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Pendekatan dalam mendapatkan 
pengetahuan

¨ Non ilmiah
¤ Intuisi
¤ Wahyu
¤ Coba-coba
¤ prsangka

¨ Ilmiah 
¤ Kegiatan ilmiah; langkah-langkah MI
n Perumusan masalah; identifikasi masalah
n Perumusan hipotesis; berawal dari teori: deskripsi teori, kerangka 

konseptual
n Penyelidikan; perencanaan penyelidikan: populasi dan sampel, 

variabel. sehingga bisa : pengumpulan data, pengolahan data, 
pembahasan

n Penarikan kesimpulan
22/03/2013
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Pendidikan sebagai sistem
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Artinya : komponen-komponen yg berbeda fungsi saling 
berhubungan dalam sebuah kerja untuk satu tujuan
¨ Input: sanpra, kurikulum, siswa, guru
¨ Proses : pendekatan, metoda/model, teknik. Tergantung 

bagaimana kualitas guru, kurikulum, siswa dan sanpra
¤ Dalam proses melibatkan raw input; dalam proses tjd 

perubahan menjadi lebih baik dari aspek sikap, 
pengetahuan, ketrampilan. 

¤ Jika tidak terjadi perubahan; disini letak perubahannya
¨ Output/hasil: tergantung aspek yg dinilai _ pencapaian 

kompetensi
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Arah Pendidikan
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¨ Bukan sekedar transfer ilmu, tetapi terjadi pengembangan dan 
pembinaan

¨ Pembentukan kompetensi; suatu kemampuan yang dapat 
diukur/diragakan

¨ Diukur dgn KKO (kata kerja operasional) dalam wujud indikator
¨ Arah pendidikan Fisika: terkait dgn pengembangan kompetensi 

bidang fisika
Siswa bekerja seperti saintis:
¤ Bekerja secara ilmiah/psikomotor : akademic skill
¤ Py sikap ilmiah (saintis)/afectif: sosial skill; teliti, jujur, dll
¤ Penguasaan materi_permanen/kognitif : academic skill

Bagaimana supaya pembelajaran fisika bisa memperhatikan ke 3 aspek 
ini sehingga dihasilkan siswa seperti saintis muda Milya Sari
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Hakekat IPA/Fisika
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¨ Fisika: berhubungan dengan materi & energi
¨ Kimia: berhubungan dengan zat dan perubahannya
¨ Aspek yang dikandung dalam pembelajaran fisika
¤ Proses: psikomotor
¤ Sikap; afektif
¤ Produk; kognitif

¨ Bagaimana pembelajaran fisika yg ideal
¤ Ada masalah yg akan dipecahkan
¤ Ada pertanyaan yg mau diungkapkan, yg 

dikemukakan/dirasakan oleh peneliti berdasarkan teori yg 
dirumuskan dlm bentuk hipotesis

¤ Betul tidaknya diuji dgn penelitian
¤ Diperoleh kesimpulan
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Sumber masalah

¨ Pengalaman : selama ini pembelajaran sains yang 
dialami apakah sudah sesuai dengan keinginan atau 
ketentuan?

¨ Pengamatan; dari teori-teori yang dipelajari 
dihubungkan dengan 1 materi pelajaran yang disukai; 
bgm sosok guru yang disukai? Dikembangkan_ 
bagaimana guru yang mengajar materi tersebut, 
apakah secara cara mengajar tersebut sesuai dengan 
harapan yang ada pada diri selama ini

¨ Membaca; buku-buku atau penelitian terdahulu
¨ Media informasi; internet, TV, radio dll
¨ Pidato pemegang otoritas; kebijakan yang seharusnya

22/03/2013
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Masalah-masalah urgen dalam pendidikan 

22/03/2013
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¨ Guru yg minim membuat bahan ajar, sehingga KBM 
hanya mengajarkan bukan membelajarkan

¨ Aktivitas siswa, sangat minim, umumnya hanya 
dengar, catat, jarang tanya jawab, diskusi. Dll

¨ Peralatan labor jarang digunakan atau tidak 
lengkap

¨ Guru jarang mengembangkan pendekatan dan 
metoda yang sesuai karakteristik pembeajaran IPA

¨ dll

Milya Sari
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Permasalahan pendidikan fisika (1)
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Kegiatan labor tidak berjalan dengan baik
¨ Penyebab :
¤ Keterbatasan sanpra
¤ Kompetensi guru
¤ Ketersediaan waktu
¤ Komitmen pimpinan
Penelitian deskriptif

¨ Solusi :
¤ Guru takut; pelatihan
¤ Jam ngajar; dibagi dengan guru lain – honorer
¤ Kepsek ; dianjurkan peduli

Penilaian cenderungan aspek kognitif saja
Milya Sari
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Metoda yang digunakan guru cenderung ceramah
¨ Akibat:
¤ Fisika tidak menarik-sulit
¤ Fisika cenderung dilupakan
¤ Materi terasa padat

