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ABSTRAK
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ASSURANCE, RELEVANCE,
INTEREST, ASSESMENT DAN SATISFACTION (ARIAS) DITINJAU DARI
SIKAP ILMIAH TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA

Oleh
Anis Marlina
Penelitian ini berlatar belakang kurang tepatnya pendidk memilih dan
memvariasi model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi sehingga
mengakibatkan hasil belajar siswa rendah. Kurang tepat dalam memilih model
pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi sehingga mengakibatkan hasil
belajar siswa rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi hasil
belajar siswa antara model pembelajaran ARIAS dan konvensioal ditinjau sikap
ilmiah tinggi dan sikap ilmiah rendah terhadap hasiil belajar siswa pada pokok
bahasan fluida statis.
Metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Eksperiment dengan
rancangan post-test only control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah
siswa kelas X TKR SMKN 7 Bandar Lampung dengan sampel penelitian terdiri dari
2 kelas yang diperoleh menggunakan teknik purposive sampling. yakni kelas
eksperimen (X TKR 1) yang diterapkan model pembelajaran ARIAS dan kelas
kontrol (X TKR2 ) yang diterapkan model pembelajaran konvensional. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode tes untuk mendapatkan data hasil belajar,
sedangkan metode angket untuk mendapatkan informasi sikap ilmiah. Uji hipotesis
penelitian menggunakan anava dua jalan dengan desain faktorial 2x2.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh penggunaan
model pembelajaran ARIAS terhadap hasil belajar ( F= 9,593, p= 0,003 < 0,05), (2)
terdapat pengaruh sikap ilmiah terhadap hasil belajar ( F = 130,457, p = 0,000 < 0,05
), (4) Tidak terdapat perbedaan sikap ilmiah siswa antara siswa yang mengikuti model
pembelajaran ARIAS dan model pembelajaran konvensional ( F = 0,190, p = 0,665 >
0,05 ).

Kata kunci: Model Pembelajaran ARIAS, Hasil Belajar, Sikap Ilmiah.
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Artinya : Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Sesungguhnya kapal itu berlayar di
laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu sebahagian dari
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terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.
(Q.S.Luqman : 31)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan adalah kebutuhan hidup yang sangat penting, karena dengan
pendidikan dapat mengembangkan potensi individu sehingga mampu memenuhi
kebutuhan hidup1 dan mampu membentuk sumber daya manusia yang unggul dan
berkualitas.2 Dijelaskan dalam surat Al (1-5) yang berbunyi:

              
         
Allah Swt mengajarkan manusia dengan perantaraan baca tulis. Dari
keterangan ayat Al-Quran tersbut dapat kita katakan bahwa didalam islam
pendidikan itu sangat penting.Apabila proses belajar dapat menstimulasi kegiatan
belajar yang efektif maka proses belajar dikatakan baik, sehingga hasil belajar
yang diinginkan bisa tercapai.
Fisika adalah ilmu pengetahuan yang paling mendasar, karena berhubungan
dengan prilaku dan struktur benda3 dan salah satu mata pelajaran dalam rumpun

1

Rahma Diani, “Pengaruh Pendekatan Saintifik Berbantukan Lks Terhadap Hasil Belajar
Fisika Peserta Didik Kelas Xi Sma Perintis 1 Bandar Lampung”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika
„Al-BiRuNi, Vol.05 No.1 maret 2016 83-93
2
Tri Agunaisy,Yenni Darvina dan Murtiani, “Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran
Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Satisfaction (Arias) Berbantuan Bahan Ajar
Bermuatan Nilai Karakter Terhadap Kompetensi Siswa Kelas Xi Sman 13 Padang”. Pillar Of
Physics Education, Vol. 7. April 2016, 09-16
3
Giancoli, fisika:edisi 5(jakarta:erlangga,2010) hal.1

sains yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia4 serta merupakan
mata pelajaran wajib di Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk jurusan IPA dan
Sekolah Menengah Kejuran (Teknik). Namun, pada kenyataannya masih banyak
siswa menganggap fisika itu sulit.
Pembelajaran Fisika di kelas masih menghadapi beberapa masalah, pada
umumnya siswa menganggap mata pelajaran fisika sulit5 untuk dipahami. Selain
itu juga bisa dikarenakan guru masih belum memvariasi model pembelajaran yang
ada. Hal ini terlihat juga di SMK Negeri 7 Bandar Lampung. Siswa mengatakan
bahwa pembelajaran fisika itu sulit karena banyaknya rumus dan cara
penyampaian materi oleh guru terkesan monoton dan terlalu cepat.
Masalah proses pembelajaran yang sering dihadapi dalam pendidikan formal
sudah sering didengar di kota maupun dipedesaan,dimana proses pembelajaran
dengan metode pembelajaran

masih berpusat pada guru yang masih banyak

digunakan,6 dan guru belum menambah variasi model pembelajaran7 bukan hanya
di SMA Cerdas Murni tetapi hampir diseluruh sekolah indonesia itu terlihat
setelah peneliti menganalisis beberapa jurnal pendidikan yang ada di Indonesia.
4

Antomi Saregar, “Pembelajaran Pengantar Fisika Kuantum Dengan Memanfaatkan Media
Phet Simulation Dan Lkm Melalui Pendekatan Saintifik: Dampak Pada Minat Dan Penguasaan
Konsep Mahasiswa”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika „Al-BiRuNi‟, Vol. 05 No.1 maret 2016 5360
5
Budiono, Aris, Ahmad,” Pengembangan Alat Peraga Kotak Energi Model Inkuiri
Terbimbing (APKEMIT) Sebagai Penunjang Pembelajaran Fisika SMA Pada Materi Suhu dan
Kalor”, e-Journal Penelitian Pendidikan IPA e-ISSN.2407-795X, Vol , No 2 (2015)
6
Betty Dan Zulfa, “Pengaruh Model Pembelajaran ARIAS (Assurance , Relevance, Interest,
Assessment Dan Satisfaction) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Pokok Listrik Dinamis
Dikelas X SMII SMA Cerdas Murni T.P 2014/2015” Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas
Negeri Medan, Vol.2 No.1 Januari 2016
7
Tri Agunaisy,Yenni Darvina dan Murtiani, op,cit.

Bahkan di SMKN 7 Bandar Lampung masih menggunakan model pembelajaran
berpusat pada guru dengan metode ceramah.
Hasil wawancara yang dilaksanakan di SMK Negeri 7 pada tanggal 11
januari 2017, menunjukan bahwa model pembelajaran yang di gunakan pada
pembelajaran fisika selama ini masih menggunakan model pembelajaran yang
berpusat pada guru menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan diskusi8
belum sepenuhnya berhasil, karena hasil belajar fisika siswa di SMK Negeri 7
masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil ujian tengah semester satu tahun
ajaran 2016/2017 pada tabel berikut,
Tabel 1.1
Rata- Rata Nilai Ujian Tengah Semester Ganjil Mata Pelajaran Fisika
Peserta Didik Kelas X Teknik SMK Negeri 7 Bandar Lampung
No.

Kelas

1
X TKR I
2
X TKR II
3
X TSM
Rata- rata total

Jumlah Peserta Didik

Nilai Rata- rata

33
32
26

40,8
55,6
61,5
58,56

Sumber: Guru mata pelajaran fisika kelas Kelas X Teknik SMK Negeri 7 Bandar
Lampung
Tabel 1.1; menunjukan rata- rata hasil belajar peserta didik kelas X adalah
58,56. Untuk kelas X TKR 1 rata- rata nilai nya 40,8, X TKR II rata- rata
nilainya 55,6, dan X TSM rata- rata nilainya 61,5. Terlihat jelas bahwa hasil
belajar fisika siswa di SMKN 7 Bandar lampung masih belum mencapai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). KKM yang ditetapkan di SMKN 7 adalah 75,

8

Guru Mata Pelajaran Fisika SMK Negeri 7 bandar lampung , wawancara dengan penulis,
bandar lampung , 11 Januari 2017

sehingga untuk memperoleh ketuntasan hasil belajar guru harus melakukan
kegiatan remedial.
Menurut peneliti ada beberapa faktor yang membuat hasil belajar fisika
peserta didik itu rendah, diantaranya: guru, siswa,lingkungan dan model
pembelajaran yang di gunakan guru. Masih banyak guru yang menyamaratakan
model pembelajaran untuk semua mata pelajaran.
Model pembelajaran secara langsung berpengaruh terhadap aktivitas,
perilaku dan hasil belajar peserta didik,9 sehingga pemilihan model di sesuaikan
dengan tingkat kemampuan, perkembangan dan psikologi peserta didik, hal ini
bertujuan agar peserta didik berinteraksi dengan model pembelajaran yang ada.
Selain itu, yang perlu diperhatikan oleh guru adalah keterlibatan faktor internal
yang dapat mempengaruhi hasil belajar fisika siswa, antara lain: aktivitas belajar,
gaya belajar, tingkat kecerdasan IQ, kreativitas, sikap ilmiah siswa, kemampuan
verbal siswa,berfikir kritis10 (Critical thinking)11 dll. Meskipun faktor-faktor

9

Deka Anjariyah, Lilis Karlina, “ Pengaruh Modelpembelajaran Arias (Assurance,
Relevance, Interest, Assessment, And Satisfaction) Berbantu Media Lingkungan Terhadap Minat
Dan Hasil Belajar Matematika Siswa Smp Pada Materi Aritmetika Sosial”. Prosiding Konferensi
Nasional Penelitian Matematika dan Pembelajarannya (KNPMP I) 354 Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 12 Maret 2016
10
Antomi Saregar, Widha Sunarno, op,cit.
11
Keith Cozine, “Thinking Interestingly: The Use of Game Play to Enhance Learning and
Facilitate Critical Thinking Within a Homeland Security Curriculum”. British Journal of
Educational Studies 63:3,2015 367-385,

tersebut diketahui telah dapat mempengaruhi hasil prestasi belajar fisika siswa
namun hal ini kurang diperhatikan oleh para guru.12
Alasan peneliti memilih materi fluida karena fluida banyak di gunakan
dalam kehidupan sehari- hari. Peristiwa yang dijumpai dalam kehidupan seharihari yang merupakan

penerapan dari materi fluida, sebagai contoh pompa

hidrolik,perahu yang mengapung di permukan air merupakan penerapan hukum
Archimedes.
Pencapaian hasil belajar fisika yang lebih baik ditinjau dari sikap diperlukan
suatu model pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir
ilmiah pada diri siswa, sehingga dalam proses pembelajaran siswa dituntut lebih
banyak

belajar

sendiri

untuk

mengembangkan

kreativitasnya

dalam

menyelesaikan masalah. Ada banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan
dalam pembelajaran fisika, antara lain: Model POE,13,14,15 Inquiry,16,17,18,

12

Antomi Saregar, Widha Sunarno, “Pembelajaran Fisika Kontekstual Melalui Metode
Eksperimen Dan Demonstrasi Diskusi Menggunakan Multimedia Interaktif Ditinjau Dari Sikap
Ilmiah Dan Kemampuan Verbal Siswa”. Jurnal Inkuiri, Vol 2, No 2 2013 (hal 100- 113)
13
Yuli Atriyanti, Subiyanto Hadisaputro, “Penerapan Model Pembelajaran Poe Untuk
Meningkatkan Ketercapaian Kompetensi Dasar Siswa”. Chemistry In Education 4 (1)

(2015)
E. Yulianto, A.Sopyan , A. Yulianto , “Penerapan Model Pembelajaran Poe (PredictObserve-Explain) Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kognitif Fisika Smp”.
14

Unnes Physic Education Journal 3 (3) (2014)
15

Puji Rahayu, Arif Widiyatmoko, Hartono, “Penerapan Strategi Poe (Predict-ObserveExplain) Dengan Metode Learning Journals Dalam Pembelajaran Ipa Untuk Meningkatkan
Pemahaman Konsep Dan Keterampilan Proses Sains”. Unnes Science Education Journal 4 (3)
(2015)
16
Brenda R. Brand & Sandra J. Moore, “Enhancing Teachers’ Application of Inquiry‐Based
Strategies Using a Constructivist Sociocultural Professional Development Model”. International
Journal of Science Education Vol. 33, No. 7, 1 May 2011, pp. 889–913
17
Ester , Harm J.A., Hilde Tobi , Arjen E.J. Wals , Ida & Martin Mulder, “Inquiry-Based
Science Education Competencies of Primary School Teachers: A literature study and critical

Problem-based Structure,19 Discovery Learning,20 Problem Based Learning
(PBL),21 Problem Solving,22 Scramble,23 dan Model Pembelajaran ARIAS.
Beda dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang mengetahuai pengaruh,
efektifitas model pembelajaran ARIAS untuk mengetahui hasil belajar tidak
ditinjau oleh variabel moderator. pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan
model pembelajaran yang hasil belajar siswa ditinjau dari sikap ilmiah siswa.
Model pembelajaran ARIAS merupakan sebuah model pembelajaran yang
dimodifikasi dari model pembelajaran ARCS.24 pembelajaran ARCS dimulai

review of the American National Science Education Standards “.International Journal of Science
Education Vol. 34, No. 17, November 2012, pp. 2609–2640
18
Ria Mayasari, “Meningkatkan Hasil Belajar Dan Keterampilan Berpikir Kritis Mahasiswa
Pendidikan Biologi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Inkuiri”. Jurnal Pendidikan Hayati
Vol.2 No.1 (2016) : 40-46
19
Carlos Becerra-Labra , Albert Gras-Martí & Joaquín Martínez Torregrosa, “Effects of a
Problem-based Structure of Physics Contents on Conceptual Learning and the Ability to Solve
Problems”. International Journal of Science Education, 34:8, 2011 1235-1253
20
Syafi‟i, Handayani & Khanafiyah,” Penerapan Question Based Discovery Learning
Kegiatan Laboratorium Fisika Untuk meningkatkan Keterampilan Proses Sains,” Unnes Physics
Education Journal ISSN 2252-6935, Vol 3, No 2, (2014)
21
Heojeong, Ae Ja W,dkk, “The Efficacy of Problem-based Learning in an Analytical
Laboratory Course for Pre-service Chemistry Teachers”. International Journal of Science
Education, 36:1, 2012 79-102
22
Sri Purwanti & Sondang, “ Analisis Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving dan
Sikap Ilmiah Terhadap Hasil Belajar Fisika”, Jurnal Pendidikan Fisika ISSN.2252-732X, Vol 4,
No 1 (2015), h.58
23
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dengan pemberian motivasi dan memfokuskan pikiran siswa pada pelajaran
yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi dan hasil belajar. 25
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti menganggap perlu
adanya penelitian mengenai “Pengaruh Model Pembelajaran Assurance,
Relevance, Interest, Assesment

Dan Satisfaction (ARIAS)

Ditinjau Dari

Sikap Ilmiah Terhadap Hasil Belajar Siswa”.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di identifikasikan
masalah penelitian sebagai berikut:
1.

