Hal ini terjadi, karena tidak adanya variabel kontrol dan

sampel tidak dipilih secara random.24 Desain penelitian yang digunakan adalah One

Group Pre Test Post Test Design yang dilakukan di MTSS Lam Ujong di kelas VIII3.

Tabel 3.1.Rancangan Penelitian
Subjek Pre-test Perlakuan Post-test

Eksperimen O1 X O2

Sumber: Sugiyono(2014)

Rancangan penelitian yang diterapkan adalah dengan menggunakan satu kelas

yaitu kelas VIII3. Penelitian ini dilakukan dengan tahap awal yaitu Pre-test, untuk

mengetahui tingkat kemampuan hasil belajar siswa. Bahkan dalam penelitian ini juga

____________

24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006),
h.107.
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menggunakan  LKPD untuk melihat hasil sementara. Kemudian menggunakan post-

test untuk melihat hasil belajar siswa setelah belajar tentang materi yang sudah

diberikan.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di MTSS Lam Ujong Aceh Besar yang terletak di

JL. T.Iskandar Km 6 Lam Ujong, Kabupaten Aceh Besar. Waktu penelitiannya yaitu

pada bulan Juli 2017.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas VIII MTSS Lam Ujong Aceh Besar yang terdiri dari 5

kelas. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi Meskipun sampel hanya merupakan bagian dari populasi, kenyataan-

kenyataan yang diproleh dari sampel itu harus dapat menggambarkan dalam

populasi.25 Adapun teknik pengambilan sampel dipilih secara Porposive Sampling.

Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII3 yang berjumlah 22 siswa.

____________

25 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung : Alfabeta, 2012), h. 119-120
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D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen merupakan suatu alat atau bahan penelitian, instrument digunakan

untuk disediakan sebelum melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu adanya

instrumen akan menunjang keberhasilan suatu penelitian, tanpa adanya instrumen kita

tidak bisa mengukur hasil belajar siswa. Adapun instrument peneliti gunakan dalam

penelitian ini adalah:

1) Lembar Soal yaitu pre test dan post test

2) Pembagian Angket

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dugunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Soal Tes

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau

mengukur sesuatu dengan cara-cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.26. Pre

Test (Tes awal) yaitu tes yang diberikan kepada siswa sebelum dimulai kegiatan

belajar-mengajar. Sedangkan Post Test (Tes akhir) yaitu tes yang diberikan kepada

siswa setelah melakukan penerapan model Problem Based Learning (PBL). Soal pre

test dan post test berupa soal pilihan ganda yang yang berjumlah 20 soal yang

tersedia dan telah divalidasi .

____________

26Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.48.
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2. Angket

Angket merupakan respon siswa terhadap penerapan model Problem Based

Learning (PBL). Angket yang digunakan disini adalah berupa pernyataan-pernyataan

yang berhubungan dengan penerapan model pembelajaran Problem Based Learning

(PBL) yang akan dijawab oleh siswa. Peneliti memilih angket berupa likert yang

terdiri dari empat alternatif pilihan yaitu “sangat setuju”, “setuju”, tidak setuju” dan

“sangat tidak setuju”.27 Sehingga pernyataan yang dijawab oleh siswa sesuai dengan

alternatif pilihan tersebut. Jadi setiap siswa dapat memilih ketentuan pilihannya

masing-masing.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan agar dapat merumuskan hasil-

hasil penelitiannya. Setelah data diperoleh, selanjutnya data ditabulasikan kedalam

daftar frekuensi, kemudian diolah dengan menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Tes Hasil Belajar

a. Menghitung Normalitas, digunakan Statistik Chi-kuadrat, dengan rumus

sebagai berikut:

____________

27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006),
h. 235.
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..................................................................................... (3.1)

Keterangan:

X2 : Statistik Chi-Kuadrat
Oi: Frekuensi Pengamatan
Ei : Frekuensi yang diharapkan
K : Banyak data.

b. Uji Homogenitas Varians

Fungsi uji Homogenitas Varians adalah untuk mengetahui apakah sampel ini

berhasil dari populasi dengan varians yang sama, sehingga hasil dari penelitian ini

berlaku bagi populasi, rumus yang digunakan dalam uji ini yaitu:

 terkecilVarians

 terbesarVarians
F

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

2
2

2
1

S

S
F 

..................................................................................................... (3.3)

Keterangan:
: varians dari nilai kelas interval
: Varians dari nilai kelas kelompok.

c. Untuk menguji hipotesis dapat digunakan rumus sebagai berikut:

t = 		 ∑	( ) .............................................................................................. (3.4)

Keterangan:
Md = rata-rata  (M) dari devisi (d) antara tes awal dan tes akhir
Xd = perbedaan devisi dengan rata-rata devisi
N = jumlah subjek
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2. Respon Siswa

Respon siswa dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon siswa terhadap

penerapan model Problem Based Learning (PBL). Sehingga untuk menganalisis

respon siswa dilakukan setelah siswa(i) melakukan aktivitas belajar sesuai dengan

rumus persentase menurut Anas Sudijono:

%100
N

f
P

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

Keterangan:
P   = Angka persentase
F   =  Frekuensi siswa yang menjawab
N  = Jumlah subjek keseluruhan28

Adapun kriteria menghitung respon siswa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kriteria menghitung respon siswa
Skor (%) Kriteria

0-39% Sangat Tidak Tertarik
40-55% Tidak Tertarik
56-75% Tertarik

76-100% Sangat Tertarik
Sumber: Anas Sudijono, (2003)

____________

28 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h.40
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada kelas VIII Semester Ganjil Tahun Pelajaran

2017/2018 di MTsS Lam Ujong dengan Materi Hukum Newton dengan menerapkan

model Problem Based Learning (PBL). Sekolah ini beralamat di Jln. T. Iskandar Km

6 Lam Ujong, Desa Gla Meunasah Baro Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten

Aceh Besar. Jumlah kelas yang terdapat di sekolah tersebut yaitu kelas VII berjumlah

5 kelas,  kelas VIII berjumlah 5 kelas dan kelas IX berjumlah 5 kelas. Sehingga

jumlah siswa kelas VII secara keseluruhan adalah 99 siswa, kelas VIII berjumlah 97

siswa dan kelas IX berjumlah 111 siswa.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Bab ini akan di uraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada siswa

kelas VIII di MTsS Lam Ujong Aceh Besar, yaitu kelas VIII3 yang berjumlah 22

siswa sebagai kelas penelitian. Tujuan deskripsi hasil penelitian ini yaitu untuk

melihat peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model Problem Based

Learning (PBL) pada Materi Hukum Newton. Pengukuran tersebut dilakukan dengan

tes soal sebanyak 20 soal pilihan ganda. Adapun data yang telah diperoleh dari hasil

penelitian adalah sebagai berikut:
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1. Hasil Belajar

a. Analisis Hasil Belajar

Hasil belajar siswa, dengan menerapkan model Problem Based Learning

(PBL) pada Materi Hukum Newton maka dapat dilihat dari Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nilai Pre test dan Post test Siswa kelas VIII3 MTsS Lam Ujong
Aceh Besar

No
(1)

Nama
(2)

Soal Pretest
(3)

Soal Postest
(4)

1 X1 50 75
2 X2 45 90
3 X3 45 70
4 X4 60 90
5 X5 50 90
6 X6 50 90
7 X7 45 80
8 X8 60 85
9 X9 35 75

10 X10 50 100
11 X11 45 85
12 X12 40 85
13 X13 60 95
14 X14 45 95
15 X15 45 60
16 X16 20 55
17 X17 30 85
18 X18 50 100
19 X19 20 85
20 X20 30 80
21 X21 60 70
22 X22 50 50

Sumber: Hasil Pre test dan Post test siswa Kelas VIII3 (Tahun Ajaran 2017-2018)
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b. Pengolahan dan Analisa data

1. Pengolahan Data Pre test

Berdasarkan data di atas, distribusi frekuensi untuk nilai pre test siswa di

peroleh sebagai berikut:

a. Menentukan rentang

Rentang = Data terbesar – Data terkecil

= 60 – 20

= 40

b. Menentukan banyaknya kelas interval

Banyaknya kelas = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 22

= 1 + 3,3 (1,342)

= 1 + 4,429

=5,429 (Diambil k = 6)

c. Menentukan panjang kelas interval

P =
kelasbanyak

rentang

=

= 6,6 (Diambil P = 7)
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Tabel 4.2 Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Pre test Standar Deviasi

Nilai Tes
(1)

if
(2) (3)

2

(3)
.
(4)

. 2

(5)
20 – 26 2 23 529 46 1058
27 – 33 2 30 900 60 1800
34 – 40 2 37 1369 74 2738
41 – 47 6 44 1936 264 11616
48 – 54 6 51 2601 306 15606
55 – 61 4 58 3364 232 13456

 22 982 46274

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pre test siswa kelas VIII3 (Tahun Ajaran
2017/2018)

