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     BAB IV  

       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. HASIL PENELITIAN  

       Materi pokok tekanan diajarkan dengan menerapkan metode 

pembelajaran eksperimen dan dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, yaitu 

3 kali pertemuan untuk pelaksanaan belajar mengajar dan 1 kali untuk tes 

hasil belajar. Pembelajaran ini diamati oleh dua orang pengamat yaitu, satu 

orang dari Guru IPA MTsN 2 Palangka Raya dan satu orang Mahasiswa 

Program Studi Tadris (pendidikan) fisika IAIN Palangka Raya. 

       Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 2 April 2015. Pada 

pertemuan ini sebagian siswa sudah mulai bisa menyesuaikan diri dalam 

pembelajaran menggunakan metode eksperimen dikarenakan sebelum peneliti 

melakukan proses belajar mengajar pada pertemuan sebelumnya siswa sudah 

diajarkan terlebih dahulu tentang langkah - langkah dalam metode 

pembelajaran eksperimen. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 9 

April 2015. Pada pertemuan ini siswa sudah sangat antusias dalam 

pembelajaran menggunakan metode eksperimen. Pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada tanggal 11 April 2015. Pada pertemuan ini siswa semakin 

antusias dalam pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

eksperimen. Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal 23 April 2015 

dengan melakukan THB dikelas penelitian.   
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1. Pengelolaan Pembelajaran Dengan Metode Eksperimen  

       Kegiatan guru dalam menerapkan metode pembelajaran Eksperimen 

pada pokok bahasan Tekanan diamati dengan memberikan tanda cek list 

(√) pada kolom skor penilaian yang telah disiapkan bisa dilihat dilampiran. 

Tabel 4.1 Persentase Pengelolaan Pembelajaran Dalam Menerapkan          

Metode Pembelajaran Eksperimen 

Aspek Yang Diamati 

Skor Tiap Aspek Rata-

rata % 
RPP I RPP II RPP III 

X  % X  % X  % 

1. Mengarahkan siswa 

kemateri yang akan di 

ajarkan 

3 75 3 75 3 75 75 

2. Menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada 

siswa 

3 75 3 75 3,5 87,5 79,17 

3. Memotivasi siswa de-

ngan melakukan dem-

onstrasi 

3,5 87,5 3 75 4 100 87,5 

4. Membimbing siswa 

dalam melakukan pe-

ngamatan terhadap de-

monstrasi yang telah 

dilakukan 

3,5 87,5 3,5 87,5 3,5 87,5 87,5 

5. Menyajikan informasi 

materi yang akan di 

bahas kepada siswa 

3 75 3 75 3 75 75 

6. Mengorganisasikan 

siswa ke dalam kelo-

mpok-kelompok 

eksperimen  

3 75 3 75 3 75 75 

7. Membagikan LKPD 

dan seperangkat alat 

percobaan serta men-

3 75 3,5 87,5 3,5 87,5 83,33 
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jelaskan prosedur da-

lam LKPD 

8. Membimbing siswa 

dalam merumuskan 

masalah  

3 75 3 75 3 75 75 

9. Membimbing siswa 

dalam merumuskan 

hipotesis 

3 75 3 75 3,5 87,5 79,17 

10. Membimbing siswa 

dalam menentukan id-

entifikasi variable 

3 75 3 75 3 75 75 

11. Membimbing siswa 

dalam menentukan 

variabel operasional 

3 75 3 75 3 75 75 

12. Membimbing siswa 

dalam mendesain pe-

rcobaan 

3 75 3 75 3 75 75 

13. Membimbing siswa 

melakukan eksperi-

men 

3 75 3 75 4 100 83,33 

14. Membimbing siswa 

dalam membuat kesi-

mpulan 

3 75 3 75 3 75 75 

15. Membimbing siswa 

mempresentasikan 

hasil eksperimen 

3 75 3 75 3,5 87,5 79,17 

16. Membimbing siswa 

dalam melakukan dis-

kusi dan Tanya jawab 

3,5 87,5 3 75 3,5 87,5 83,33 

17. Memeriksa 

pemahaman siswa dan 

memberikan um- pan 

balik dengan  memas 

tikan setiap kelompok 

sudah mengetahui ja-

waban yang benar 

tentang materi yang di 

bahas 

3 75 3 75 3 75 75 

18. Membimbing siswa 

dan mengarahkan sis-

3,5 87,5 3 75 3 87,5 83,33 
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wa dalam membuat 

rangkuman tentang 

materi yang di sam-

paikan 

19. Membimbing siswa 

dalam mengaplikasik-

an konsep dalam ke-

hidupan sehari-hari 

3 75 3 75 3 75 75 

20. Memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok yang memi-

liki kinerja yang baik 

3 75 3 75 3 75 75 

21. Mengevaluasi hasil 

belajar siswa 

3 75 3 75 3,5 87,5 79,17 

    Sumber: Hasil Penelitian April 2015  

       Pada lembar pengelolaan dengan metode pembelajaran eksperimen nilai 

rata-rata persentase gurumengarahkan siswa ke materi yang akan di ajarkan 

75%, guru menyampaikan tujuan pembelajaran 79,17%, guru memotivasi 

siswa dengan melakukan demonstrasi 87,5%, guru membimbing siswa dalam 

melakukan pengamatan terhadap demonstrasi yang telah dilakukan 87,5%, 

guru menyajikan informasi materi yang akan di bahas kepada siswa 75%, guru 

mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok eksperimen 75%, 

guru membagikan LKPD dan seperangkat alat percobaan serta menjelaskan 

prosedur dalam LKPD 83,33%, guru membimbing siswa dalam merumuskan 

masalah 75%, guru membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis 79,17%, 

guru membimbing siswa dalam menentukan identifikasi variabel 75%, guru 

membimbing siswa dalam menentukan variabel operasional 75%, guru 

membimbing siswa dalam mendesain percobaan 75%,  guru membimbing 

siswa melakukan eksperimen 83,33%, guru membimbing siswa dalam 
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membuat kesimpulan 75%, guru membimbing siswa mempresentasikan hasil 

eksperimen 79,17%, guru membimbing siswa dalam melakukan diskusi dan 

tanya jawab 83,33%, guru memeriksa pemahaman siswa dan memberikan 

umpan balik dengan memastikan setiap kelompok sudah mengetahui jawaban 

yang benar tentang materi yang di bahas 75%, guru membimbing siswa dan 

mengarahkan siswa dalam membuat rangkuman tentang materi yang di 

sampaikan 83,33%,  guru membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep 

dalam kehidupan sehari-hari 75%, guru memberikan penghargaan kepada 

kelompok yang memiliki kinerja yang baik 75%, guru Mengevaluasi hasil 

belajar siswa 79,17%. 