¨ Solusi;
¤ Supaya menarik; gunakan bahan bekas untuk ajarkan 

materi; metoda / media yg sesuai dan menarik
¤ Siswa mau belajar dirumah; PR denganpertanyaan 

pemandu
¤ Materi padat; dengan pembelajaran kooperatif, materi 

dibagi2 dalam kelompok2 kecil

Permasalahan pendidikan fisika (2)

Milya Sari
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Suka atau tidak suka siswa tergantung kepada:
¨ Personaliti guru (py kepribadian yg menarik)

Tidak selalu marah-marah dikelas; Bisa berperan sebagai sahabat; 
janji ditepati; PR diperiksa, dikomentari & dikembalikan; tidak kikir: 
mau membantu kesulitan siswa dlm memahami materi

¨ Bagaimana materi disampaikan
Siswa selalu dilibatkan dalam mengambil kesimpulan; interaksi multi 
arah; banyak menuntut aktivitas belajar siswa (mendengar, 
mendiskusikan, mengerjakan, mengajar/menjelaskan.

¨ Bagaimana cara siswa dilibatkan; 
Siswa banyak terlibat (siswa senang). Semua tergantung media dan 
metoda yg digunakan. Jika materinya abstrak atau peralatannya 
kurang solusinya : simulasi, praktikum sederhana, model, analogi 
(dikaitkan dgn kehidupan sehari-hari)

Permasalahan pendidikan fisika (3)
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Pembelajaran fisika yg dianjurkan
(merubah guru aktif menjadi siswa aktif)
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¨ Sesuai dgn karakter metoda ilmiah
¤ Pembelajaran berdasarkan masalah
¤ Mengembangkan PIT
¤ Mengembangkan Pembe. Problem solving
¤ Mengemb. Pemb. Ketrampilan proses

¨ Melibatkan siswa dlm pembelajaran kooperatif
¤ Mengembangkan sosial skill/interpersonal skill: bertanya, 

menjawab, menghargai, melengkapi, menanggapi, 
menyimpulkan, menjelaskan

¨ Guru memiliki bahan ajar;
¤ LKS, LDS, Joob Sheet, petunjuk praktikum, Hand out, dll

Milya Sari
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KTSP

22/03/2013
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¨ Tiap sekolah beda
¨ Pelaksanaan tergantung guru
¨ Terpusat kepada siswa
¨ Guru menyiapkan bahan ajar: LKS, LDS, Modul, dll
¨ Perangkat guru: silabus, RPP, Media, Alat evaluasi

KURIKULUM 2013???
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Contoh judul penelitian

22/03/2013
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¨ Perbedaan hasil belajar fisika melalui penerapan pembelajaran 
inquiry  terbimbing dengan pembelajaran langsung pada 
materi.... Di....... 

¨ Pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT 
terhadap HB fisika untuk konsep getaran dan gelombang di 
kelas X SMA 7 Padang
¤ Judul kurang tepat, karena kelas kontrol tidak terlihat, sebaiknya 

diganti dengan:
¤ Perbandingan HB antara pembelajaran X dan Y pada materi ..Di ....

¨ Pengaruh penggunaan LKS bernuansa ketrampilan proses 
terhadap HB untuk konsep suhu dan kalor dalam pembelajaran 
fisika di kelas X SMA
¤ Boleh pakai kata pengaruh, karena ke 2 kelas pendekatannya sama 

(ketrampilan proses) yg berbeda hanya aspek LKS. 
¤ Kelas eksperimen ada LKD. Kelas kontrol tanpa LKSMilya Sari
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Latar belakang masalah 

¨ Berhubungan dengan pembelajaran fisika
¤ Hakekat pembelajran fisika
¤ Pengertian konsep IPA/Fisika
¤ Karakteristik IPA; 
n IPA diperoleh dengan Metode Ilmiah, jd pembelajaran IPA 

harus mengembangkan langkah-langkah Metode ilmiah: 
CTL, Inqury, Ketrampilan Proses, Lingkungan sebagai sumber 
belajar

¤Guru; cara mengajar yang dianjurkan (KTSP): 
pendekatan, strategi, model, metoda, kiat, media dll

¤ Siswa : bagaimana caranya mendapatkan ilmu

22/03/2013
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Langkah lanjutan

¨ ditemukan masalah, misalnya : hasil belajar BELUM 
MAKSIMAL dipengaruhi oleh inpur siswa, proses 
pembelajaran dan sanpra, dll..........

¨ Kerucutkan masalah (batasan masalah) sesuai dengan 
kapasitas peneliti:
¤ Proses : metoda, strategi, media yg dipakai guru
¤ Sanpra: alat-alat labor, alat peraga, dll

¨ Kerucutkan lagi:
¤ Mutu yang kurang baik terjadi akibat siswa kurang 

dilibatkan, guru yg lebih aktif, dll
¤ Seharusnya: siswa yg aktif, guru membelajarkan siswa

22/03/2013
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Guru; membuat
siswa belajar  

Membuat 
bahan ajar

Modul, lks, 
lds, dll

22/03/201316 Milya Sari
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BAB I. Pendahuluan (1)

¨ Latar Belakang Masalah
¤ Masalah: berbeda harapan dengan kenyataan; sesuatu yg 

ingin dijawab; pertanyaan yg ingin dijawab
¤ Keadaan ideal yang diharapkan; iptek menentukan derajat 

suatu negara. Iptek dilandasi oleh fisika, jadi fisika harus 
disenangi dan guru fisika mengajar dengan baik.