Berdasarkan data di atas diperoleh rata-rata  dan standar deviasi sebagai berikut:




i

ii

f

xf
X

..
1

=

= 44,63

Diperoleh nilai rata-rata pre test adalah = 44,63 dan perhitungan variansi sebagai

berikut:

   
 1

..
22

2
1 


 

nn

xfxfn
S iiii

=
	 	( )( )

=
	

=

= 116,24
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= √116,24
S1 = 10,78

2. Pengolahan Data Post test

Pengolahan data untuk post test dilakukan langkah-langkah yang sama dengan

data pre test.

a. Menentukan rentang

Rentang = Data terbesar – Data terkecil

= 100 – 50

= 50

b. Menentukan banyaknya kelas interval

Banyaknya kelas = 1 + 3,3 log n

= 1 + 3,3 log 22

= 1 + 3,3 (1,342)

= 1 + 4,429

= 5,429 (Diambil k = 6)

c. Menentukan panjang kelas interval

P =
kelasbanyak

rentang

=
	

= 8,3 (Diambil P = 9)
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Tabel 4.3 Daftar Distribusi Frekuensi Nilai Post test Standar Deviasi

Nilai Tes
(1)

if
(2) (3)

2

(4)
.
(5)

. 2

(5)
50 – 58 2 54 2916 108 5832
59 – 67 1 63 3969 63 3969
68 – 76 4 72 5184 288 20736
77 – 85 7 81 6561 567 45927
86 – 94 4 90 8100 360 32400

95 – 103 4 99 9801 396 39204

 22 1782 148068

Sumber: Hasil Pengolahan Data Post test siswa kelas VIII3 (Tahun Ajaran
2017/2018)




i

ii
2 f

x.f
X

=

= 81,0

Diperoleh nilai rata-rata post test adalah = 81,0 dan perhitungan variansi sebagai

berikut:

   
 1

..
22

2
2 


 

nn

xfxfn
S iiii

=
	 	( )	( )

=
		( )

=

= 177,42

= √177,42
S2 = 13,32
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Data dari pre test dan post test tersebut mempunyai varians yang sama, maka

terlebih dahulu harus mempunyai syarat normalitas dan homogenitas varians.

3. Uji Normalitas Data Pre test dan Post test

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dari Pre test dan Post

test dalam penelitian ini dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak.

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, untuk nilai pre test siswa diperoleh = 44,63

dengan S1 = 10,78. Selanjutnya perlu ditentukan batas-batas interval untuk

menghitung luas di bawah kurva normal untuk tiap-tiap kelas interval.

Tabel 4.4 Daftar Uji Normalitas Data Pre test
Nilai
Tes

Batas
Kelas
( i)

Z-
Score

Batas Luas
Daerah

(Luas 0 – Z)

Luas
tiap

Kelas
Interval

Frekuensi
diharapkan

Frekuensi
pengamatan

(Oi)

19,5 -2.33 0,4901
20 – 26 0,037 0,805 2

26,5 -1,68 0,4535
27 – 33 0,105 2,310 2

33,5 -1,03 0,3485
34 – 40 0,168 3,689 2

39,5 -0,47 0,1808
41 – 47 0,317 6,974 6

47,5 2,86 0,4979
48 – 54 0,179 3,945 6

54,5 0,91 0,3186
55 – 61 0,122 2,684 4

61,5 1,56 0,4406

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pre test siswa kelas VIII3 (Tahun Ajaran
2017/2018)
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Keterangan:

a. Menentukan i adalah:

Nilai tes terkecil pertama : − 0,5 (kelas bawah)

Nilai tes terbesar pertama : + 0,5 (kelas atas)

Contoh : Nilai tes 20 – 0,5 = 19,5 (kelas bawah)

Contoh : Nilai tes 26 + 0,5 = 26,5 (kelas atas)

b. Menghitung Z – Score:

Z – Score
1S

XX i  , dengan = 63,34 dan S = 12,79

=
, 	 		 ,,

= -2,33

c. Menghitung batas luas daerah:

Dapat dilihat pada daftar F lampiran luas dibawah lengkung normal standar

dari O ke Z pada tabel berikut:
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Tabel I
Luas Di Bawah Lengkung kurva Normal

Dari O S/D Z

Misalnya Z – Score =  ̶ 2,33 maka lihat pada diangram pada kolom Z pada

nilai -2,3 (diatas kebawah) dan kolom ke-3 (kesamping kanan). Jadi, diperoleh 4901

= 0,4901.

d. Luas 0 – Z :

Selisih antara batas luas daerah yang satu dengan batas daerah sebelumnya.

Contoh: 0,4901 – 0,4535 = 0,037 Menghitung frekuensi harapan (Ei) adalah luas

daerah X banyak sampel

Contoh : 0,037 × 22 = 0,80

e. Frekuensi pengamatan (Oi) merupakan banyaknya sampel. Sehingga untuk

mencari 2 dapat dicari dengan rumus sebagai berikut:

Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,4 1554 1591 1628 1664 1700 1736 1772 1808 1844 1879

0,9 3159 3186 3212 3238 3264 3289 3315 3340 3365 3389

1 3413 3438 3461 3485 3508 3531 3554 3577 3599 3621

1,5 4332 4345 4357 4370 4382 4394 4406 4418 4429 4441

1,6 4452 4463 4474 4484 4495 4505 4515 4525 4535 4545

2,3 4893 4896 4898 4901 4904 4906 4909 4911 4913 4916
2,8 4974 4975 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981
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k

i i

ii

E

EO
X

1

2
2

=
( 	 , ), + ( 	 , ), + ( 	–	 , ), + ( 	– , ), +								( 	–	 , ), + ( 	– , ),

= 1,7 + 0,04 + 0,77 + 0,138 + 1,07 + 0,64

= 4,35

Berdasarkan pada taraf signifikan α = 0,05 dengan derajat kebebasan dk = K –

1 = 6 – 1 = 5, maka dari tabel distribusi Chi-kuadrat 2
(0,95) (5) = 11,1 Oleh karena

2
hitung < 2

tabel yaitu 4,35 < 11,1 maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data pre

test berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan dari data sebelumnya, maka data post test siswa

diperoleh 2x = 81,0 dan S2 = 13,32. Selanjutnya perlu ditentukan batas-batas kelas

interval untuk menghitung luas di bawah kurva normal bagi tiap-tiap kelas interval.

Tabel 4.5 Daftar Uji Normalitas Data Post test
Nilai
Tes

Batas
Kelas
( i)

Z-
Score

Batas Luas
Daerah

(Luas 0 – Z)

Luas
tiap

Kelas
Interval

Frekuensi
diharapkan

(E1)

Frekuensi
pengamatan

(Oi)

49,5 -2,36 0,4909
50 – 58 0,037 0,814 2

58,5 -1,68 0,4535
59 – 67 0,110 2,420 1

67,5 -1,01 0,3438
68 – 76 0,215 4,730 4

76,5 -0,33 0,1293
77 – 85 0 0 7

85,5 0,33 0,1293
86 – 94 0,215 4,730 4
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
94,5 1,01 0,3438

95 – 103 0,110 2,420 4
103,5 1,68 0,4535

Sumber: Hasil Pengolahan Data Post test siswa kelas VIII3 (Tahun Ajaran
2017/2018)

X2 =
 



k

i i

ii

E

EO

1

2

=		( 	– , 	), + ( 	–	 , ), + ( 	–	 , ), + ( 	– )
						+ (4	– 	4,730)4,730 + (4	– 2,420)2,420

= 1,72 + 0,83 + 0,11 + 0 + 0,11 + 1,03

= 3,80

Berdasarkan pada taraf signifikan α = 0,05 dengan derajat kebebasan dk = K –

1 = 6 – 1 = 5, maka dari tabel distribusi Chi-kuadrat 2
(0,95) (5) = 11,1. Oleh karena

2
hitung < 2

tabel yaitu 3,80	< 11,1 maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data post

test berdistribusi normal.

4. Uji Homogenitas Varians.

Fungsi uji homogenitas adalah untuk mengetahui apakah sampel ini berhasil

dari populasi dengan varians yang sama, sehingga hasil dari penelitian ini berlaku

bagi populasi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh 1x =
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44,63 dan S1
2 = 116,24 untuk data pre test, sedangkan untuk data post test 2x = 81,0

dan S2
2 = 177,42. Hipotesis yang akan di uji pada taraf signifikan 050, , yaitu:

Ho : 2
2

2
1  

Ha : 2
2

2
1  

Pengujian ini adalah uji pihak kanan maka kriteria pengujian adalah “ Tolak

Ho jika     F > F  11 21  nn , dalam hal lain Ho diterima”,

Berdasarkan perhitungan di atas maka untuk mencari homogenitas varians

dapat digunakan rumus sebagai berikut:

F =	 12
22

=
,,

= 1,52

Berdasarkan data distribusi F diperoleh:

F > F  11 21  nn , = F (0,05) (22 – 1, 22 – 1)

= F (0,05) (21,21)

= 2,05

Ternyata Fhitung < Ftabel atau 1,52 < 2,05 maka dapat disimpulkan bahwa

kedua varian homogen untuk data nilai pre test dan post test.