2. Tes Hasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Pembelajaran 

Eksperimen   

       Tes Hasil Belajar dianalisis menggunakan ketuntasan individu dan  

ketuntasan TPK terhadap indikator yang ingin dicapai. Pedoman penentuan 

tingkat ketuntasan individu mengacu pada standar ketuntasan dari MTsN 2 

Palangka Raya yang menggunakan standar ketuntasan sebesar ≥ 70%.
1
 Batas 

ketuntasan TPK yang sudah ditetapkan sekolah sebesar 85%
2
.  

a. Ketuntasan Individu 

       Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah soal berbentuk 

pilihan ganda sebanyak 35 soal yang sudah diuji keabsahannya. Hasil 

analisis data tes hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:  

 

                                                           
1
Guru mata pelajaran fisika MTsN-2 Palangkaraya.  

 
2
Ibid  
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Tabel 4.2  Ketuntasan Hasil Belajar Siswa  

No Nama 

Siswa 

Skor Persentase Ket 

1 AA 26 74.28 Tuntas 

2 AB 25 71,42 Tuntas 

3 AC 25 71,42 Tuntas 

4 AD 24 68,57 Tidak Tuntas 

5 AE 28 79,99 Tuntas 

6 AF 26 74,28 Tuntas 

7 AG 25 71,42 Tuntas 

8 AH 27 77,14 Tuntas 

9 AI 22 62,85 Tidak Tuntas 

10 AJ 26 74,28 Tuntas 

 11 AK 20 57,14 Tidak Tuntas 

12 AL 23 65,71 Tidak Tuntas 

13 AM 23 65,71 Tidak Tuntas 

14 AN 20 57,14 Tidak Tuntas 

15 AO 26 74,28 Tuntas 

16 AP 21 59,99 Tidak Tuntas 

17 AQ 29 82,85 Tuntas 

18 AR 25 71,42 Tuntas 

19 AS 22 62,85 Tidak Tuntas 

20 AT 26 74.28 Tuntas 

21 AU 22 62,85 Tidak Tuntas 

22 AV 22 62,85 Tidak Tuntas 

23 AW 29 82,85 Tuntas 
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24 AX 25 71,42 Tuntas 

25 AY 22 62.85 Tidak Tuntas 

26 AZ 25 71,42 Tuntas 

27 AAA 20 57,14 Tidak Tuntas 

28 AAB 23 65,71 Tidak Tuntas 

29 AAC 26 74,28 Tuntas 

30 AAD 27 77,14 Tuntas 

31 AAE 22 62,85 Tuntas 

32 AAF 25 71,42 Tuntas 

33 AAG 25 71,42 Tuntas 

34 AAH 21 59,99 Tidak Tuntas 

35 AAI 22 62,85 Tidak Tuntas 

36 AAJ 25 71,42 Tuntas 

37 AAK 25 71,42 Tuntas 

NILAI RATA-RATA 69,11  

 Sumber: Hasil penelitian, April 2015.   

b. Ketuntasan Klasikal 

Tabel 4.3. Keberhasilan siswa secara klasikal 

Jumlah 

siswa 

Jumlah 

siswa 

tuntas 

Jumlah siswa 

tidak tuntas 

Ketuntasan 

Klasikal (%) 

37 21 16 56,8 

 

       Berdasarkan tabel 4.2 dan 4.3 diatas menunjukkan bahwa terdapat 16 

siswa yang tidak tuntas pada tes  hasil belajar. Siswa yang tuntas pada tes 

hasil belajar sebanyak 21 orang, karena telah memenuhi kriteria 

ketuntasan belajar dari pihak sekolah yang KKM sebesar ≥ 70. 
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Berdasarkan ketuntasan klasikal siswa tidak tuntas hasil belajarnya, 

karena hasil belajar siswa secara klasikal belum memenuhi/melebihi 

batas standar ketuntasan klasikal sebesar ≥ 85%. 

c. Ketuntasan TPK 

       Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) dikatakan tuntas bila siswa yang 

mencapai TPK ≥ 65%. Hasil analisis data ketuntasan TPK dapat dilihat 

pada tabel 4.4 di bawah ini: 

                  Tabel 4.4 Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

No 
Tujuan Pembelajaran Khusus 

(TPK) 
Aspek 

Butir 

Soal 

Ketercapain 

TPK(%) 
Ket 

1 Siswa mampu mendefinisikan 

pengertian tekanan 
C1 1 86,5 Tuntas 

2 Siswa mampu menentukan 

besarnya tekanan dari sebuah 

gambar dengan luas permukaan 

yang berbeda 

C3 2 91,9 

Tuntas 

3 Siswa mampu menyebutkan cara 

memperbesar tekanan 
C2 3 64,9 

Tidak 

Tuntas 

4 Siswa mampu menghitung  soal-

soal yang berkaitan dengan 

tekanan pada benda padat 

 

       C3 4 86,5 

Tuntas 

5 Siswa mampu menjelaskan konsep 

bejana berhubungan 
C1 5 94,6 Tuntas 

6 Siswa mampu menjelaskan 

perbedaan ketinggian permukaan 

zat cair pada bejana berhubungan 

C3 6 89,2 
Tuntas 

7 Siswa mampu menjelaskan 

perbedaan ketinggian permukaan 

zat  cair tidak sejenis pada pipa U 

C3 

 

7 86,5 
Tuntas 

8 Siswa mampu  menyimpulkan 

konsep bejana berhubungan 

dengan zat cair yang tidak sejenis 

C3 

 

8 89,2 
Tuntas 

9 Siswa dapat menyebutkan faktor 

yang mempengaruhi hukum 

bejana berhubungan 

C1 9 86,5 
Tuntas 
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10 Siswa mampu menganalisis 

hubungan antara dua zat cair yang 

tidak sejenis pada bejana 

berhubungan 

       C4 10 29,7 

Tidak 

Tuntas 

11 Siswa mampu  menghitung soal-

soal yang berkaitan dengan bejana 

berhubungan 

C3 11 21,6 

Tidak 

Tuntas 

12 Siswa mampu mendefinisikan 

penger- tian tekanan hidrostatis 
C1 12 89,2 Tuntas 

13 Siswa dapat menyelidiki sifat 

tekanan pada zat cair 
       C4 13 21,6 Tidak 

Tuntas 

14 Siswa dapat menghitung soal-soal 

yang berkaitan dengan tekanan 

hidrostatis 

C3 14 86,5 
Tuntas 

15 Siswa dapat menyebutkan bunyi 

hukum pascal 
C1 

15 86,5 Tuntas 

16 Siswa dapat menjelaskan  prinsip 

kerja hukum pascal 
C2 

16 86,5 Tuntas 

17 Siswa dapat menyebutkan 

persamaan hukum pascal 
C1 17 89,2 Tuntas 

18 Siswa mampu menyebutkan 

manfaat dari hukum pascal 

C1 18 91,9 Tuntas 

19 Siswa mampu   menghitung soal-

soal   yang bersangkutan 

dengan hukum   pascal. 