¤ Keadaan riil yang terjadi
¤ Faktor-faktor penyebab masalah (diagnosa);  input, proses, 

sanpra. Mana aspek yg kurang diperhatikan berkatan dgn 
KBM fisika

¤ Apa yang terjadi jika masalah tidak diatasi
¤ Solusi untuk mengatasi masalah
¤ Point judul............ 22/03/2013
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Pendahuluan (2) 

¤ Fungsi LB; merubah masalah menjadi sesuatu yg ingin 
diungkapkan

¨ Identifikasi masalah
¤ Berasal dari diagnosa masalah pada latar belakang masalah

¨ Pembatasan masalah
¤ Berasal dari identifiksi masalah, aspek yg menarik untuk 

diteliti/dikaji
¤ Contoh : dari identifikasi masalah maka penelitian ini hanya 

mengkaji masalah yang berkaitan dengan strategi/metode 
pembelajaran, media pembelajaran atau keterlibatan siswa 
yang dikemukakan pada Identifikasi masalah No........ Dengan 
menerapkan........................

¨ Rumusan masalah

22/03/2013
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Pendahuluan (3) 

¨ Rumusan masalah
¤ Tidak mengandung penafsiran jamak
¤Menyatakan hubungan antar variabel
¤ Dinyatakan dengan kalimat tanya
¤ Contoh: jika penelitiannya tentang:

Perbedaan hasil belajar fisika melalui penerapan pembelajaran 
inquiry  terbimbing dengan pembelajaran langsung pada 
materi.... Di....... 
n Apakah PIT memberikan HB yg lebih baik daripada PL pada 

pembelajaran fisika?
n Apakah PL lebih baik dari PIT?
Unggulkan salah satu sesuai dengan teori yg mendukung 

22/03/2013
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Pendahuluan (4) 

22/03/2013
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¨ Tujuan penelitian
¤ Apa yg secara rinci mau diungkapkan?
n HB dengan PIT
n HB dengan PL
n HB antara PIT - PL

¨ Manfaat penelitian
¤ Untuk peneliti
¤ Untuk guru                     wawasan
¤ Untuk siswa : peningkatan
¤ Untuk kebijakan 
Pilih yg sesuai, saran sdiberikan kepada siapa?

Milya Sari
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Metode-metode penelitian (1)
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A. Deskritif & expos facto
¨ Terjadi sekarang, tanpa ada perlakuan
¨ Minimal 1 variabel, lebih cenderung 1 variabel
¨ Apa adanya, tidak ada uji hipotesis
¨ Masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian. Didahulukan 

oleh pertanyaan penelitian
¨ Statistik deskriptif _modus, media, mean, Sd. %
¨ Contoh 1: Studi tentang persepsi guru terhadap KTSP Tk. SMA 

se sumbar
¤ 1 variabel
¤ Yg disiapkan : persepsi terhadap KTSP: aspek apa saja yg 

dilibatkan dari KTSP ; konsep; implementasi; perangkat
¤ Statistik : %

Milya Sari
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Contoh 2: 
¨ Analisis faktor-faktor hambatan  terhadap pelaksanaan 

kegiatan labor dalam pembelajaran IPA di SMA kota 
Padang
¤ Variabel : faktor-faktor hambatan?
n Guru : kompetensi, jam ngajar yg banyak?
n Dari komitmen kepsek
n Sanpra: jlh dan kualitas alat labor

¤ Hasil penelitian; tgt kepada hasil dan tujuan
n Guru takut : pelatihan
n Guru tidak pandai : pelatihan
n Guru sibuk : kurangi jam pelajaran/ ngajar

¤ Alat pengumpul data : angket

Milya Sari

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


22/03/2013

23

Contoh 3
¨ Studi tentang pola kegiatan labor yg dilakukan 

guru IPA se sumber
¤ Polanya : verifikasi; inquiry terbimbing dan inquiry 

bebas
¤ Hasilnya: berapa %.................. Atau seluruh polanya 

sama?
Kata kunci penelitian deskriptif : studi & analisis........

Milya Sari
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¨ Mendeskripsikan penyebab terjadinya kasus. Menganalisis kasus

¨ Kasus tergantung orang/orang, kelas/kls, sekolah/sekolah (tgt yg 
up todate ditengah masyarakat)

¨ Contoh: studi kasus tentang keberhasilan Kab. Pasaman mengikuti 
UN TK. SLTA th ajaran....
¤ Alasan; nilai tinggi. Lulus 100%, apa istimewanya? (guru, 

siswa, sanpra?)
¤ Yg diteliti; bgm pembelajarannya, bgm siswanya
¤ Hasilnya: penupuan berjamaah

¤ Keunggulan studi kasus: instrumen boleh dipakai apa saja untuk 
mengungkapkan fakta. Jd bisa masuk kuantitatif atau kualitatif