56

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan taraf signifikan = 0,05 dan derajat

kebebasan (dk = n− 	1)	 dengan kriteria pengujian tolak H0 jika thitung > ttabel dan

terima H0 dalam hal lainnya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Uji t Data Siswa Pre test dan Post test
No
(1)

Pre test
(2)

Post test
(3)

Gain (d)
(4)

Md
(5)

Xd (d− Md)
(6)

X2d
(7)

1 50 75 25 36,59 -11,59 134,328
2 45 90 45 36,59 8,41 70,728
3 45 70 25 36,59 -11,59 134,328
4 60 90 30 36,59 -6,59 43,428
5 50 90 40 36,59 3,41 11,628
6 50 90 40 36,59 3,41 11,628
7 45 80 35 36,59 -1,59 2,528
8 60 85 25 36,59 -11,59 134,328
9 35 75 40 36,59 3,41 11,628

10 50 100 50 36,59 13,41 179,828
11 45 85 40 36,59 3,41 11,628
12 40 85 45 36,59 8,41 70,728
13 60 95 35 36,59 -1,59 2,528
14 45 95 50 36,59 13,41 179,828
15 45 60 15 36,59 -21,59 466,128
16 20 55 35 36,59 -1,59 2,528
17 30 85 55 36,59 18,41 338,928
18 50 100 50 36,59 13,41 179,828
19 20 85 65 36,59 28,41 807,128
20 30 80 50 36,59 13,41 179,828
21 60 70 10 36,59 -26,59 707,028
22 50 50 0 36,59 -36,59 1338,828

Jumlah 805 5019,316
Sumber: Hasil Pengolahan Data Uji t Pre test dan Post test siswa kelas VIII3 (Tahun

Ajaran 2017/2018)

Md =

Md =

Md = 36,59
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Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dihitung nilai t sebagai berikut:

t = ∑	( )
t =

, ,	( )
t =

, ,
t =

,√ ,
t =

,,
t = 11,12

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diselesaikan di atas, maka didapat

thitung = 11,12. Kemudian dicari ttabel didapatkan t0,95(21) = 1,72. Karena 11,12 > 1,72

berarti thitung > t1− , dengan demikian H0 ditolak atau Ha diterima. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan

model Problem Based Learning (PBL) pada materi Hukum Newton di MTsS Lam

Ujong Aceh Besar.
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2. Respon Siswa

Berdasarkan hasil dari isian angket yang berjumlah 10 pernyataan yang diisi

oleh siswa kelas VIII3 MTsS Lam Ujong Aceh Besar dapat dilihat pada Tabel 4.6

berikut:

Tabel 4.6 Analisis Respon Siswa terhadap Penerapan Model Problem Based
Learning (PBL) di Kelas VIII3 MTsS Lam Ujong Aceh Besar

No Pernyataan

(1)

Frekuensi Presentasi

STS
(2)

TS
(3)

S
(4)

SS
(5)

STS
(6)

TS
(7)

S
(8)

SS
(9)

1

Fisika seperti materi
Hukum Newton sangat
bermanfaat dalam
kehidupan sehari-hari

0 0 16 6 0 0 73,0 27,3

2

Saya sangat semangat
belajar tentang materi
Hukum Newton dengan
menggunakan model
pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)

0 3 8 10 0 13,6 36,3 45,5

3

Pembelajaran dengan
Pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)
seperti ini memudahkan
saya untuk memahami
materi khususnya pada
materi  Hukum Newton

0 0 2 20 0 0 9,1 90,9

4

Model pembelajaran
Problem Based
Learning (PBL)  ini
memudahkan saya
memahami suatu
konsep fisika seperti
Hukum Newton,
sehingga saya suka
bertanya kepada Guru
tentang materi tersebut.

0 0 10 12 0 0 45,4 54,5
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5

Pembelajaran Fisika
materi Hukum Newton
dengan model
Pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)
seperti ini membuat
saya berani untuk
mengungkapkan
pendapat saya

2 2 8 10 9,1 9,1 36,3 45,5

6

Model Problem Based
Learning (PBL) dapat
membatu saya dalam
memecahkan
permasalahan yang
dihadapi dalam proses
belajar, khususnya pada
materi Hukum Newton

0 0 5 17 0 0 22,7 77,3

7

Saya senang dengan
pembelajaran Fisika
menggunakan model
Pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)
seperti ini karena saya
dapat sharing baik
bersama teman maupun
guru

0 0 3 19 0 0 13,6 86,4

8

Saya senang melakukan
disikusi tentang materi
Hukum Newton ini,
ketika Guru mengajar
dengan model
pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)

2 1 11 8 9,1 4,5 50 36,4

9

Saya lebih termotivasi
belajar Fisika setelah
menggunakan model
pembelajaran Problem
Based Learning(PBL)

0 0 4 18 0 0 18,2 82,0
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Sumber: Hasil Tes Respon Siswa terhadap Penerapan Model Problem Based
Learning (PBL)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai persentase respon siswa kelas

VIII3 terhadap penerapan model Problem Based Learning (PBL), menunjukkan

bahwa siswa yang menyatakan Sangat Setuju 64,13%, Setuju 30,5%, Tidak Setuju

3,2% dan Sangat tidak Setuju 1,82%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang

Sangat Setuju 64,13% di tambah dengan Setuju 30,5%  yaitu 94,63%. Berdasarkan

kriteria respon siswa maka dapat dinyatakan bahwa 94,63% menunjukkan kriteria

sangat tertarik, karena 76-100 = Sangat Tertarik.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Hasil Belajar

Penelitian ini menggunakan jenis metode pra eksperimen, yang terdiri dari

satu kelas dengan desain pre test post test one grup. Penelitian dilakukan di kelas

VIII3 yang terdiri dari 22 siswa. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat

hasil belajar siswa dengan menerapkan model Problem Based Learning (PBL).

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11)

10

Pembelajaran dengan
model Pembelajaran
Problem Based
Learning (PBL) seperti
ini membuat saya rajin
untuk menyimak materi
yang sedang dipelajari

0 1 0 21 0 4,5 0 95,5

Jumlah 4 7 67 141 18,2 32 304,7 641,7

Rata –rata 0,4 0,7 6,7 14,1 1,82 3,2 30,5 64,13
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Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh bahwa thitung = 11,12. Kemudian dicari

ttabel didapatkan t0,95(21) = 1,72. Karena 11,12 > 1,72 berarti thitung > t1− , dengan

demikian H0 ditolak atau Ha diterima. Sehingga disimpulkan bahwa adanya

peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model Problem Based

Learning. Sedangkan nilai rata-rata pre test dan post test dapat dilihat pada gambar

4.1 berikut:

Gambar 4.1 Grafik Nilai rata-rata Pre test dan Post test

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa pada pre test dan posttest siswa

memperoleh nilai rata-rata yaitu pre test 44,77 dan post test 81,36. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan

model Problem Based Learning (PBL). Hal ini didukung oleh penelitian dari Tri

Ariani bahwa penerapan model Problem Based Learning secara siginifikan lebih

tinggi daripada hasil belajar fisika dengan menggunakan model pembelajaran Inquiry

kelas X di SMA Negeri 8 Lubuklinggau Tahun Ajaran 2015/2016”. Hal ini
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ditunjukkan dengan hasil analisis uji thitung (2,26) > ttabel (1,684), dengan α = 0,05. 29

Model Problem Based Learning (PBL) merupakan suatu model pembelajaran yang

digunakan untuk meningkatkan aktivitas, sikap, dan pengetahuan siswa.

2. Respon Siswa

Respon siswa merupakan suatu angket berupa pernyataan tentang respon

siswa kelas VIII3 terhadap penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada

Materi Hukum Newton di MTsS Lam Ujong Aceh Besar. Pernyataan yang harus diisi

oleh siswa berjumlah 10 pernyataan. Hasil analisisnya dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Grafik Persentase Respon Siswa

____________

29 Tri Ariani“ Perbandingan Hasil Belajar Fisika antara Model Pembelajaran Probelm Based
Learning (PBL) dengan Model Pembelajaran Inquiry Kelas X SMA Negeri 8 Lubuklinggau Tahun
Ajaran 2015/2016”, Jurnal Seminar Na sional Fisika, Volume 5 Oktober 2016.
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Berdasarkan analisis data pada Tabel 4.6 dan Gambar  4.2 bahwa siswa yang

yang menyatakan Sangat Setuju 64,13%, Setuju 30,5%, Tidak Setuju 3,2% dan

Sangat tidak Setuju 1,82%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang Sangat

Setuju 64,13% di tambah dengan Setuju 30,5%  yaitu 94,63%. Berdasarkan kriteria

respon siswa maka dapat dinyatakan bahwa 94,63% menunjukkan kriteria sangat

tertarik, karena 76-100 = Sangat Tertarik. Karena respon siswa merupakan respon

sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai

tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu.30 Jadi dengan

tanggapan atau respon siswa terhadap penerapan model Problem Based Learning

(PBL) dapat terlihat secaara langsung.