Pembelajaran fisika masih berpusat pada guru dan guru masih menyama
ratakan model pembelajaran pada semua materi pembelajaran.

2.

Penggunaan model kurang bervariasi, guru masih menggunakan metode
ceramah , dan penugasaan sehingga kurang memacu peserta didik untuk
lebih aktif dalam proses pembelajaran.

3.

Ada banyak model pembelajaran yang dapat mempengaruhi hasil belajar
sswa,antara lain: Model POE, Project Based Learning, Inquiry, Discovery
Learning, Problem Based Learning (PBL) ,dan Model Pembelajaran
ARIAS.

4.

Keterlibatan faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar fisika
siswa, antara lain: aktivitas belajar, gaya belajar, tingkat kecerdasan IQ,
25

Siti Masfuah, “ Pictorial Riddle Melalui Pembelajaran Attention, Relevance, Confidence,
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kreativitas, sikap ilmiah siswa, kemampuan verbal siswa, motivasi
berprestasi siswa, berfikir kritis (Critical thinking).
5.

Guru belum memperhatikan pentingnya sikap ilmiah siswa sebagai salah
satu penentu keberhasilan siswa

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi maslah diatas, maka

penulis membatasi masalah

penelitian ini sebagai berikut:
1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas X SMKN7 Bandar Lampung.
2. Materi yang diajaukan pada penelitian ini adalah fluida
3. Model pembelajaran yang digunakan adalah ARIAS

ditinjau dari sikap

ilmiah.
4. Sikap ilmiah siswa digunakan pada kategori sikap ilmiah tinggi dan rendah.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dikekukakan
diatas, maka penelitian merusmuskan masalah sebagai berikut:
1. Apakah Terdapat Interaksi Hasil Belajar Antara Pembelajaran ARIAS
Ditinjau Dari Sikap Imiah Tinggi Dan Sikap Ilmiah Rendah?
2. Apakah Terdapat Interaksi Hasil Belajar Belajar Antara Pembelajaran
Konvensional Ditinjau Dari Sikap Ilmiah Tinggi Dan Sikap Imiah Rendah ?
3. Apakah Terdapat interaksi Hasil Belajar Siswa Antara Model Pembelajaran
ARIAS Dan Konvensioal ditinjau Sikap Ilmiah Tinggi Dan Sikap Ilmiah
Rendah ?

E. Manfaat Penelitian
Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan dapat membri manfaat sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan
khususnya dalam pembelajaran fisika dan dapat dijadikan sebagai acuan
penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti merupakan wahana uji kemampuan terhadap bakal teori yang
diperoleh dibangku kuliah. Serta sebagai upaya pengembangan ilmunya.
b. Bagi pendidik dan caln pendidik, memeberikan masukan dalam kegiatan
belajar mengajar dengan menerpakan model pembelajaran ARIAS sebagai
alternatif bentuk pembeljaran Fisika.
c. Bagi sekolah, dapat meningkatkan mutu sekolah dan upaya perbaikan proses
pembelajaran disekolah.
d. Bagi peserta didik, model pembeljaran ARIAS diharapkan dapat membantu
peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dalam belajar fisika
sehingga meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi
dengan baik.

BAB II
LANDASAN TEORI
A. Model Pembelajaran
Model pembelajaran adalah suatu rencana atau suatu pola yang dapat di
gunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang),
merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau
yang lain. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan,artinya para guru boleh
memilih model pembelajaran yang sesuai dan efesien untuk mencapai tujuan
pendidikannya.26
1. Model Pembelajaran ARIAS
Model pembelajaran ARIAS terdiri dari lima komponen yaitu : Assurance
yang berarti kepercaya diri, Relevance yang berarti relevansi/kegunaan, Interest
yang berarti minat, Assessment yang berarti evaluasi, dan Satisfaction yang berarti
kepuasaan.27 Kelima komponen model pembelajaran ARIAS sekaligus merupakan
langkah-langkah dalam model pembelajaran ARIAS. 28 Penerapan model
pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan penguasaan konsep dan hasil belajar
siswa, hasil ini sesuai dengan jurnal dari riset lain bahwa penerapan pembelajaran
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ARIAS telah berhasil meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, 29 serta
keterampilan berpikir kritis.30 Model pembelajaran ARIAS merupakan hasil
pengembangan dari model ARCS yang dikembangkan oleh Keller dan Kopp
dalam upaya merancang pembelajar yang dapat mempengaruhi motivasi
berprestasi dan hasil belajar.31
a. Sejarah pembelajaran ARIAS
Model

pembelajaran

ARIAS

merupakan

modifikasi

dari

model

pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, Confidance, Satisfaction), menurut
Keller dan Kopp dalam Hamzah B. Uno (2011), model pembelajaran ini
dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (expectancy value theory) yang
mengandung dua komponen, yaitu nilai (value) dari tujuan yang akan dicapai
dan harapan (expectancy) agar berhasil mencapai tujuan itu. Teori ini menarik
kerana dikembnangkan atas dasar teori belajar dan pengalaman nyata para
instruktur. Namun , pada model ARCS tidak ada evaluasi (assessment), padahal
evaluasi merupakan komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam
kegiatan

pembelajaran.

Mengingat

pentingnya

evaluasi,

maka

model

pembelajaran ini dimodifikasi dengan menambahkan komponen evaluasi pada
29
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model pembelajaran tersebut.32 Modifikasi juga dilakukan dengan penggantian
nama confidance menjadi assurance, dan attention menjadi interest.33
Komponen Model Pembelajaran ARIAS
1). Assurance (percaya/yakin)
Assurance

ataupun

kepercayaan

diri

merupakan

komponen

model

pembelajaran ARIAS yang pertama. Komponen ini memiliki hubunga dengan
sikap percaya, yakin akan berhasil atau yang berhubungsn dengan harapan untuk
berhasil.
Sikap percaya diri, yakin akan berhasil ini perlu ditanamkan kepada siswa
untuk mendorong mereka agar berusaha dengan maksimal guna mencapai
keberhasilan yang optimal. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk
mempengaruhi sikap percaya diri adalah :
a) Mambantu siwa menyadari kekuatan dan kelemahan diri serta
menanamkan pada siswa gambaran diri positif terhadap diri sendiri.
b) Menggunakan suatu patiokan, standar yang memungkinkan siswa dapat
mencapai keberhasilan.
c) Memberi tugas yang sukar tetapi cukup realistis untuk diselesaikan/sesuai
dengan kemampuan siswa .
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d) Memberi kesempatan kepada siswa secara bertahap mandiri dalam belajar
dan melatuih suatu keterampilan.
2.)Relevance (relavansi/nyata/sesuai)
Komponen kedua dari model pembelajaran ARIAS adalah Relavance.
Relavance Berhubungan dengan kehidupan siswa baik berupa pengalaman
sekarang atau yang telah dimiliki maupun yang berhubungan dengan kebutuhan
karir sekarang atau yang akan datang. 34 Sehingga siswa merasa kegiatan
pembelajaran yang mereka ikuti memiliki nilai, bermanfaat dan berguna bagi
kehidupannya. Siswa akan terdorong mempelajari sesuatu kalau apa yang akan
dipelajari ada relevansinya dengan kehidupannya dan memiliki tujuan yang
jelas.
Dengan tujuan yang jelas siswa akan mengetahui kesenjangan antara
kemampuan yang telah dimiliki dan pengalaman apa yang akan didapat.
Sehingga siswa akan mengetahui kesenjangan antara kemampuan yang telah
dimilki dengan kemampuan baru itu, sehingga kesenjangan tadi dapat dikurangi
bahkan dihilangkan sama sekali. Dalam kegiatan pembelajaran, para guru perlu
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memperhatikan unsure relevansi,beberapa cara yang dapat digunakan umtuk
meningkatkan relevansi dalam pembelajaran adalah :
a) Mengemukakan tujuan sasaran yang akan dicapai. Tujuan yang jelas
akan memberikan harapan yang jelas (konkrit) pada siswa dan
mendorong mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan
mempengaruhi hasil belajar mereka.
b) Mengemukakan manfaat pelajaran bagi kehidupan siswa baik untuk
masa sekarang dan/atau untuk berbagai aktivitas di masa mendatang.
c) Menggunakan bahasa yang jelas atau contoh-contoh yang ada
hubungannya dengan pengalaman nyata atau nilai-nilai yang dimiliki
siswa.
3.) Interest (perhatian/minat)
Komponen ketiga model pembelajaran ARIAS adalah Interest. Interest
adalah

yang

berhubungan

dengan

minat/perhatian

siswa.35

Kegiatan

pembelajaran minat/perhatian tidak hanya harus dibangkitkan melainkan juga
harus

dipelihara

selama

kegiatan

pembelajaran

berlangsung.

Adanya

minat/perhatian siswa terhadap tugas yang diberikan dapat mendorong siswa
melanjutkan tugasnya. Siswa akan mengerjakan sesuatu yang menarik sesuai
dengan

35

minat/perhatian

mereka.

Membangkitkan

dan

memelihara
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minat/perhatian merupakan usaha menumbuhkan keingintahuan siswa yang
diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Beberapa cara yang dapat digunakan
untuk membangkitkan dan menjaga minat/perhatian siswa anatar lain :
a) Menggunakan cerita,

analogi

, sesuatu yang baru, menampilkan sesuatu yang

lain/aneh yang berbeda dari biasa dalam pembelajaran.
b) Member kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam
pembelajaran,
c) Mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran.
d) Mengadakan komunikasi nonverbal dalam kegiatan pembelajaran sepert
demonstrasi dan simulasi.
4.) Assessment (evaluasi/penilaian)
Komponen keempat model pembelajaran ARIAS adalah Assessment, yaitu
berhubungan dengan evaluasi terhadapa siswa. Evaluasi merupakan suatu bagian
pokok dalam pembelajaran yang memberikan keuntungan bagi guru dan murid.
Bagi guru evaluasi merupakan alat untuk mengetahui apakah yang telah
diajarkan sudah dipahami oleh siswa, untuk memonitor kemajuan siswa sebagai
individu maupun sebagai kelompok, untuk merekam apa yang telah siswa capai,
dan untuk membantu siswa dalam belajar. Bagi siswa, evaluasi merupakan
umpan balik tentang kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, dapat mendorong
belajar lebih baik dan meningkatkan motivasi berprestasi. Beberapa cara yang
dapat digunakan untuk melaksanakan evaluasi antar lain :
a) Mengadakan evaluasi dan member unpan balik terhadap kinerja siswa.

b) Memberikan evaluasi yang obyektif dan adil serta segera meninformasikan
hasil evaluasi kepada siswa.
c) Memberi kesempatan kepada siswa mengadakan evaluasi terhadap diri
sendiri.
d) Member kesempatan kepada siswa mengadakan evaluasi terhadap teman.
5.) Satisfaction (kepuasan)
Komponen kelima model pembelajaran ARIAS adalah Satisfaction,
Berhubungan dengan rasa bangga, puas atas hasil yang telah dicapai. Dalam teori
belajar satisfaction adalah renforcement (penguatan). Siswa yang telah berhasil
mengerjakan atau mencapai sesuatu merasa bangga/puas atas keberhasilan
tersebut. Keberhasilan dan kebanggaan itu menjadi penguat bagi siswa tersebut
untuk mencapai keberhasilan berikutnya.
Menurut Keller berdasarkan teori kebanggaan, rasa puas dapat timbul dari
dalam diri individu sendiri yang disebut kebanggaan intrinsik dimana individu
merasa puas dan bangga telah berhasil mengerjakan, mencapai atau mendapat
sesuatu. Kebanggaan dan rasa puas ini juga dapat timbul karena pengaruh dari
luar individu, yaitu orang lain atau lingkungan yang disebut kebanggaan
ekstrinsik. Seseorang merasa bangga dan puas karena apa yang dikerjakan dan
dihasilkan mendapat pengharagaan baik bersifat verbal maupun nonverbal dari
oranglain atau lingkungan.
Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa bangga pada
siswa adalah sebagaiberikut:

a) memberi penguatan, penghargaan yang pantas baik secara verbal maupun
nonverbal kepada siswa yang telah menampilkan keberhasilannya.
b) memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pengetahuan atau
ketrampilan yang baru diperoleh dalam situasi nyata atau simulasi.
c) memperlihatkan perhatian yang besar kepada siwa, sehingga mereka
siswa dikenal dan dihargai oleh para guru.
d) memberi kesempatan kepada siswa untuk membantu teman mereka yang
mengalami kesulitan atau memerlukan bantuan.
b. Langkah- Langkah Penggunaan Model Pembelajaran ARIAS
Berdasarkan

pendapat

di

atas,

peneliti

menggunakan

langkah-langkah

pembelajaran dari Fajaroh dan Dasna (dalam Rahman, M. dan Amri Sofan, 2014:
13) yang telah disimpulkan, yaitu:36
1. Menentukan kekuatan dan kelemahan diri serta menanamkan pada diri siswa
gambaran diri positif terhadap diri sendiri, sehingga siswa memiliki rasa
percaya diri.
2. Menghubungkan materi ajar yang akan dipelajari dengan manfaatnya terhadap
kehidupan sehari-hari.
3. Menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang didukung dengan
media

pembelajaran

pembelajaran.