B. Studi kasus 

Milya Sari
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C. Penelitian survey
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¨ Penelitian dgn populasi yg luas mencakup satu kelompok
¨ Tidak ada penarikan sampel : sensus penduduk
¨ Contoh: survey ttg kecendrungan pola kegiatan labor di SMA 

se sumbar /kota padang
¨ Jika seluruh populasi : sampel : sensus
¨ Jika keseluruhan populasi jadi sampel dlm jumlah besar : 

survey
¨ Contoh : SMA : kategori T, S, R dari NEM & fasilitas sekolah, 

jika ada 75 sekolah, yg diambil hy 25 % saja (tgt 
kemampuan peneliti)
¤ T = 20/75 x 25% = 7 sekolah
¤ S = 35/75 x 25% = 11 sekolah
¤ R = 20/75 x 25% = 7 sekolah

Milya Sari
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Selanjutnya 
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¨ Dilakukan terhadap 1 variabel. Contoh pola kegiatan labor 
: Inqury terbimbing, inquiry bebas, verivikasi (masing2 pola 
dibuat instrumennya & pengambilan data dgn angket, 
wawancara)

¨ Statistik deskriptif saja. jika hasil penelitian verivikasi 90%, 
artinya tidak ada kegiatan ilmiah, jd praktikum tidak perlu 
dilakukan

¨ Judul penelitian dimulai dengan kata survey ttg ...at studi 
ttg.....

¨ Tidak dilakuka uji hipotesis
¨ Beda dgn studi kasus: mengungkapkan 1 kasus untuk 

memenuhi rasa ingin tahu, kmd dimanfaatkan. Sedangkan 
survey gunanya utk mengambil keputusan

Milya Sari
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Persamaan dan perbedaan
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Jenis penelitian Sama Beda 

1. Deskriptif
2. Studi kasus
3. Survey 

• Tidak ada uji 
hipotesis

• Satu variabel 
• Statistik 

deskriptif

• Ada penarikan 
sampel

• Meneliti satu 
kasus

• Ada penarikan 
sampel

Milya Sari
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D. Penelitian korelasi
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¨ Melihat hubungan satu variabel dgn variabel lain, 
minimal 2 variabel

¨ Menguji hipotesis dalam bentuk analisis hubungan
¨ Kesimpulan dinyatakan dgn angka atau koefisien 

korelasi (r)
¨ Bentuk hipotesis : terdapat hubungan yg berarti 

antara.....
¨ Contoh: hubungan antara motivasi berprestasi dgn hasil 

belajar
¤ Skor tes motivasi data ordinal (kuantitatif)
¤ Skor tes HB : data ordinal (kuantitatif)

Milya Sari
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lanjutan
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¨ Data penelitian
¤ Nominal : simbol : 1= lk, 2 = pr
¤ Ordinal : tingkatan, rangking
¤ Interval : ada rangking tp terletak dlm range yang mana?
¤ Ratio: data tak terbatas

¨ Syarat uji hipotesis : jenis data harus sama
¨ Sumber data : dokumentasi : hasil belajar siswa;

hasil angket, hasil observasi, hasil wawancara
¨ Tidak ada perlakuan pada variabel

Milya Sari
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Lanjutan 
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¨ Instrumen yg dipakai : skala likert
¨ Contoh: skor motivasi berprestasi 
¤ 5 = jika .....
¤ 4 = jika .....
¤ 3 = jika ....
¤ 2 = jika .....
¤ 1 = jika ....
Maka skor max = 50 (jika soal 50 bh) x 5 = 250
¤ Skor  tes HB = 50 (max)

Milya Sari
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Lanjutan 
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¨ Maka hasilnya dalam bentuk tabel

¨ Maka dicari korelasi dengan rumus r (product 
moment)

No Nama x (SMB) y (HB)

1
2
.
.
.
.
40

Ali 
Budi

Susanti

170
165

180

26
30

45

Milya Sari

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Lanjutan 
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¨ 3 hal penting dalam penelitian korelasi 
¤ Tinggi rendahnya derajat hubungan : -1 < r < 1 yg 

dihubungkan dgn hal yg setara dari objek yg sama 
(syarat data bisa diolah jika diketahui hubungan dan 
jenis data sama)

¤ nilai r : (0 – 0.5 hubungan rendah); (0.51 – 1 
hubungan tinggi)

¤ Arah hubungan : positif atau negatif 
n +  dengan + ; hubungan +
n - dengan – ; hubungan –
n + dengan -; hubungan -

Milya Sari
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Lanjutan 
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¨ Tingkat kepercayaan
¤ 95 %; sewaktu hasil penelitian ini digeneralisaikan untuk populasi 

(karena kita melakukan ujinya kepada sampel), maka 95 % dari 
data tersebut bisa dipercaya, sedangkan kesalahan yg terjadi 
(melenceng dari kondisi yg sebenarnya) hanya 5 % saja

¤ 99% ?......