____________

30 Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993), h. 48
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Adanya peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model Problem Based

Learning (PBL) pada Materi Hukum Newton di kelas VIII3 MTsS Lam Ujong

Aceh Besar. Sesuai dengan hasil penelitian didapatkan bahwa thitung > ttabel yaitu

11,12 > 1,72. Artinya H0 ditolak atau Ha diterima.

2. Respon siswa merupakan reaksi sosial yang dilakukan siswa atau pelajar dalam

menanggapi pengaruh atau rangsangan dalam dirinya dari situasi pengulangan

yang dilakukan orang lain. Berdasarkan analisis respon siswa yang yang

menyatakan Sangat Setuju 64,13%, Setuju 30,5%, Tidak Setuju 3,2% dan Sangat

tidak Setuju 1,82%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa yang Sangat Setuju

64,13% di tambah dengan Setuju 30,5%  yaitu 94,63%. Berdasarkan kriteria

respon siswa maka dapat dinyatakan bahwa 94,63% menunjukkan kriteria sangat

tertarik, karena 76-100 = Sangat Tertarik.

B. Saran

Berdasarkan kegiatan penelitian yang dapat dilakukan, maka saran yang dapat

diberikan yaitu:
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1. Mengingat rendahnya hasil belajar siswa maka untuk mengatasi hal tersebut model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) sangat efektif untuk digunakan oleh

guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Kepada peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan model

pembelajaran Problem Based Learning (PBL), agar peneliti dapat memfokuskan

hal-hal yang abstrak dari materi yang di ajarkan. Karena metode Problem Based

Learning (PBL) ini siswa mampu menganalisis materi pelajaran secara langsung.
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LAMPIRAN 5

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah : MTSS Lam Ujong Aceh Besar

Mata Pelajaran : IPA (Fisika)

Kelas/semester : VIII3/ I (Ganjil)

Materi Pokok : Hukum Newton

Alokasi Waktu :  4 × 40 menit (2× pertemuan)

A. Kompetensi Inti

KI  I :  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Menghargai dan menghayati  perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,

peduli  (toleransi, gotong royong),  santun, percaya diri, dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam

jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4 : Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret  (menggunakan,

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam

sudut pandang/teori.
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B. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar Indikator

1.1 Mengagumi keteraturan dan
kompleksitas ciptaan Tuhan tentang
aspek fisik dan kimiawi,  kehidupan
dalam ekosistem, dan peranan manusia
dalam lingkungan serta mewujudkannya
dalam pengamalan ajaran agama yang
dianutnya

1.1.1 Menumbuhkan rasa
ingin tahu, teliti dan
cermat serta kekaguman
terhadap ciptaan Allah

2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki
rasa minat; teliti; kerja sama; dan
menghargai pendapat kawan) dalam
aktivitas sehari-hari sebagai wujud
implementasi sikap  dalam melakukan
percobaan dan berdiskusi.

2.1.1 Menumbuhkan rasa
menghargai terhadap
kreatifitas hasil kerja
keras orang lain

3.1 Memahami dan menerapkan gerak lurus,
pengaruh gaya terhadap gerak, serta
penerapannya pada gerak makhluk hidup
dan gerak benda dalam kehidupan sehari-
hari.

3.1.1 Menyimpulkan
hubungan antara gaya
dan massa dengan
percepatan benda
bergerak

3.1.2 Memahami tentang
Hukum Newton I dan
Hukum Newton II

3.1.3 Mengevaluasi
penerapan Hukum III
Newton dalam
kehidupan sehari-hari

C. Tujuan Pembelajaran

2. Siswa dapat menumbuhkan rasa ingin tahu, teliti dan cermat serta kekaguman

terhadap ciptaan Allah

3. Siswa dapat menumbuhkan rasa menghargai terhadap kreatifitas hasil kerja keras

orang lain.

4. Menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda

bergerak
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5. Memahami tentang Hukum Newton I dan Hukum Newton II

6. Mengevaluasi penerapan Hukum III Newton dalam kehidupan sehari-hari

D. Materi Pokok

Hukum gerak Newton adalah tiga hukum fisika yang menjadi dasar mekanika

klasik. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu

benda dan gerak yang disebabkannya.

Hukum I Newton

Hukum I Newton menyatakan bahwa “Sebuah benda akan tetap diam atau

tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda

itu”. Jadi, jika jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka ada dua

kemungkinan keadaan benda yaitu benda dalam keadaan diam atau benda sedang

bergerak dengan kecepatan benda konstan.

Dalam persamaan matematis hukum I Newton sering dituliskan sebagai

berikut:∑ = 0

Dimana ∑ adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, kemudian

Perhatikan Gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1: Gerak suatu benda relatif terhadap benda lain
Sumber: Suyoso,2001
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Gambar di atas menunjukkan sebuah buku berada di atas meja dalam sebuah

gerbong kereta. Pada saat gerbong berhenti di stasiun, maka gerbong dan buku

dikatakan diam terhadap stasiun. Jika gerbong bergerak meninggalkan stasun, maka

buku dikatakan bergerak relative terhadap stasiun, dan buku dikatakan diam relative

terhadap gerbong. Jadi jika kerangka acuannya stasiun, maka buku dikatakan

bergerak, tetapi jika kerangka acuannya gerbong maka buku dikatakan tetap diam.

Hukum II Newton

Hukum II Newton menjelaskan bahwa benda yang dipengaruhi gaya dan

resultannya tidak nol maka benda akan mengalami percepatan. Hubungan antar

besarannya dirumuskan sebagai berikut:

a =
∑

Bunyi hukum II Newton

“Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding

lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masa benda”. Perhatikan

Gambar 2 di bawah ini:

Gambar a

Gambar b

Gambar 2: Sebuah benda bergerak akibat pengaruh gaya F
Sumber: Suyoso, 2001
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Hukum III Newton

Hukum III Newton menjelaskan gaya interaksi antara dua benda, jika ada

benda yang memberi aksi maka benda yang menerimanya akan memberikan gaya

reaksi. Gaya aksi dan reaksi bersifat :

1. Sama besar

2. Berlawan arah

3. Terjadi pada dua benda

4. Terjadi secara bersamaan

Faksi = Freaksi

Bunyi hukum III Newton

“Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua

akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya

berlawanan”. Perhatikan Gambar 2.3 dibawah ini:

Gambar 3: Pasangan Gaya Aksi dan Reaksi
Sumber: Suyoso, 2001

Contoh :

o Mobil yang melaju dijalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding

dengan gaya dan berbading terbalik dengan massa mobil tersebut.
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E. Metode Pembelajaran (rincian dari kegiatan pembelajaran)

1. Pendekatan : Scientific

2. Model pembelajaran : Problem Based Learning (PBL)

3. Metode : Ceramah, Tanya jawab, Demonstrasi dan Diskusi

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media :  Whiteboard,  spidol/kapur dan Kertas Karton

2. Alat/bahan : Lembar Kerja Siswa (LKS)

Sumber belajar:

 Buku Saku Fisika SMP, kelas VIII

 Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP/MTs Kelas VIII semester 1,

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014, h.16-31
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G. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran

1. Pertemuan pertama (2× 40 menit)
Sintaks/Tahap PBL Kegiatan guru dengan

langkah K-13
Kegiatan siswa dengan

langkah K-13
Alokasi
waktu

Tahap 1
(Orientasi siswa
kepada masalah)

Pendahuluan
Apersepsi dan motivasi

o Guru mengucapkan
salam

o Guru mengawali
pertemuan dengan
berdoa.

o Guru menanyakan
Siswa yang tidak
hadir (mengabsen
siswa)

o Guru membagikan
soal pretest

o Guru mengkondisikan
kelas

o Guru menanyakan
kesiapan siswa untuk
mengikuti
pembelajaran hari ini.

o Guru melakukan
apersepsi dan
motivasi dengan
menunjukkan
fenomena  atau
mengajukan
pertanyaan yang
relevan,

 Pernahkan kalian
perhatikan ketika kita
di dalam mobil, tiba-
tiba mobil direm
apakah yang terjadi?

 Pernahkan kalian
lihat ketika mobil
berjalan, apakah yang
dibutuhkan saat
mobil itu sampai ke

Pendahuluan
Apersepsi dan motivasi

o Siswa menjawab salam
o sekelasanya.
o Siswa mengawali

pertemuan dengan
berdoa.

o Siswa mendengar
ketika guru mengabsen

o Siswa mendengarkan
arahan guru untuk
mengerjakan soal
pretest

o Siswa mendengarkan
apersepsi dan motivasi
yang ditunjukkan oleh
guru, berdiskusi dengan
teman-temannya

o Siswa mendengar dan
menuliskan  tujuan
pembelajaran yang
harus dicapai.

8 menit
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tempat tujuan?
o Guru menyampaikan

tujuan pembelajaran
yang harus dicapai

Tahap 2
(Mengorganisasikan
siswa untuk belajar)

Kegiatan inti
Mengamati

o Guru meminta siswa
membentuk kelompok

o Guru membagikan
LKPD tentang Hukum
I dan II Newton.

o Guru membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
tugas belajar berupa
LKPD yang
berhubungan dengan
masalah tersebut.