36
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untuk menarik minat

siswa

dalam

mengikuti

4. Melakukan penilaian dengan memberikan evaluasi kepada siswa baik itu
berupa individu maupun kelompok.
5. Memberikan penghargaan atau penguatan yang dapat membuat siswa merasa
puas terhadap nilai hasil belajar yang diraih.
c. Kelebihan dan Kekurangan Model PembelajaranARIAS
bahwa kelebihan model pembelajaran ARIAS adalah:
1.

Siswa merasa kegiatan pembelajaran yang mereka ikuti memilikinilai
bermanfaat dan berguna bagi kehidupan mereka

2.

Siswa akan terdorong mempelajari sesuatu yang akan dipelajari dan memiliki
tujuan yang jelas

3.

Sesuatu yang memiliki arah tujuan, dan sasaran yang jelas serta ada manfaat
mendorong individu untuk mencapai tujuan tersebut.
Sementara itu, model pembelajaran ARIAS juga memiliki kekurangan,

diataranya:
1) Untuk siswa yang kurang pintar akan susah mengikuti
2) Siswa terkadang susah untuk mengingat
3) Siswa yang malas susah untuk belajar mandiri.
Jadi, kelebihan dari model pembelajaran ARIAS adalah model pembelajaran
yang menyenangkan,dapat menumbuhkan rasa percaya diri, minat dan semangat
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran karena siswa merasa materi yang akan
siswa pelajari memiliki makna dan nilai guna baik bagi kehidupan sekarang
maupun yang akan datang. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan, dan

kekurangan dari model pembelajaran ARIAS adalah sulitnya menumbuhkan sifat
mandiri pada siswa, terutama pada siswa yang malas belajar, sehingga akibatnya
siswa akan terlambat dalam mengikuti materi ajar yang diberikan.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan model pembelajaran Assurance,
Relevance, Interest, Assessment, dan Satisfaction (ARIAS)adalah suatu kegiatan
pembelajaran untuk menumbuhkan rasa yakin atau percaya pada diri siswa,
merelevansikan materi ajar dengan kehidupan siswa, berusaha menarik dan
memelihara minat dan perhatian siswa. Kemudian dilakukan evaluasi dan
menumbuhkan rasa bangga dan kepuasan pada siswa dengan memberikan
penguatan.
B. Hasil Belajar
Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan
belajar. Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai
tujuan.37 Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan.
Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku. baik yang menyangkut
pengetahuan,keterampilan

maupun

sikap,bahkan

meliputi

segenap

aspek

organisme atau pribadi.kegiatan belajar mengajar seperti mengorganisasi
pengalaman belajar,mengolah kegiatan belajar mengajar,menilai proses,dan hasil
belajar,kesemuanya termasuk dalam cakupan tanggung jawab guru.
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Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai
melalui tiga kategori ranah antara lain sebagai berikut:
1) Ranah Kognitif
Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu
pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.
2) Ranah Afektif
Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang
kemampuan yaitu menerima, menjawab atau berinteraksi, menilai, organisasi dan
karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.
3) Ranah Psikomotor
Meliputi

keterampilan

motorik,

manipulasi

benda-benda,

koordinasi

neuromuscular (menghubungkan, mengamati)
Adapun kawasan kognitif terdiri dari enam tingkatan dengan aspek belajar
berbeda-beda. Keenam tingkat tersebut :
1) Tingkat Pengetahuan (Knowledge)
Tujuan intruksional pada level ini menuntut peserta didik mampu mengingat
(recall) infrormasi yang telah diterima sebelumnya, seperti misalnya fakta,
teerminologi, rumus strategi pemecahan masalah, dan sebagainya.
2) Tingkat Pemahaman (Comprehension)
Kategori pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan
pengetahauan, informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Dalam

ha ini peserta didik diharapkan mewnerjemahkan, atau menyebutkaan kembali
yang telah didengar dengan kata-kata sendiri.
3) Tingkat Penerapan (Aplication)
Penerapan merupakan kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan
informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru, serta memecahkan
masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari.
4) Tingkat Analisis (Analysis)
Analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan dan
membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep,
pendapat, asumsi, hipotesa atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen
tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Dalam hal ini peserta didik
diharapkan menunjukan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara
membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip atau prosedur yang
telah dipelajari.
5) Tingkat Sintesis (Synthesis)
Sintesis di sini di artikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengaitkan
dan menyatukan berbagai elemen dan unsure pengetahuan yang ada sehingga
terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh.
6) Tingkat Evaluasi (Evaluation)
Evaluasi merupakan level tertinggi, yang mengharapkan peserta didik mampu
membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode,

produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Jadi evaluasi di sini
lebih condong ke bentuk penilaian daripada system evaluasi.
C. Sikap Ilmiah
Sikap ilmiah yakni suatu kecenderungan seseorang untuk berperilaku38 dan
mengambil tindakan pemikiran ilmiah yang sesuai dengan metode ilmiah. Dalam
lingkup yang lebih luas, sikap ilmiah menjadi ciri kompetensi seorang Ilmuwan.
Sikap ilmah adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung
dalam ilmu alamiah. Sikap ilmiah berupa sikap jujur, terbuka, toleransi, optimis
dan kreatif.
Sikap ilmiah diperlukan oleh siswa kaena mendasari setiap gerak langkah
dari seorang siswa yang membawa pada prestasi belajarnya. Sikap ilmiah pada
siswa membantu dalam proses belajar untuk meningkatkan prestasi dan hasil
belajar yang diharapkan.
Didalam jurnal yang ditulis oleh Karim (2005:67),sikap ilmiah yang
cenderung dikembangkan diberbagai sekolah adalah:
a. Sikap ingin tahu
Ditandai dengan tingginya minat siswa, disini anak sering mencoba
pengalaman-pengalaman baru. Sikap ingin tahu sering diawali dengan
pengajuan pertanyaan.
b. Sikap luwes
Sikap anak dalam memhami konsep baru,pengalam baru,sesuai dengan
kemampuanny tanpa kesulitan.
c. Sikap Kritis
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h.11.

Saifudin azwar, sikap manusia teori dan pengukurannya (yogyakarta:pustaka belajar,2011),

Kebiasaan anak untuk merenung dan mengkaji kembali kegiatan yang sudah
dilakukan.
d. Sikap jujur
Kejujuran siswa kepada diri sendiri dan orang lain dalam menyelesaikan atau
mencoba pengalaman yang baru.
e. Kreatif
Dapat dilihat dari bagai mana siswa menerapkan strategi tersendiri dalam
memaham materi.
Tingkat sikap ilmiah dapat dilhat dari bagaman mereka memilih rasa keingin
tahuan yang sangat tinggi. Dalam pembelajaran sangat diperlukan sikap ilmiah
oleh siswa karena dapat memotivasi kegiatan belajar, menanggapisuatu
permasalahan,melaksanakan tugas, dan mengembangkan diri. Hal ini tentunya
sangat mempengaruhi hasil belajar siswa kearah yang positif. Sikap ilmiah itu
sendiri antara lain adalah sikap jujur, teliti, tanggung jawab disiplin dan rasa ingin
tahu.39
Sikap ilmiah merupakan suatu kecenderungan seorang siswa

ntuk

memberikan respon tanggapan atau bertingakah laku secara ilmiah. Sikap ilmiah
yang muncul dari individu disebabkan aanya rangsangan berupa suatu objek.
Rangsangan itu menimbulkan respon yang kostiten baik positif maupun negatif,
baik berupa setuju atau tidak setuju, baik langsung atau tidak langsung.
Hal ini berarti bahwa seseorang dikatakan memiliki kompetensi seorang
Ilmuwan jika pada dirinya ditemukan sikap ilmiah sebagai cerminan dari
39

Frima yunita, Fakhurudin Z dan M.Nor, “Hubungan Antara Sikap Ilmiah Dengan Hasil
Belajarfisika Dikelas XI Ipa MA Negeri Kampar”.jurnal pendidikan fisika universitas riau

penghayatannya terhadap proses dan produk sains. Dengan demikian, sikap ilmiah
sangat penting untuk diperhatikan guru dalam mempelajari sains, khususnya
Fisika40.
Pengukuran sikap ilmiah dapat didasarkan pada pengelompokan sikap yang
dimiliki masing-masing siswa. Sikap ilmiah diukur dengan bentuk penilaian non
tes. Teknik penilaian non tes yang sering digunakan adalah pengamatan,
wawancara dan menyebar angket.
Rubrik sikap ilmiah berupa pernyataan-pernyataan yang dikembangkan dari
indikator-indikator sikap ilmiah.41
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

40

Indikator Sikap Ilmiah
Rasa ingin tahu
Jujur
Teliti
Hati-hati
Bertanggung jawab
Peduli lingkungan
Kerjasama
Menerima informasi
Menilai informasi
Menanggapi informasi

Antomi Saregar, Widha Sunarno, “Pembelajaran Fisika Kontekstual Melalui Metode
Eksperimen Dan Demonstrasi Diskusi Menggunakan Multimedia Interaktif Ditinjau Dari Sikap
Ilmiah Dan Kemampuan Verbal Siswa”. Jurnal Inkuiri, Vol 2, No 2 2013 (Hal 100- 113)
41
Varica Ulva, Ibrohim dan sutopo, “ Mengembangkan Sikap Ilmiah Siswa Smp Melalui
Pembelajaran Inquri Terbimbing Pada Materi Ekosistem”. Jurnal Pendidikan: teori penelitian dan
pengembangan,Vol 2 No.5 2017 (h.622-626)

D. Materi Pembelajaran
1. Deskripsi Materi Fisika
Serangga mampu berjalan diatas air karena adanya prinsip fluida statis.
Tahukah anda prinsip apa yang digunakan? Anda akan menemukan jawabannya
dengan mempelajari materi ini dengan sungguh- sungguh.
Serangga tersebut mampu berjalan diatas air karena menerapkan prinsip
tegangan permukaan. Guru menjelaskan bahwa tegangan permukaan salah satu
konsep fluida statis. Pada materi ini anda akan memahami berbagai konsep seperti
tekanan Hidrostatis, Tegangan permukaan,tekanan atmosfer, hukum Pascal dan
Hukum Archimedes. Anda akan memahaminya dengan menyimak penjelasan
berikut dengan sungguh- sungguh.

a. Tekanan Hidrostatis
Mungkin kalian pernah melihat orang yang dirawat di rumah sakit
dipasangi infus pada pergelangan tangannya. Seperti terlihat pada gambar 3,
seseorang yang sedang terbaring dan di infus di rumah sakit. Tahukah Anda
kenapa infus dipasang lebih tinggi dari tempat tidur pasien.

Gambar 3
Pemasangan infus pada orang sakit
Sebelum dipasangi infus, tubuh pasien harus diukur terlebih dahulu
tekanan darahnya. Setelah diukur baru kemudian dipasangi infus.
Posisi infus diatur sedemikian rupa agar tekanan aliran dari cairan
infus lebih besar dari tekanan darah. Kalau tekanan cairan infus lebih
kecil dari tekanan darah
Fenomena tersebut dikenal dengan tekanan Hidrostatis yaitu tekanan yang
dialami oleh cairan yang statis atau diam. Tekanan hidrostatis hanya mengukur
besarnya tekanan suatu benda pada kedalaman tertentu di dalam zat cair.
Tekanan ini terjadi karena adanya berat air akibat dari percepatan gravitasi yang
membuat cairan tersebut mengeluarkan tekanan. Tekanan sebuah cairan (zat cair)
terrgantung pada kedalaman cairan di dalam sebuah ruang dan gravitasi juga
menentukan tekanan air tersebut. Secara sistematis rumus tekanan hidrostatis
sebagai berikut:

 = pgh
keterangan:
P

= tekanan hidrostatis (𝑁

𝑚2

)

h

= tinggi cairan / kedalaman (m)

g

= percepatan gravitasi bumi (m/𝑠 2 )

ρ

= massa jenis cairan (kg/𝑚3 )

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa makin tinggi
tempat kantong infus dengan pergelangan lengan maka tekanan cairan infus
makin besar juga, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu pemasangan cairan
infus diposisikan lebih tinggi dari pergelangan tangan pasien agar cairan infusnya
mau masuk ke dalam tubuh pasien.
b. Tegangan permukaan
Fenomena serangga yang mampu berjalan diatas permukaan air seperti
yang di kemukakan di awal pada gambar 2 disebabkan adanya tegangan
permukaan zat cair. Apakah yang dimaksud dengan tegangan permukaan zat
cair? Tegangan permukaan suatu zat cair didefenisikan sebagai gaya setiap
satuan panjang. 42

c. Hukum Pascal

Gambar 3
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Dauglas C. Giancoli, Fisika Edisi Kelima Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 350

Setelah anda mengamati gambar tersebut, jawablah pertanyaan- pertanyaan
berikut.
1. Peralatan apakah yang ditunjukan pada gambar 4 diatas?
2. Bagaimanakah prinsip kerja dari peralatan tersebut?
Jika anda telah mengetahui jawabannya, tuliskan jawaban anda di kertas satu
lembar, kemudian kumpulkan kepada gurumu tepat waktu.
Saat ini sudah banyak teknologi yang membantu meringankan pekerjaan
manusia. Salah satunya pekerjaan mencuci mobil. Gambar 4 merupakan dongkrak
hidrolik yang dimanfaatkan manusia untuk mempermudah pekerjaan yaitu
meringankan mengangkat mobil, sehingga bagian bawah mobil dapat dibersihkan
dengan mudah. Dongkrak hidrolik merupakan penerapan dari hukum pascal.
Bunyi hukum pascal yaitu:43
“Perubahan dalam tekanan yang bekerja pada fluida diteruskan, tanpa
berkurang sama sekali, kesemua titik pada fluida dan juga pada dinding- dinding
wadahnya”

gambar 4

43

Serway Jewett, Fisika Untuk Sains dan Tekhnik (jakarta: Salemba Teknika, 2009), h. 643

penerapan hukum pascal pada dongkrak hidrolik, sebuah gaya dengan besar
𝐹1 diberikan pada sebuah piston kecil pada luas daerah 𝐴1 . Tekanan tersebut
diteruskan ke benda cair yang tidak dapat ditekan oleh piston yang lebih. Secara
sistematis rumus hukum pascal:
𝐹

𝐹

P= 𝐴1 = 𝐴2
1

2

besar luasnya 𝐴2 . Oleh karena tekanan harus sama dikedua sisinya, maka P=
𝐹1 /𝐴1 = 𝐹2 / 𝐴2 .44 Maka gaya 𝐹2 lebih besar dari pada gaya 𝐹1 .
d. Hukum Archimedes

Gambar 5
Penerapan Archimedes
Sumber: https://goo.gl/5DVZt7

Hukum Archimedes menyatakan:45
“Ketika sebuah benda seluruhnya atau sebagian dimasukan kedalam zat cair, cairan
akan memberikan gaya keatas pada benda setara dengan berat cairan yang
dipindahkan benda.”
Persamaannya adalah:
44
45

429

Ibid
YOUNG & FREEDMAN, Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 1 ( Jakarta: Erlangga, 2002), h.