C3 19 27 
Tidak 

Tuntas 

20 Siswa dapat menyebutkan bunyi 

hukum Archimedes 
C1 

20 86,5 Tuntas 

21 Siswa mampu menganalisis 

perbedaan berat benda saat 

ditimbang dalam air dan di udara 

C4 21 89,2 
Tuntas 

22 Siswa mampu menyebutkan gaya 

dorong ke atas yang disebabkan 

oleh zat cair 

C1 22 86,5 
Tuntas 

23 Siswa mampu menghitung soal-

soal  yang berkaitan dengan 

perhitungan gaya keatas dalam 

hukum Archimedes 

C3 23 89,2 

Tuntas 

24 Siswa dapat menyebutkan 

penerapan hukum  Archimedes 
C1 24 64,9 Tidak 

Tuntas 

25 Siswa mampu menganalisis faktor 

yang mempengaruhi besarnya 

gaya apung zat cair 

C4 25 18,9 
Tidak 

Tuntas 

26 Siswa mampu menganalisis 

konsep gaya apung C4 26 94,6 
Tuntas 
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27 Siswa dapat menyebutkan 

penyebab benda bisa terapung 
C1 27 91,9 Tuntas 

28 Siswa dapat menjelaskan 

penyebab benda bisa melayang 
C3 28 86,5 Tuntas 

29 Siswa dapat menyelidiki penyebab 

batu bisa tenggelam 
C4 29 43,2 

Tidak 

Tuntas 

30 Siswa dapat menunjukan konsep 

benda dapat mengapung, 

melayang dan tenggelam 

C3 30 35,1 
Tidak 

Tuntas 

31 Siswa dapat menjelaskan 

pengaruh ketinggian tempat 

terhadap tekanan udara. 

C2 31 89,2 
Tuntas 

32 Siswa mampu menghitung soal-

soal yang berkaitan dengan 

tekanan udara 

C3 32 24,3 
Tidak 

Tuntas 

33 Siswa mampu menganalisis 

gambar tentang tentang tekanan 

udara 

C4 33 32,4 
Tidak 

Tuntas 

34 Siswa mampu mengaplikasikan 

manfaat konsep tekanan benda 

padat dalam kehidupan sehari-hari 

C3 34 43,2 

Tidak 

Tuntas 

 

35 Siswa mampu mengaplikasikan 

konsep tekanan zat cair dan 

tekanan udara dalam kehidupan 

sehari-hari 

C3 35 37,8 

Tidak 

Tuntas 

 

Sumber: Hasil penelitian, April 2015.  

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 35 TPK yang dirumuskan 

terdapat 22 TPK yang tuntas dan 13 TPK yang tidak tuntas. TPK yang 

tuntas terdiri dari 10 TPK aspek pengetahuan (C1) dan 2 TPK aspek 

pemahaman (C2). 8 TPK aspek aplikasi (C3), 2 TPK aspek analisis (C4). 

TPK yang tidak tuntas terdiri dari 1 TPK aspek pengetahuan (C1), 1 

TPK aspek pemahaman (C2), 6  TPK aspek aplikasi (C3), dan 5  TPK aspek 

analisis (C4)  
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3 Respon Siswa Terhadap Metode Pembelajaran Eksperimen 

       Respon siswa terhadap penerapan metode pembelajaran eksperimen 

dengan menggunakan angket respon siswa. Angket ini diberikan setelah 

pembelajaran usai dan diikuti seluruh siswa kelas VIII-D yang berjumlah 37 

siswa. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket tersebut jika dibuat dalam 

bentuk tabel dan disesuaikan dengan jawaban siswa, akan dikelompokkan 

ke dalam tabel 4.5 berikut:  

             Tabel 4.5 Respon Siswa Terhadap Metode Pembelajaran Eksperimen 

No Uraian Senang    Tidak Senang 

 A % A % 

1. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran fisika dengan metode 

eksperimen  ini? 

 

 

33 

 

 

89,2     4 

 

10,8 

2. 

 

Bagaimana perasaan Anda terhadap: 

a. Materi Pelajaran  Tekanan? 

b. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Tekanan? 

c. Soal-soal tentang Tekanan ? 

d. Suasana belajar di kelas? 

 

37 

30 

34 

29 

 

100 

81,1 

91,9 

78,4 

 

0 

7 

3 

8 

 

0 

18,9 

8,1 

21,6 

 Baru Tidak Baru 

A % A % 

   

3. 

 

Bagaimana pendapat Anda selama mengikuti 

kegiatan pembelajaran fisika dengan metode 

eksperimen ini?  

 

30 81,1 7 18,9 
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Bermanfaat 

Tidak 

Bermanfaat 

 A % A % 

4. Apakah materi tekanan menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen ini bermanfaat bagi 

Anda? 

Alasan : 

…………………………………...............................

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

 

 

35 

 

 

 

94,6 

 

2 5,4 

 Ya Tidak 

A % A % 

5. 

 

 

 

Apakah pembelajaran dengan metode eksperimen 

dapat meningkatkan kesadaran Anda akan 

pentingnya fisika dalam kehidupan sehari-hari?  

Alasan : 

…………………………………...............................

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

 

  36 

 

 

97,3 

 

 

1 

 

2,7 

 Jelas Tidak Jelas 

A % A % 

6. 

 

Bagaimana pendapat anda tentang bimbingan yang 

diberikan guru selama kegiatan belajar mengajar ? 

 

31 

 

83,8 

 

6 

 

16,2 

 Ya Tidak 

  A % A % 

7. Apakah LKPD yang di gunakan mudah di pahami 

dan di kerjakan ? 

  

32 

 

86,5 

 

5 

 

13,5 

Sumber: Hasil penelitian, April 2015  
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       Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan  bahwa siswa yang menyatakan 

senang selama mengikuti pembelajaran dengan penerapan metode 

eksperimen ini respon siswa terhadap pertanyaan no 1 sebanyak 33 siswa 

yang menyatakan senang (89,2%) dan sebanyak 4 siswa yang menyatakan 

tidak senang (10,8%). Pertanyaan no 2.a semua siswa menyatakan senang 

terhadap materi tekanan (100%), 2.b terhadap lembar kegiatan peserta didik 

(LKPD) 30 siswa menyatakan senang (81,1%) dan sebanyak 7 siswa 

menyatakan tidak senang (18,9%), 2.c terhadap soal – soal tentang tekanan 

sebanyak 34 siswa menyatakan senang (91,9%) dan sebanyak 3 siswa 

menyatakan tidak senang (81,1%), 2.d terhadap suasana belajar di kelas 

sebanyak 29 siswa menyatakan senang (74,4%) dan sebanyak 8 siswa 

menyatakan tidak senang (21,6%). Pertanyaan respon siswa no 3, 30 siswa 

merasa baru dengan kegiatan pembelajaran eksperimen ini (81,1%) dan 7 

siswa merasa tidak baru (18,9%). Pertanyaan respon siswa no 4, 35 siswa 

menyatakan bermanfaat terhadap materi tekanan menggunakan metode 

pembelajaran eksperimen ini (94,6%) dan sebanyak 2 siswa menyatakan 

tidak bermanfaat (5,4%).  Pertanyaan respon siswa no 5, sebanyak 36 siswa 

menyatakan ya terhadap pembelajaran dengan metode eksperimen dapat 

meningkatkan kesadaran Anda akan pentingnya fisika dalam kehidupan 

sehari-hari (97,3%) dan 1 siswa menyatakan tidak (2,7%). Pertanyaan 

respon siswa no 6, sebanyak 31 siswa berpendapat jelas tentang bimbingan 

yang diberikan guru selama kegiatan belajar mengajar (83,8%) dan 

sebanyak 6 siswa menyatakan tidak jelas (16,2%). Pertanyaan respon siswa 
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no 7, sebanyak 32 siswa meyatakan ya bahwa LKPD mudah di pahami dan 

dikerjakan (86,5%) dan sebanyak 5 siswa menyatakan tidak mudah di 

pahami dan dikerjakan (13,5%).    