¨ Angka keberartian/ signifikansi
¤ 0.05% berarti kesalahan yang terjadi dari data hanya 5% saja 

jika hasil penelitian tsb dicobakan kepada populasi sedangkan 
95% dari data tsb bisa dipercaya

¤ 0.01% ????....... (biasanya untuk obat-obatan atau makanan)

Milya Sari
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Lanjutan 
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¨ Hubungan antar variabel dalam penelitian korelasi
¤ Variabel : motivasi berprestasi : X = independen

Hasil belajar           : Y = dependent
¤ X             Y

¤ Contoh  judul :
n Hubungan antara .................. Dengan .........
n Konstribusi ................... Terhadap ................

Jika hasil hasil penelitian rxy = 0.60, maka (rxy)² = 0.36 = 36%

Artinya : konstribusi MB terhadap HB hanya 36% saja, 
sisanya dipengaruhi oleh faktor lain (yg jadi 
rekomendasi kita untuk penelitian selanjutnya)

Milya Sari
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Lanjutan 
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¨ Skop dari penelitian korelasi harus luas karena akan 
mendeskripsikan hubungan ............

¨ Datanya kuantitatif, minimal ordinal yang bisa 
dikorelasikan

¨ Contoh untuk 2 variabel 
¤ Konstribusi tk. Kecerdasan (X1) dan motivasi berprestasi (X2) 

terhadap Hb...... Pada siswa .............
n X1        rx1.y = 0.5 = 25%              jadi hanya 61% saja (X1) &

rx1.2 (X2) mempengaruhi, sisanya ada                                        
Y                    faktor lain  

n X2         rx2.y = 0.6 = 36%

¤ Studi tentang faktor2 yg mempengaruhi HB ((hingga hasil 
akhirnya diperoleh 100%)
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E. Penelitian Eksperimen
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¨ Ada 3 kegiatan
¤Memanipulasi variabel = variabel bebas (X)
¤Mengontrol variabel = variabel kontrol (Z)
¤Mengobservasi perubahan aspek variabel = variabel 

terikat (Y)

¨ Dikontrol maksudnya : diusahakan tidak berubah
¨ Ada uji hipotesis
¨ Ada variabel yang dimanipulasi (yg diberi 

perlakuan)
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Berdasarkan kontrolnya, dibagi atas :
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¨ pra eskperimen/ eks. Pendahuluan
¤ Tidak ada perlakuan/treatmen pembanding
¤ Hanya 1 kelas saja
¤ Kontrol rendah sekali/ tidak ada kontrol
¤ Contoh : eks. Tanpa kelas kontrol

¨ Eksperimen semu/ quasi eksperimen
¤ Ada treatmen pembanding
¤ Kontrol tidak ketat
¤ Sering pada penelitian pendidikan

¨ Eksperimen murni
¤ Ada treatmen pembanding
¤ Kontrol ketat (pd variabel yg berpengaruh, diluar variabel pntln)
¤ Kegiatan labot Milya Sari
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Model penelitian eksperimen
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¨ Quasi eksperimen/eksperimen murni dengan kontrol
¤ — X   T     kelas eksperimen ; atau T01 — X   T1

¤ — T     kelas kontrol ;                T02 — T2

¨ Quasi eksperimen/eksperimen murni tanpa kontrol
¤ — X   T     kelas eks 1  atau T01 — X   T1

¤ — X   T     kelas eks 2  atau T02 — X   T2

¤ — X   T     kelas eks 3  atau T03 — X   T3

Contoh : pengaruh penggunaan model X terjadap HB
¤ Hubungan antar variabel   X                    Y
¤ Desain penelitian 
¤ — X   T     kelas eksp    ; atau T01 — X   T1

¤ — T     kelas kontrol ;                T02 — T2
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¨ Perbedaan HB antara pendekatan proses dan 
pend. Konsep  pada materi....... ............

¨ Perbandingan antara 2 strategi/model/metoda 
untuk materi apa
¤ Karena ada 2 hal yg dibandingkan, maka ada yg 

diunggulkan tgt teori-teori yg mendukung
¤ Hubungan antar variabel ; dibandingkan 
n X1                  Y
n X2                  Y

¤ Jika ada kontrol 
n Xo                  Y
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Lanjutan 
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¨ Bandingkan 
¤ X1 dengan X0                Y
¤ X1 dengan  X2               Y
¤ X2 dengan X0                Y

Milya Sari
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Hipotesis 
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¨ Jawaban sementara/ kesimpulan sementara
¨ Pembuktian secara teoritis – induktif

Teori A; Teori B; penelitian terdahulu, menjadi hipotesis umum
¨ Verifikasi data ; data umum diolah, diinterpretasi 

menajdi kesimpulan sementara peneliti
¨ Dilakukan pencocokan antara teori (hipotesis umum) 

dengan kesimpulan hasil penelitian
¨ Contoh hipotesis yg diajukan : pembelajaran melalui 

pendekatan proses memberikan HB lebih baik 
dibandingkan dgn HB melalui pendekatan konsep
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Perbandingan HB antara PP dengan PK dlm 
pembj. Fisika untuk Konsep ... Di kelas..... 
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¨ Rumusan masalah: 
¤ Manakah (blm ada yg diunggulkan)
¤ Apakah terdapat perbedaan (sudah ada yg diunggulkan)

¨ Hipotesis
terdapat perbedaan yg berarti HB fisika antara PP 
dengan PK untuk materi ....... Di......