𝐹𝐴 = 𝑃𝑐 .𝑉𝑐 .g
Keterangan:
𝐹𝐴 = gaya angkat (N)
𝜌𝑐 = massa jenis zat cair (

𝑘𝑔

𝑚3 )

g= percepatan gravitasi (𝑚 𝑠 2 )
kondisi benda dalam fluida:

Gambar 6
1. Tenggelam, jika berat benda lebih besar dari pada gaya angkat maksimum, W
> 𝐹𝐴maxs
2. Melayang, jika berat benda sama besar dari gaya angkat maksimum. W=
𝐹𝐴𝑀𝑎𝑥𝑠
3. Terapung, jika berat benda kurang dari gaya angkat maksimum. W < 𝐹𝐴maxs

e. Penelitian Yang Relavan
Penggunaan model pembelajaran ARIAS sudah pernah digunakan oleh
beberapa peneliti untuk meningkatkan hasil belajar, pemahaman konsep dan
memotivasi peserta didik. Dengan hasil penelitian sebagai berikut:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta
didik menggunakan pembelajaran ARIAS dengan asesmen kinerja yang terbaik

jika dibandingkan dengan kemampuan pemecahan masalah peserta didik
menggunakan ekspositori.46
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran ARIAS
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa.47
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta
didik yang menggunakan model pembelajaran ARIAS dengan pemanfaatan alat
peraga lebih baik dari pada menggunakan model pembelajaran NHT dengan
pemanfaatan alat peraga.48
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model
pembelajaran ARIAS terhadap hasil belajar siswa.49
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan model
pembelajaran assurance, relevance, interest, assessment, satisfaction (arias)
berbantuan bahan ajar bermuatan nilai karakter terhadap kompetensi siswa.50
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Kemampuan Pemecahan Masalah,”Unnes Journal Of Mathematics Education 2 (3) (2013), ISSN
NO 2252-6927
47
Lastri, Arif dan Nurhidayati, “ Efektivitas Model Pembelajaran ARIAS dalam meningkatkan
motivasi dan hasil belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 8 Purworejo TP 2014/2015,” Radiasi, Vol 7,
No 2, (2015)
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No 1 (2014),
49
Sintaria, Slamet, Riezky, “ Pengaruh Penerapan model pembelajaran ARIAS terhadap hasil
belajar Biologi Siswa Kelas XI IPA SMA Al Islam 1 Surakarta,” Pendidikan Biologi, Vol 4, No 1
(Januari 2012),h.78-88.
50
Tri Agunaisy, Yenni Darvina, dan Murtiani, “pengaruh penerapan model pembelajaran
assurance, relevance, interest, assessment, satisfaction (arias) berbantuan bahan ajar bermuatan
nilai karakter terhadap kompetensi siswa kelas xi sman 13 padang”, Pillar Of Physics Education,
Vol. 7. April 2016, 09-16

f.

Kerangka Berfikir
Dalam

penelitian

ini

peneliti

melakukan

penelitian

dengan

menggunakan model pembelajaran ARIAS pada kelas eksperimen.Pada kelas
kontrol

diberikan Model konvensional. Sebelum dilakukannya proses

pembelajaran menggunakan model pembelajaran tersebut masing-masing kelas
diadakan tes sikap ilmiah, selanjutnya peneliti mengajar sesuai dengan rencana
yang telah dibuat dengan menyampaikan materi menggunakan langkah-langkah
kedua model pembelajaran tersebut. Setelah kedua model tersebut diterapkan
maka diadakan evaluasi berupa postest dengan soal yang sama yang diharapkan
dapat berpengaruh terhadap hasil belajar fisika peserta didik pada pokok
bahasan fluida statis.
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (A) dan
variabel terikat (Y) dan variabel moderator (B). Hubungan antara variabel
bebas dengan variabel terikat adalah sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pemikiran
Tes sikap ilmiah

Materi Pembelajaran

Proses Pembelajaran

Kelas Eksperimen I

Kelas Eksperimen II

Menerapkan Model
Pembelajaran ARIAS

Model konvensional

Posttest

Adakah pengaruh model pembelajaran ARIAS terhadap hasil belajar ditinjau
dari sikap ilmiah
Gambar
Bagan kerangka pemikiran

g.

Hipotesis
Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara terhadap rumusan
masalah penelitian.51
1. Hipotesis Statistik
H0 : 𝝁𝟏 = 𝝁𝟐 = Tidak ada pengaruh Penggunaan model pembelajaran
ARIAS terhadap hasil belajar fisika peserta didik ditinjau dari sikap ilmiah.
H1 : 𝝁𝟏 ≠ 𝝁𝟐 = Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran ARIAS
terhadap hasil belajar fisika peserta didik ditinjau dari sikap ilmiah.
2. Hipotesis Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pembelajaran fisika
dengan model pembelajaran ARIAS ditinjau dari sikap ilmiah terhadap hasil
belajar dalam materi fluida statis kelas X SMKN 7 Bandar Lampung tahun
2016/2017.

51
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009),

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
4. Apakah terdapat interaksi hasil belajar antara pembelajaran ARIAS ditinjau
dari sikap imiah tinggi dan sikap ilmiah rendah?
5. Apakah terdapat interaksi hasil belajar belajar antara pembelajaran
konvensional ditinjau dari sikap ilmiah tinggi dan sikap imiah rendah ?
6. Apakah terdapat interaksi hasil belajar siswa antara model pembelajaran
ARIAS dan konvensioal ditinjau sikap ilmiah tinggi dan sikap ilmiah rendah ?
B. Tempat dan Waktu penelitian
Tempat Penelitian dilaksanakan di SMKN 7 Bandar Lampung 2016/2017.
Penelitian dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017.
C. Metode dan Desain Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.52 Dalam penelitian ini digunakan
metode Quasi Eksperiment Desaign. Desain dengan rancangan post-test only
control group design53. Desain ini hanya membandingkan rata-rata posstest antara
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kelompok eksperimen dan kontrol54. Rancangan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah desain faktorial 2 x 2.
Tabel 3.1
Desain factorial Penelitian55
Sikap Ilmiah (B)
Tinggi (B1)
Rendah (B2)

Model Pembelajaran (A)
ARIAS (A1)
konvensional (A2)
A1B1
A2 B1
A1 B2
A2 B2

Keterangan:
A : Model Pembelajaran
A1 : Model Pembelajaran ARIAS
A2 : Model pembelajaran Konvensional
B : sikap Imliah
B1 : Sikap Ilmiah tinggi
B2 : Sikap Ilmiah rendah
A1B1
:Pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Imiah tinggi terhadap hasil
belajar
A2 B1 :Pembelajaran konvensional ditinjau dari Sikap Ilmiah tinggi terhadap
hasil belajar
A1 B2 :Pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah rendah terhadap hasil
belajar
A2 B2 :Pembelajaran konvensional ditinjau dari Sikap Imliah rendah terhadap
hasil belajar
D. Variable Penelitian
Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah (Contructs) atau sifat yang akan
dipelajari.56Selanjutnya Kidder menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas
(qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya.
Variabel dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:
54

Yuberti dan Antomi Saregar,penghantar metodologi penelitian pendidikan
matematika dan sains.(aura:bandar lampung,,2017)h.52
55
Yuberti dan Antomi Saregar, op.cit. 54
56
Sugiyono, Op.Cit. h. 39

1. Variabel bebas
Variabel bebas yaitu variabel yang cenderung mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya, dalam penelitian ini yang menjadi variabel
bebas (A) adalah pembelajaran ARIAS
2. Variabel terikat
Variabel terikat yaitu veriabel yang cenderung dapat dipengaruhi atau
yang menjadi akibat oleh variabel bebas.Dalam hal ini yang menjadi variabel
terikatnya adalah hasil belajar (Y).
3. Variabel moderator
Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara
variabel bebas dengan variabel terikat, Dalam hal ini yang menjadi variabel
moderator adalah Sikap Ilmiah (B).
E. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah wilayah generilisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang
mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk
dipelajari.57 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X yang
berada SMKN 7 Bandar lampung tahun pelajaran 2016/2017.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.58 Sampel yang diambil pada penelitian ini terdiri dari dua
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Sugiono, op.cit.h.80
Ibid.h.81

kelas, yaitu kelas X TKR2 berjumlah (32 peserta didik) sebagai sampel kelas
control dengan menggunakan model Konvensional, dan kelas X TKR 1
berjumlah

(33

peserta

didik)

sebagai

sampel

eksperimen

dengan

menggunakan model ARIAS.
3. Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan tekhnik pengambilan sampel. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan berdasarkan adanya
tujuan tertentu atau kriteria-kriteria tertentu, bukan berdasarkan atas random
dan strata.59
F. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan:
1. Tes
Tes merupakan seperangkat rangsangan (stimulus) yang diberikan
kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat
dijadikan dasar bagi skor angka. Dalam penelitian ini tes yang dilakukan
adalah tes akhir (postest) dengan soal berupa pilihan jamak untuk mengetahui
hasil belajar peserta didik setelah dilakukan pengaruh model Pembelajaran
ARIAS pada kategori sikap ilmiah tinggi dan rendah.Adapaun penilaian
penulis menggunakan rumus tranformasi nilai sebagai berikut.
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Yuberti dan Antomi S, op.cit. h.118

𝑆=

𝑅
× 100
𝑁

Keterangan :
S = nilai yang diharapkan (dicari)
R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar
N = skor maksimum dari tes tersebut.
2. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabilaingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti60. Metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk mewawancarai
guru mata pelajaran fisika dan untuk memperoleh data yang berhubungan
dengan tanggapan terhadap pengaruh model pembelajaran ARIAS akan
dilaksanakan. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara bebas (tidak
ada panduan khusus) terhadap pendidik mata pelajaran Fisika dan peserta
didik.
3.

Angket
Angket merupakan teknik pengumpuln datayang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan/pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawab.61
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4. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data berbentuk tertulis,
seperti daftar nama peserta didik, dan daftar nilai yang berhubungan dengan
pembahasan penelitian.
G. Instrumen Penelitian
Pencapaian hasil belajar siswa yang diukur terdiri dari tiga aspek, yaitu
aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif62. Instrumen penelitian adalah suatu alat
yang

dapat

digunakan

untuk

memperoleh,

mengelolah

dan

menginterpresentasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang
dilakukan dengan mengukur pola ukur yang sama 63. Instrumen yang akan
digunakan tes hasil belajar fisika peserta didik pada materi Fluida. Tes hasil
belajar ini dalam bentuk tes objektif atau dalam bentuk pilihan jamak sebanyak
20 soal, tes hasil belajar fisika diberikan setelah peserta didik mempelajari materi
Fluida dengan model pembelajaran ARIAS dan konvensional pada kelasnya
masing- masing.
Sebelum soal digunakan sebagai instrumen penelitian, peneliti terlebih
dahulu diuji cobakan untuk pengujian mengetahui validitas dan reliabilitas.
62

Ardian Asyhari, Risa Hartati, “Implementasi Pembelajaran Fisika Sma Berbasis Inkuiri
Terbimbing Terintegrasi Pendidikan Karakter Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada
Materi Cahaya Dan Optika”.hal.39
63
Syofiyan Siregar, “Metodologi Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan
perhitungan manual dan spss”. Jakarta, Prenada Media Group. 2013. h. 46

1. Pengujian Validitas
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes obyektif berbentuk
pilihan jamak (Multiple Choice), validitas dapat dihitung dengan koefisien
menggunakan product moment denan rumus64
𝑟𝑥𝑦 =

N∑XY − (∑X)(∑Y)
N∑X 2 − ∑X

2

{N∑Y 2 − (∑Y)2 }

Keterangan:
rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y, dua variabel yang
dikorelasikan.
X = Skor butir soal
Y = Skor total
N = Banyak subjek (teste)
Tabel 3.3
Interprestasi Indeks Korelasi “r” Product Moment
Besarnya “r” Product Momen (rxy )
rxy < 0,30
rxy ≥ 0,30

Interprestasi
Tidak Valid
Valid

Setelah uji coba soal kepada siswa yang berada diluar sampel. Kemudian
hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya dan diperoleh data berikut,
Tabel 3.4
Hasil uji validitas butir soal
Batas
signifikan
>0,374

Keterangan
Valid
Tidak Valid

64

No Butir Soal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 30
, 14, 15,16,19, 21, 22, 26, 27, 28,29

Jumlah
20
10

Budiono, Aris, Ahmad,” Pengembangan Alat Peraga Kotak Energi Model Inkuiri
Terbimbing (APKEMIT) Sebagai Penunjang Pembelajaran Fisika SMA Pada Materi Suhu dan
Kalor”, e-Journal Penelitian Pendidikan IPA e-ISSN.2407-795X, Vol , No 2 (2015)

Berdasarkan tabel 3.4, dari 30 butir soal yang telah diuji cobakan, dengan
nilai r_tabel = r

(0,05;30-2)

= 0,374. Sehingga diperoleh 20

butir soal yang

dinyatakan valid, yaitu soal 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24,
25 dan 30. 9 butir soal dinyatakan tidak valid, yaitu soal nomor 2, 14, 15,16, 21,
22, 26, 27, 28,29. Artinya dari 20 butir soal yang valid dapat digunakan sebagai

instrumen untuk mengukur hasil belajar.
2. Pengujian tingkat kesukaran
Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut
indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00
sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukan taraf kesukaran soal. Soal
dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukan bahwa soal itu terlalu sukar,
sebaliknya indeks 1,0 menunjukan bahwa soalnya terlalu mudah.65 Rumus
mencari indeks kesukaran adalah: sulit66
𝐵

TK= 𝐽𝑆
Keterangan:
TK = indeks kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar
JS = jumlah seluruh peserta tes
Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering
diklasifikasikan sebagai berikut,

65
66

ibid
Budiono, Aris, Ahmad,op.cit.