Kegiatan inti
Mengamati

o Siswa mmbentuk
kelompok sesuai arahan
dari guru.

o Masing-masing
kelompok mengerjakan
LKPD yang diberikan
oleh gurunya

o Siswa mendengarkan
dan memahami arahan
guru tentang tugas
belajar berupa LKPD
yang berhubungan
dengan masalah
tersebut.

Menanya

o Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk
menanyakan tentang
tentang tugas yang
telah diberikan kepada
masing-masing
kelompok.

Menanya

o Siswa menanyakan apa
yang tidak dimengerti
kepada gurunya tentang
tugas tersebut.
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Tahap 3
(Membimbing
penyelidikan

individual dan
kelompok)

Mengumpulkan informasi

o Guru mendorong siswa
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai,
dengan mengerjakan
LKPD tentang materi
Hukum I dan II
Newton, untuk
mendapatkan
penjelasan dan
pemecahan masalah

Mengumpulkan informasi

o Siswa mengumpulkan
informasi yang sesuai,
sesuai dengan arahan
guru.

60 menit

Tahap 4
(Mengembangkan
dan menyajikan

hasil karya)

Mengolah informasi

o Guru meminta pada
masing-masing
kelompok untuk
mengolah informasi
tentang tugas berupa
LKPD  yang telah
diberikan dengan
melakukan percibaan
tentang materi Hukum
Newton I dan II dan
mencatat hasil dari
kerjasama pada setiap
keompok

Mengolah informasi

o Masing-masing
kelompok
mencatat apa yang
telah didapatkan
dari hasil
kerjasamanya.

Tahap 5
(Menganalisis dan

mengevaluasi
proses pemecahan

masalah)

Mengkomunikasikan

o Guru membantu siswa
merencanakan dan
menyiapkan karya
berupa LKPD yang
sudah dibagikan.

o Guru meminta kepada
masing-masing
kelompok untuk
berbagi dengan seluruh
kelas tentang apa yang

Mengkomunikasikan

o Siswa
mempersentasikan hasil
dari tugasnya tersebut
secara berpasangan

o Siswa
mempersentasikan hasil
dari tugasnya masing-
masing kelompok.
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telah mereka bicarakan

Penutup
o Bersama siswa

menyimpulkan materi
yang telah dipelajari

o Bersama siswa
melakukan refleksi
terhadap
pembelajaran hari ini

o Memberikan
penghargaan kepada
kelompok/siswa  yang
memiliki kinerja
terbaik.

o Guru melakukan
evaluasi hasil belajar.

o Pemberian informasi
untuk pertemuan
berikutnya.

o Guru menyuruh siswa
untuk menutup
pembelajaran dengan
berdoa.

Penutup
o Siswa mencatat materi

yang telah disimpulkan
oleh gurunya.

o Siswa malakukan refleksi
terhadap pembelajaran
hari ini.

o Siswa yang mendapat
nilai yang lebih baik,
mendapatkan
penghargaan.

o Siswa mendengarkan
evaluasi hasil belajar
yang dijelaskan oleh
gurunya

o Siswa menulis tugas
selanjutnya yang
diberikan oleh gurunya
untuk pertemuan
berikutnya

o Siswa untuk menutup
pembelajaran dengan
berdoa.

12 menit
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2. Pertemuan Kedua (2× 40 menit)
Sintaks/Tahap PBL Kegiatan guru dengan

langkah K-13
Kegiatan siswa dengan

langkah K-13
Alokasi
waktu

Tahap 1
(Orientasi siswa
kepada masalah)

Pendahuluan
Apersepsi dan motivasi

o Guru mengucapkan
salam

o Guru mengawali
pertemuan dengan
berdoa.

o Guru mengkondisikan
kelas

o Guru menanyakan
kesiapan siswa untuk
mengikuti
pembelajaran hari ini.

o Guru melakukan
apersepsi dan motivasi
dengan menunjukkan
fenomena  atau
mengajukan
pertanyaan yang
relevan, Pernahkan
kalian melihat orang
main tarik tambang?

o Menyampaikan tujuan
pembelajaran yang
harus dicapai

Pendahuluan
Apersepsi dan motivasi

o Siswa menjawab
salam

o Siswa mengawali
pertemuan dengan
berdoa.

o Siswa melihat dan
mendengarkan
apersepsi dan
motivasi yang
ditunjukkan oleh
guru, diskusi
dengan temannya.

o Siswa mendengar
dan menuliskan
tujuan pembelajaran
yang harus dicapai.

8 menit

Tahap 2
(Mengorganisasikan
siswa untuk belajar)

Kegiatan inti
Mengamati

o Guru meminta siswa
membentuk kelompok

o Guru memberikan
tugas pada masing-
masing kelompok
tentang Hukum III
Newton .

o Guru membantu siswa
mendefinisikan dan
mengorganisasikan
tugas belajar yang
berhubungan dengan
masalah tersebut.

Kegiatan inti
Mengamati

o Siswa membentuk
kelompok sesuai
arahan dari guru.

o Masing-masing
kelompok
mengerjakan tugas
yang diberikan oleh
gurunya

o Siswa
mendengarkan dan
memahami arahan
guru tentang tugas
belajar yang
berhubungan dengan
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masalah tersebut.

60 menit

Menanya

o Guru memberikan
kesempatan kepada
siswa untuk
menanyakan tentang
tentang tugas yang telah
diberikan kepada
masing-masing
kelompok.

Menanya

o Siswa menanyakan
apa yang tidak
dimengerti kepada
gurunya tentang
tugas tersebut.

Tahap 3
(Membimbing
penyelidikan

individual dan
kelompok)

Mengumpulkan informasi

o Guru mendorong siswa
untuk mengumpulkan
informasi yang sesuai,
dengan memberikan
contoh dan menuliskan
gambar tentang materi
Hukum III Newton,
untuk mendapatkan
penjelasan dan
pemecahan masalah

Mengumpulkan informasi

o Siswa
mengumpulkan
informasi yang
sesuai, sesuai
dengan arahan guru.

Tahap 4
(Mengembangkan
dan menyajikan

hasil karya)

Mengolah informasi

o Guru meminta pada
masing-masing
kelompok untuk
mengolah informasi
tentang tugas yang telah
diberikan dengan
membuat contoh dan
menuliskan gambar
tentang materi Hukum
III Newton dan
mencatat hasil dari
kerjasama pada setiap
keompok

Mengolah informasi

o Masing-
masing
kelompok
mencatat apa
yang telah
didapatkan
dari hasil
kerjasamanya.
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Tahap 5
(Menganalisis dan

mengevaluasi proses
pemecahan masalah)

Mengkomunikasikan

o Guru membantu siswa
merencanakan dan
menyiapkan karya yang
sesuai seperti gambar
untuk bahan demonstasi
pada setiap kelompok.

o Guru meminta kepada
masing-masing
kelompok untuk berbagi
dengan seluruh kelas
tentang apa yang telah
mereka bicarakan

Mengkomunikasikan

o Siswa
mempersentasikan
hasil dari tugasnya
tersebut secara
berpasangan

o Siswa
mempersentasikan
hasil dari tugasnya
masing-masing
kelompok.

Penutup
o Bersama siswa

menyimpulkan materi
yang telah dipelajari

o Bersama siswa
melakukan refleksi
terhadap pembelajaran
hari ini

o Memberikan
penghargaan kepada
kelompok/siswa  yang
memiliki kinerja
terbaik.

o Guru melakukan
evaluasi hasil belajar.

o Guru membagikan soal
posttest dan angket
siswa

o Guru menyuruh siswa
untuk menutup
pembelajaran dengan
berdoa.

Penutup
o Siswa mencatat materi

yang telah
disimpulkan oleh
gurunya.

o Siswa malakukan
refleksi terhadap
pembelajaran hari ini.

o Siswa yang mendapat
nilai yang lebih baik,
mendapatkan
penghargaan.

o Siswa mendengarkan
evaluasi hasil belajar
yang dijelaskan oleh
gurunya.

o Siswa mendengarkan
arahan guru, untuk
mengerjakan soal
posttest dan angket
siswa

o Siswa untuk menutup
pembelajaran dengan
berdoa.

12 menit
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H. Penilaian

Jenis/teknik penilaian

Metode Bentuk instrument
Tes tertulis Pilihan ganda

Penilaian Pengetahuan
Tes Tertulis
No Nama Siswa Nilai

Pretest
KKM Nilai

Posttest
KKM

1.
2.
3.
4.
5. Dst

Banda Aceh, 2017
Mengetahui.
Peneliti

Atikah Triaktesa
Nim. 251222773
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LAMPIRAN 6

L EMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD 1)

PERTEMUAN PERTAMA
NAMA-NAMA KELOMPOK : 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

KELAS :

Kompetensi Dasar
3.1 Memahami dan menerapkan gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, serta

penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan
sehari-hari.