¨ Teori yg diperlukan : 
¤ PP, PK HB; sehubungan dgn variabel penelitian & hasil 

penelitia terdahulu yg relevan ttg PP dan PK

¨ Variabel penelitian : PP, PK, HB untuk konsep .......
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Format tinjauan pustaka
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¨ Hakekat pendekatan dalam pembelajaran fisika; PP dan PK
¨ Hakekat HB untuk konsep fluida: HB, karakteristik konsep flida, 

HB utk konsep fluida
¨ Penelitian yg relevan ; harus ada beda dgn penelitian yg 

terdahulu
¨ Kerangka konseptual (berfikir)
¤ Isinya tentang hubungan antar variabel; alasan teoritis ttg 

pernyataan hipotesis yg diajukan (bertolak dari + dan – masing2 
pendekatan); argumentasi bahwa salah satu pendekatan lbh unggil 
dari yg lain berdasarkan identifikasi + dan -.

¤ Diakiri dgn hubungan antar variabel
¨ Pengajuan hipotesis: berdasarkan deskripsi teori, penelitian 

terdahulu dan kerangka konseptual yg diajukan maka hipotesis 
pntl adalah :
¤ Ho =............................, H1 = .....................Milya Sari
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Lanjutan 
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¨ Ho= tidak terdapat perbedaan yg berarti Hb 
antara PP dengan PK...........

¨ H1 = terdapat perbedaan yg berarti HB antara PP 
dengan PK .......

¨ Atau jika peneliti sudah mantap memilih salah satu 
metoda secara teori maka bisa mengajukan 
hipotesis (satu arah)
¤ HB dengan PP lebih baik dibanding HB dengan PK 

pada MP.... Di.........
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Penyebab hipotesis ditolak

¨ Teori yang dipakai sudah usang, sehingga tidak cocok 
lagi dengan keadaan sekarang (referensi harus yg 
terbaru)

¨ Teori salah ambil, cara mengembangkan teori salah
¨ Instrumen tidak benar
¨ Survey atau observasi awal salah, sehingga teori yg 

diambil jadi salah. 
¨ Untuk membuat instrumen:
¤ hasil temuan pada survey awal, memberikan dukungan 

pada teori yg diambil
¤ Hasil temua jgn emisional, tetapi berdasarkan data dan 

fakta
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Variabel dan Data
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¨ Hipotesis mengandung variabel2 (variasi2)
¨ Berasal dari konsep : gambaran suatu fenomena yg 

abstrak berdasarkan generalisasi sesuatu yg khas 
(berat, masa, suhu, fertilisasi, dll)

¨ Konsep menjadi konstrac : konsep2 yg telah 
didefinisikan oleh para ahl untuk kepentingan ilmiah

¨ Konstrac menjadi variabel (dari konsep, tapi konsep 
belum tentu variabel)

¨ Contoh:
¤ Badan (konsep), 
¤ untuk menjadi kontrac yg bervariasi menjadi variabel : jenis 

kelamin, tinggi badan, suhu badan
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Macam-macam variabel
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¨ Sifat 
¤ Variabel kontinue : dengan angka desimal
¤ Variabel disktrit : data disktrit (bil bulat) 

¨ Variabel dependent : kerikat/konsekuen (Y)
¨ Variabel independent : bebas/anticeden (X)
¨ Variabel aktif : V yg datanya dapat dimanipulasi (ex; metoda, 

pendekatan, model)
¨ Variabel atribut : V yg tidak dapat dimanipulasi (tetap) ex; IQ, 

jenis kelamin, status sosial
¨ Variabel moderator: v yg diperkirakan memberikan pengaruh 

kpd V terikat tetapi sukar diukur secara baik (ex; penggunaan 
modul terhadap HB. V moderator adalah kompetensi guru
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Variabel intervening (antara)

22/03/2013

48

¨ Variabel yg sering terlupakan ketika penelitiam 
dilakukan

¨ Contoh : pengaruh penggunaan media IT terhadap HB
¤ Variabel intervening adalah motivasi berprestasi
¤ Alasan: mpg media bisa mempengaruhi HB?
¤ karena; : dia akan meningkatkan motivasi siswa untuk 

belajar, jika motivasi tinggi maka HB akan tinggi
¤ X – Z, Z – Y

q Yg harus dilaku peneliti waktu mendeskripsikan V bebas, juga 
harus mengemukakan V yg bisa mengganggu (ex. Pemakaian 
modul, tp tidak semua guru bisa menggunakan dgn baik)
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Latihan 
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¨ Seorang mahasiswa program studi fisika ingin meneliti 
apakah penerapan pendekatan konsep atau 
pendekstan proses yg dapat membrikan HB yg lebih 
baik untuk konsep listrik dinamis