Tabel 3.4
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Soal
Besar P
0,00 - 0,30
0,31 – 0,70
0,71 – 1,00

Interprestasi
Sukar
Sedang
Mudah

Hasil dari analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel berikut,
Tabel 3.7
Hasil Uji Tingkat kesukaran
No Butir Soal

Katagori
Sukar
Sedang

Jumlah

14,15,16,19,26,29
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,20,21,22,23,24,25
,27,28,30

Mudah

6
24
0

Berdasarkan tabel 3.7, dari 30 butir soal

yang telah diuji cobakan

diperoleh 6 butir soal yang masuk dalam kategori sukar,yaitu soal nomor
14,15,16,19,26,29. 24 butir soal kategori sedang, yaitu soal nomor
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,30.

Artinya

hampir

80% siswa pada tahap ini dapat menjawab butir-butir soal dengan benar.
Untuk analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum pada lampiran B2.
3. Uji daya pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk
membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan siswa
yang berkemampuan rendah. Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi
atau daya beda adalah:67

DP =

67

Ibid,h 228

𝐵𝐴−𝐵𝐵
1
2

𝑁

N = Jumlah Peserta Tes
𝐵𝐴 = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan
benar
𝐵𝐵 = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan
benar
DP= daya beda soal
Klasifikasi daya pembeda sebagai berikut:
Tabel 3.5
Klasifikasi Daya Pembeda
DP
DP > 0,40
0,30≤DP ≥ 0,40
0,20 ≤DP ≥ 0,30
DP < 0,19

Klasifikasi
Sangat Baik
Baik
Cukup, Soal perlu diperbaiki
Kurang baik soal harus dibuang

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat
diskriminasi atau daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai
dengan 1,00. Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai
tingkat diskriminasi 0,41 sampai 0,70.
Hasil dari analisis daya pembeda dapat terlihat pada tabel berikut,

Klasifikasi
Jelek
Cukup
Baik
Baik Sekali

Tabel 3.9
Hasil uji daya pembeda butir soal
No Butir Soal
1,15,16,
13,14,19,29,30
2,3,6,8,9,10,18,20,23,24,25,26,27,28
4,5,7,11,12,17,21,22

Jumlah
3
5
14
8

Berdasarkan tabel 3.9, dari 30 butir soal yang diuji cobakan diperoleh 3
butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda jelek, yaitu soal nomor 1,15,16,. 5

butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda cukup, yaitu soal nomor
13,14,19,29,30. 14 butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda baik, yaitu soal
nomor 2,3,6,8,9,10,18,20,23,24,25,26,27,28.

8 Dan untuk klasifikasi daya

pembeda baik sekali4,5,7,11,12,17,21,22 . Artinya kemampuan butir-butir soal
tersebut sudah cukup dalam membedakan kemampuan siswa berkemampuan
tinggi dengan siswa berkemampuan rendah.
4. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap
konsisten, apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama
dengan munggunakan alat pengukuran yang sama pula.68 Reliabilitas
menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen
tersebut

sudah

baik.Untuk

menguji

reliabilitas

instrumen,

peneliti

menggunakan rumus KR.20.
Kr-20 = k/k-1 [1 - p (1-p)/(SD)2]
Keterangan:
k-20 = reliabilitas tes
k

= banyaknya butir soal atau pertanyaan

p

= item benar
Koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan terhadap koefisien

reliabilitas tes yang pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
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Syofiyan Siregar, “Metodologi Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan
perhitungan manual dan spss”. Jakarta, Prenada Media Group. 2013. h. 56

1) Apabila rhitung

0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi.
2) Apabila rhitung

0,70 berarti tes hasil belajar kognitif yang sedang diuji

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi.
Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas, setelah dilakukan uji validitas
item- item soal yang valid kemudian diujikan reliabilitasnya. Dari hasil
perhitungan menunjukan bahwa nilai 𝑟20 yang diperoleh ialah 0,865 dengan
kriteria reliabilitas tinggi, artinya soal tersebut dapat digunakan untuk
penelitian berikutnya.
H. Teknik Analisis Data
1. Uji Prasyarat
menganalisis data hasil penelitian ini menggunakan analisis statistik.. Uji
statistik dilakukan pada taraf signifikansi 5%. Dalam penelitian ini, persyaratan
yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas
varians. Apabila data yang dianalisis terdistribusi normal maka boleh diggunakan
teknik statistik parametrik, sedangkan apabila data yang diolah tidak terdistribusi
normal, maka harus digunakan statistik non-parametrik.69
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Antomi Saregar, Widha Sunarno, “Pembelajaran Fisika Kontekstual Melalui Metode
Eksperimen Dan Demonstrasi Diskusi Menggunakan Multimedia Interaktif Ditinjau Dari Sikap
Ilmiah Dan Kemampuan Verbal Siswa”. Jurnal Inkuiri, Vol 2, No 2 2013 (hal 100- 113)

a. Uji Normalitas
a. Uji Normalitas
Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti
terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data
sampel terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas pada
penelitian ini menggunakan uji one-kolmogorof smirnov pada program spss
dengan taraf signifikan 5%. Adapun kriteria uji ini ditunjukkan pada
Sig

Kriteria

Sig > 0.05

Normal

Sig < 0,05

Tidak normal

b. Uji Homogenitas
Setelah uji normalitas, dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dua
varians digunakan untuk menguji apakah kedua data tersebut homogen. Uji
homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari kelas eksperimen
dengan kelas kontrol mmiliki varian yang sama atau tidak.untuk menguji
homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji homogeneity of variances
pada program spss dengan taraf signifikan 5%.
Ketentuan uji ditunjukkan pada:70
Sig
Sig > 0.05
Sig < 0,05
70

Kriteria
Homogen
Tidak Homogen

Antomi s, Sri Latifah dan Meisita S “ efektivitas model pembelajaran CUPs: dampak
terhadap kemampuan berfikir Tingkat tinngi peserta didik madarasah aliyah mathla‟ul anwar
gisting lampung”.jurnal pendidikan fisika al-biruni.2016.h.240-241

2. Uji Hipotesis
a. Statistik parametrik
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji anova (analisis of
variansi) dua jalan dengan desain faktorial 2 x 2, karena faktor yang terlibat dan
bertindak sebagai variabel bebas berjumlah 4 variabel bebas, yaitu metode
pembelajaran (ARIAS dan Konvensional) dan sikap ilmiah siswa (Sikap Ilmiah
Tinggi dan Sikap Ilmiah Rendah), menggunakan program SPSS 18.
Prasarat hasil uji anova yakni,
1. jika P-value > Alpha 0,05 maka
Ho diterima = tidak ada perbedaan atau pengaruh,
2. jika P-value < Alpha 0,05 maka
Ho ditolak = ada pengaruh,
3. jika P-value > Alpha = 0,05 maka
Ho diterima = tidak ada interaksi,
4. jika Pvalue < Alpha maka
Ho ditolak = ada interaksi
Analisis variansi dua jalan dengan rumus sebagai berikut:
𝑋𝑖𝑗𝑘 =𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘
Dengan:
𝑋𝑖𝑗𝑘 = data amatan baris ke-i dan kolom ke-j
𝜇 = rerata dari seluruh data amatan (rerata besar, grand mean)

𝛼𝑖 = efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i= 1, 2
𝛽𝑗 = efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j= 1, 2
(𝛼𝛽)𝑖𝑗

= kombinasi baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat

𝜀𝑖𝑗𝑘 = deviasi amatan terhadap rataan populasinya 𝜇𝑖𝑗 yang berdistribusi
normal dengan rataan 0, deviasi amatan terhadap rataan populasi juga disebut
eror (galat)
𝑖 = 1, 2 yaitu 1= Pembelajaran dengan model ARIAS
2= Model Pembelajaran Konvensional
j= 1, 2, 3 yaitu 1= Sikap Ilmiah tinggi
2= Sikap Ilmiah rendah
b. statistik non Parametrik
teknik statistik non parametrik digunakan apabila data yang dianalisis
berbebetuk sebaran data disrtibusi tidak normal dan variannya tidak homogen
(data independent/ tidak berkolerasi).71 Dipenelitian ini dapat menggunakan uji
kruskal wallis sebagai alternatif yang sebetulnya sama dengan uji F dalam
Anova, hanya datanya berupa peringkat.
Perhatian :
1.

seluruh data hasil pengamatan dari k sampel digabung, kemudian dibuat
peringkat

2.

kemudian menghitung jumlah peringkat dari setiap sempel

Prosedur Pengujian
1.

Uji H0 : 1 = 2 =. . . = 1 = . . . = k (semua rata-rata sama
Uji H0 : 1  j , i  j (minimal ada dua rata-rata tidak sama )

71

Yuberti dan antomi, op.cit. h.101-102

𝑘

2. Hitung KW=

12

T 2j

𝑛 (𝑘+1 )

nj

𝑗 =1

- 3 (n + 1 ), j =1,2, . . ., k

nj = banyaknya elemen dari sampel j
n1 = n1+ n2 + . . . + nj + . . . + nk = seluruh elemen saampel
Tj = jumlah peringkat dari sampel
Kw = mengikuti fungsi kai-kuadrat dengan df= n =1
I. Hipotesis Satistika
1. Hipotesis Pertama
H0 :𝜇𝛼 1 ≤ 𝜇𝛼 2
(Model pembelajaran ARIAS tidak memberikan hasil belajar yang lebih
baik daripada Model Konvensional pada sub materi Fluida statis)
H1 :𝜇𝛼 1 > 𝜇𝛼 2
(Model pembelajaran ARIAS memberikan hasil belajar yang lebih baik
dari pada Model Konvensional pada sub materi Fluida statis)
2. Hipotesis Kedua
H0 : interaksi A x B = 0
(Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran ARIAS dengan model
pembelajaran Konvensional terhadap hasil belajar)
H1 : interaksi A x B ≠ 0
(Terdapat interaksi antara model pembelajaran ARIAS dengan model
pembelajaran Konvensional terhadap hasil belajar)

3. Hipotesis Ketiga
H0 :µA1B1 ≤ µA2B1
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah tinggi tidak
memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran
Konvensional ditinjau dari sikap ilmiah tinggi).
H1 :µA1B1 ˃ µA2B1
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah tinggi memberikan
hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran Konvensional ditinjau
dari sikap ilmiah tinggi).
4. Hipotesis Keempat
H0 :µA1B2 ≤ µ A2B2
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah rendah tidak
memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran
Konvensional ditinjau dari sikap ilmiah rendah).
H1 :µA1B2 ˃ µA2B2
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah rendah
memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran
Konvensional ditinjau dari sikap ilmiah rendah).