B. PEMBAHASAN  

1. Pengelolaan Pembelajaran Dengan Menggunakan Metode  

Pembelajaran Eksperimen 

            Pengelolaan pembelajaran guru diperoleh dengan menggunakan 

instrumen lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran. Dari hasil 

pengamatan selama tiga kali pertemuan yaitu RPP I, RPP II, dan RPP III. 

Persentasi pengelolaan pembelajaran dalam Kegiatan pembelajaran fisika 

dengan menggunakan Metode pembelajaran eksperimen dapat disajikan 

dalam bentuk diagram di bawah ini: 

 

              Gambar 4.1 Diagram Persentase Pengelolaan Pembelajaran 

Keterangan : 

1. Mengarahkan siswa ke materi yang akan di ajarkan  

2.   Menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa  
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3.   Memotivasi siswa dengan melakukan demonstrasi  

4. Membimbing siswa dalam melakukan pengamatan terhadap  demonstrasi 

yang telah dilakukan  

5. Menyajikan informasi materi yang akan di bahas kepada siswa  

6. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok eksperimen  

7. Membagikan LKPD dan seperangkat alat percobaan serta menjelaskan 

prosedur dalam LKPD  

8.   Membimbing siswa dalam merumuskan masalah  

9.   Membimbing siswa dalam merumuskan hipotesis  

10. Membimbing siswa dalam menentukan identifikasi variabel  

11. Membimbing siswa dalam menentukan variabel operasional 

12. Membimbing siswa dalam mendesain percobaan  

13. Membimbing siswa melakukan eksperimen 

14. Membimbing siswa dalam membuat kesimpulan  

15. Membimbing siswa mempresentasikan hasil eksperimen 

16. Membimbing siswa dalam melakukan diskusi dan Tanya jawab  

17. Memeriksa pemahaman siswa dan memberikan umpan balik dengan 

memastikan setiap kelompok sudah mengetahui jawaban yang benar 

tentang materi yang di bahas  

18. Membimbing siswa dan mengarahkan siswa dalam membuat rangkuman 

tentang materi yang di sampaikan  

19. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan konsep dalam kehidupan 

sehari-hari 
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20. Memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja yang 

baik  

21. Mengevaluasi hasil belajar siswa 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 1. Pertemuan I  

75% II 75% dan III 75% . persentase kegiatan guru tersebut dari pertemuan I, 

II dan III sama dikarenakan pengamat menilai guru sudah sesuai dalam 

mengarahkan siswa ke materi yang diajarakan. Rata-rata nilai dari setiap 

pertemuan RPP I, II & III  sebesar 75 dengan kategori cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 2. Pertemuan I 

75% II 75% dan III 87,5%. Persentase kegiatan guru tersebut mengalam 

peningkatan pada pertemuan III disebabkan pada pertemuan I dan II tujuan 

pelajaran yang disampaikan lebih banyak dari pertemuan III yang 

mengakibatkan guru hanya menyampaikan tujuan pelajaran secara garis 

besarnya saja untuk mempersingkat waktu. Rata-rata nilai dari setiap  

pertemuan RPP I, II & III  sebesar 79,17 dengan kategori cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lemabar pengelolaan nomor 3. Pertemuan 

I 87,5% II 75% dan III 100%. Persentase kegiatan guru mengalami perubahan 

pada pertemuan I,II dan III. Pada pertemuan II mengalami penurunan dari 

pertemuan I dikarenakan pada pertemuan II guru harus melalukan 

demonstrasi sebanyak 3 kali yang menyebabkan ada faktor tergesa-gesa dari 

guru dikarenakan waktu yang digunakakan sangat terbatas. Sedangkan pada 

pertemuan III mengalami peningkatan dari pertemuan I dan II dikarenakan 

pada pertemuan III pengamat menilai guru melakukan demontrasi cukup baik 
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sehingga siswa sangat antusias dalam proses belajar dan mengajar sedangkan 

pada pertemuan I sebagian siswa masih belum terlalu antusias tapi lumayan 

fokus dalam mengikuti proses belajar dan  mengajar yang berlangsung di 

kelas. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 87,5 

dengan kategori baik. 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 4. Pertemuan I 

87,5% II 87,5% dan III 87,5%. Persentase kegiatan guru pada pertemuan I, II 

dan III sama dikarenakan pengamat menilai guru sudah sesuai dalam 

membimbing siswa melakukan pengamatan terhadap demonstrasi yang telah 

dilakukan selama kegiatan proses belajar dan mengajar di kelas. Rata-rata 

nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 87,5 dengan kategori baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 5. Pertemuan I 

75% II 75% III 75%. Persentase kegiatan guru pada pertemuan I, II dan III 

sama dikarenakan pengamat menilai guru sudah menyajikan informasi 

tentang materi yang akan di sampaikan sudah sesuai dan cukup baik. Rata-

rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 75 dengan kategori 

cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 6. Pertemuan I 

75% II 75% III 75%. Persentase kegiatan guru pada pertemuan I, II dan III 

sama di karenakan pada ketiga pertemuan tersebut pengamat menilai guru 

sudah sesuai dalam pembagian kelompok, meskipun ada keributan tapi masih 

bisa teratasi. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 75 

dengan kategori cukup baik.  
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       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 7. Pertemuan I 

75% II 87,5% III 87,5%. Persentase kegiatan guru pada pertemuan I, II dan 

III mengalami perubahan dikarenakan pada pertemuan I pada saat pembagian 

LKPD dan seperangkat alat percobaan siswa saling berebut yang 

mengakibatkan suasana menjadi ribut sedangkan pada pertemuan II dan III 

pada saat pembagian LKPD serta seperangkat alat percobaan sangat tertib 

sehingga sesuai dengan yang perencanaaan. Rata-rata nilai dari setiap 

pertemuan RPP I, II & III  sebesar 83,33 dengan kategori cukup baik. 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 8. Pertemuan I 

75% II 75% III 75%. Persentase guru pada pertemuan I, II dan III sama 

dikarenakan pengamat menilai guru sudah cukup baik dalam membimbing 

siswa dalam merumuskan masalah dan sudah sesuai dengan perencanaan. 

Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 75 dengan 

kategori cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 9. Pertemuan I 

75% II 75% III 87,5%. Persentase guru pada pertemuan III mengalami 

peningkatan dibandingkan pada pertemuan I dan II dikarenakan pada 

pertemuan I dan II  sebagian siswa masih ada yang kurang paham dalam 

merumuskan hipotesis meskipun pada pertemuan sebelumnya sudah 

dijelaskan tentang langkah-langkah metode eksperimen yang mengakibatkan 

terlalu banyak menggunakan waktu sehingga proses belajar dan mengajarnya 

kurang terarah sedangkan pada pertemuan III siswa sudah sangat antusias dan 
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bisa dalam merumuskan hipotesis. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP 

I, II & III  sebesar 79,17 dengan kategori cukup baik.    