¨ Beberapa referensi menunjukkan bahwa pendekatan 
proses sgt dianjurkan dalam pembelajaran IPA & juga 
terindikasi bahwa pendekatan proses py keunggulan 
lbh banyak dibanding pendekatan konsep

¨ Jika mhs tsb ingin melaksanakan pntl ini di SMA 3 
Padang terhadap siswa kelas I yg terdiri dari 12 kelas 
(2 kelas unggul, 10 kelas reguler yg tingkat 
kemampuan hampir sama)
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Lanjutan 
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¨ Pertanyaan 
¤ Judul penelitian
¤ Apa yg harus diutarakan di LB
¤ Identifikasi masalah – batasan
¤ Hipotesis
¤ Tujuan penelitian
¤ Tinjauan pustaka
¤ Populasi dan sampel
¤ Variabel

Milya Sari
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Jawab 
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¨ Judul : 
perbedaan/perbandingan HBF antara PP dengan 
PK untuk  materi listrik dinamis pada siswa kelas X 
di SMA 3 Padang 

¨ Atau : 
Perbedaan Hb siswa untuk konsep listrik dinamis 
melalui penerapan PP dan PK pada MP Fisika di 
SMA 3 Padang
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Latar belakang masalah
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¨ Kondisi ideal yg diharapkan sesuai dgn materi yg diuji 
atau diteliti, dari KD dan pentingnya materi tsb.

¨ Kondisi riil yg terjadi dilapangan dlm proses 
pembelajaran, yg nanti terindikasi dgn rendahnya HB 
(belum maksimal).

¨ Penyebab timbilnya masalah, bisa dari guru (cara 
mengajar), bisa siswa, praktikum, sanpra,dll. Jadikan ini 
sebagi point di identifikasi masalah.
¤ Ex. Guru cenderung menyebutkan konsep daripada 

menemukan konsep, atau ceramah
¨ Akibat yg terjadi jika masalah tidak segera dipecahkan; 

.......siswa tidak paham atau miskonsepsi
¨ Solusi yg dipilih ............ PP (sesuai teori)
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Lanjutan 
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¨ Identifikasi masalah : sesuai dgn penyebab timbulnya 
masalah

¨ Pembatasan masalah : sesuai dgn / diambil salah satu 
aspek penyebab yg akan diberi solusi
¤ Dari masalah yg teridentifikasi sebelumnya. Penelitian 

dibatasi pada aspek no....... (sesuai dgn penelitian, misalnya 
inovasi pembelajaran)

¤ Sesuai dgn judul penelitian dan batasan masalah 
(berhubungan dgn inovasi pembelajaran, maka pntl 
dibatasi dalam hal: materi....., Hb: .............., Siswa kelas: ......

¨ Definisi operasional variabel; HB (dimaksud/diteliti 
aspek apa). PP yg dimaksud?, PK ?, Materi ?, Siswa?.
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Lanjutan 
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¨ Rumusan masalah 
¤ Apakah terdapat perbedaan yg berarti terhadap HB siswa 

untuk konsep LD melalui PK dan PK pada MP Fisika untuk 
kelas X di SMA 3 Padang

¤ Manakah diantara PP dan PK yg memberikan pengaruh yg 
berarti terhadap HB pada MP Fisika untuk konsep LD di 
kelas X SMA 3 Padang

¨ Tujuan penelitian 
¤ Untuk mengungkapkan perbedaan HBS pada konsep LD 

melalui PP dan PK pada MPFis di kelas X SMA....
¤ Atau 
n HBS untuk PK
n HBS untuk PP
n Beda HBS melalui PP dan PK
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Tinjauan pustaka
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¨ Perbedaab HBS untuk konsep LD melalui PP dan PK 
dalam pembelajaran Fisika di kelas........

¨ Deskripsi teori
¤ pendekatan dlm pembelajaran fisika
n Pendekatan proses
n Pendekatan konsep

¤ Pembelajaran PP dan PK dalam mencapai HB
¤ Hakekat HB dalam pembelajaran Fisika untuk konsep...

¨ Penelitian yg relevan
¨ Kerangka konseptual
¨ Hipotesis penelitian
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Lanjutan 
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¨ Metoda penelitian
¤ Quasi eksperimen
¤ Desain randomized control group only design

¨ Populasi dan sampel
¤ Populasi siswa kelas 10 SMA 3 Padang
¤ Sampel 2 kelas saja, tekniknya cluster random sampling
n 10 kelas reguler
n Uji homogenitas dan normalitas
n Ambil acak 2 kelas dgn cara lot pd kleas yg homogen & normasl