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
J. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :
7. Apakah terdapat interaksi hasil belajar antara pembelajaran ARIAS ditinjau
dari sikap imiah tinggi dan sikap ilmiah rendah?
8. Apakah terdapat interaksi hasil belajar belajar antara pembelajaran
konvensional ditinjau dari sikap ilmiah tinggi dan sikap imiah rendah ?
9. Apakah terdapat interaksi hasil belajar siswa antara model pembelajaran
ARIAS dan konvensioal ditinjau sikap ilmiah tinggi dan sikap ilmiah rendah ?
K. Tempat dan Waktu penelitian
Tempat Penelitian dilaksanakan di SMKN 7 Bandar Lampung 2016/2017.
Penelitian dilaksanakan pada semester genap Tahun Pelajaran 2016/2017.
L. Metode dan Desain Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.72 Dalam penelitian ini digunakan
metode Quasi Eksperiment Desaign. Desain dengan rancangan post-test only
control group design73. Desain ini hanya membandingkan rata-rata posstest antara
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Sugiyono, “ Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif dan
r&d.” Bandung:
Alfabeta,2011, h.2
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kelompok eksperimen dan kontrol74. Rancangan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah desain faktorial 2 x 2.
Tabel 3.1
Desain factorial Penelitian75
Sikap Ilmiah (B)
Tinggi (B1)
Rendah (B2)

Model Pembelajaran (A)
ARIAS (A1)
konvensional (A2)
A1B1
A2 B1
A1 B2
A2 B2

Keterangan:
A : Model Pembelajaran
A1 : Model Pembelajaran ARIAS
A2 : Model pembelajaran Konvensional
B : sikap Imliah
B1 : Sikap Ilmiah tinggi
B2 : Sikap Ilmiah rendah
A1B1
:Pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Imiah tinggi terhadap hasil
belajar
A2 B1 :Pembelajaran konvensional ditinjau dari Sikap Ilmiah tinggi terhadap
hasil belajar
A1 B2 :Pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah rendah terhadap hasil
belajar
A2 B2 :Pembelajaran konvensional ditinjau dari Sikap Imliah rendah terhadap
hasil belajar
M. Variable Penelitian
Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah (Contructs) atau sifat yang akan
dipelajari.76Selanjutnya Kidder menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas
(qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya.
Variabel dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:
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4. Variabel bebas
Variabel bebas yaitu variabel yang cenderung mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya, dalam penelitian ini yang menjadi variabel
bebas (A) adalah pembelajaran ARIAS
5. Variabel terikat
Variabel terikat yaitu veriabel yang cenderung dapat dipengaruhi atau
yang menjadi akibat oleh variabel bebas.Dalam hal ini yang menjadi variabel
terikatnya adalah hasil belajar (Y).
6. Variabel moderator
Variabel moderator yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara
variabel bebas dengan variabel terikat, Dalam hal ini yang menjadi variabel
moderator adalah Sikap Ilmiah (B).
N. Populasi dan Sampel
4. Populasi
Populasi adalah wilayah generilisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang
mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk
dipelajari.77 Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X yang
berada SMKN 7 Bandar lampung tahun pelajaran 2016/2017.
5. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut.78 Sampel yang diambil pada penelitian ini terdiri dari dua
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Sugiono, op.cit.h.80
Ibid.h.81

kelas, yaitu kelas X TKR2 berjumlah (32 peserta didik) sebagai sampel kelas
control dengan menggunakan model Konvensional, dan kelas X TKR 1
berjumlah

(33

peserta

didik)

sebagai

sampel

eksperimen

dengan

menggunakan model ARIAS.
6. Teknik Sampling
Teknik sampling merupakan tekhnik pengambilan sampel. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan berdasarkan adanya
tujuan tertentu atau kriteria-kriteria tertentu, bukan berdasarkan atas random
dan strata.79
O. Teknik Pengumpulan Data
Tekhnik pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan:
5. Tes
Tes merupakan seperangkat rangsangan (stimulus) yang diberikan
kepada seseorang dengan maksud untuk mendapat jawaban yang dapat
dijadikan dasar bagi skor angka. Dalam penelitian ini tes yang dilakukan
adalah tes akhir (postest) dengan soal berupa pilihan jamak untuk mengetahui
hasil belajar peserta didik setelah dilakukan pengaruh model Pembelajaran
ARIAS pada kategori sikap ilmiah tinggi dan rendah.Adapaun penilaian
penulis menggunakan rumus tranformasi nilai sebagai berikut.
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Yuberti dan Antomi S, op.cit. h.118

𝑆=

𝑅
× 100
𝑁

Keterangan :
S = nilai yang diharapkan (dicari)
R = jumlah skor dari item atau soal yang dijawab benar
N = skor maksimum dari tes tersebut.
6. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabilaingin
melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus
diteliti80. Metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk mewawancarai
guru mata pelajaran fisika dan untuk memperoleh data yang berhubungan
dengan tanggapan terhadap pengaruh model pembelajaran ARIAS akan
dilaksanakan. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara bebas (tidak
ada panduan khusus) terhadap pendidik mata pelajaran Fisika dan peserta
didik.
7.

Angket
Angket merupakan teknik pengumpuln datayang dilakukan dengan cara
memberi seperangkat pertanyaan/pernyataan tertulis kepada responden untuk
dijawab.81
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8. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Metode dokumentasi digunakan untuk mengambil data berbentuk tertulis,
seperti daftar nama peserta didik, dan daftar nilai yang berhubungan dengan
pembahasan penelitian.
P. Instrumen Penelitian
Pencapaian hasil belajar siswa yang diukur terdiri dari tiga aspek, yaitu
aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif82. Instrumen penelitian adalah suatu alat
yang

dapat

digunakan

untuk

memperoleh,

mengelolah

dan

menginterpresentasikan informasi yang diperoleh dari para responden yang
dilakukan dengan mengukur pola ukur yang sama 83. Instrumen yang akan
digunakan tes hasil belajar fisika peserta didik pada materi Fluida. Tes hasil
belajar ini dalam bentuk tes objektif atau dalam bentuk pilihan jamak sebanyak
20 soal, tes hasil belajar fisika diberikan setelah peserta didik mempelajari materi
Fluida dengan model pembelajaran ARIAS dan konvensional pada kelasnya
masing- masing.
Sebelum soal digunakan sebagai instrumen penelitian, peneliti terlebih
dahulu diuji cobakan untuk pengujian mengetahui validitas dan reliabilitas.
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5. Pengujian Validitas
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes obyektif berbentuk
pilihan jamak (Multiple Choice), validitas dapat dihitung dengan koefisien
menggunakan product moment denan rumus84
𝑟𝑥𝑦 =

N∑XY − (∑X)(∑Y)
N∑X 2 − ∑X

2

{N∑Y 2 − (∑Y)2 }

Keterangan:
rxy = Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y, dua variabel yang
dikorelasikan.
X = Skor butir soal
Y = Skor total
N = Banyak subjek (teste)
Tabel 3.3
Interprestasi Indeks Korelasi “r” Product Moment
Besarnya “r” Product Momen (rxy )
rxy < 0,30
rxy ≥ 0,30

Interprestasi
Tidak Valid
Valid

Setelah uji coba soal kepada siswa yang berada diluar sampel. Kemudian
hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya dan diperoleh data berikut,
Tabel 3.4
Hasil uji validitas butir soal
Batas
signifikan
>0,374

Keterangan
Valid
Tidak Valid

84

No Butir Soal
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,
13, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 30
, 14, 15,16,19, 21, 22, 26, 27, 28,29

Jumlah
20
10

Budiono, Aris, Ahmad,” Pengembangan Alat Peraga Kotak Energi Model Inkuiri
Terbimbing (APKEMIT) Sebagai Penunjang Pembelajaran Fisika SMA Pada Materi Suhu dan
Kalor”, e-Journal Penelitian Pendidikan IPA e-ISSN.2407-795X, Vol , No 2 (2015)

Berdasarkan tabel 3.4, dari 30 butir soal yang telah diuji cobakan, dengan
nilai r_tabel = r

(0,05;30-2)

= 0,374. Sehingga diperoleh 20

butir soal yang

dinyatakan valid, yaitu soal 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 23, 24,
25 dan 30. 9 butir soal dinyatakan tidak valid, yaitu soal nomor 2, 14, 15,16, 21,
22, 26, 27, 28,29. Artinya dari 20 butir soal yang valid dapat digunakan sebagai

instrumen untuk mengukur hasil belajar.
6. Pengujian tingkat kesukaran
Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya sesuatu soal disebut
indeks kesukaran (difficulty index). Besarnya indeks kesukaran antara 0,00
sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukan taraf kesukaran soal. Soal
dengan indeks kesukaran 0,0 menunjukan bahwa soal itu terlalu sukar,
sebaliknya indeks 1,0 menunjukan bahwa soalnya terlalu mudah.85 Rumus
mencari indeks kesukaran adalah: sulit86
𝐵

TK= 𝐽𝑆
Keterangan:
TK = indeks kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar
JS = jumlah seluruh peserta tes
Menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran sering
diklasifikasikan sebagai berikut,

85
86

ibid
Budiono, Aris, Ahmad,op.cit.

Tabel 3.4
Interprestasi Tingkat Kesukaran Butir Soal
Besar P
0,00 - 0,30
0,31 – 0,70
0,71 – 1,00

Interprestasi
Sukar
Sedang
Mudah

Hasil dari analisis tingkat kesukaran dapat dilihat pada tabel berikut,
Tabel 3.7
Hasil Uji Tingkat kesukaran
No Butir Soal

Katagori
Sukar
Sedang

Jumlah

14,15,16,19,26,29
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,20,21,22,23,24,25
,27,28,30

Mudah

6
24
0

Berdasarkan tabel 3.7, dari 30 butir soal

yang telah diuji cobakan

diperoleh 6 butir soal yang masuk dalam kategori sukar,yaitu soal nomor
14,15,16,19,26,29. 24 butir soal kategori sedang, yaitu soal nomor
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,20,21,22,23,24,25,27,28,30.

Artinya

hampir

80% siswa pada tahap ini dapat menjawab butir-butir soal dengan benar.
Untuk analisis perhitungan secara keseluruhan tercantum pada lampiran B2.
7. Uji daya pembeda
Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk
membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dan siswa
yang berkemampuan rendah. Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi
atau daya beda adalah:87

DP =

87

Ibid,h 228

𝐵𝐴−𝐵𝐵
1
2

𝑁

N = Jumlah Peserta Tes
𝐵𝐴 = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan
benar
𝐵𝐵 = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan
benar
DP= daya beda soal
Klasifikasi daya pembeda sebagai berikut:
Tabel 3.5
Klasifikasi Daya Pembeda
DP
DP > 0,40
0,30≤DP ≥ 0,40
0,20 ≤DP ≥ 0,30
DP < 0,19

Klasifikasi
Sangat Baik
Baik
Cukup, Soal perlu diperbaiki
Kurang baik soal harus dibuang

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat
diskriminasi atau daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai
dengan 1,00. Butir-butir soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai
tingkat diskriminasi 0,41 sampai 0,70.
Hasil dari analisis daya pembeda dapat terlihat pada tabel berikut,

Klasifikasi
Jelek
Cukup
Baik
Baik Sekali

Tabel 3.9
Hasil uji daya pembeda butir soal
No Butir Soal
1,15,16,
13,14,19,29,30
2,3,6,8,9,10,18,20,23,24,25,26,27,28
4,5,7,11,12,17,21,22

Jumlah
3
5
14
8

Berdasarkan tabel 3.9, dari 30 butir soal yang diuji cobakan diperoleh 3
butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda jelek, yaitu soal nomor 1,15,16,. 5

butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda cukup, yaitu soal nomor
13,14,19,29,30. 14 butir soal memiliki klasifikasi daya pembeda baik, yaitu soal
nomor 2,3,6,8,9,10,18,20,23,24,25,26,27,28.

8 Dan untuk klasifikasi daya

pembeda baik sekali4,5,7,11,12,17,21,22 . Artinya kemampuan butir-butir soal
tersebut sudah cukup dalam membedakan kemampuan siswa berkemampuan
tinggi dengan siswa berkemampuan rendah.
8. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap
konsisten, apabila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama
dengan munggunakan alat pengukuran yang sama pula.88 Reliabilitas
menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat
dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen
tersebut

sudah

baik.Untuk

menguji

reliabilitas

instrumen,

peneliti

menggunakan rumus KR.20.
Kr-20 = k/k-1 [1 - p (1-p)/(SD)2]
Keterangan:
k-20 = reliabilitas tes
k

= banyaknya butir soal atau pertanyaan

p

= item benar
Koefisien reliabilitas yang diperoleh diinterpretasikan terhadap koefisien

reliabilitas tes yang pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
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Syofiyan Siregar, “Metodologi Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan perbandingan
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3) Apabila rhitung

0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya

dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi.
4) Apabila rhitung

0,70 berarti tes hasil belajar kognitif yang sedang diuji

reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi.
Berdasarkan hasil uji coba reliabilitas, setelah dilakukan uji validitas
item- item soal yang valid kemudian diujikan reliabilitasnya. Dari hasil
perhitungan menunjukan bahwa nilai 𝑟20 yang diperoleh ialah 0,865 dengan
kriteria reliabilitas tinggi, artinya soal tersebut dapat digunakan untuk
penelitian berikutnya.
Q. Teknik Analisis Data
3. Uji Prasyarat
menganalisis data hasil penelitian ini menggunakan analisis statistik.. Uji
statistik dilakukan pada taraf signifikansi 5%. Dalam penelitian ini, persyaratan
yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas
varians. Apabila data yang dianalisis terdistribusi normal maka boleh diggunakan
teknik statistik parametrik, sedangkan apabila data yang diolah tidak terdistribusi
normal, maka harus digunakan statistik non-parametrik.89
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c. Uji Normalitas
b. Uji Normalitas
Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti
terdistribusi normal atau tidak. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data
sampel terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas pada
penelitian ini menggunakan uji one-kolmogorof smirnov pada program spss
dengan taraf signifikan 5%. Adapun kriteria uji ini ditunjukkan pada
Sig

Kriteria

Sig > 0.05

Normal

Sig < 0,05

Tidak normal

d. Uji Homogenitas
Setelah uji normalitas, dilakukan uji homogenitas. Uji homogenitas dua
varians digunakan untuk menguji apakah kedua data tersebut homogen. Uji
homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari kelas eksperimen
dengan kelas kontrol mmiliki varian yang sama atau tidak.untuk menguji
homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji homogeneity of variances
pada program spss dengan taraf signifikan 5%.
Ketentuan uji ditunjukkan pada:90
Sig
Sig > 0.05
Sig < 0,05
90

Kriteria
Homogen
Tidak Homogen

Antomi s, Sri Latifah dan Meisita S “ efektivitas model pembelajaran CUPs: dampak
terhadap kemampuan berfikir Tingkat tinngi peserta didik madarasah aliyah mathla‟ul anwar
gisting lampung”.jurnal pendidikan fisika al-biruni.2016.h.240-241

4. Uji Hipotesis
c. Statistik parametrik
Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan uji anova (analisis of
variansi) dua jalan dengan desain faktorial 2 x 2, karena faktor yang terlibat dan
bertindak sebagai variabel bebas berjumlah 4 variabel bebas, yaitu metode
pembelajaran (ARIAS dan Konvensional) dan sikap ilmiah siswa (Sikap Ilmiah
Tinggi dan Sikap Ilmiah Rendah), menggunakan program SPSS 18.
Prasarat hasil uji anova yakni,
1. jika P-value > Alpha 0,05 maka
Ho diterima = tidak ada perbedaan atau pengaruh,
2. jika P-value < Alpha 0,05 maka
Ho ditolak = ada pengaruh,
3. jika P-value > Alpha = 0,05 maka
Ho diterima = tidak ada interaksi,
4. jika Pvalue < Alpha maka
Ho ditolak = ada interaksi
Analisis variansi dua jalan dengan rumus sebagai berikut:
𝑋𝑖𝑗𝑘 =𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗𝑘
Dengan:
𝑋𝑖𝑗𝑘 = data amatan baris ke-i dan kolom ke-j
𝜇 = rerata dari seluruh data amatan (rerata besar, grand mean)

𝛼𝑖 = efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i= 1, 2
𝛽𝑗 = efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j= 1, 2
(𝛼𝛽)𝑖𝑗

= kombinasi baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel terikat

𝜀𝑖𝑗𝑘 = deviasi amatan terhadap rataan populasinya 𝜇𝑖𝑗 yang berdistribusi
normal dengan rataan 0, deviasi amatan terhadap rataan populasi juga disebut
eror (galat)
𝑖 = 1, 2 yaitu 1= Pembelajaran dengan model ARIAS
2= Model Pembelajaran Konvensional
j= 1, 2, 3 yaitu 1= Sikap Ilmiah tinggi
2= Sikap Ilmiah rendah
d. statistik non Parametrik
teknik statistik non parametrik digunakan apabila data yang dianalisis
berbebetuk sebaran data disrtibusi tidak normal dan variannya tidak homogen
(data independent/ tidak berkolerasi).91 Dipenelitian ini dapat menggunakan uji
kruskal wallis sebagai alternatif yang sebetulnya sama dengan uji F dalam
Anova, hanya datanya berupa peringkat.
Perhatian :
3.

seluruh data hasil pengamatan dari k sampel digabung, kemudian dibuat
peringkat

4.

kemudian menghitung jumlah peringkat dari setiap sempel

Prosedur Pengujian
1.