Indikator:
3.1.1 Menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda

bergerak
3.1.2 Memahami tentang Hukum Newton I dan Hukum Newton II

Tujuan Pembelajaran:

7. Menyimpulkan hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda

bergerak

8. Memahami tentang Hukum Newton I dan Hukum Newton II

Petunjuk aktivitas:
1. Berdoalah sebelum kalian mengerjakan

2. Baca dan cermati petunjuk dengan teliti kemudian laksanakan praktikum

dengan baik. Pada bagian evaluasi jawablah pertanyaan pada lembar jawab

yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk pengerjaan.

3. Hasil diskusi dipresentasikan ke depan kelompok lain
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4. Peserta didik diperbolehkan hanya bertanya kepada guru jika kurang jelas.

KEGIATAN 1

a. Landasan Teori
Hukum I Newton
Hukum I Newton menyatakan bahwa “sebuah benda akan tetap diam atau

tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda
itu”. Jadi, jika jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda adalah nol, maka ada dua
kemungkinan keadaan benda yaitu benda dalam keadaan diam atau benda sedang
bergerak dengan kecepatan benda konstan.

Dalam persamaan matematis hukum I Newton sering dituliskan sebagai
berikut:∑ = 0

Dimana ∑ adalah resultan gaya yang bekerja pada benda
Hukum II Newton

Hukum II Newton menjelaskan bahwa benda yang dipengaruhi gaya dan
resultannya tidak nol maka benda akan mengalami percepatan. Hubungan antar
besarannya dirumuskan sebagai berikut:

a =
∑

Bunyi hukum II Newton
“Percepatan yang ditimbulkan ol eh gaya yang bekerja pada benda berbanding

lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masa benda”.

b. Percobaan Hukum I Newton(sifat kelembamam)

1. Alat dan Bahan
a. 1 Lembar Kertas HVS
b. Gelas

2. Langkah Percobaan
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a. Letakkan selembar kertas di atas meja, kemudian letakkan gelas di atas
kertas tersebut.

b. Tarik Kertas secara secara horizontal dengan perlahan. Amati apa yang
terjadi pada gelas, ulagi sampai 3 kali.

c. Tarik kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Amati
peristiwa yang terjadi pada gelas, ulangi hingga 3 kali.

Jawablah pertanyaan berikut:

Hukum I Newton

1. Bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik secara perlahan?

2. Bagaimana keadaan gelas pada saat kertas ditarik dengan cepat?

3. Samakah hasil antara keadaan gelas jika kertas ditarik dengan perlahan atau

ditarik dengan cepat?

4. Jika hasilnya berbeda, apa yang menyebabkan hal tersebut?

. Jawab : ..........................................................................................................................

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

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

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

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

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

c. Percobaan Hukum II Newton

1. Alat dan Bahan
a. Beban
b. Katrol
c. Tali
d. Kereta

2.Langkah percobaan
a. Rangkai kereta, katrol tali dan beban (100 g) seperti Gambar a, amati

percepatan gerak kereta
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Gambar a

b. Tambahkan beban (2× 100 g) pada rangkaian percobaan seperti pada
Gambar b, amati percepatan gerak kereta.

Gambar b

c. Tambahkan beban (100 g) pada kereta dan kurangi beban (100 g) yang
menggantung seperti pada Gambar c, amati percepatan gerak benda.

Gambar c

Data Hasil Percobaan
No F = Berat beban

yang  digantung
(N)

m = Massa kereta +
Massa beban (kg)

Percepatan kereta

1 1 ... ...
2 2 ... ...
3 3 ... ...
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Jawablah pertanyaan dibawah ini!
1. Apa yang mempengaruhi perbedaan besar percobaan kereta pada percobaan 1 dan

2?
2. Bagaimana hubungan antara gaya (berat beban  yang digantung) dengan

percepatan kereta berdasarkan percobaan 1 dan 2?
3. Apa yang mempengaruhi perbedaan besar percepatan kereta pada percobaan 1 dan

3?
4. Bagaimana hubungan antara massa total (massa kereta + massa beban dengan

percepatan kereta berdasarkan percobaan 1 dan 3?



91

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD II)

PERTEMUAN KEDUA
NAMA-NAMA KELOMPOK : 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

KELAS :

Kompetensi Dasar
3.1 Memahami dan menerapkan gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak, serta

penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan
sehari-hari.

Indikator:
3.1.5 Mengevaluasi penerapan Hukum III Newton dalam kehidupan sehari-hari

Tujuan Pembelajaran:

Mengevaluasi penerapan Hukum III Newton dalam kehidupan sehari-hari

KEGIATAN 1

a. Landasan Teori

Hukum III Newton menjelaskan gaya interaksi antara dua benda, jika ada benda yang

memberi aksi maka benda yang menerimanya akan memberikan gaya reaksi. Gaya

aksi dan reaksi bersifat :

2. Sama besar

3. Berlawan arah

4. Terjadi pada dua benda
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5. Terjadi secara bersamaan

Faksi = Freaksi

Bunyi hukum III Newton

“Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua

akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi arahnya

berlawanan”.

b. Dari gambar dibawah ini manakah contoh penerapan Hukum III Newton ? dan jelaskan!

Aplikasi Gambar
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(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

Jawab : ..........................................................................................................................

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

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

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

...........................................................................................................................
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LAMPIRAN 7

Soal Pre-Test

Nama :........................................

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

1. Sifat inersia benda dapat diartikan....
a. Benda selalu ingin berubah keadaannya
b. Benda cenderung akan bergerak
c. Jika benda jatuh, arahnya selalu menuju pusat bumi
d. Benda cenderung mempertahankan keadaannya diam atau bergerak

2. Meja yang didorong oleh seorang anak dikatakan mendapat gaya karena
mengalami perubahan ....
a. Bentuk
b. Ukuran
c. Gerak
d. Wujud

3. Besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kilogram akan
menghasilkan percepatan 1 m/s2 sebesar....
a. 1 Newton
b. 2 Newton
c. 3 Newton
d. 4 Newton

4. Hukum I Newton dikenal sebagai hukum....
a. Kekekalan
b. Kelembaman
c. Aksi-reaksi
d. Keseimbangan

5. Persamaan hukum I Newton  adalah....
a. Σa = m× F
b.Σm = F× a
c. ΣF = m× a
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d.ΣF = 0

6. Jika kita berada di dalam bus yang sedang berjalan, tiba-tiba direm maka badan
kita akan terdorong kedepan pernyataan ini sesuai dengan hukum....
a. 1 Newton
b. 2 Newton
c. 3 Newton
d. 4 Newton

7. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan 4 m/s2. Jika massa mobil 1.500 kg,
maka besar gaya yang bekerja pada mobil adalah....
a. 1000 N
b. 2000 N
c. 4000 N
d. 6.000 N

8. Sebuah balok bermassa 2 kg didorong dengan gaya 2,5 newton. Besar percepatan
balok adalah....
a. 1 m/s2

b. 1,25 m/s2

c. 1,5 m/s2

d. 2 m/s2

9. Seorang anak melempar bola dengan gaya 3 N sehingga bola bergerak dengan
percepatan 3 m/s2. Massa bola yang dilempar adalah....
a. 1 kg
b. 3 kg
c. 6 kg
d. 9 kg

10. Hukum III Newton dikenal dengan hukum....
a. Kelembaman
b. Aksi-reaksi
c. kesetimbangan
d. Pascal
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11. Berikut ini merupakan syarat aksi-reaksi kecuali....
a. Besarnya gaya sama
b. Arah gaya berlawanan
c. Gayanya searah
d. Terjadi pada dua benda

12. Gambar di bawah ini yang merupakan gaya aksi reaksi adalah....

F1 F2 F3 F4

a. F1 dan F2

b. F1 dan F3

c. F1 dan F4

d. F2 dan F3

13. Benda akan cenderung tetap diam atau bergerak jika resultan gaya yang bekerja
pada benda sama dengan....
a. Nol
b. Satu
c. Dua
d. Tiga

14. Persamaan dari Hukum II Newton adalah....

a. a =
∑

b. ∑ = 0
c. Faksi = Freaksi

d. ∑ = m.F

15. Perhatikan gambar di bawah ini!

rumus resultan gaya di atas yang paling tepat adalah....
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a. F1 + F2 + F3

b. F1 − F2 − F3

c. F1 − 	F2 + F3

d. F3 – F1 – F2

16. Sebuah mobil dengan kelajuan 90 km/jam berjalan dari Jakarta menuju semarang.
Kecepatan mobil tersebut jika di nyatakan dalam SI adalah...

a. 10 m/s2

b. 15 m/s2

c. 20 m/s2

d. 25 m/s2

17. Sebuah mobil dalam keadaan diam di atas jalan yang licin. Gaya tetap sebesar 25.000 N
diberikan pada mobil tersebut selama 4 sekon sehingga mobil menempuh jarak 200 m.
Massa mobil tersebut adalah....
a. 200 Kg

b. 500 Kg

c. 1000 Kg

d. 5000 Kg

18. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus
dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masa benda, pernyataan tersebut
merupakan bunyi....
a. Hukum 1 Newton
b. Hukum 2 Newton
c. Hukum 3 Newton
d. Hukum kekekalan energi

19. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda
yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus
beraturan akan tetap lurus beraturan, pernyataan tersebut merupakan bunyi....
a. Hukum 1 Newton

b. Hukum 2 Newton

c. Hukum 3 Newton

d. Hukum kekekalan energi

20. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua
akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi
arahnya berlawanan, pernyataan tersebut merupakan bunyi....
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a. Hukum 1 Newton
b. Hukum 2 Newton
c. Hukum 3 Newton
d. Hukum kekekalan energi
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LAMPIRAN 8

Soal Post-Test

Nama :........................................