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 10. Pertemuan 

I 75% II 75% III 75%. Persentase guru pada ketiga pertemuan sama 

dikarenakan pengamat menilai guru sudah cukup baik dan sesuai dalam 

membimbing siswa untuk menentukan identifikasi variabel. Rata-rata nilai 

dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 75 dengan kategori cukup baik. 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 11. Pertemuan 

I 75% II 75% III 75%. Persentasi guru pada ketiga pertemuan sama karena 

pengamat menilai guru sudah cukup baik membimbing siswa dalam 

menentukan variabel operasioal. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, 

II & III  sebesar 75 dengan kategori cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 12. Pertemuan 

I 75% II 75% III 75%. Pertsentase guru pada ketiga pertemuan sama karena 

pengamat menilai cara guru dalam membimbing siswa mendesain percobaan 

sudah sesuai dengan perencanaa. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, 

II & III  sebesar 75 dengan kategori cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 13. Pertemuan 

I 75% II 75% III 100%. Persentase guru mengalami peningkatan pada 

pertemuan III dibandingkan pada pertemuan I dan II dikarenakan pada 

pertemuan III pengamat menilai guru sudah sesuai dalam membimbing siswa 

dalam melakukan kegiatan eksperimen terliat dari antusias siswanya selama 

mengikuti proses belajar dan mengajar dikelas sedangkan pada pertemuan I 
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dan II mengalami penurunan disebabkan pada pertemuan I dan II sebagian 

siswa masih ada yang kurang serius dalam kegiatan tersebut sehingga guru 

menegurnya berulang kali yang menyebabkan guru kurang fokus dalam 

mengajar. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 83,33 

dengan kategori cukup baik. 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 14. Pertemuan 

I 75% II 75% III 75%. Persentase guru pada ketiga pertemuan tersebut sama 

karena pengamat menilai guru dalam membimbing siswa sudah sesuai 

dengan perencanaan. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  

sebesar 75 dengan kategori cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 15. Pertemuan 

I 75% II 75% III 87,5%. Persentase guru pada pertemuan III mengakami 

peningkatan dibandingkan pada pertemuan I dan II sebab pada pertemuan III 

pengamat menilai guru sudah cukup baik dalam membimbing siswa untuk 

mempresentasikan hasil eksperimennya sedangkan pada pertemuan I dan II 

guru kurang maksimal dalam membimbing siswa untuk mempresentasikan 

hasil eksperimen dikarenakan pada saat salah satu siswa disuruh maju untuk 

mempresentasikan hasil eksperimennya sebagian siswa masih malu-malu 

sehingga saling dorong dengan temannya untuk mempresentasikan hasil 

eksperimennya. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 

79,17 dengan kategori cukup baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 16. Pertemuan 

I 87,5% II 75% III 87,5%. Persentase  guru pada pertemuan II mengalami 
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penurunan di bandingkan pada pertemuan I di karenakan pada pertemuan II 

pengamat menilai guru kurang terarah pada saat membimbing siswa 

melakukan diskusi dan tanya jawab sedangkan pada pertemuan I dan III 

pengamat menilai guru sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan 

perencanaan. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 

83,33 dengan kategori cukup baik. 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 17. Pertemuan 

I 75% II 75% III 75%. Persentase guru pada ketiga pertemuan sama karena 

pengamat menilai bahwa guru dalam memeriksa pemahaman siswa dan 

memberikan umpan balik tentang materi yang sudah di bahas sudah sesuai 

dengan perencanaan. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  

sebesar 75 dengan kategori cukup baik. 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 18. Pertemuan 

I 87,5% II 75% III 87,5%. Persentase guru pada pertemuan  II mengalami 

penurunan karena pengamat menilai guru kurang maksimal dalam 

mengarahkan siswa untuk membuat rangkuman tentang materi yang sudah 

disampaikan dikarenakan pada pertemuan II tujuan pembelajaran yang 

disampaikan lebih banyak dari pada tujuan pembelajaran pertemuan I dan III 

sehingga dalam pembelajaran guru hanya membimbing siswa dalam 

membuat rangkuman tentang materi yang disampaikan secara garis besarnya 

saja sedangkan pada pertemuan I dan III pengamat menilai guru sudah cukup 

baik dalam membimbing siswa untuk membuat rangkuman dan sesuai dengan 
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perencaan. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 83,33 

dengan kategori cukup baik.   

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 19. Pertemuan 

I 75% II 75% III 75%.  Persentase guru pada ketiga pertemuan sama karena 

pengamat menilai bahwa guru membimbing siswa dalam mengaplikasikan 

konsep dalam kehidupan sehari-hari sudah cukup baik.  Rata-rata nilai dari 

setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 75 dengan kategori cukup baik. 

       Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 20. Pertemuan 

I 75% II 75% III 75%.  Persentase guru pada ketiga pertemuan sama karena 

pengamat menilai bahwa guru memberikan penghargaan kepada kelompok 

yang memiliki kinerja yang baik sudah sesuai dengan perencanaan. Rata-rata 

nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 75 dengan kategori cukup 

baik. 

Persentase kegiatan guru pada lembar pengelolaan nomor 21. Pertemuan 

I 75% II 75% III 87,5%.  Persentase guru mengalami peningkatan pada 

pertemuan III dikarenakan pada pertemuan tersebut guru masih bisa 

mengevaluasi sebagian hasil belajar siswa sedangkan untuk sebagian tugas 

evaluasinya dikerjakan siswa dirumah sedangkan pada pertemuan I dan II 

waktu yang digunakan tidak mencukupi sehingga untuk mengevaluasi hasil 

belajar siswa maka guru hanya bisa memberikan tugas evualuasi dikerjakan 

dirumah. Rata-rata nilai dari setiap pertemuan RPP I, II & III  sebesar 79,17 

dengan kategori cukup baik.   
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       Rata – rata penilaian setiap aspek pengelolaan pembelajaran diatas pada 

setiap pertemuan disajikan pada grafik berikut ini: 

        

             Gambar 4.2 Grafik Penilaian Rata – Rata Pengelolaan Pembelajaran  

 

       Berdasarkan grafik di atas, pada pertemuan pertama penilaian 

pengelolaan rata–rata adalah 77,38. Angka ini menunjukkan bahwa pada 

pertemuan pertama peneliti dapat mengembangkan pengetahuan awal dalam 

proses mengajar dan belajar sudah cukup baik.   Pertemuan kedua, Penilaian 

pengelolaan rata–rata menurun menjadi 76,19 tetapi masih termasuk 

kategori cukup baik. Hal ini terjadi  karena terlalu banyaknya tujuan 

pembelajaran yang harus disampaikan  menyebabkan kurangnya waktu pada 

saat pembelajaran yang mengakibatkan guru jadi tergesa-gesa dalam proses 

belajar dan mengajar yang sedang berlangsung. Pertemuan ketiga, penilaian 

pengelolaan rata–rata meningkat menjadi 82,14 masih termasuk kategori 

cukup baik. Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa guru sudah bisa 

mengelola pembelajaran dengan lebih cukup baik dari pertemuan 

sebelumnya. Guru juga lebih mengerti situasi dan kondisi kelas serta 
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memahami siswa, sehingga dapat melaksanakan PBM dengan cukup baik 

serta mengelola waktu lebih baik dari pertemuan sebelumnya.   