Uji H0 : 1 = 2 =. . . = 1 = . . . = k (semua rata-rata sama
Uji H0 : 1  j , i  j (minimal ada dua rata-rata tidak sama )

91

Yuberti dan antomi, op.cit. h.101-102

𝑘

2. Hitung KW=

12

T 2j

𝑛 (𝑘+1 )

nj

𝑗 =1

- 3 (n + 1 ), j =1,2, . . ., k

nj = banyaknya elemen dari sampel j
n1 = n1+ n2 + . . . + nj + . . . + nk = seluruh elemen saampel
Tj = jumlah peringkat dari sampel
Kw = mengikuti fungsi kai-kuadrat dengan df= n =1
R. Hipotesis Satistika
5. Hipotesis Pertama
H0 :𝜇𝛼 1 ≤ 𝜇𝛼 2
(Model pembelajaran ARIAS tidak memberikan hasil belajar yang lebih
baik daripada Model Konvensional pada sub materi Fluida statis)
H1 :𝜇𝛼 1 > 𝜇𝛼 2
(Model pembelajaran ARIAS memberikan hasil belajar yang lebih baik
dari pada Model Konvensional pada sub materi Fluida statis)
6. Hipotesis Kedua
H0 : interaksi A x B = 0
(Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran ARIAS dengan model
pembelajaran Konvensional terhadap hasil belajar)
H1 : interaksi A x B ≠ 0
(Terdapat interaksi antara model pembelajaran ARIAS dengan model
pembelajaran Konvensional terhadap hasil belajar)

7. Hipotesis Ketiga
H0 :µA1B1 ≤ µA2B1
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah tinggi tidak
memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran
Konvensional ditinjau dari sikap ilmiah tinggi).
H1 :µA1B1 ˃ µA2B1
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah tinggi memberikan
hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran Konvensional ditinjau
dari sikap ilmiah tinggi).
8. Hipotesis Keempat
H0 :µA1B2 ≤ µ A2B2
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah rendah tidak
memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran
Konvensional ditinjau dari sikap ilmiah rendah).
H1 :µA1B2 ˃ µA2B2
(Model pembelajaran ARIAS ditinjau dari Sikap Ilmiah rendah
memberikan hasil belajar lebih baik daripada model pembelajaran
Konvensional ditinjau dari sikap ilmiah rendah).

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian
1. Data Penelitian
Data-data dalam penelitian ini meliputi data sikap ilmiah, dan hasil
belajar. Data tersebut diperoleh dari hasil tes dan angket pada siswa kelas X
TKR1 dengan jumlah 33 siswa yang diberi perlakuan dengan model
pembelajaran ARIAS dan X TKR2 dengan jumlah 32 siswa yang diberi
perlakuan dengan model pembelajaran konvensional . Deskripsi kategori tes
angket sikap ilmiah siswa dikategorikan tinggi jika mempunyai skor nilai (≥)
rata-rata total skor kelas dan dikategorikan rendah bagi siswa yang
mempunyai skor nilai di bawah rata-rata (<) rata-rata total skor kelas yang
digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Untuk mengetahui distribusi
frekuensi sikap ilmiah dapat dilihat pada Tabel 4.1, sedangkan hasil belajar
siswa ditinjau dari model pembelajaran ARIAS dan konvensional Tabel 4.2
Tabel.4.1
Distribusi frekuensi data sikap ilmiah siswa tinggi dan rendah
ARIAS
Konvensional
sikap ilmiah
Jumlah
Frek Presentase
Frek Presentase
Tinggi
21
64%
11
34%
32
Rendah
12
36%
21
66%
33
Jumlah
33
100%
32
100%
65

B
erd

asarkan Tabel4.1, terdapat 33 siswa yang dikategorikan mempunyai sikap

ilmiah tinggi dan 32 siswa yang mempunyai sikap ilmiah rendah. Dapat
disimpulkan bahwa, pada kelas eksperimen siswa yang memilki sikap ilmiah
tinggi lebih banyak daripada siswa yang memiliki sikap ilmiah rendah.
Sedangkan, pada kelas control yang memilki sikap ilmiah rendah lebih banyak
daripada siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi.
Tabel 4.2
Deskriptif Hasil Belajar
N
Arias
Kontrol
Valid N (listwise)

Minimum Maximum
33
32
32

50
35

95
85

Mean
75.00
61.88

Std. Deviation
13.750
13.781

Pada Tabel 4.1 , memperlihatkan hasil belajar ditinjau dari model
pembelajaran ARIAS dan konvensional. Tabel 4, menunjukkan bahwa nilai
rata-rata kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol, dengan
sebaran nilai tidak jauh berbeda, dimana standar deviasi data siswa dengan
model ARIAS lebih kecil dari pada standar deviasi siswa dengan model kelas
kontrol. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya nilai standar deviasi
(simpangan baku) data pada tabel 4.2, dimana semakin standar deviasi data
mendekati nol, maka sebaran datanya hampir sama dengan rata-rata nilai data
yang ada.

2. Hasil Analisis Data
1. Uji Prasyarat Analisis Data
Setelah data hasil penelitian didapat, maka data akan dianalisis. Sebelum
melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat analisis
data, yaitu uji normalitas dan homogenitas guna mengetahui apakah data
yang diperoleh terdistribusi normal dan mempunyai varians yang homogen.
Adapun hasil yang didapat setelah dilakukan pengujian prasyarat analisis
data adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas Hasil Belajar
Dalam penelitian ini, uji normalitas didapat dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnovpada program SPSS 18.0. Uji Kolmogorov-Smirnov
digunakan karena n < 65 buah. Perhitungan lengkap uji normalitas dapat
dilihat pada lampiran. Hasil perhitungan uji normalitas dengan taraf
kepercayaan 95% (α = 0,05) untuk data hasil belajar pada kelas eksperimen
dan kelas kontrol ialah sebagai berikut :
Tabel 4.3
Data Normalitas
Statistik
Hasil belajar
Std deviation
Sig
0,389
13,781
Uji KolmogorovSig.≥0,05
Smirnov
Kesimpulan
Terdistribusi normal

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa data terdistribusi normal. Nilai
Sig. data 0, 389 > 0,05.
b. Uji Homogenitas hasil belajar
Setelah data

kedua

kelompok dinyatakan terdistribusi normal,

selanjutnya dicari nilai homogenitas. Dalam penelitian ini nilai homogenitas
didapat dengan menggunakan

homogeneity of variances pada SPSS 18.

Perhitungan secara lengkap untuk uji homogenitas kedua kelas dapat dilihat
pada lampiran. Berikut adalah rekapitulasi hasil uji homogenitas pada kelas
eksperimen dan kelas kontrol.

Statistik
Sig
homogeneity
Kesimpulan

Tabel 4.4
Data Homogenetas
Hasil belajar
Levene’s statistik
0,088
2,510
Sig. ≥ 0,05
Homogen

Berdasarkan tabel 4.3 terlihat bahwa nilai Sig. pada hasil belajar untuk
kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 0,088 yang artinya 0,088 > 0,05.
Sesuai dengan kriteria uji, jika nilai Sig. ≥ 0,05 maka sampel mempunyai
varians yang homogen.
2.

Pengujian Hipotesis
Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik diperoleh bahwa data hasil

belajar terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Sehingga,

pengujian hipotesis parametrik yaitu dengan menggunakan uji anova (analisis
of variansi) dua jalan dengan desain faktorial 2 x 2 pada program SPSS 18.
1.

P-value> Alpha 0,05 maka H0 diterima = tidak ada perbedaan atau
pengaruh,

2.

P-value < Alpha 0,05 maka H0 ditolak = ada pengaruh,

3.

P-value > Alpha = 0,05 maka H0 diterima = tidak ada interaksi

4.

Pvalue < Alpha= 0,05 maka H0 ditolak = ada interaksi.

Adapun ringkasan hasil analisis variansi dua jalan diperlihatkan dalam:
Tabel 4.5
Tabel Hasil Uji Hipotesis Data Uji Anova
Hipotesisi Dengan
Signifikan
No
Anova Dua Jalan
Terhadap Hasil Belajar
1
Model
2
sikap ilmiah
3 model*sikap ilmiah

0,003 < 0,05
0,000< 0,05
0, 665> 0,05

Keputusan
Uji
H0 = ditolak
H0 = ditolak
H0 = diterima

a. Hipotesis pertama
Hipotesis pertama mengenai pengaruh model pembelajaran terhadap hasil
belajar. Hasil uji pengaruh model pembelajaran ARIAS dengan medel
pembelajaran konvensional terhadap hasil siswa pada Tabel 4.5, Anova Test,
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada kedua metode
yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi P-value=0,002 (dengan sig <α=5
%, H0 A hasil belajar ditolak). Hal tersebut berarti bahwa terdapat pengaruh
pada kedua model yang diterapkan.

Hasil belajar siswa yang didasarkan Tabel 4.1, menunjukkan bahwa hasil
belajar siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran ARIAS
dan kelas kontrol adalah 75 dan 61,88. Hal ini berarti bahwa rerata kelas
dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS lebih baik dibandingkan
rerata kelas yang menggunakan model kelas kontrol terhadap hasil belajar.
Hal ini disebabkan karena penggunaan model pembelajaran ARIAS pada
pembelajaran fisika sesuai dengan karakteristik materi Fluida Statis.
Sehingga pembelajaran fisika menggunakan model ARIAS dengan, lebih
memudahkan siswa SMK dalam memahami dan menguasai materi yang
bersifat abstrak dari pada dengan menggunakan model konvensional.
Pembelajaran fisika kelas eksperimen yaitu dengan menerapkan model
pembelajaran ARIAS. Peneliti menjelaskan langkah-langkah pembelajaran
yang akan diterapkan kepada siswa. Peneliti memberikan motivasi dan
apersepsi kepada siswa mengenai tentang pentingnya mempelajari Fluida
statis dalam kehidupan nyata siswa sebagai kegiatan awal dalam proses
pembelajaran, langkah ini merupakan langkah pertama dan kedua dalam
model pembelajaran ARIAS yaitu Assurance (percaya diri) dan Relevance
(relavansi).
Peneliti selanjutnya menyajikan informasi mengenai fluida statis di depan
kelas dengan memanfaatkan benda-benda disekitar kelas, dalam kegiatan ini
peneliti membimbing siswa mencari pemecahan dari berbagai sumber
referensi. siswa yang telah menyelesaikan tugas yang diberikan peneliti

diberi kesempatan untuk mempresentasikan di depan kelas kepada siswa
lainnya, peneliti juga memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk
saling menanggapi jika mempunyai solusi. Langkah ini merupakan langkah
ketiga dalam model pembelajaran ARIAS yaitu Interest (perhatian/minat).
Peneliti memberikan penguatan kepada siswa mengenai materi fluida
statis serta memberikan apresiasi kepada individu atau kelompok yang
berkinerja baik dalam proses pembelajaran ketika berlangsung. Langkah ini
merupakan langkah keempat dan kelima dari model pembelaajran ARIAS
yaitu Assessment (evaluasi) dan Satisfaction (kepuasaan).
Penerapan model pembelajaran ARIAS dilakukan selama 4 pertemuan,
pada akhir pertemuan siswa diberikan tes tentang fluida ststis. Nilai tes pada
kelas eksperimen terdapat nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 95 dengan
nilai rata-rata 75. Jika dilihat dari nilai tes, hasil belajar siswa pada kelas
eksperimen mengalami peningkatan.
Berbeda dengan kelompok ekserimen , kelompok kontrol dibelajarkan
dengan

menerapkan

model

konvensional.

Langkah

awal

peneliti

menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa
agar terlibat langsung dalam pemecahan masalah yang mereka pilih sendiri
mengenai materi fluida statis, hal ini merupakan langkah pertama dalam
menerapkan model pembelajaran.
Langkah selanjutnya peneliti membantu siswa untuk menentukan tugastugas yang berhubungan dengan permasalahan yang dipilih siswa itu sendiri.