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

6. Hukum I Newton dikenal sebagai hukum . . . .
e. Kekekalan
f. Kelembaman
g. Aksi-reaksi
h. Keseimbangan

7. Persamaan hukum I Newton  adalah. . . .
a. Σa = m× F
b. Σm = F× a
c. ΣF = m× a
d. ΣF = 0

8. Jika kita berada di dalam bus yang sedang berjalan, tiba-tiba direm maka badan
kita akan terdorong kedepan pernyataan ini sesuai dengan hukum . . . .
e. 1 Newton
f. 2 Newton
g. 3 Newton
h. 4 Newton

9. Sifat inersia benda dapat diartikan....
e. Benda elalu ingin berubah keadaannya
f. Benda cenderung akan bergerak
g. Jika benda jatuh, arahnya selalu menuju pusat bumi
h. Benda cenderung mempertahankan keadaannya diam atau bergerak

10. Meja yang didorong oleh seorang anak dikatakan mendapat gaya karena
mengalami perubahan ....
e. Bentuk
f. Ukuran
g. Gerak
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h. Wujud

11. Besarnya gaya yang bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kilogram akan
menghasilkan percepatan 1 m/s2 sebesar....
a. 1 Newton
b. 2 Newton
c. 3 Newton
d. 4 Newton

12. Sebuah mobil bergerak dengan percepatan 4 m/s2. Jika massa mobil 1.500 kg,
besar gaya yang bekerja pada mobil adalah . . . .
e. 1000 N
f. 2000 N
g. 4000 N
h. 6.000 N

13. Sebuah balok bermassa 2 kg didorong dengan gaya 2,5 newton. Besar
percepatan balok adalah . . . .
e. 1 m/s2

f. 1,25 m/s2

g. 1,5 m/s2

h. 2 m/s2

14. Seorang anak melempar bola dengan gaya 3 N sehingga bola bergerak dengan
percepatan 3 m/s2. Massa bola yang dilempar adalah . . . .
e. 1 kg
f. 3 kg
g. 6 kg
h. 9 kg

15. Hukum III Newton dikenal dengan hukum . . . .
e. Kelembaman
f. Aksi-reaksi
g. kesetimbangan
h. Pascal

16. Berikut ini merupakan syarat aksi-reaksi kecuali. . . .
e. Besarnya gaya sama
f. Arah gaya berlawanan
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g. Gayanya searah
h. Terjadi pada dua benda

17. Perhatikan gambar di bawah ini!

rumus resultan gaya di atas yang paling tepat adalah....

e. F1 + F2 + F3

f.F1 − F2 − F3

g. F1 − 	F2 + F3

h. F3 – F1 – F2

18. Sebuah mobil dengan kelajuan 90 km/jam berjalan dari Jakarta menuju
semarang. Kecepatan mobil tersebut jika di nyatakan dalam SI adalah ….
e. 10 m/s2

f. 15 m/s2

g. 20 m/s2

h. 25 m/s2

19. Sebuah mobil dalam keadaan diam di atas jalan yang licin. Gaya tetap sebesar 25.000 N
diberikan pada mobil tersebut selama 4 sekon sehingga mobil menempuh jarak 200 m.
Massa mobil tersebut adalah...
e. 200 Kg

f. 500 Kg

g. 1000 Kg

h. 5000 Kg

20. Gambar di bawah ini yang merupakan gaya aksi reaksi adalah . . . .

F1 F2 F3 F4

a. F1 dan F2

b. F1 dan F3

c. F1 dan F4
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d. F2 dan F3

21. Benda akan cenderung tetap diam atau bergerak jika resultan gaya yang bekerja
pada benda sama dengan . . . .
e. Nol
f. Satu
g. Dua
h. Tiga

17.  Persamaan dari Hukum II Newton adalah...

a. a =
∑

b. ∑ = 0
c. Faksi = Freaksi

d. ∑ = m.F

18. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus
dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan masa benda, pernyataan tersebut
merupakan bunyi...
e. Hukum 1 Newton
f. Hukum 2 Newton
g. Hukum 3 Newton
h. Hukum kekekalan energi

19. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda
yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus
beraturan akan tetap lurus beraturan, pernyataan tersebut merupakan bunyi...
e. Hukum 1 Newton

f. Hukum 2 Newton

g. Hukum 3 Newton

h. Hukum kekekalan energi

20. Jika benda pertama mengerjakan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua
akan mengerjakan gaya terhadap benda pertama yang besarnya sama, tetapi
arahnya berlawanan, pernyataan tersebut merupakan bunyi...
e. Hukum 1 Newton

f. Hukum 2 Newton

g. Hukum 3 Newton

h. Hukum kekekalan energi
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LAMPIRAN 9

KISI-KISI SOAL IPA (FISIKA) TENTANG HUKUM NEWTON

No Indikator Soal Kunci
Jawaban

Aspek Kognitif Indikator Ket
C1 C2 C3 C4 C5 C6

1 Sifat inersia benda dapat

diartikan...

i. Benda selalu ingin berubah

keadaannya

j. Benda cenderung akan

bergerak

k. Jika benda jatuh, arahnya

selalu menuju pusat bumi

l. Benda cenderung

mempertahankan

keadaannya diam atau

bergerak

D √ 2

2 Meja yang didorong oleh seorang

anak dikatakan mendapat gaya

karena mengalami perubahan...

i. Bentuk

j. Ukuran

k. Gerak

l. Wujud

C √ 1

3 Besarnya gaya yang bila

dikerjakan pada benda bermassa 1

kilogram akan menghasilkan

A √ 2
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percepatan 1 m/s2 sebesar...

i. 1 Newton

j. 2 Newton

k. 3 Newton

l. 4 Newton

4 Hukum I Newton dikenal sebagai

hukum...

i. Kekekalan

j. Kelembaman

k. Aksi-reaksi

l. Keseimbangan

B √ 2

5 Persamaan hukum I Newton

adalah...

e. Σa = m× F

f. Σm = F× a

g.ΣF = m× a

h.ΣF = 0

D √ 2

6 Jika kita berada di dalam bus yang

sedang berjalan, tiba-tiba direm

maka badan kita akan terdorong

kedepan pernyataan ini sesuai

dengan hukum...

a. 1 Newton

b. 2 Newton

A √ 2
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c. 3 Newton

d. 4 Newton

7 Sebuah mobil bergerak dengan

percepatan 4 m/s2. Jika massa

mobil 1.500 kg, maka besar gaya

yang bekerja pada mobil adalah...

i. 1000 N

j. 2000 N

k. 4000 N

l. 6.000 N

D √ 2

8 Sebuah balok bermassa 2 kg

didorong dengan gaya 2,5 newton.

Besar percepatan balok adalah...

i. 1 m/s2

j. 1,25 m/s2

k. 1,5 m/s2

l. 2 m/s2

B √ 2

9 Seorang anak melempar bola

dengan gaya 3 N sehingga bola

bergerak dengan percepatan 3

m/s2. Massa bola yang dilempar

adalah...

i. 1 kg

j. 3 kg

A
√

2
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k. 6 kg

l. 9 kg

10 Hukum III Newton dikenal

dengan hukum...

i. Kelembaman

j. Aksi-reaksi

k. kesetimbangan

l. Pascal

B √ 3

11 Berikut ini merupakan syarat aksi-

reaksi kecuali...

i. Besarnya gaya sama

j. Arah gaya berlawanan

k. Gayanya searah

l. Terjadi pada dua benda

B √ 3

12 Gambar di bawah ini yang
merupakan gaya aksi reaksi
adalah...

F1 F2 F3
F4

e. F1 dan F2

f. F1 dan F3

g. F1 dan F4

D √ 3
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h. F2 dan F3

13 Benda akan cenderung tetap diam

atau bergerak jika resultan gaya

yang bekerja pada benda sama

dengan...

i. Nol

j. Satu

k. Dua

l. Tiga

A √ 2

14 Persamaan dari Hukum II Newton

adalah...

a. a =
∑

b. ∑ = 0

c. Faksi = Freaksi

d. ∑ = m.F

A √ 2

15 Perhatikan gambar di bawah ini!

rumus resultan gaya di atas yang

paling tepat adalah...

i. F1 + F2 + F3

j. F1 − F2 − F3

k. F1 − 	F2 + F3

l. F3 – F1 – F2

C √ 2

16 Sebuah mobil dengan kelajuan 90
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km/jam berjalan dari Jakarta

menuju semarang. Kecepatan

mobil tersebut jika di nyatakan

dalam SI adalah …

i. 10 m/s2

j. 15 m/s2

k. 20 m/s2

l. 25 m/s2

D √ 1

17 Sebuah mobil dalam keadaan

diam di atas jalan yang licin. Gaya

tetap sebesar 25.000 N diberikan

pada mobil tersebut selama 4

sekon sehingga mobil menempuh

jarak 200 m. Massa mobil tersebut

adalah...

i. 200 Kg

j. 500 Kg

k. 1000 Kg

l. 5000 Kg

C √ 2

18 Percepatan yang ditimbulkan oleh

gaya yang bekerja pada benda

berbanding lurus dengan besar

gayanya dan berbanding terbalik

dengan masa benda, pernyataan

tersebut merupakan bunyi...