       Jadi, jumlah rata–rata penilaian pengelolaan pembelajaran dengan 

menerapkan metode eksperimen pada pokok bahasan tekanan kelas VIII di 

MTsN 2 Palangka Raya dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 

terakhir adalah 78,57 dan termasuk kategori cukup baik. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengelolaan pembelajaran fisika oleh guru 

dengan menerapkan metode pembelajaran eksperimen di kelas sudah cukup 

baik. 

2. Hasil belajar fisika siswa setelah pembelajaran dengan menggunakan      

eksperimen 

a)   Ketuntasan Individu 

       Hasil analisis THB siswa secara kognitif diukur hanya sekali. 

Berdasarkan tabel 4.3 yaitu tes hasil belajar siswa dari 37 orang siswa 

yang mengikuti ujian tes hasil belajar, 21 siswa yang berhasil 

memperoleh nilai melebihi standar ketuntasan hasil belajar IPA yang 

telah ditetapkan sekolah yaitu ≥70%.  

                     

Gambar 4.3 Persentase Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 

56,8% 

21 Orang
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       Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa THB pada soal  tes 

akhir pertemuan sebanyak 21 siswa tuntas  dan 16 siswa tidak tuntas. 

Siswa yang tuntas menurut peneliti disebabkan siswa mengerti dan 

mudah mengingat setiap materi yang telah mereka temukan sendiri pada 

setiap kegiatan pembelajaran melalui  percobaan-percobaan yang mereka 

lakukan dikarenakan mereka membuktikan dan mencari tau sendiri 

kebenaran suatu materi sehingga siswa tidak lagi pasif, melainkan aktif 

dalam kegiatan pembelajaran yang menyebabkan siswa termotivasi 

sendiri untuk belajar. Selain itu, selama mengikuti PBM siswa sangat 

serius menerima penjelasan dan arahan yang diberikan oleh guru. Siswa  

dalam melakukan percobaan terlihat cukup mampu, baik dalam 

melakukan percobaan, menjawab pertanyaan yang ada di LKPD, diskusi 

sesama teman sekelomponya serta tidak malu bertanya ketika ada hal 

yang belum bisa dipahami. Sehingga dengan keseriusan siswa mengikuti 

PBM dari awal hingga akhir berdampak baik pada hasil belajar siswa.    

       Siswa yang tidak tuntas sejumlah 16 orang dikarenakan beberapa 

faktor yaitu waktu yang sangat terbatas menyebabkan pengelolaan 

pembelajaran guru masih belum baik sehingga pada proses PBM guru 

tergesa-gesa dalam menyampaikan materi dikarenakan  minimnya waktu,  

kurangnya antusias siswa dalam mengikuti PMB di kelas  terlihat dari 

ketidakseriusan sebagian siswa baik pada saat melakukan percobaan 

maupun mengerjakan LKPD yang menyebabkan suasana kelas kurang 

terkelola dengan baik serta kurangnya konsentrasi siswa dalam 
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menjawab soal, yang mengakibatkan ketidaktuntasan pada hasil belajar. 

Menurut Wina sanjaya bahwa Kurangnya konsentrasi dan motivasi siswa 

dalam pelajaran juga berpengaruh besar terhadap hasil belajarnya 

menjadi rendah. Keberhasilan belajar siswa dapat juga ditentukan oleh 

motivasi belajar yang dimilikinya.
3
 Siswa yang memiliki motivasi belajar 

tinggi cenderung prestasinya tinggi, begitu sebaliknya siswa yang 

motivasi belajarnya rendah, akan rendah pula prestasi belajarnya.   

b)   Ketuntasan Klasikal 

       Ketuntasan  klasikal THB siswa setelah diterapkan pembelajaran 

menggunakan metode eksperimen diperoleh sebesar 56,76%. Secara 

klasikal penerapan metode pembelajaran eksperimen belum tuntas karena 

belum memenuhi standar ketentusan klasikal yaitu ≥ 85%. Hal ini  

karena hanya 21 siswa yang tuntas dari 37 siswa.   

c)   Ketuntasan Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) 

       TPK yang digunakan  terdiri dari 11 TPK ( 31,43%) aspek C1, 3 TPK 

(8,57%) aspek C2, 14 TPK (40%) aspek C3, dan 7 TPK (20%) aspek C4. 

TPK tidak tuntas apabila persentase siswa mencapai TPK tersebut 

sebesar 85%. Hasil analisis data ketuntasan TPK dengan menerapakan 

metode pembelajaran eksperimen dapat digunakan dalam bentuk diagram 

seperti dibawah ini : 

                                                           
3
Wina, sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan 

Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group,2008,h.249 



103 
 

103 
 

                              

                            Gambar 4.4 Diagram Ketuntasan TPK 

       Berdasarkan gambar di atas dan analisis data pada tabel 4.4, TPK 

yang tuntas sebanyak 62,9% atau 22 TPK. TPK yang tuntas terdiri dari 

berbagai aspek yang termasuk ranah kognitif. TPK yang tuntas terdiri 

dari 10 TPK aspek pengetahuan (C1) soal kategori mudah, 2 TPK aspek 

pemahaman (C2) soal kategori sedang. 6 TPK aspek pengetahuan (C3) 

soal kategori sedang, 2 TPK aspek analisis (C4) soal kategori sukar. 

Untuk aspek pengetahuan (C1) tuntas karena soal mudah dipahami oleh 

siswa. Aspek pemahaman (C2) tuntas karena siswa sudah bisa 

menjelaskan dan menunjukan materi yang terkait dengan pembelajaran. 

Aspek aplikasi (C3) tuntas karena siswa dapat memberikan contoh-

contoh dalam materi tekanan serta dalam memecahkan masalah dalam 

materi tekanan tersebut. Aspek analisis (C4) tuntas karena siswa mampu 

menganalisis soal dengan baik dan mampu mengusai konsep. Aspek 

yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam menjawab soal juga 

dipengaruhi pada soal evaluasi tiap pertemuan yang soalnya mirip 

dengan soal tes akhir.  
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       TPK yang tidak tuntas sebesar 37,1% atau 13 TPK. TPK yang tidak 

tuntas terdiri dari 1 TPK aspek pengetahuan (C1) soal kategori mudah, 1 

TPK aspek pemahaman (C2) soal kategori sedang, 6 TPK aspek aplikasi 

(C3) soal kategori sedang, dan 5 TPK aspek analisis (C4) soal kategori 

sukar.  

       Ketidaktuntasan TPK aspek C1  kategori mudah terdapat pada soal 

THB kognitif nomor 24 Ketidaktuntasan TPK tersebut dikarenakan 

terdapat sebagian siswa yang menyatakan bahwa fisika adalah belajar 

menghafal rumus yang menyebabkan siswa mengabaikan konsep-konsep 

yang tergolong sederhana, misalnya mengenai mendefinisikan 

(menyebutkan)  suatu konsep, sehingga pada saat guru menyajikan soal 

dalam aspek C1 siswa tidak dapat menjawab dengan benar.  

        Ketidaktuntasan TPK aspek C2  kategori sedang terjadi pada soal 

THB nomor 3. Ketidaktuntasan TPK tersebut dikarenakan sebagian siswa 

tidak dapat memahami konsep yang mereka peroleh. Ketidaktuntasan 

aspek C2 juga dikarenakan guru tidak optimal dalam membangun 

pemahaman siswa.  