Peneliti juga mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai
dari berbagai sumber referensi untuk mencari penjelasan atau solusi dalam
memecahkan masalah mengenai fluida statis.
Pada tahap selanjutnya peneliti membantu siswa untuk menyiapkan hasil
karyanya seperti makalah atau laporan mengenai materi fluida statis untuk
dipresentasikan di depan kelas kepada siswa lainnya. Peneliti juga
membantu siswa melakukan refleksi atas penyelidikan serta mengevaluasi
proses dalam pemecahan masalah. Setelah semua materi fluida statis
diajarkan kepada siswa, pada akhir pembelajaran siswa diberikan tes untuk
mengetahui hasil belajar siswa setelah diberikan pemahaman mengenai
fluida statis.
Kesimpulan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penggunaan
pembelajaran fisika model pembelajaran ARIAS dan model konvensional)
terhadap

hasil

pembelajaran

belajar

siswa.Sehingga

kelompok

eksperimen

dapat
yang

disimpulkan

bahwa

menggunakan

model

pembelajaran ARIAS lebih efektif daripada kelompok control yang
menggunakan model konvensional.
Siswa yang dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran
ARIAS mempunyai hasil belajar yang lebih baik, ini dikarenakan dalam
pembelajaran ARIAS pada komponen Assurance (percaya diri) dapat
mendorong motivasi siswa terhadap pelajaran sehingga siswa merasa yakin
dan termotivasi dalam memahami pelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil riset

dari (Nor, 2013), mengatakan bahwa model pembelajaran ARIAS dapat
menumbuhkan rasa percaya diri siswa, karena guru selalu meyakinkan
bahwa siswa mampu untuk menguasai materi suhu dan kalor.92
Selain itu dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS pada
komponen Relevance (relevansi) siswa dapat mengaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat membantu siswa dalam menguasai
pelajaran sehingga keinginan siswa untuk berprestasi tetap terjaga. Pada
komponen ini dapat memancing siswa untuk mengamati kejadian-kejadian
yang dialami siswa itu sendiri baik yang telah terjadi maupun yang akan
terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal siswa dan membuat siswa paham
akan kejadian tersebut.
Tahapan selanjutnya dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS
pada komponen Interest (perhatian/minat). Dimana motivasi siswa dapat
berkembang

menjadi

rasa

ingin

mengetahui

untuk

menumbuhkan

kepercayaan diri dan minat belajar siswa untuk meningkatkan penguasaan
konsepnya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari (jamiah, 2008)
mengemukakan bahwa Model pembelajaran ARIAS dapat menanamkan
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percaya diri, membangkitkan semangat atau minat dalam belajar sehingga
hasil belajarnyapun meningkat.93
Senada juga dengan hasil penelitian Deka dan Lilis (2016), menunjukkan
bahwa Minat belajar matematika sebelum dan sesudah menggunakan model
pembelajaran ARIAS berbantu media lingkungan mengalami peningkatan,
sehingga disimpulkan model pembelajaran ARIAS berbantu media
lingkungan berpengaruh terhadap minat belajar siswa.94 Sehingga dengan
adanya model pembelajaran seperti ini, pembelajaran menjadi lebih menarik
dan menyenangkan agar dapat meningkatkan pemahaman siswa.
Model pembelajaran ARIAS dalam pembelajarannya dilakukan evaluasi
(Assessment) sebagai umpan balik tentang hasil belajar siswa sehingga dapat
mendorong motivasi untuk belajar lebih baik lagi dalam meningkatkan
prestasi. Setelah dilakukan evaluasi siswa mendapatkan rasa bangga dan
puas (Satisfaction) atas hasil yang telah siswa capai. Peneliti memberikan
rasa bangga dan puas dengan memberikan penguatan atau penghargaan
kepada siswa yang aktif dalam pembelajaran dan kepada kelompok yang
terbaik. Penguatan membuat sikap belajar siswa menjadi lebih baik. Melalui
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sikap yang lebih baik ini akan berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar
yang dicapai oleh siswa.
Berdasarkan hasil interpresentasi dari pengelolaan pembelajaran dan nilai
menunjukkan bahwa hasil belajar

siswa yang menggunakan model

pembelajaran ARIAS lebih efektif dibandingkan pembelajaran dengan
model konvensionl disebabkan karena tahapan-tahapan dalam pembelajaran
ARIAS telah dilakukan sesuai dengan komponen-komponen yang ada pada
model pembelajaran ARIAS. Selain itu siswa yang mendapatkan tindakan
dengan model pembelajaran ARIAS mempunyai motivasi dan minat yang
lebih baik dibandingkan model konvensional, sehingga siswa lebih tertarik
dalam memahami pelajaran materi fluida statis.
Hasil

belajar

kelompok

eksperimen

yang

menggunakan

model

pembelajaran ARIAS lebih tinggi dari pada kelompok control yang
menggunakan model konvensional. Hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian yang relevan yakni dengan hasil penelitian Lastri, dkk. (2015),
yang menunjukkan bahwa model pembelajaran ARIAS efektif terhadap hasil
belajar.95
Hasil Penelitian lain dari Nurfitri Purnamasari, dkk. (2013) dan arif, dkk
(2013), mengemukakan Model pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan
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hasil belajar siswa.96,97 Hasil lainnya dari Supriyanti, dkk. (2015),
menunjukkan bahwa menggunakan model pembelajaran ARIAS berbasis
etnomatematika dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah
dengan keterampilan proses siswa.98 Hasil dari penelitian Nur Amida (2014),
mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran ARIAS
efektif meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 99
Hal yang serupa juga dari hasil penelitian Rahayu, dkk. (2014),
mengatakan bahwa pembelajaran matematika dengan model pembelajaran
ARIAS berbantu kartu masalah efektif terhadap kemampuan komunikasi
matematis peserta didik.100Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada
variabelnya, yang terfokus pada hasil belajar siswa. Ini berarti penelitian
yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan penelitian sebelumnya.
Penggunaan model pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan hasil belajar
siswa tetapi dijtinjau dari sikap ilmiah dalam proses belajar mengajar.
Pada penelitian ini ada beberapa keterbatasan dalam penelitian, penerapan
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ARIAS dan model
konvensional kurang maksimal. Penyajian pembelajaran oleh peneliti belum
96

Nurfitri Purnamasari, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dengan Model
Pembelajaran Arias (Assurance, Relevance, Interest, Assessment, Dan Satisfaction)”, Berkala
Ilmiah Pendidikan Fisika Vol. 1 no, 1, Februari 2013
97
Arif, dkk, “Pengaruh Model Pembelajaran ARIAS dengan Pendekatan CTL terhadap Hasil
Belajar Biologi Siswa Kelas VII SMPN 1 Padang”, Prosiding Semirata FMIPA Universitas
Lampung, 2013
98

Supriyanti, dkk, Op. Cit
Nur Amida, dkk, Op. Cit
100
Rahayu, dkk, Op. Cit
99

sepenuhnya terpenuhi seperti yang telah direncanakan. Pengontrolan kelas
yang kurang oleh peneliti terhadap siswa pada pelaksanaan pembelajaran
berlangsung membuat suasana kelas yang kurang kondusif sehingga
konsentrasi siswa terganggu. Waktu yang digunakan peneliti untuk
mengambil data juga terlalu singkat dan waktu kegiatan belajar mengajar
berkurang karena dipotong dengan jam istirahat.

b. Hipotesis kedua
Uji hipotesis kedua yaitu pengaruh sikap ilmiah tinggi dan rendah
terhadap hasil belajar . Pada Tabel 4.5. Anova Test, menunjukkan ada
pengaruh yang signifikan sikap ilmiah tinggi dan rendah terhadap hasil
belajar, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi P-value=0,00 (sig< 5%;
H0 B hasil belajar ditolak). Artinya hasil belajar berbeda pada kedua
kategori sikap ilmiah tinggi dan rendah. Adanya pengaruh sikap ilmiah
tinggi dan sikap ilmiah rendah terhadap hasil belajar siswa disebabkan
karena, instrumen pengambilan data untuk memperoleh informasi tentang
sikap ilmiah siswa tidak hanya diperoleh dari angket saja. Informasi tentang
sikap ilmiah, juga adanya observasi secara langsung dan interview pada
siswa yang bersangkutan sehingga data sikap ilmiah yang diperoleh lebih
akurat dan dapat dipercaya.
Penelitian Antomi (2013), memiliki relevansi dalam penggunaan
variabel moderator sikap ilmiah siswa menggunakan metode eksperimen

dan demonstrasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa yang
memiliki sikap ilmiah tinggi dalam pembelajaran fisika dengan metode
eksperimen dan demonstrasi memberikan pengaruh positif terhadap prestasi
belajar dari pada siswa dengan sikap ilmiah kategori rendah. Meskipun baik
siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi maupun yang memiliki sikap
ilmiah rendah yang dikenai metode pembelajaran eksperimen dan
demonstrasi memberikan prestasi yang sama-sama lebih baik daripada
sebelumnya.
Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa sikap ilmiah
berpengaruh terhadap hasil beajar siswa, dimana siswa yang memiliki sikap
ilmiah tinggi mempunyai hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan
siswa yang memiliki sikap ilmiah rendah. Dalam taksonomi tujuan
instruksional membagi tujuan pendidikan dan instruksional ke dalam tiga
kelompok. Dua diantaranya yaitu, tujuan yang bersifat Kognitif dan afektif.
Tujuan kognitif berorientasi kepada kemampuan berfikir, mencakup
kemampuan

intelektual

yang

lebih

sederhana,

yaitu

mengingat.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya tujuan kognitif ini paling sering
digunakan dalam proses insruksional
Sedangkan tujuan afektif, berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem
nilai dan sikap hati (attitude) yang menunjukkan penerimaan atau
penolakan terhadap sesuatu. Tujuan afektif terdiri dari yang paling
sederhana, yaitu “memperhatikan suatu fenomena” sampai dengan yang

kompleks yang merupakan faktor internal seseorang, seperi kepribadian dan
hati nurani. Dalam literatur tujuan afektif ini disebutkan sebagai: minat,
sikap hati, sikap menghargai, sistem nilai, serta kecenderungan emosi.
sikap ilimah merupakan suatu kebiasaan seseorang untuk berpikir kritis
dalam menanggapi fenomena alam dengan menggunakan metode ilmiah.
Dengan demikian, siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dalam penelitian
ini terbukti hasil belajarnya baik menjadi lebih baik daripada siswa yang
memiliki sikap ilmiah rendah. Pendidikan dengan proses yang bertahap
secara terus menerus sangat berperan penting dalam membina sikap
seseorang yang harus mampu mengubah sikap negatif menjadi positif dan
meningkatkan sikap positif lebih positif.101
c. Hipotesis ketiga
Interaksi pembelajaran fisika menggunakan model pembelajaran ARIAS
dan konvensional melalui sikap ilmiah siswa terhadap hasil belajar. Pada
Tabel 4.5. Anova Test, hasil belajar siswa menunjukkan tidak ada interaksi,
ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,665 (sig> 5%; H0 AB kognitif
diterima).
Pada Tabel 4.5. memperlihatkan bahwa tidak terdapat interaksi antara
model pembelajaran dengan sikap ilmiah terhadap hasil belajar siswa. Hal
ini berarti bahwa pada hasil belajar , interaksi antara kedua metode
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pembelajaran dengan sikap ilmiah tinggi dan rendah, tidak memberikan
pengaruh yang signifikan. Siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan
rendah dengan diberikan model pembelajaran ARIAS dan konvensional
memiliki nilai yang relatif sama baiknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
siswa yang memiliki sikap ilmiah tinggi dan rendah akan sama-sama dapat
mengikuti pembelajaran dengan baik pada kedua metode pembelajaran.
(Rina Astuti1, 2012) Walaupun tidak terdapat interaksi langsung antara
model pembelajaran dengan sikap ilmiah, bukan berarti model pembelajaran
eksperimen tidak memiliki hubungan timbal balik dengan sikap ilmiah
siswa. Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak. Sikap dapat
membatasi

atau

mempermudah

peserta

didik

untuk

menerapkan

keterampilan dan pengetahuan yang sudah dikuasai. Peserta didik tidak akan
berusaha untuk memahami suatu konsep jika dia tidak memiliki kemauan
untuk itu. Karena itu, sikap seseorang terhadap mata pelajaran sangat
berpengaruh pada keberhasilan kegiatan pembelajarannya 102.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 7
Bandar Lampung Kelas X TKR semester ganjil tahun ajaran 2016/2017, hasil
analisa dan pembahasan diketahui bahwa:
1.

Ada pengaruh penggunaan model pembelajaran ARIAS terhadap hasil
belajar.

2.

Ada pengaruh sikap ilmiah terhadap hasil belajar .

3. Tidak ada interaksi antara model pembelajaran dengan sikap ilmiah terhadap
hasil belajar.
B. Saran
Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung
dan juga analisis terhadap hasil belajar fisika peserta didik, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut :
1. Bagi peserta didik
Pada proses pembelajaran berlangsung diharapkan agar lebih aktif ,
lebih konsentrasi, lebih berani mengungkapkan pendapat, dan lebih
meningkatkan semangat belajar agar mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Bagi pendidik
Model ARIAS dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru-guru
disekolah sebagai salah satu upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik.
Karena adanya sikap ilmiah pada diri siswa dapat mendukung perolehan
pengetahuan (produk keilmuan) dalam diri siswa.. Sikap dapat membatasi
atau mempermudah peserta didik untuk menerapkan keterampilan dan
pengetahuan yang sudah dikuasai. Peserta didik tidak akan berusaha untuk
memahami suatu konsep jika dia tidak memiliki kemauan untuk itu. Karena
itu, pendidik harus memperhatikan itu agar sikap seseorang siswa terhadap
mata

pelajaran

sangat

berpengaruh

pada

keberhasilan

kegiatan

pembelajarannya.
3.

Bagi sekolah
Sebagai suatu lembaga umum, diharapkan dapat menigkatkan kualitas
pendidikan

baik dari segi prroses

belajar mengajar, sarana prasarana,

kegiatan ekstrakulikuler yang bersifat menunjang.
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