¨ Variabel
¤ Bebas : PP & PK
¤ Terikat : HB
¤ Control : materi pelajaran dan guru yg mengajar harus sama
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Populasi dan sampel 
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¨ Seorang mahasiswa pendidikan fisika ingin mengetahui 
apakah terdapat perbedaan yg berarti pencapaian HB siswa 
melalui perbedaan kualitas interaksi siswa dlm belajar dikelas 
dlm pelajaran fisika di kelas XI SMA 3 Padang, melalui 3 
model interaksi pembelajaran yaitu:
¤ Model I; interaksi satu arah: melalui penerapan metode ceramah, 

latihan dan evaluasi HB
¤ Model II: interaksi 2 arah, melalui penerapan metode ceramah, 

tanya jawab antara guru dan siswa, latihan dan evaluasi HB
¤ Model  III: interaksi multi arah, melalui penerpan metode ceramah, 

diskusi kelompok, diskusi kelas dan veluasi HB
q Bila kelas XI terdiri dari 8 kelas, 2 kelas diantaranya kelas 

unggul, tentukanlah anggota populasi, teknik sampling yg 
digunaan, serta langkah2 pengambilan sampel yg dilakukanMilya Sari
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Jawaban 
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¨ Judul : perbedaan HB berdasarkan tingkat kualitas interaksi 
antara guru dan siswa dalam pembelajaran fisika di kelas 
XI SMA 3 Padang

¨ Jenis penelitian : quasi eksperimen
¨ Rancangan: randomized control group only design
¤ X1. interaksi 1 arah :  — X1    T
¤ X2 interaksi 2 arah  : — X2 T 
¤ X3 interaksi 3 arah  : — X3 T 

¨ Populasi dan sampel
¤ Populasi seluruh siswa kelas XI SMA 3 Padang
¤ Teknik sampling: cluster sampling
¤ Langkah2: keluarkan 2 kelas unggul, yg diambil 6 kelas reguler 

saja. Ambil 3 kelas dari 6 kelas tsb secara acak, setelah 
dilakukan uji homo dan normalitas dari ke 6 kelas tsb
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Latihan 2
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¨ Kepala dinas pendidikan  propinsi sumbar ingin 
mengetahui persepsi kepala sekolah SD, SLTP & SLTA 
tentang kebijakan penyusunan dan pelaksanaan 
pembelajaran menurut KTSP. Di Sumbar terdapat 19 
kab/kota dengan jumlah sekolah pada tiap tingkatan 
satuan pendidikan spt dinyatakan pada tabel berikut ...

¨ Jika diinginkan jumlah sampel sebanyak 300 orang, 
tentukanlah anggota populasi, teknik sampling yg 
digunakan serta langkah2 pengambilan sampel yg 
dilakukan. 
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Tabel 1. jumlah sekolah di Sumbar
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No Kab/kota Jumlah satuan No Kab/kota Jumlah satuan

SD SMP SMA SD SMP SMA

1 Padang 98 58 24 11 bukitting 92 36 18

2 pariaman 112 72 36 12 sawahl 48 10 6

3 k. paria 48 8 4 13 sijunjung 76 36 18

4 Tanah d 76 36 18 14 50kota 82 22 10

5 Pdg pjg 36 18 8 15 payakum 42 23 8

6 solok 114 78 39 16 damasra 68 14 8

7 Kab.solok 52 14 8 17 pasaman 72 32 12

8 solsel 72 32 16 18 pastim 69 29 10

9 pessel 69 29 12 19 mentawai 16 8 4

10 agam 81 41 22 Jumlah 1323 596 281
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Jawab 
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¨ Populasi : seluruh kepsek SD, SMP dan SMA se Sumbar
¨ Teknik sampling : stratified proporsional random 

sampling, 
¤ stratified (strata): bertingkat
¤ Proposional : secara proporsional
¤ Random: acak (semua punya peluang jadi sampel) 

¨ Langkah2 pengambilan sampel.:
Catatan :
¨ purposive : sengaja, misalnya lokal unggul saja
¨ Cluster : banyak kelas
¨ Random : di undi antara beberapa kelas
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Langkah langkah
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¨ Buat sampling frame

¨ Tentukan jumlah sampel
¤ SD = 1323/2200 x 300 = 181 orang
¤ SMP = 596/220 x 300 = 81 orang
¤ SMA = 281/2200 x 300 = 38 orang

SD SMP SMA JUMLAH

1323 596 281 2200

SD SMP SMA JUMLAH

181 81 38 300
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Lanjutan 
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¨ Tentukan jumlah sampel untuk tiap strata
¤ Padang 
n SD = 98/1323 x 181 = 13 kepsek
n SMP = 58/596 x 81 = 8 kepsek
n SMA = 24/281 x 38 = 3 kepsek

¤ Pariaman 
n SD = 48/1323 x 181 = 7 kepsek
n SMP = 8/596 x 81 = 1 kepsek
n SMA = 4/281 x 38 = 1 kepsek
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Jika hanya ada 2 kelas saja
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¨ Apakah masih perlu uji homogenitas dan normalitas?
¨ Perlu, 
¤ supaya bisa dilakukan uji T, karena syarat uji t adalah data 

N dan H (statistik parametrik)
¤ Untuk memastikan perbedaan HB yg terjadi karena 

perlakuan yg diberikan, bukan karena beda kemampuan 
dari awal

¨ Apa yg harus dilakukan?
¤ Amati data yg menyebabkan ketidak normalan tsb ( 

misalnya siswa X.Y.Z), tetap diberi perlakuan, tapi datanya 
nanti tidak diolah

¤ Sehingga data yg diolah hanya berasal dari data yang N 
dan H saja.
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