       Ketidaktuntasan TPK aspek C3 kategori sedang terdapat pada soal 

THB nomor 11, 19, 30, 32, 34 dan 35. Ketidaktuntasan tersebut 

dikarenakan siswa tidak mampu menerapkan konsep hasil kegiatan 

percobaan pada soal-soal perhitungan dan pada saat mengerjakan soal-

soal hitungan mereka juga kesulitan dalam mencari jawabannya di 

karenakan pada soal hitungan tersebut angka-angkanya memiliki tanda 
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koma sedangkan mereka mengerjakannya tidak menggunakan alat 

hitung.  

       Ketidaktuntasan TPK aspek C4 kategori sukar terdapat pada soal 

THB nomor 10, 13, 25, 29 dan 33. Ketidaktuntasan tersebut dikarenakan 

siswa tidak bisa menganalisis soal-soal dengan baik meskipun dalam 

bentuk gambar dan tidak bisa menganalisis faktor yang mempengaruhi 

gaya apung dan menganalisis konsep benda tenggelam dalam materi 

tekanan.  

       Dengan tercapainya 22 TPK (62,9%), menunjukkan bahwa sebagian 

siswa telah menguasai tujuan pembelajaran yang diinginkan dalam 

pembelajaran, meskipun ada 13 TPK  (37,1%) yang tidak tercapai. 

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil tersebut di pengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu : kurang maksimalnya guru dalam menyampaikan 

materi dikarenakan waktuk yang diguanakan tidak memadai serta 

kurangnya simpati sebagian siswa terlihat pada saat PMB berlangsung di 

karenakan siswa beranggapan guru (peneliti) bersifat sementara.  

3. Respon Siswa Terhadap Metode Pembelajaran Eksperimen 

       Angket respon diberikan kepada siswa kelas VIII-D yang digunakan 

sebagai sampel penelitian.Pada umumnya siswa menyatakan setuju 

menanggapi pernyataan yang terdapat pada lembaran angket. Respon siswa 

terhadap metode pembelajaran eksperimen dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 
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     Gambar 4.5 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 1 

       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no.1 

yaitu, “Bagaimana perasaan anda selama mengikuti kegiatan pembelajaran 

fisika dengan metode eksperimen ini”. Diperoleh 33 orang siswa (89,2%) 

menyatakan senang dan 4 orang siswa (10,8%) menyatakan tidak senang. 

Siswa menyatakan senang karena ada hal baru yang memotivasi mereka 

melalui demonstrasi, merumuskan masalah, berani memberikan hipotesis dan 

langkah-langkah eksperimen selanjutnya. Siswa yang menyatakan tidak 

senang karena dilihat pada saat PBM kurang serius. Siswa yang menyatakan 

senang tetapi tidak tuntas karena pada saat proses PBM berlangsung siswa 

masih banyak diam pada saat berdiskusi dengan temannya dalam 

mengerjakan LKPD, masih malu-malu untuk bertanya selain itu, pada saat 

disuruh untuk mempresentasikan hasil percobaannya mereka masih saling 

dorong sesama teman satu kelompoknya dan  hanya ada sebagian siswa saja 

yang mau mencatat hasil diskusi pada saat mengerjakan LKPD dalam 

percobaan sehingga pada saat mengerjakan THB sebagian siswa kebingungan 

dikarenakan bahan untuk mereka lebih memahami dan mengulangi pelajaran 
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33 Orang

10,8 % 

4 Orang

Pertanyaan No. 1                                                                                                          
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baik di sekolah maupun rumah tidak lengkap. Respon siswa terhadap 

pernyataan nomor 2a, 2b, 2c dan 2d dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

             

Gambar 4.6 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 2a   

       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no. 2a, 

yaitu “Bagaimana perasaan anda terhadap materi pelajaran tekanan”. Semua 

siswa menyatakan senang. Semua siswa  menyatakan senang karena materi 

tekanan lebih mudah di pahami dan disampaikan secara jelas dengan 

melakukan berbagai kegiatan eksperimen. Semua siswa menyatakan senang 

tetapi tidak tuntas disebabkan pada saat kegiatan PBM berlangsung sebagian 

siswa kadang tidak mau bertanya atau mengutarakan pendapatnya 

dikarenakan malu atau takut padahal mereka belum mengerti atau kurang bisa 

memahami materi yang diajarkan. 

                                 

                         Gambar 4.7 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 2b  
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       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no 2b 

yaitu, “Bagaimana perasaan anda terhadap lembar kerja peserta didik (LKPD) 

tekanan”. Didapat 30 siswa (81,1%) menyatakan senang dan 7 siswa (18,9%) 

menyatakan tidak senang. Siswa yang menyatakan senang pada lembar kerja 

peserta didik karena siswa menganggap ada perbedaan terhadap lembar 

peserta didik yang sudah mereka pelajari selama ini dengan adanya perbedaan 

tersebut menurut mereka mampu menambah wawasan mereka dalam 

membuat lembar kerja peserta didik. Siswa yang menyatakan tidak senang 

karena mereka menganggap bahwa lembar kerja peserta didik (LKPD) yang 

dibagikan dalam metode eksperimen ini lebih sulit dikerjakan dari lembar 

kerja peserta didik yang mereka pelajari selama ini. Siswa yang menyatakan 

senang tetapi tidak tuntas dikarenakan dalam mengerjakan LKPD masih ada 

yang kurang serius, masih main-main sendiri dan ada sebagian siswa yang 

hanya memperhatikan temannya saja dalam mengerjakan pertanyaan di 

LKPD tersebut karena tidak serius dalam mengerjakan LKPD sehingga pada 

saat mengerjakan THB merasa kesulitan. 

    

  Gambar 4.8 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 2c  
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       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no 2c 

yaitu, “Bagaimana perasaan anda terhadap soal-soal tentang tekanan”. 

Sebanyak 34 siswa (89%) menyatakan senang, dan 3 siswa (8,1%) 

menyatakan tidak senang. Siswa yang menyatakan senang karena siswa 

menganggap bahwa dengan  mengerjakan soal-soal tekanan ini maka 

pengetahuan mereka tentang materi tekanan menjadi lebih luas dan 

mendalam. Siswa yang menyatakan tidak senang karena mereka merasa 

kesulitan dalam mengerjakan soal-soal tekanan tersebut karena kurang serius 

dalam memperhatikan penjelasan guru. Siswa yang menyatakan senang tetapi 

tidak tuntas diantaranya disebabkan siswa tidak mau mengulang pelajaran 

yang telah diajarkan di rumah dengan alasan mereka sudah paham dan 

mengerti, kurang bisa memahami soal yang diberikan dan kurang teliti. 