B √ 2
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i. Hukum 1 Newton

j. Hukum 2 Newton

k. Hukum 3 Newton

l. Hukum kekekalan energi

19 Jika resultan gaya yang bekerja

pada benda yang sama dengan

nol, maka benda yang mula-mula

diam akan tetap diam. Benda yang

mula-mula bergerak lurus

beraturan akan tetap lurus

beraturan, pernyataan tersebut

merupakan bunyi...

i. Hukum 1 Newton

j. Hukum 2 Newton

k. Hukum 3 Newton

l. Hukum kekekalan energi

A √ 2

20 Jika benda pertama mengerjakan

gaya terhadap benda kedua, maka

benda kedua akan mengerjakan

gaya terhadap benda pertama

yang besarnya sama, tetapi

arahnya berlawanan, pernyataan

tersebut merupakan bunyi...

i. Hukum 1 Newton

C √ 3
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j. Hukum 2 Newton

k. Hukum 3 Newton

l. Hukum kekekalan energi
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LAMPIRAN 10

ANGKET SISWA

Nama  :

Kelas :

Petunjuk:

1. Bacalah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan teliti, jika ada pernyataan

yang kurang jelas tanyakanlah.

2. Berilah tanda checklist (√) pada salah satu kolom yang berisi penyataan yang

paling sesuai dengan pendapatmu.

Keterangan :
SS : Sangat Setuju
S : Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat tidak Setuju

No Pernyataan

Jawaban

SS S TS STS

1

2 Saya sangat semangat belajar tentang materi
Hukum Newton dengan menggunakan metode
pembelajaran Problem Based Learning (PBL)

3 Pembelajaran dengan Pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) seperti ini memudahkan
saya untuk memahami materi khususnya pada
materi  Hukum Newton

4 Metode pembelajaran Problem Based Learning
(PBL)  ini memudahkan saya memahami suatu
konsep fisika seperti Hukum Newton, sehingga
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saya suka bertanya kepada Guru tentang materi
tersebut.

5 Pembelajaran Fisika materi Hukum Newton
dengan metode Pembelajaran Problem Based
Learning (PBL) seperti ini membuat saya berani
untuk mengungkapkan pendapat saya

6 Metode Problem Based Learning (PBL) dapat
membatu saya dalam memecahkan permasalahan
yang dihadapi dalam proses belajar, khususnya
pada materi Hukum Newton

7 Saya senang dengan pembelajaran Fisika
menggunakan metode Pembelajaran Problem
Based Learning (PBL) seperti ini karena saya
dapat sharing baik bersama teman maupun guru

8 Saya senang melakukan disikusi tentang materi
Hukum Newton ini, ketika Guru mengajar dengan
metode pembelajaran Problem Based Learning
(PBL)

9 Saya lebih termotivasi belajar Fisika setelah
menggunakan metode pembelajaran Problem
Based Learning(PBL)

10 Pembelajaran dengan metode Pembelajaran
Problem Based Learning (PBL) seperti ini
membuat saya rajin untuk menyimak materi yang
sedang dipelajari
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LAMPIRAN 11

Analisis Uji t Data Siswa Pre test dan Post test

No Preetest Posttest Gain (d) Md Xd (d− Md) X2d

1 50 75 25 36,59 -11,59 134,328
2 45 90 45 36,59 8,41 70,728
3 45 70 25 36,59 -11,59 134,328
4 60 90 30 36,59 -6,59 43,428
5 50 90 40 36,59 3,41 11,628
6 50 90 40 36,59 3,41 11,628
7 45 80 35 36,59 -1,59 2,528
8 60 85 25 36,59 -11,59 134,328
9 35 75 40 36,59 3,41 11,628

10 50 100 50 36,59 13,41 179,828
11 45 85 40 36,59 3,41 11,628
12 40 85 45 36,59 8,41 70,728
13 60 95 35 36,59 -1,59 2,528
14 45 95 50 36,59 13,41 179,828
15 45 60 15 36,59 -21,59 466,128
16 20 55 35 36,59 -1,59 2,528
17 30 85 55 36,59 18,41 338,928
18 50 100 50 36,59 13,41 179,828
19 20 85 65 36,59 28,41 807,128
20 30 80 50 36,59 13,41 179,828
21 60 70 10 36,59 -26,59 707,028
22 50 50 0 36,59 -36,59 1338,828

Jumlah 805 5019,316
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LAMPIRAN 12

Analisis Respon Siswa terhadap Penerapan Model
Problem Based Learning (PBL)

No Pernyataan Frekuensi Presentasi

STS TS S SS STS TS S SS

1

Fisika seperti materi
Hukum Newton sangat
bermanfaat dalam
kehidupan sehari-har

0 0 16 6 0 0 73,0 27,3

2

Saya sangat semangat
belajar tentang materi
Hukum Newton dengan
menggunakan metode
pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)

0 3 8 10 0 13,6 36,3 45,5

3

Pembelajaran dengan
Pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)
seperti ini memudahkan
saya untuk memahami
materi khususnya pada
materi  Hukum Newton

0 0 2 20 0 0 9,1 90,9

4

Metode pembelajaran
Problem Based
Learning (PBL)  ini
memudahkan saya
memahami suatu
konsep fisika seperti
Hukum Newton,
sehingga saya suka
bertanya kepada Guru
tentang materi tersebut.

0 0 10 12 0 0 45,4 54,5

5

Pembelajaran Fisika
materi Hukum Newton
dengan metode
Pembelajaran Problem

2 2 8 10 9,1 9,1 36,3 45,5
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Based Learning (PBL)
seperti ini membuat
saya berani untuk
mengungkapkan
pendapat saya

6

Metode Problem Based
Learning (PBL) dapat
membatu saya dalam
memecahkan
permasalahan yang
dihadapi dalam proses
belajar, khususnya pada
materi Hukum Newton

0 0 5 17 0 0 22,7 77,3

7

Saya senang dengan
pembelajaran Fisika
menggunakan metode
Pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)
seperti ini karena saya
dapat sharing baik
bersama teman maupun
guru

0 0 3 19 0 0 13,6 86,4

8

Saya senang melakukan
disikusi tentang materi
Hukum Newton ini,
ketika Guru mengajar
dengan metode
pembelajaran Problem
Based Learning (PBL)

2 1 11 8 9,1 4,5 50 36,4

9

Saya lebih termotivasi
belajar Fisika setelah
menggunakan metode
pembelajaran Problem
Based Learning(PBL)

0 0 4 18 0 0 18,2 82,0

10

Pembelajaran dengan
metode Pembelajaran
Problem Based
Learning (PBL) seperti 0 1 0 21 0 4,5 0 95,5
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ini membuat saya rajin
untuk menyimak materi
yang sedang dipelajari

Jumlah 4 7 67 14 18,2 32 304,7 641,7

Rata –rata 0,4 0,7 6,7 14,1 1,82 3,2 30,5 64,13
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LAMPIRAN 13

NILAI-NILAI Z SKOR
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LAMPIRAN 14

NILAI – NILAI CHI KUADRAT
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LAMPIRAN  15

TABEL DISTRIBUSI F
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LAMPIRAN 20

Foto-foto Penelitian

Guru membagikan soal Pre test

Guru menjelaskan materi kemudian membagikan LKPD

Peserta didik mengerjakan LKPD dan mempersentasikan
di depan kelas (Pertemuan 1)
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Guru meminta peserta didik membagikan kelompok

Peserta didik mengerjakan LKPD

Peserta didik Mempersentasikan di depan kelas

Peserta didik Mengerjakan Soal Post test dan Angket
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LAMPIRAN 21
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Nama : Atikah Triaktesa
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Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Aceh
Status : Belum Nikah
No Hp : 081269250660
Alamat Asal : Ds Alue Raya, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya
Alamat sekarang : Gampong Meunasah Intan, Komplek Angkasa Indah Permai

Orang tua
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Pekerjaan : PNS
Alamat : Ds Alue Raya, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya
Ibu : Nurhasanah, SE
Pekerjaan : PNS
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Pendidikan
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