            

    Gambar 4.9 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 2d 

       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no.2d 

yaitu “Bagaimana perasaan anda terhadap suasana belajar di kelas”. Sebanyak 

30 orang siswa (78,4%) menyatakan senang dan 8 orang siswa (21,6%) 

menyatakan tidak senang. Siswa menyatakan senang karena pembelajaran ini 
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sangat menarik mereka dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran, 

mengurangi rasa takut dalam mengajukan pertanyaan ataupun pendapat, 

melatih keberanian dalam membuat pertanyaan dan menjawabnya serta selalu 

berkelompok sehingga para siswa dapat saling bertukar pendapat satu sama 

lain. Siswa yang mengatakan tidak senang karena siswa merasa saat proses 

pembelajaran suasanaya ribut. Siswa yang menyatakan senang tetapi tidak 

tuntas diantaranya disebabkan karena sebagian siswa masih ada yang kurang 

serius dalam memperhatikan penjelasan guru dan masih ada yang asyik main-

main sendiri, Ini terlihat ketika PBM berlangsung ada beberapa siswa yang 

ngobrol dan tidak membantu teman kelompoknya ketika melakukan 

percobaan 

       Respon siswa terhadap pernyataan nomor 3 dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini  

 

               Gambar 4.10 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 3 

       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no.3, 

yaitu “ Bagaimana pendapat anda selama mengikuti kegiatan pembelajaran 

fisika dengan metode eksperimen ini”. Sebanyak 30 orang siswa (81,1%) 
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menyatakan baru  dan 7 orang siswa (3%) menyatakan tidak baru. Siswa yang 

menyatakan baru dikarenakan dengan metode eksperimen yang sudah 

diajarkan guru sebelumnya siswa mengatakan tidak pernah membuat rumusan 

masalah, hipotesis, identifikasi varibel dan langkah-langkah eksperimen 

lainnya. Siswa yang mengatakan tidak baru dengan pembelajaran ini, karena 

pernah menemukannya dalam buku pelajaran.  

Respon siswa terhadap pernyataan nomor 4 dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini:  

 

              Gambar 4.11 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 4  

       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no.4 , 

yaitu “Apakah materi tekanan menggunakan metode pembelajaran 

eksperimen ini bermanfaat bagi anda”. Sebanyak 35 orang siswa (94,6%) 

menyatakan bermanfaat, 2 orang siswa (5,4%) menyatakan tidak bermanfaat. 

Siswa menyatakan bermanfaat karena siswa merasa materi tekanan yang 

diajarkan dengan metode eksperimen ini sangat menarik sekali karena mereka 

terlibat langsung dalam proses pada saat belajar mengajar dan secara 

langsung memperaktekan sendiri pada saat kegiatan eksperimen sehingga 
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ilmu yang mereka dapatkan tentang materi tekanan akan selalu diingat dan 

tidak mudah lupa. Siswa yang menyatakan tidak bermanfaat karena terliat 

dari ketidakserius mereka dalam mengikuti proses belajar mengajar. Siswa 

yang menyatakan bermanfaat tetapi tidak tuntas disebabkan pada proses PBM 

masih ada siswa yang sibuk sendiri, ngobrol dan kurang serius sehingga 

ketikan diberikan tes siswa tidak dapat menjawab dengan benar.   

       Respon siswa terhadap pernyataan nomor 5 dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini:  

      

 Gambar 4.12 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 5  

       Gambar di atas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no 7b, 

yaitu “Apakah pembelajaran dengan metode eksperimen dapat meningkatkan 

kesadaran anda akan pentingnya fisika dalam kehidupan sehari-hari”. 

Sebanyak 36 orang siswa (97,3%) mengatakan ya dan 1 orang siswa (2,7%) 

menyatakan tidak. Siswa menyatakan ya karena setelah pembelajaran fisika 

dengan menggunakan metode eksperimen ini mereka baru mengetahui bahwa 

dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ditemukan alat-alat yang 

menggunakan konsep fisika. Siswa yang menyatakan tidak dikarena siswa 
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tersebut tidak bersungguh-sungguh pada proses belajar di kelas. Siswa yang 

menyatakan ya terhadap metode eksperimen dapat meningkatkan kesadaran 

anda akan pentingnya fisika dalam kehidupan sehari-hari tetapi tidak tuntas  

disebabkan  karena sebagian siswa tergesa-gesa dalam menjawab dan kurang 

teliti dalam memahami soal sehingga pada saat menjawab THB kurang 

optimal.  

       Respon siswa terhadap pernyataan nomor 6 dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini:  

 

             Gambar 4.13 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 6 

       Gambar diatas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no.6, 

yaitu “Bagaimana pendapat anda tentang bimbingan yang diberikan guru 

selama kegiatan belajar mengajar”. Sebanyak 31 orang siswa (83,8%) 

menyatakan jelas dan 6 orang siswa (16,2%) menyatakan tidak jelas. Siswa 

yang menyatakan jelas karena mereka merasa bahwa penjelasan guru tentang 

materi tekanan sangat jelas dan mudah dimengerti serta tidak sulit Hal ini 

dikarenakan penjelasan konsep materi guru sudah sangat jelas dan baik, 

lengkap, menyenangkan serta dilengkapi dengan contoh-contoh yang 
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berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan siswa menyatakan tidak 

jelas dikarenakan siswa tersebut berada di belakang dan kurang serius 

memperhatikan penjelasan dari guru dan hanya asyik sendiri. Siswa yang 

menyatakan jelas tetapi tidak tuntas disebabkan siswa tersebut kurang serius 

dan tidak ada persiapan yang matang dalam mengikuti tes yang diberikan 

sehingga berdampak pada jawaban dan hasil belajarnya 

      Respon siswa terhadap pernyataan nomor 7 dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

      

     Gambar 4.14 Respon Siswa Terhadap Pernyataan Nomor 7 

       Gambar diatas menunjukkan respon siswa terhadap pernyataan no 7, 

yaitu “Apakah LKPD yang digunakan mudah di pahami dan dikerjakan”. 

Sebanyak 32 orang siswa (86,5%) menyatakanya dan 5 orang siswa (13,5%) 

menyatakan tidak.  

       Siswa menyatakan ya dikarena pada pertemuan sebelumnya guru 

(peneliti) sudah menjelaskan dan mengajarkan langkah-langkah dalam LKPD 

yang menggunakan metode pembelajaran eksperimen ini sehingga pada saat 

proses balajar mengajar siswa mudah memahami dan mengerjakan LKPD 

tersebut. Siswa yang menyatakan tidak karena sebagian siswa tidak hadir 
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pada saat pertemuan untuk membahas langkah-langkah dalam LKPD 

eksperimen sehingga mereka merasa sangat kesulitan dalam mengerjakan 

LKPD. Siswa yang menjawab mudah dipahami dan dikerjakan tetapi tidak 

tuntas berdasarkan pernyataan  beberapa siswa bahwa langkah kerja dalam 

LKPD sulit dipahami dan membingungkan sehingga membuat siswa 

mengalami kesulitan dalam melakukan percobaan dan juga karena siswa 

bersangkutan kurang serius memperhatikan ketika guru menjelaskan dan 

memberi arahan mengenai praktek yang akan dilakukan dan sebagian siswa 

ada yang tidak hadir pada saat pertemuan untuk membahas tentang LKPD.   

4. Kendala - kendala yang dihadapi dalam penelitian  

       Dalam pelaksanaan penelitian di MTsN 2 Palangka Raya, ada beberapa 

hal yang menjadi kendala ketika pelaksanaannya yaitu :  

1. Waktu yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran tidak memadai  

yang menyebabkan guru tergesa-gesa dalam menyampaikan materi.  

2. Sulitnya membuat suasana kelas agar menjadi tenang.  

 

 

 

 

 

 


